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Cu planul anual 
îndeplinit

★★ ★

tone de cărbune ) 
extrase anul acesta ? 
de colectivul secto- ) 
al minei Lupeni, И-

M i n а V u 1 c а n
12 decembrie 
de la Vulcan

mi
au 
de

La 
nerii 
extras primele sute 
tone de cărbune în con
tul planului pe anul 
1962. Succesul acesta a 
fost pregătit din cursul 
anului prin îndeplinirea 
și depășirea în fiecare 
lună a sarcinilor de 
plan, prin munca dîrză 
a întregului colectiv.

O dată cu îndeplinirea 
cu 19 zile înainte 
termen a planului 
rr ^ minerii de la 
câh, raportează, că 
obținut 
derii 
lemn, 
calității 
vrat, pe seama depăși
rii substanțiale a pl anu-

de 
a- 

Vul- 
au 

sca
de

pe seama 
consumului 
a îmbunătățirii 

cărbunelui li-

lui tehnic 
metalică în 
galerii, la 
mecanică, economii su
plimentare la prețul de 
cost în valoarp de pes
te 1.300.000 lei.

Așa cum reiese din 
angajamentele mineri
lor vulcăneni, luate cu 
ocazia 
lor de 
1962 
Vulcan 
poziția 
nale 31.000 tone de căr
bune peste plan, pe sea
ma creșterii randamen
tului cu 0,150 tone pe 
post și va obține cel 
puțin 750.000 lei econo
mii peste plan.

la armare 
frontale și 
încărcarea

dezbaterii cifre- 
plan pe 1962, în 
colectivul minei 
va pune la dis
economies națio-

Colectivul preparației Lupeni
La 11 decembrie 1961 la energie 

colectivul 1 
Lupeni, a. raportat 

deplini rea sarcinilor 
nuale de producție, 
conomiile realizate 
prețul de cost pe 
luni ale anului se cifrea
ză la peste 300.000 lei, 
iar calitatea cărbunelui 
spălat s-a îmbunătățit

electrică a 
preparației fost redusă cu 1,3 kWh 

pe tona de cărbune spă
lat. De asemenea, pre- 
parația Lupeni nu a 
fost penalizată în nici o 
lună pentru staționarea 
vagoanelor C.F.R.

Merită a fi eviden
țiat aportul muncitorilor 
G у orgy Ștefan, Kolanyos 

bu ®,8 Ia'sută 'față de «ie, ' W® Emil, s Efrfes 
яргта admisă. Recupe. Sibișan Victor,

în- 
ă- 
E- 
la
11

I

Recupe.яргша admisă. Recupe- I Sibișan Victor, 
rareâ globală a crescut Dasoălu Ștefan, Doicșar 

................. Francisc
altora.

și al multorcu 1,3 la sută față de 
plan. Consumul specific

Colectivul autobazei C.C.V.J.
Pentru muncitorii, teh

nicienii și inginerii au
tobazei Combinatului 
Carbonifer Valea Jiului, 
ziua de 12 decembrie a 
prilejuit o mare bucu
rie : atunci s-a îndepli 
nit planul pe anul 1961.

La tone km. și la tone 
marfă ei au realizat de
pășiri între 2 și 3 la 
sută, iar coeficientul de 
utilizare a parcului auto 
a fost realizat în pro
porție de 81,4 la sută.

Succese de seamă au 
obținut muncitorii auto-

bazei și 
utilajelor, 
funcționare a utilajelor 
grele a fost depășit cu 
6 la sută. De asemenea, 
transportul muncitorilor 
mineri cu autodubele s-a 
făcut în condiții optime.

Prețul de cost pe 11 
luni ale anului a fost 
redus cu 8 la sută, co
lectivul realizînd econo
mii în valoare de peste 
370.000 lei.

La aceste frumoase 
succese și-a adus con
tribuția întregul colectiv 
al autobazei.

la întreținerea 
Timpul de

ce 
în 
та 
al 
O

Miile de 
cocsificabil 
peste plan 
ruiui III
poartă înmagazinată în ele 
hărnicia exemplară a brigăzilor 
de frontaliști. La toate succe
sele sectorului și-au dat din 
plin aportul membrii brigăzii 
conduse de fronitalistui Spînu 
Petru, considerată brigadă de
Iată în clișeu un schimb al brigăzii 
tîndu-se în grup compact spre galeria princi
pială pentru a intra în mină.
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*baziă im sector, 
înidrep-

Adunarea înfovărășifilor 
din Iscroni

într-o adunare 
unde au făcut 
realizărilor ob- 

cursul anului

Recent, membrii înto
vărășirii „30 Decembrie*’ 
din comuna Iscroni s-au 
întrunit 
generală 
bilanțul 
ținute în
1961 și au discutat sar
cinile ce le revin în a- 
nul viitor.

Deși fondul de bază 
le-a crescut in acest an 
cu 100 oi și cu aproape 
40.000 lei, ei au hotărit 
ca la sfîrșitul anului 1962 
fondul de bază

dubleze, iar întovărăși
rea să ajungă să aibă un 
fond de bază de 300 — 
350 oi cu lapte.

Mai mulți țărani înto
vărășiți au făcut în ca
drul adunării generale 
propunerea ca începînd 
din anul viitor să se fa
că înscrieri în întovărășire 
și cu vite mari pentru ca 
întovărășirea lor să de
vină mai puternică din 
punct de vedere economic 
și să fie un exemplu pen
tru țăranii individuali.

Stungarul Cenușă Gheorghe din atelierul meca
nic Jieț, a confecționat săpțămîna trecută butoane 
pentru motoarele electrice, Executînd strunjirea 
butoanelor la timp, el a dat posibilitate echipei de 
electrolăcătuși de la întreținerea motoarelor elec
trice să asigure repararea unui motor înainte de 
termen.

ÎN CLIȘEU : Cuc Dumitru, șeful echipei de 
electrolăcătuși împreună cu strungarul Cenușă 
Petru.

Pe ridicătura 
dintre blocuri și 
colonia țărănească 

. din. Sohodol, trei 
bătrîni se uitau cu nesaț la tot

s~a construit în ultimii ani aici 
Paroșeni. Sub ochii lor, în oa~ 
trecută, s-a înălțat un „palat" 
muncitorilor. E. modernul bloc 
care nu peste mult timp își va

> primi locatarii.
I Omul din mijloc, Muntean 
, loan, mic de statură și gros la 

trup, îmbrăcat cu uniformă de mi- 
: пет, trage din pipa pe care o ține 
I în colțul gurii și zâmbește mulțu- 
Îmit pe sub mustață. Se adresă ce

lor doi de lingă el, arătîndu-le 
î din priviri pe cei doi tineri care 
Îse apropiau de dispensar.

— Is doctori amândoi.»
♦
♦
♦

— Îs doctori amândoi. Au ter
minat anu ăsta facultatea și au 

■ ■■■■-■•- J7 să-fost trimiși aici să vadă de 
nătatea noastră-

— Apăi, drept să spun, nu mă 
gîndeam să apuc să trăiesc, să văd. 
doctori aici, în Paroșeni zise 
Radu Gheorghe. Gîndeam* că o 
data se va termina cu descîntecele 
și lucrurile băbești, dă. nu credeam
că cei țeste 60 de ani ai mei o 
să mi lase să merg mai departe...

Am trăit rău în tinerețe. După ce 
că lucram flămând, mai primeam 
și bătaie... De ce nu-s acu de 20 
de ani ? Cit doi aș lucra. Azi cu 
cit, lucră omul , mai bine și mai 
mult, cu atît trăiește mai bine.

— Dacă-mi aduc aminte ce eru 
pe aici pînă mai acum cîțiva am 
și mă uit acum nici nu mai recu
nosc Paroșeniul de odinioară. Toți 
își ațintiră privirile spre un punct, 
încercau să-și imagineze Paroșe
niul de altă dată, cele cîteva case, 
din bîrne acoperite cu șindrilă. In 
Locul asfaltului de azi vedeau un 

.drum îngust și desfundat. In 'o 
cui under astăzi e intrarea la ter
mocentrală erau clădirile unui 
chiabur hapsîn, iar pe locul unde 
azi se întinde centrala era tot a- 
verea lui. Mulți au îndurat aici, 
mizerie.

Un sunet de clopoțel le ajunse 
la urechi. Muncitorii-elevi intrau 
grăbiți la ore în școala cea nouă, 
înălțată în mijlocul cartierului e- 
nergeticienilor.

— Păcat că 
nu-s mai tînăr — 
zise omul scund. 
Aș merge și eu 

ta școală. Am învățat să scriu și
să citesc în regimul nostru...

— Crezi Muntene, că riuniâi tu 
ai merge ? Toți ne-am duce dacă 
am fi tineri — îi răspunse Cafea 
baci, cel de-al doilea b'ătrîn. -

— Ne-am duce cu bucuria cu 
care am pus umărul la ridicarea 
școlii — zise cel de-al treilea^

Se ridicară sa plece. Tovarășul 
Muntean loan, organizatorul gru
pei de partid din Sohodol observă 
pe gardul din beton de pe margi
nea trotuarului un afiș scris cu li
tere de-o palmă. După; ce îl' citi 
tace se adresă însoțitilpr săi. .

— Deseară mergem la . specta
col, la club, să gustăm și noi acum 
la bătrînețe din bucuriile vieții.

Cei trei pensionari, Muntean 
loan, Cafea loan și Radu Gheor
ghe s-au despărțit apucînd fiecare 
drumul către casa lui. Spre seara 
s-au întâlnit din nou. De astădată 
la spectacol.

PETRU BREBEN 
mecanic cazane T. C: Paroșeni

Г’- ~

Spre noi trepte alt fainei 
(сіегіясmuncii

Dacă unui matematician i s-ar 
propune să înfățișeze calitatea 
muncii ceferiștilor sub -formă de 
formulă, probabil că ar concepe 
relația : munca la C.F.R. = punc
tualitate + perseverență + dis
ciplina. Și nu ar greși cu nimic. 
Realitatea oferă nenumărate exem
ple vii. Un astfel de exemplu poa
te fi dat de colectivul Depoului de 
locomotive Petroșani.

Anul acesta activitatea 
tilor din depou a întrunit 
plin toate acele elemente 
care alcătuiesc amprenta 
de calitate. Colec
tivul depoului, în
drumat de organi
zația de partid a 
repurtat în trimes
trul, III, de exem
plu, succese remar
cabile atît în cc 
privește realizarea 
planului de trans
port și reducerea cheltuielilor pe 
tona transportată, în vederea obți
nerii de economii, și in ce privește 
siguranța circulației. Planul de 
transport a fost depășit în trimes - 
trul III cu 2,3 la sută, iar la pre
țul de cost s-a obținut o reducere 
de 0,13 la sută. Harnicii ceferiști 
din depou se mîndresc, de aseme
nea, cu însemnate economii la com
bustibil și lubrifianți. Cantitatea de 
combustibil convențional economi
sită se cifrează la 2276 tone, canti
tate cu care pot fi remorcate 455 
trenuri de marfă cu tonaj complet 
pe distanța Petroșani—Simeria și 
retur. Toate aceste rezultate mun- 
cițorii, maiștrii și inginerii depou
lui le-au obținut în deplină si
guranță a circulației. Datorită în
sușirii unui temeinic instructaj teo
retic și practic și ridicării necon
tenite a cunoștințelor profesionale, 
personalul de pe locomotivă a fă
cut transportul trenurilor de marfă 
și de călători fără abateri de la 
ordinele de siguranță ; au fost li
chidate defectările de locomotive 
pe linie, iar întîrzierile reduse 
proape în întregime.

ceferiș- 
pe de- 
etalon 

muncii

ve.
; A

De toate aceste succese sînt le
gate numele multor ceferiști din 
depou. Intre acestea se numără 
cele ale mecanicilor și fochiștilor 
din echipele de locomotivă conduse 
de tov. Marcu Aurel, Mărcu Ion 

‘ și Roșea Ion. La obținerea lor și-au, 
dat, de asemenea, contribuția mun
citorii Cazan Aurel, Josan Adrian, 
Deatcu Ilie și mulți alții de la ate
lierul de reparații, care au îmbu
nătățit starea parcului de locomoți- 

I

fi fruntaș, ce mîndru sună a- 
cuvînt ! Muncind ireproșabil 

în trimestrul III1
& colectivul depou

lui de locomotive
Petroșani - a in- 
trat. in posesia a- 
cestui tițlu. de 
prestigiu. ; Recent, 
ceferiștii depou
lui au .sărbătorit 
un eveniment deo

sebit : decernarea Diplomei de . si
guranță a circulației pe Direcția 
Regională. C.F.R. Timișoara în ra
mura tracțiune. Este pentru a doua 
oră în acest an cînd, datorită me-

• ritelor sale în asigurarea transpor
tului feroViar cu mijloace de trac
țiune pe raza complexului C.F.R. 
Petroșani, colectivul depoului, a 
făcut posibilă aducerea în sînul său 
a unui asemenea prețios trofeu, 
Astfel; merită amintit că în tri
mestrul I Depoul C.F.R. Petroșani 
a cîștigat Diploma Direcției Ge
nerale a căilor ferate și a Uniunii 
sindicatelor pe ramură. Cum se 
vede sîrguincioșii ceferiști din de
pou se mențin ferm pe calea suc
ceselor. Primind a doua distincție, 
ei au hotărît să păstreze înaltul ti
tlu de fruntași pe regională, con- 
solidîndu-1 cu noi realizări în pro
ducție. Iată cîteva din obiectivele 
pe care muncitorii - depoului și 
le-au fixat cu prilejul adunării fes
tive în care le-a fost înmînată fru-

(Continuare în pag. 3-a)
ț

I. BĂLAN

Aceste litt.ie .ucrează la biroul topografic al minei 
Utemista Amăranu Eugenia (stingă) este inginer topograf, iar to
varășa ei de muncă, Rusu Angela, este tehnician.

Iată-le împreună, lucrinid la întocmirea unei hărți topografice.
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^^^ТЕUNICEI MINIERE
La lucrările de dcsdridcri: 

50 <•
In anul viitor minerii Văii Jiului 

au sarcina de a obține sporuri în
semnate la productivitate și la pro
ducție, indici tehnico-economici mai 
buni îndeosebi pe seama creșterii 
vitezelor de avansare în toate fe
lurile de lucrări miniere. Mine
rilor de la lucrările de înaintare, 
le revine sarcina de a obține cel 
puțin 50 m. avansare medie pe 
lună, de la circa 42—44 m. avan
sare în acest an.

Premisele pentru realizarea a- 
ceștui obiectiv sînt create. In cursul 
anului 1961 a luat avînt la toate 
exploatările miniere încărcarea me
canică a sterilului la înaintări, mi
nerii s au obișnuit să folosească 
mai bine mașinile de încărcat, re- 
încărcătoărele cu bandă, fapt do
vedit de depășirea planului la în
cărcarea mecanică* pînă acum cu 
peste 10.000 m.c. steril. La mina 
Vulcan sînt bine cunoscute rea
lizările obținute in cursul anului 
de brigăzile lui Vass Martin, lo- 
nașcu loan și alți brigadieri de la 
investiții care, cu ajutorul încăr
cării mecanice, au obținut avan
sări de 70—80 m. pe lună și chiar 
peste 150 m; pe lună. Avansări 
mari au obținut și brigăzile condu
se de Toth GheZa, Tătaru Petru de 
la Petrila, Uin Cornel. Ileș Ioan 
de la Uricani și altele.

O altă premisă pentru creșterea 
continuă a avansării la ____
de înaintări o constituie genera
lizarea experienței, a metodelor 
inaintate.de muncă. Schimburile de 
experiență organizate in cursul a- 
nului între colectivele sectoarelor 
de investiții au contribuit la ge
neralizarea experienței avansate. 
Astfel, minerii de la Uricani au 
preluat, în urma unui schimb de 
experiență cu minerii Vulcanului, 
metoda de săpare direct la profilul 
de betonate cu susținere provizo
rie. Intre minerii de la Vulcan 
ți cei din Lonea a avut loc îmi 
•chimb de păreri în lăgătură cu 
folosirea mijloacelor de încărcare 
mecanică; fapt ce a dus la aceea 
că vulcănenii folosesc acum din 
plin mașinile EPM-1 și reincăr- 
cătoarele de care dispun. Luna 
trecută; de exemplu, la săparea ga
leriei transversale din blocul O 
orizontul 730 mina Vulcan, date'

avansare pe luna

lucrările

tită folosirii unui «încărcător, 
planul a fost depășit cu peste 140 
nx,c. steril. Trebuie, de asemenea, 
amintite rodnicele schimburi de 
experiență între minerii de la îna
intările Văii Jiului cu cei de la 
Teliuc-Ghelar în domeniul încăr
cării mecanice, a vitezelor de a- 
vansare, schimbul de experiență al 
minerilor petrileni cu cei din Baia 
Mare în domeniul folosirii perfo- 
rajului umed cu injecție laterală și 
substanțe umectante.

Toate aceste preocupări trebuie 
să duqă la obținerea unor viteze 
medii pe C.C.V.J. la înaintări în 
steril cu mult mai bune decît s-au 
obținut pînă acum. Cauza avansă
rilor scăzute la înaintări este că 
nu la toate exploatările li s a a- 
cordat grija cuvenită, că deși unele 
brigăzi au obținut viteze mari, al
tele au rămas sub plan, au rea
lizat viteze mici. Acest fenomen 
s-a manifestat mai ales la minele 
Lupeni, Uricani, Aninoaea, Lonea 
unde creșterea vitezei medii la îna
intare în steril în trimestrul III 
față de trimestrul I este mică sau, 
cazul Ja Aninoasa, staționară. Sin
gurii care se pot mîndri că au atins 
încă de dteva luni nivelul de a- 
avanSare cerut pentru anul 1962 
sînt minerii de la investițiile minei 
Petrila (în trimestrul III au o vi
teză medie de 51,3 m/lună I).

Sarcina de a obține în medie 
în fiecare lună cel puțin 50 m. 
avansare la înaintări este o sarcină 
stabilită de Conferința orășeneas
că de partid Petroșani și ea tre
buie privită ca atare cu toată se
riozitatea. Lucrările de investiții 
vor fi-dotate cu noi utilaje pentru 
încărcarea mecanică, utilaje ce 
trebuie folosite din plin. Problema 
esențială constă, așa cum a reieșit 
din discutarea cifrelor de plan pe 
1962, de către colectivele sectoa
relor de investiții, în organizarea 
mai bună a brigăzilor, în asigura
rea aprovizionării la timp cu oele 
necesare, Aici au cuvîntul inginerii și 
tehnicienii mineri din sectoarele 
respective. Există deci condiții 
pentru ca avansarea medie de 50 
m./lună la înaintări să fie îndepli
nită și depășită 1

irig, GH. DUMITRESCU
\ ★

Actualitatea 
pe scurt

• La mina Petrila se fac inten
se Pregătiri pentru introducerea 
perforajului umed. In cadrul sec- 
torului de investiții au fost mon- j 
tate circa 1300 m. conductă de j 
apă pe galeriile principale. Au j 
fost pregătite două locuri de тип- [ 
că unde în luna aceasta se va per- 4 
fora cu injecție laterală a apei, ț 
Așa sînt galeria de legătură cu I 
............................................... I

I

) J1 
I 
i I

Ce e nou In mineritul 
Văii Jiului

Valea Jiului
A.S.I.T. de
promovarea

din Petroșani sosesc vești din 
la unitățile combinatului,’ din 

progresului tehnic. Spicuim din

blocul O la orizontul XI — bri
gada lui Toth Gheza — și ga
leria de cercetare pe stratul 3 
la orizontul XIII — brigada lui 
Fief can Constantin.

• Minerii din Lonea pun mare 
accent pe folosirea cit mai depli
nei a mijloacelor tehnice de care 
dispun, direcție în care obțin re
zultate de seamă. Luna trecută, 
de pildă, ei au încărcat cu mij- ■ 
loace mecanice cu 376 m.c. steril 7 
mai mult decît prevedea planul, 
la săparea puțurilor întreaga can- 1’ 
titate de steril rezultată s-a în- 
cărcat cu greifere B.C.-l, iar la 
armarea metalică în galerii planul 
a fost depășit cu 24 m. galerie, ■[ 
armarea metalică folosindu-se la J 
întreținerea în plus a 309 m. ga- s 
lerie. !

La filiala A.S.I.T. 
activitatea cercurilor 
munca depusă pentru 
ultimele vești sosite:

Pentru 50 m. avansare 
' lunară în frontale

De cîtva timp, prin grija ser. 
viciului tehnic ai C.C.V.J. și a 
celor de la mina Lupeni, in fron
talele acestei mine se fac intense 
încercări pentru sporirea produc
ției, a avansărilor pe seama fo
losirii unor utilaje moderne. Lu
na trecută, de exemplu, în fron
talul din panoul I stratul 
blocul VI, s-a experimentat 
complex de susținere, tăiere 
încărcare format din stîipi
draulici metaWei GS, combina 
Donbas modificată și transpor
toare blindate SLASK-59. Rezul
tatele preliminare au dovedit că, 
folosind un asemenea complex 
în condițiile minei Lupeni, se 
pot obține: randamente de cel 
puțin 10 tone pe post, un consum 
de lemn de circa 5—6 m.c./1000 
tone de cărbune si cu o rațională 
organizare a muncii, viteze de

99—====-------- -------—

18, 
un 
Și 

hi.

La atelierul mecanic al minei

Tribuna experienței înaintate
rî Cifrele de plan pe 1962 au fost temeinic dezbătute de t
J toți minerii Văii Jiului. S-au preconizat măsuri tehnico-organi- • 
ț zatorice bune, s-au făcut propuneri de preț pentru continua ;
* îmbunătățire a nivelului cantitativ și calitativ al extracției i 
i de cărbune. La loc de frunte se situează, printre aceste pro- i 
» puneri și măsuri, extinderea experienței înaintate, a celor mai i
* bune metode de muncă folosite de brigăzile și sectoarele t
* fruntașe. f
? Incepînd cu acest număr, „Steagul roșu" va publica în ♦ 
j pagii na specială „Probleme și realizări din domeniul tehni- •
* cii miniere" articole și scrisori din experiența celor mai :
* bune sectoare și brigăzi de mineri în ce privește preșterea 1
І vitezelor de avansare în galerii șl abataje, folosirea utilaje- «
ț lor de mare productivitate, în domeniul pușcării raționale, ai ♦ 
? îmbunătățirii calitative a producției etc. t
J Redacția Invită pe toți minerii, tehnicienii, inginerii *ă f
* vină cu articole și scrisori din experiența colectivelor lor, să J
, discute problemele tehnice care frămîntă aceste colective, să 1 ț 
ț prezinte realizările obținute! j

Publicăm mai jos articolul tov. ing. Teodorescu Con- *
* stantin care împărtășește experiența sectorului III al minei *
f Lupeni, cei mai mare sector din Valea Jiului. t
* 1» ...... .. ■ ‘

Baza succeselor noastre
— Colectivul sectorului pe 

care-1 conduc, a extras deja în 
contul anului 1962 aproape 1000 
tone de cărbune cocsificabil. Suc- 
cesul obținut anul acesta de co
lectivul sectorului nostru prin 
îndeplinirea înainte de termen a 
planului pe anul 1961, 'nu a ve
nit de la sine, el este rodiul mun
cii colective, entuziaste a tutu
ror minerilor și tehnicienilor 
sectorului. Ce a stat și stă la 
baza succeselor noastre ? In pri

mul rînd, organizarea judicioa
să a muncii în frontale ca și în 
preabataje. Brigăzile noastre au 
fost reorganizate la începutul 
anului 1961, încadrate după spe
cificul muncii cu cadrele cele 
mai corespunzătoare și în aceas
tă formă se găsesc și azi. Ne- 
fiind schimbați de la o brigadă 
la alta minerii se cunosc bine 
între ei, își cunosc aptitudinile 
și forțele, maiștrii mineri pot a- 
p reci a mai just sprijinul și în

drumarea tehnică necesară fie
cărei brigăzi în parte. La indi
cația organizației de partid, în 
fruntea brigăzilor au fost puși 
membri și candidați de partid, 
mineri cu experiență și califica
re inaltă. Acum. în urma dez
baterii cifrelor de plan pe 1962, 
în planul de măsuri a fost in
clusă propunerea ca pontajul să 
se facă în mină, la locurile de 
muncă, măsură care va duce la 
întărirea disciplinei în muncă, 
la creșterea timpului direct pro
ductiv.

Tot în direcția organizării 
muncii trebuie menționat și fap
tul că activitatea locurilor de 
muncă s-a făcut strict după gra
fic de execuție. In acest fel noi 
am evitat stagnarea producției, 
fiecare brigadă avînd asigurat 
loc de mundă rezervă. Prin eșa
lonarea în timp a lucrărilor du
pă urgență, am evitat în primele 
luni ale anului, o seamă de de
ficiențe din lipsa lanțului de 
crațer SKR-11.

Am dat patriei' în 1961 (an 
tare pentru noi s.a încheiat) 
multe mii de tone de cărbune, 
cocsificabil peste plan. Consi
derăm că acest rezultat este o 
consecință a strădaniilor depuse 
pentru creșterea vitezei de avan
sare în frontale ca și în preaba
taje. Dacă la începutul anului 
mergeam în .frontale cu o viteză 
medie lunară de 19—21 m., a- 
cum obținem în.fiecare lună cel 
puțin 25—26 m._ avansare me-

Lupeni a fost pusă de curînd în 
funcțiune o presă hidraulică de 100 
tone cu ajutorul căreia pot fi re
condiționați stîipi de abataj curbați 
din cauza presiunii. IN CLIȘEU : 
Noua presă modernă, dotată cu 
dispozitive de comandă de la dis
tanță.

die, adică „ziua și fîșia". Creș
terea avansării ne-a fost înles
nită die introducerea în toate 
frontalele ,a armării metalice cu 
stîipi înalți tip G.H.H., iar în 
preabataje, la cele mai multe, 
armarea cu inele Т.Н. Pe lîngă 
scăderea consumului specific de 
lemn de mină, cu circa 20 la 
sută fată de media din 1960, au 
crescut randamentele în abataje 
de la circa 3,10—3,50 tone pe 
post în medie la începutul a- 
nului la 4,20—4,45 tone pe post 
în ultimul timp.

De la o fîșie pe zi, 
la două fîșii pe zi 
Colectivul nostru muncește de 

pe acum la nivelul, sarcinilor 
din anul viitor. Aceasta însă nu 
e deajuns. Va trebui să sporim 
productivitatea medie pe sector 
la 2,321 tone pe post față de 
circa 2,260 tone pe post cit este 
în prezent, viteza de avansare 
va trebui să crească l,a fronta
lele cu rambleiere de la 17 
m./lună la cel puțin 21 m./lună, 
iar în preabataje la 50 m./lună. 
Realizarea acestor sarcini nu o 
putem face decît prin schimba
rea actualei metode de exploa-

avansare de aproape 50 m. pe 
lună.

Realizări tehnice 
la preparafia Petrila
Inginerii și tehnicienii prepa- 

rației Petrila participă activ la 
introducerea tehnicii noi în uzi
nă. In ultimul timp s^au realizat 
o seamă de dispozitive care u- 
șurează munca, duc la mai bu
na folosire a utilajelor. Inova
torii Stolea Petru și Cziraky 
Ștefan au realizat un dispozitiv 
care permite citirea în brice mo
ment a nivelului apei din <4?nul 
de spălare. Tehnicianul Nk.Jo
van Traian a cortceput și înfăp
tuit o instalație de deprăfuire 
și captare a prafului la briche- 
taj. La preparatie s-a încercat 
în probe industriale un nou tip 
de floculant pentru limpezirea 
apelor de spălare ce se vârstă 
în Jiu, la sectorul de preparare 
a început montarea conductelor 
din masă plastică. In curs de 
experimentare se află un dispo
zitiv automat pentru curățirea 
cupelor la elevatoarele de bruți
Ș. a.
Conferințe de informare 

tehnică
In scopul ridicării nivelului 

de cunoștințe al cadrelor și mun
citorilor mineri, cercul A.S.I.T. 
de la mina Uricani organizează 
lunar cicluri de conferințe pe di
ferite teme tehnice legate de 
specificul minei. Așa de pildă, 
în noiembrie au fost ținute,; cu 
sprijinul comitetului sindicat^M, 
următoarele conferințe: „DrCIia- 
rea metanului din mine", „Ma
șini de extracție modeme", „Re
corduri cu combina Donbas" și 
altele. De asemenea, se organi
zează seri tematice pentru mun
citori la care ce, mai buni maiș
tri și tehnicienii expun referate 
cu subiecte legate direct de pro
blemele imediate ale procesului 
de producție. In fața unui mare 
număr de muncitori au fost ex
puse în cadrul serilor tematice 
referate despre: săparea lucrări
lor miniere, combaterea prafului 
cu ajutorul perforajului umed, 
posibilități de reducere a consu
mului de lemn în abataje etc.

I. BREBEN
filiala A.S.I.T. Petroșani

tare. In ajutor ne stă tehnica 
cea mai avansată. In cursul a- 
cestei luni, ia frontalul 4 vest 
— brigada lui Butnaru Vasile 
—i introducem susținerea cu 
stîipi metalici de tipul „Schwartz", 
cu deschidere de 3,10 m., cu 
grinzi metalice în consolă șl 
transportoare blindate tip SLASK 
care permit havarea de pe blin. 
dul lor, mutate în front cu îm- 
pingătoare pneumatice produse la 
U.R.U.M.P. Cu ajutorul acestor 
noi utilaje, putem asigura o a- 
vansare zilnică în frontale de cel 
puțin 2 fîșii de cărbune. Plnă 
către finele anului viitor toate 
frontalele sectorului vor fi do
tate cu asemenea garnituri de 
susținere, tăiere și transport

☆

Am arătat m.ai sus cîteva as. 
pecte din experiența colectivului 
nostru, preocupările care-1 fră
mîntă. Pot spune în concluzie 
că baza succeselor noastre o 
constituie munca activă, bine 
condusă, zi de zi îmbinată cu 
folosirea deplină a mijloacelor 
pe care tehnica ni le pune la 
dispoziție!

ing. C. TEODORESCU 
șeful sectorului III Lupeni

inaintate.de
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STEAGUL ROȘU

Spre noi trepte 
ale faimei muncii 

ceferiste
(Urmare din pag. l-a)

moașa distincție pentru realizările 
din trimestrul ІП. Personalul de 
pe locomotive și muncitorii din a- 
telierul de reparații vor lupta și 
mai stăruitor in viitor pentru păs
trarea locomotivelor tot timpul în 
bună stare de funcționare. în acest 
scop angajamentele prevăd, printre 
altele, ridicarea calitativă a repa
rațiilor. Pentru reducerea cheltuie
lilor. de transport va fi îmbunătățit 
în continuare indicele de consum 

„ la combustibil convențional și lu- 
brifianți, prin îmbunătățirea stă
rii termotehnice a locomotivelor, 
printr-o mai bună izolare termică, 
redueîndu-se prin aceasta pierde
rile calorice. Accent deosebit se va 
pune și pe întărirea necontenită a 
siguranței circulației.

Punînd in aplicare obiectivele 
. fixate, muncitorii depoului se vor 

ridica la înălțimea sarcinilor ce 
le revin pe 1962, succesele lor vor 
fi și mai frumoase, impulsionînd 
urcușul colectivului spre noi trepte 
ale faimei muncii ceferiste. Cefa- 
>>■' ,-din depoul Petroșani vor fi 
rifereu la datorie pe schelele cons
trucției 
sarcinile
se spune 
ferat de

Pe-ai noștrii coloși de oțel
răm spre zări senine 

Cu inima, cu gîndul și cu fapta 
alături de popor și-al său partid 

sîntem
Ре-al țării drum de fier noi 

aripi dăruim : 
Comorilor descătușate din părnînt 
și celor plămădite-n foc și 

cîntec de mașini, 
Belșugului din holde aurii și 

florilor culese din poieni

in cadrul adunărilor de dezbatere a cifrelor de plan pe 1962 
minerii, maiștrii și Inginerii din sectoarele minei Lonea au venit 
cu multe propuneri bune menite să completeze planul de măsuri 
tehnico-organizatorice preconizat pentru îmbunătățirea procesului de 
producție din subteran. La sectorul I al minei, multe din propu
nerile făcute au drept scop îmbunătățirea calității cărbunelui ex
tras. IN CLIȘEU: Maiștrii mineri Balogh Ni colac 
Marin de la mina Lonea I cercetînd împreună un 
cărbune adus de un vagonet abia sosit la recepție.

ți 
bulgăre

Dobrin 
de

©

INSTANTANEE

V 2
socialiste, indeplinindu-și 
ce le revin, întocmai 
în frazele unui moto 
ceferiști :

cum 
pre

zbu-

ТЙІ
Trichinoza continuă și în zilele 

noastre să fie o boală comună o- 
mului și animalelor.
v Ла este transmisă la om cel 

ХйаГ adesea prin consumarea căr
nii sau preparatelor din carnea 
de porc, mai rar din cărnuri de 
urs, mistreț, bursuc etc.

Boala se poate preveni, în pri
mul rînd prin examenul trichi
noscopic ce trebuie extins și la 
tăierile de uz casnic. Apoi prin 
educația sanitară a populației 
pentru ca, în mod conștient, ăă 

’ se aplice profilaxia individuală 
prin fierberea cărnii rezultate de

Sfatul medicului1

ln biroul cu atmosferă călduță 
de primăvară, lungana Mihat 
și filozofa. Pe fa(ă-i flutura un

ca
sta . , _ , ....
Ztmbet ce trăda o mare mulțumire 
lăuntrică. Avea și de ce să fie mul
țumit. Se gindea omul că funcția 
de contabil la sectorul l.C.O. Lu
pani nu i chiar de lepădat. Are 
omul treburi destule, dar unde 
nu-s treburi ? Și așa baftă, mai rar. 
Ieși din locuință, intri în birou șt 
vice versa fără ca măcar să-ți uzi 
pingelele pantofilor. Nici n-ai cum 
să le ttzi cîrtd locuința aproape că 
se confundă at biroul. E drept că

la animale ce pot fi purtătoare 
de trichine.

In concluzie cetățenii care tăie 
porci pentru uz casnic sînt che
mați să se adreseze ' serviciului 
veterinar al orașului pentru e- 
xapienul trichinoscopie al cărnii, 
de la porcul tăiat, ca astfel să 
fie feriți de eventuale îmbolnă
viri prin consumarea cărnii pro
venite de la animalul purtător. 
Examenul trichinoscopic este gra
tuit.

Dr. 1. RONDOLEANU 
medic veterinar 

al orașului Petroșani

ci-i stauomul are avantajul 
tofii mereu curați și le crește 
gevitatea, dar pentru atîta lucru 
de ce să fie șicanat,? Plătește omul 
chirie ? Plătește. Atunci de ce i 
se mai caută nod în papură ?

— Da, dar curentul de ce nti-l 
plătești, — tovarășe contabil ?

— De unde știi că nu ?
— Păi n-ai contor stimabile.
— Asta-i bună, parcă dacă plă

tesc paușal tușesc — se revoltă 
contabilul.

— Tocmai că n-o faci nici pe 
ăsta — se auzi din nou vocea.

— Cine ești tu de mă iei așa la 
sigur ? se răsti spumegînd de furie 
contabilul.

• *- Cum, nu știi !? Doar mă aflu
in subordinele dumne^vpjțstră. Șfnt 
fișa de evidență a abonaților 
l.C.O,, în care, să nu vă fie cu 
supărare, nu prea figurați.

— Aba f va să zică tu erai ? și 
ai avut îndrăzneala să mă critici 
pe mine ?

— Da, am avut. Și (irț să Văd 
numele scris și aici, nu numai 
statul de plată,

patr 
lon

Pe

P.S. După apariția rindurilor 
mai sus, nu încape îndoială că 
va fi.

zis
așa

D. CR1STEA

Oamenii muncii deabat cu însuflețire cifrele de pian pe 1962

La preparafia Petrila se poate munci și mai bine !
Acum cîteva zile, la ora termi

nării schimbului I, muncitorii 
preparatiei Petrila s au îndrep
tat spre sala coltului roșu unde 
urma să aibă loc discutarea cifre
lor de plan pe noul an 1962. In 
scurt timp sala s-a dovedit neîn
căpătoare.

— Rezultatele muncii noastre 
le cunoaște întreaga Vale a Jiu
lui, le-a spus cu mîndrie șeful 
preparatiei, ing. Florea Sabin 
celor prezenti în sală. Ele pu
teau fi însă și mai bune. Am ob
ținut economii prin efortul pro
priu de circa 1.400.000 lei, am 
sporit recuperarea globală cu 
1,2 la sută, am produs peste 
planul anual 13.000 tone de bri
chete. In anul ce vine, sarcinile 
noastre sînt mai mari. Vom spă
la și sorta cu 203.000 tone mai 
mult cărbune decît în 1961, vom 
produce Cu 10.000 tone brichete 
mai mult, recuperarea planifica
tă este de 76,5 la sutp. cu 0.5 
la sută mai mare decît cea pla 
nificată în 1961...

Muncitorii și tehnicienii pre
paratei au ascultat cu mare a- 
tenție sarcinile ce le revin în 
noul an, au ascultat măsurile 

/ ce vor fi luate dr. conducerea u- 
) % zinei pentru asigurarea bunului 

mers al producției. Fiecare s-a 
gîndit la ceea ce ar putea face

pentru realizarea sarcinilor de 
plan pe noul an.

— Ca să mărim debitul în 
spălare, spunea inginerul Crăles- 
cu loan, ar trebui să înlocuim 
actualele benzi de 
altele mai late, să 
și deci debitul, la 
și Vulcan. Pentru 
cuperării trebuie să 
tiămînal și să reglăm rheospălă- 
toarele. Colectivul sectorului de 
spălare se angajează ca, peste 
prevederile de plan, să sporească 
recuperarea cu 0.5 la sută, să 
reducă prețul de cost pe tona 
de cărbune spălat cu 0,16 lei prin 
reducerea consumurilor specifice 
de energie și reactivi, să micșo
reze cu 1 la sută procentul de 
cenușă și cu 0,6 la sută umidi
tatea din cărbunele spălat și 
sortat.

Tovarășul Jurea Victor a fă
cut propunerea ca instalația cîn- 
tarului de 100 tone să fie revi
zuită și pusă în funcțiune, aceas
ta asigurînd o mai mare rapi
ditate la încărcarea vagoanelor. 
„Cu cantitatea de abur pe care 
ne-o furnizează mina Petrila în 
prezent nu putem fi mulțumiți 
— spunea muncitorul de la bri
chetai Cepoi Adam. Avem posi
bilitatea să mergem cu 3 prese 
odată, dar să fim asigurați cu 
aburul necesar!“.

la silozuri cu 
mărim viteza, 
benzile Lonea 
creșterea re- 
urmărim săp-

—» Pînă la 23 decembrie bri
gada pe care o conduc, arăta tov. 
Wilk Emil se angajează să pună 
în funcțiune instalația schipului 
de la haldă; vom da 15.000 tone 
de brichete peste plan în 1962, 
s-a angajat în numele colectivu
lui său, inginerul Breazu Cornel; 
vom executa numai lucrări de 
întreținere de bună calitate, au 
spus cîtiva muncitori printre care 
Bubelea loan, Cemica Constantin 
și alții.

Dezbaterea cifrelor de plan pe 
1962 a constituit pentru colecti
vul preparatiei Petrila un minu
nat prilej de verificare a forte-* 
lor, a posibilităților sale, un 
prilej de îmbunătățire continuă 
a muncii.

ing. GH. DUMITRESCU

Guvernul Uniunii Sovietice a hotărlt 
să rupă relațiile diplomatice cu Albania

MOSCOVA (Agerpres). — TASS transmite:
Guvernul Uniunii Sovietice a hotărît să recheme din Albania 

pe ambasadorul U.R.S.S., Iosif Sikiri, precum și întregul perso
nal al ambasadei și al reprezentanței comerciale sovietice.

Guvernul sovietic a cerut de asemenea ca ambasadorul și în-' 
tregiul personal al ambasadei șl consilierul comercial al Albaniei 
la Moscova să părăsească teritoriul Uniunii Sovietice.

In comunicatul oficial al Ministerului Afacerilor Externe al 
U.R.S.S. se spune;

Zilele trecute, N. P, Firiubin, 
locțiitor al ministrului Afacerilor 
Externe al U.R.S.S., l-a primit 
pe G. Mazi, însărcinat cu afaceri 
ad-interim al R. P. Albania la 
Moscova, și din împuternicirea 
guvernului sovietic, i-a declarat 
printre altele următoarele :

Guvernul albanez, adoptînd li
nia înrăutățirii continue a rela
țiilor cu Uniunea Sovietică, în
deosebi după Congresul al XXII- 
lea al P.C.U.S., a desfășurat în 
țară o campanie de calomnii duș
mănoase Uniunii Sovietice. El ia 
intenționat măsuri urmărind să 
împiedice activitatea normală a 
ambasadei și reprezentanței co
merciale a U.R.S.S. din Albania.

Ambasadorul sovietic a fost 
pus într-o situație în care nu 
poate îndeplini sarcinile încre
dințate de guvernul său. Amba
sada U.R.S.S. este de fapt izo
lată, în raporturile cu ea sînt 
încălcate cele mai elementare 
norme ale dreptului internațional. 
Diplomații sovietici din Tirana 
sînt privați pînă și de posibili
tatea de a întreține contacte ofi
ciale cu instituțiile și organiza
țiile din Albania. In scopuri pro
vocatoare, autoritățile albaneze 
acuză în mod calomnios pe co
laboratorii reprezentanțelor so
vietice că ar desfășura o activi
tate ostilă Albaniei.

Partea sovietică a atras în re
petate rînduri atenția guvernului 
Albaniei asupra acțiunilor inad 
misibile ale autorităților albane
ze față de Ambasada U.R.S.S. 
din Tirana. Totuși, guvernul al- 
Jjanez nu numai că nu a vrut să 
ia nici un fel de măsuri dar face 
tot mai dificilă prezența în Al
bania a lucrătorilor instituțiilor 
sovietice.

Cererea neîntemeiată a guver
nului albanez de a se reduce la 
aproape o treime numărul per
sonalului ambasadei sovietice 
constituie o acțiune fără prece
dent în relațiile între state și cu 
atît mai mult între state socia
liste.

Ministerul Afacerilor Externe al 
U.R.S.S. este împuternicit să 
respingă în mod hotărît cererea 
cu totul inadmisibilă a guvernu
lui albanez cu privire la redu
cerea personalului Ambasadei 
Uniunii Sovietice la Tirana. Se 
știe că dreptul internațional nu 
dă nici unei țări dreptul de a 
limita în mod arbitrar și unila
teral componența numerică a re
prezentanțelor diplomatice străine 
acreditate în țara respectivă. în 
legătură cu aceasta trebuie amin
tit că la conferințele internațio
nale care au avut loc în trecutul 
apropiat în legătură cu această 
problemă, Albania s-a pronunțat 
împotriva încercărilor de a le
gifera practica greșită conform 
căreia statul care primește o re
prezentanță . diplomatică îi poate 
stabili componența numerică.

Acum, însă, guvernul albanez 
recurge la metodele acelor state 
capitaliste care vor să limiteze 
activitatea diplomatică_a țărilor 
lagărului socialist, 
partea sovietică nu 
ne indiferentă față 
intolerabilă creată 
file albaneze colaboratorilor am
basadei și reprezentanței comer
ciale ale U.R.S.S. la Tirana. 
Guvernul Uniunii Sovietice, ți- 
nînd seama de toate acestea și

Firește că 
poate rămî- 
de situația 
de autorită

Rezultate promițătoare
Străduindu-se să realizeze de 

pe acum o producție la nivelul 
anului viitor, colectivul sectoru
lui I de la mina, Aninoasa a ex
tras în prima decadă a lunii de
cembrie a. c. 912 tone de căr
bune peste plan.

Succesul se datorește crește
rii productivității muncii pe sec
tor de la 2,552 tone la 2,642 tone.

Contribuția cea mai importan
tă revine brigăzilor conduse de

.David Ioan. Sas Teodor, Bere! 
Dionisle și Anghelută Enache 
care datorită Unei mai bune or
ganizări a muncii în abataje au 
sporit randamentul pe post cu 
circa 16—18 la sută. Rezultate 
bune au obținut și brigăzile de 
la pregătire care au realizat și 
depășit substantial sarcinile ce 
le-au revenit pe prima decadă 
din această lună.

avînd în vedere afirmația insolen
tă a părții albaneze că diploma
ții sovietici n-ar mai avea ce 
căuta la Tirana, a hotărît să re
cheme din Albania pe tov. 1. V. 
Șikin, ambasadorul extraordinar 
și plenipotențiar al U.R.S.S., 
precum și întregul personal al 
ambasadei și reprezentanței c» 
merciale sovietice.

Ministerul Afacerilor Externe 
al U.R.S.S. a aflat că. în ultimul 
timp, Ambasada Republicii Popu
lare Albania la Moscova încearcă 
să răspîndească intens fel de fel 
de materiale antisovietice care 
conțin calomnii dușmănoase la 
adresa P.C.U.S. și a Uniunii So
vietice. Intre altele, neținînd sea
ma de normele îndeobște stabi
lite, s-a început să se trimită di
rect pe adresele C.C, ale partide
lor comuniste din republicile unio
nale, texte ale declarației dușmă
noase din 20 octombrie a. c. a 
Comitetului Central al Parțidu-. 
lui Muncii din Albania și alte 
materiale calomnioase antisovie- 
tice. ,

Ambasada albaneză a trimis 
recent ambasadelor unei serii de i 
țări, acreditate la Moscova de- J 
clarația C.C. al Partidului Mun- I 
cii din Albania din 20 octom-' 
brie, raportul lui Hodja din 7 no
iembrie șl altă materiale, pline 
de minciuni și calomnii mîrșaye 
la adresa partidului nostru, a 
guvernului sovietic și a hotărî- 
rilor Congresului al XXI 1-lea al 
P.C.U.S.

Nu se poate să nu se atragă, 
de asemenea, atenția asupra lap- 
tflhii ce cetățeni albanezi aflați 

U.R.S.S. sînt folosiți pe sca- 
largă în scopuri ostile Uniu- 
Sovietice. AbUzînd de dorin- 
sinceră a Uniunii Sovietice 
a ajuta la pregătirea unor 

i înaltă calificare 
pentru economia națională a Al- 
baniei, ambasada atrage pe stu
denții albainezi la desfășurarea 
unei propagande antisovietice.

Toate aceste acțiuni împotriva 
U.R.S.S. provoacă indignarea le
gitimă a oamenilor sovietici, de
oarece ele urmăresc un singur 
scop : să ascută și să înrăută
țească și mai mult relațiile din
tre țările și partidele noastre, să 
încalce unitatea și coeziunea ță
rilor marelui lagăr socialist.

Ministerul Afacerilor Externe 
al U.R.S.S. a atras în repetate 
rînduri atenția Ambasadei Repu
blicii Populare Albania la Mos
cova că este inadmisibil să răs-, 
pîndească în U.R.S.S. materiale 
antisovietice și să antreneze în 
această acțiune cetățeni albanezi1 
aflați In Uniunea Sovietică. To
tuși partea albaneză nu a luat 
nici un fel de măsuri pentru a 
înceta răspîndirea acestor ma
teriale. Mai mult decît atît fap
tele dovedesc că Ambasada Al
baniei. încearcă în ultimul timp 
să intensifice răspîndirea mate
rialelor ostile P.C.U.S. și Uniu
nii Sovietice, ceea ce este incom
patibil cu îndeplinirea funcțiilor 
normale ale oricărei reprezentan
țe diplomatice și cu atît mai mult 
ale reprezentanței diplomatice a 
unei țări care se consideră mem
bră a lagărului socialist

Partea sovietică consideră că, 
în condițiile în care guvernul al
banez înrăutățește tot mai mult 
în mod intenționat relațiile cu 
Uniunea Sovietică, folosind în 
scopuL activității antisovietice și 
reprezentanța sa diplomatică în 
U.R.S.S., rămînerea mai departe 
la Moscova a ambasadorului 
R. P. Albania, Nesti Nașe, pre
cum și a personalului ambasa
dei și consilierului comercial al 
Albaniei este lipsită de orice te
mei.

In legătură cu aceasta, guver
nul sovietic cere ca ambasado
rul și întregul personal al am
basadei și al consilierului co
mercial al Albaniei la Moscova, 
să părăsească teritoriul Uniunii 
Sovietice.

în 
ră 
nil 
ta 
de 
specialiști cu
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Nota guvernului sovietic 
adresata guvernului S. U. A.

MOSCOVA 12 (Agerpres). — 
TASS transmite :

La 12 decembrie guvernul so
vietic 
S.U.A. o notă în care arată că 
„așteaptă ca guvernul S.U.A. să 
întreprindă măsuri. în vederea a 
restării și predării lui Adolf 
Heusinger, care se află în pre
zent pe teritoriul S.U.A., auto
rităților sovietice care să-l de
fere justiției pentru crimele să
vârșite de el împotriva păcii,

a adresat guvernului

pentru crime de război și crime 
împotriva umanității".

In notă se amintește că potri
vit acordurilor internaționale, 
criminalii de război trebuiau să 
fie predați pentru a fi judecați 
și pedepsiți, țărilor împotriva 
cărora au săvîrșit crime. Nota 
amintește, de , asemenea, de re
zoluția Adunării Generale a 
O.N.U. din 13 februarie 1946 
cu privire la predarea și pedep
sirea criminalilor de război.

Ѳ

Lucrările Congresului Sindical 
Mondial

MOSCOVA 12 (Agerpres).
După cum anunță TASS, la 

cel de-al V-lea Congres Sindical 
Mondial continuă discuția pe 
marginea rapoartelor lui Louis 
Saillant și Ibrahim Zakaria.

Ședința din dimineața 
12 decembrie a început 
9,40 (ora Moscovei).

Luînd cuvîntul în 
Manuel Branco, reprezentantul 
organizației sindicale „Mișcarea 
sindicală democratică din Por
tugalia" a declarat aă în Portu
galia țiu există nici un fel de 
libertate sindicală. Această miș
care își desfășoară în condiții 
grele activitatea pentru unirea 
și mobilizarea maselor la lupta 
în apărarea intereselor clasei 
muncitoare, și a întregulpi po
por.

Despre lupta grea și 
tă a oamenilor muncii 
îeni pentru drepturile 
tice. și sociale a vorbit 
Taborda, membru al Comitetu
lui Executiv al Confederației oa
menilor muncii din Venezuela.

Fernando Sandi, secretar ge
neral adjunct al C.G.M. din Ita
lia și-a consacrat cuvîntarea pro
blemei întăririi unității oameni-

zilei de 
la ora

ședință

încorda- 
venezue- 
democra-

Manuel

lor muncii în lupta pentru drep
turile lor. Problema unității, a 
spus el, are pentru noi o însem
nătate deosebită ca sindicat de 
clasă ce duce lupta în Europa 
occidentală. Lupta pentru pace, 
a spus el, este una din sarcinile 
principale ale sindicatului.

Andersen, reprezentantul Fede
rației muncitorilor constructori 
din Suedia a vorbit despre si
tuația clasei muncitoare suedeze 
și despre sarcinile mișcării sin
dicale din țara sa. El și-a ex
primat neliniștea în legătură cu 
acțiunile militarîștilor vest-ger- 
mani.

Kimo Kossani, secretar al 
Consiliului Centrail al ' Sindica
telor din Albania a aprobat ra
portul lui Louis Saillant și a 
sprijinit proiectul programului 
de acțiuni al F.S.M.

NEW YORK 12 (Agerpres). 
TASS transmite:

La 11 decembrie Comitetul 
politic a adoptat în unanimitate 
o rezoluție pe marginea 
tului Comitetului O.N.U. 
folosirea spațiului cosmic 
puri pașnice.

Rezoluția se referă la 
de probjeme importante 
de cercetarea și folosirea spa
țiului cosmic. In ea se arată, 
printre altele, că dreptul inter- 
națfonal, inclusiv Carta O.N.U. 
trebuie să se extindă asupra spa
țiului cosmic și asupra corpuri
lor cerești.

Rezoluția încredințează Comi
tetului O.N.U. pentru folosirea 
spațiului cosmic în scopuri paș
nice o serie de sarcini practice 
îndreptate spre asigurarea cola
borării internaționale în activi
tatea legată I 
lui cosmic.

Un punct 
tei rezoluții 
vind lărgirea 
pentru folosirea 
mic în scopuri pașnice.

Rezoluția propune ca în com
ponența Comitetului să fie in-

r,apor- 
pentru 

în sco-

o serie 
legate

de cercetarea spațiu-

important al aces- 
este principiul pri- 
Comitetului O.N.U. 

spațiului cos-
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SOFIA. Prezidiul Adunării 
Populare al R. P. Bulgaria a 
fixat pentru 25 februarie 1962 
alegerile pentru Adunarea Popu
lară a celei de-a patra legisla
turi; pentru sfaturile populare 
regionale, orășenești, raionale și 
sătești, precum și alegerile de ju
decători și asesori populari.

MOSCOVA. In dimineața zilei 
de 12 decembrie o delegație ma
ritimă militară sovietică condu
să de amiralul Serghei Gorșkov, 
comandantul suprem al Flotei 
Maritime Militare a U.R.S.S., a 
părăsit Moscova plecînd ini Re
publica Arabă Unită la invita
ția viceamiralului Suleiman Ez- 
zat, comandantul Flotei Mariti
me Militare a R.A.U.

PARIS. Luni la Paris a fost 
o temperatură de plus 16 grade. 
O temperatură atît de înaltă în 
luna decembrie nu s-a mai în
registrat în capitala Franței din 
anul 1875.

_=©=_

Fuga aurului și dolarului 
se va accentua

WASHINGTON 12 (Agerpres).
Ministrul de Finanțe al S.U.A., 

Douglas Dillon, a declarat luni 
că fuga aurului și dolarului din 
Statele Unite se va accentua, ast
fel încît în 1962. la sfîrșitul a- 
nului financiar în curs, defici
tul balanței de plăți americane 

- va, depăși prevederile calculate 
pînă acum (1,7 miliarde dolari), 
ajungind după ultimele aprecieri 
la aproximativ 2,5 miliarde do
lari.

cluse Republica Populară Mon
golă, Marocul, Sierra Leone și 
Republica Ciad.

Rezoluția a fost propusă spre 
examinare Comitetului Politic de 
către delegațiile a 24 de țări, 
între care U.R.S.S., S.U.A., Ce- 

Polonia, 
India

hoslovacia, Ungaria, 
Anglia, Franța, Brazilia, 
și Australia.

In cursul tratativelor 
elaborarea unui proiect 
de rezoluție s-a căzut de acord 
că hotărîrile vor fi luate de Co
mitetul O.N.U. pentru folosirea 
spațiului cosmic în scopuri paș
nice tinîndu-se seama de. punc
tele de vedere ale părților inte- 

- resate.
Luînd cuvîntul la ședința din 

11 decembrie a Comitetului Po
litic, șeful delegației sovietice 
V. A. Zorin a subliniat marea 
însemnătate pozitivă a rezoluției 
adoptate. El șî-â exprimat con
vingerea că adoptarea acestei 
rezoluții de către Adlunarea Ge
nerală va contribui Ia stabilirea 
unei 
într-o problemă atît de impor. 
tanfiă pentru omenire ca studie-* 
rea și folosirea Cosmosului.

Ѳ-------------------

pentru 
comun

colaborări internaționale

Dominicanii cer
SANTO DOMINGO 12 (A- 

gerpres).
Populația capitalei' Republicii 

Dominicane a ieșit din nou în 
stradă la 11 decembrie după ce

1 . ------------------- ---------------------

Situația de la frontiera *dintre India 
г . și colonia portugheză- Goa .

fie redaită Indiei". India a făcut 
în ultimii 14* ani, a spus Nehru, 
tot ce a putut pentru a rezolva 
problemele teritoriului Goa pe 
cale pașnică. Dar Portugalia a 
zădărnicit aceste eforturi. Nehru 
a condamnat represiunile de 
masă organizate de autoritățile 
coloniale portugheze în Goa.

Intr-o altă cuvîntare rostită 
la 11 decembrie în parlament, 
Nehru a subliniat necesitatea de 
a se intensifica eforturile în ve
derea reunirii teritoriului Goa 
cu India.

DELHI 12 (Agerpres).
Situația de la frontiera dintre 

India și colonia portugheză Goa 
s-a agravat în ultimele zile. La 
11 decembrie artileriai portughe
ză a deschis focul împotriva sa
tului indian Dadaarg. Tot la 11 
decembrie, un detașament de sbl- 
dați portughezi a pătruns pe te
ritoriul Indiei în regiunea loca 
lității Maingin deschizînd focul 
împotriva unităților indiene. 

,După o ciocnire care a durat o 
jumătate de oră soldații portu
ghezi s-au retras. Cu o zi îna
inte, un alt dtetașament de sol
dați portughezi a atacat satul 
indian Talawadi.

Guvernul indian a adresat un 
protest Portugaliei în legătură 
cu cinci incidente care au avut 
loc în ultima săptămînă.

Acțiunile forțelor portugheze 
provoacă o puternică indignare 
în India. Primul ministru in
dian, Nehru, a făcut în ultimele 
zile mai multe declarații în le
gătură cu situația din Goa. Lu
înd cuvîntul duminică la un mi
ting de masă din localitatea Na- 
gale, Nehru a declarat: „Goa 
nu mai poate rămîne sub domi
nația

„Jos Balaguer
a devenit cunoscut că președin
tele Balaguer, care se bucură de 
sprijinul Departamentului de 
Stat al S.U.A., refuză să demi
sioneze. După cum transmite co
respondentul din Santo Domin
go al agenției United Press In
ternational în diferite puncte ale 
orașului au avut loc incidente 
grave în cursul cărora poliția și 
armata au atacat pe demonstranți 
cu grenade 
și bastoane 
agenției, la 
vut loc cel 
între manifestanți și poliție. De
monstranții scandau „Jos Bala
guer" și „Balaguer și Echevar
ria (ministrul de Război N.R.) 
sînt trădători". Pe zidurile ca
selor — adaugă agenția — au 
apărut inscripții „Afară cu yan
keii".

Plena pa С. C. al

,44

cu gaze lacrimogene 
de cauciuc. Potrivit
11 decembrie au a- 
puțin șapte ciocniri

P. C. din Izpael

Portugaliei. Ea trebuie să

TEL AVIV 12 (Agerpres).
Ziarul „Kol-Haam" relatează 

despre Plenara C.C. al Partidu
lui Comunist din Izrael care a 
avut Ioc Intre 3—5 decembrie la 
Tel Aviv. Plenara a ascultat cu- 

.vîntările tovarășilor S. Mikunis, 
secretar general al P.C. din Iz
rael și M. Vilner, membru în 
Biroul Politic al C.C. al P.C. 
din Izrael cu privire la lucră
rile Congresului al XXII-lea al 
P.C.U.S.

„C.C. al P.C. din Izrael, se 
arată în rezoluția adoptată, sa
lută cu căldură noul Program 
al P.C.U.S., care are o însem
nătate istorică mondială.

C.C. al P.C. din Izrael și-a ex
primat protestul împotriva reac- 
țiunii imperialiste din S.U.A. și 
împotriva persecuțiilor fără pre
cedent la care este supus Parti
dul Comunist din S.U.A.

Declarația purtătorului de cuvînt al Ministerului 
de Externe al R. 1). Vietnam

HANOI 12 (Agerpres).
Un purtător de cuvînt al Mi

nisterului de Externe al R. D. 
Vietnam a făcut o declarație în 
legătură cu publicarea de către 
Departamentul de Stat al S.U.A. 
a unei „Cărți Albastre" referitoa
re la situația din Vietnamul de 
sud. După cum se știe, prezen- 
tînd într-un mod denaturat si
tuația din Vietnamul de sud. 
Departamentul de Stat proferea
ză calomnii la adresa R. D. Viet
nam. In declarație se spune că 
publicînd „Cartea Albastră" 
S.U.A. vor să pregătească opinia 
publică pentru introducerea de 
trupe americane în Vietnamul

de sud. Declarația subliniază că 
rapoartele Comisiei internațio
nale de control au făcut cunos
cute pe de o parte, atitudinea 
corectă a guvernului Republicii 
Democrate Vietnam în aplicarea 
acordurilor de -la Geneva și, pe 

Mie altă parte au citat 274 de ca
zuri de violare a principalelor 
prevederi ale acordului de la Ge- 
neva de către S.U.A. și clica 
Ngo Dintf Diem. In declarație 
se arată că ceea ce Statele Unite 
denumesc „activitate subversivă" 
“nu este alt ceva decît lupta 
eroică a populației Vietnamului 
de sud împotriva regimului dic
tatorial al lui Ngo Dinh Diem 
și a agresiunii americane.

In încheierea declarației se 
spune: Ministerul de Externe al 
Republicii Democrate Vietnam 
respinge calomniile cuprinse în 
„Cartea Albastră" a Departa
mentului de Stat al S.U.A. Im
perialiștii americani trebuie să 
pună capăt politicii de agresiu
ne împotriva Vietnamului de 
sud. Toate forțele aeriene, na
vale și tot personalul militar a- 
merican, precum și armamentul 
american de toate felurile tre
buie să fie retrase, din Vietnamul 
de sud, iar acordurile de la Ge
neva să fie respectate și aplicate 
cu strictețe.
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T.I.P.L РШІ
Anunță

că organizează deservirea 
revelionului 1961 — 1962 la 
toate întreprinderile și orga
nizațiile de masă solicitante.

Comenzile și orice alte in
formații se pot primi la se
diul trustului la serviciul co
mercial (Petroșani str. Gh. 
Gheorghiu-Dej nr. 104, tele
fon 287).

ii 0. C. L. Produse 
Industriale
PETROȘANI

II Anunță cumpărătorii ț 

II că la data de 31 XII a.c. i 

| expira vmzârHe | 
|| ■ în rate Ia :
ii Motociclete^; | 
ii Frigidere „Fram" j-

Folsșiți timpul scurt ca- l| 
ii re a mai rămas pînă la lî 
ii această dată și profitați lș 
ii de condițiile avantajoase l| 
ii de plată ce vi le oferim l| 
ii procurîndu-vă obiectul lj 
II preferat. ii

Comitetul Filialei de vînă- 
toare și pescuit sportiv — 
Petroșani anunță pe mem- 
brii yînători și pescari, mem
bri ai filialei, care mai au 
de achitat o parte din co 
tizațiile pe anul 1961 să a- 
chite în cel mai scurt timp 
sumele restante.

---------- -------- -k-

PR06RAM DE RADIO
14 decembrie

PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul 
medicului, 8,00 Din presa de as
tăzi, 8,30 Muzică ușoară, 9,0Q 
Vreau să știu, 10,35 Muzică din 
operete, 11,35 Concert de muzică 
corală clasică, 12,00 Călătoria 
muzicală, 13,05 Concert de mu
zică populară romînească, 15,10 
Muzică ușoară romînească, 15,40 
Muzică din opere cerută de as
cultători, 16,15 Vorbește Mos
cova ! 17,45 Program muzical
pentru fruntași în producție din 
industrie și agricultură, 18,30 
Dicționar muzical (4), 19,05
Tinerețea ne e dragă, 19,45 
Transmisiune din Studioul de 
concerte, a concertului orches
trei simfonice a Radioteleviziu- 
nii. PROGRAMUL II. 12,15 
Scene vesele din opere, 12,45 
Muzică de estradă, 14,03 Mu
zică distractivă, 14,30 Almanah 
științific (reluare), 15,30 Muzi
că populară romînească, 16,30 
Cîntece de Alfred Mendelsohn, 
16,50 Concert de după-amiază, 
18,25 Prelucrări de folclor ale 
compozitorilor noștri, 18,45 Să 
învățăm limba rusă cîntînd, 19,40 
Muzică de dans, 20,30 Doine și 
jocuri populare romînești, 21,20 
„Serile Moscovei", program de 
muzică ușoară. 21,45 Părinți și 
copii.
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CINEMATOGRAFE
14 decembrie

PETROȘANI — 7 NOIEM
BRIE : Vals pentru un milion; 
AL. SAHIA : Leon Garros își 
caută prietenul; LONEA: Dru
mul spre înalta societate. (Res
ponsabilii cinematografelor Pe- 
trila, Livezeni, Aninoasa, Vul. 
can, Crividia, Lupeni, Bărbăteni k 
și Uricani n-au trimis progra- / 
marea filmelor pe luna decern- ( 
brie).

Tiparul : „6 August** — Poligrafie


