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înaintări rapide în galerie
18 decembrie 1961. Pe 

graficul sectorului II de 
la* mina Uricani minerii 
din ' brigada condusă de 
Sorescu Constantin au în
scris o nouă realizare': 
înaintarea în galerie mai 
repede decit prevede pla
nul.

Specializați în lucrări 
de pregătire, bine orga
nizați la locul de mun
că și preocupați continuu 
de ridicarea calificării lor, 
minerii din brigada con
dusă de Sorescu Constan-

tin au reușit să spășeas
că norma stabilită' cu 77,9 
la sută. Această depășire 
a dat posibilitate secto
rului II să pregătească în 
cărbune numeroase locuri 
de munca de mare pro
ductivitate înainte de ter
menul fixat.

Pentru hărnicia și con
știinciozitatea dovedită în 
munaă brigada a fost e- 
vidențiată și declarată 
fruntașă în întrecerea pe 
exploatate.

De întocmirea la timp a documentelor Înso
țitoare a vagoanelor de marfă depinde in mare 
măsură desfășurarea Însăși - ar trâTlSportului. 

-MBgăZîpneruI de tranzit Kiss Gheorghe (vezicii- 
șgHl) din stația C.F.R. Petroșani, se achităCu 
cinste de această satctnărșftot la feriți* ійаё- 
pllnește și munca de propagandist Ia .’un cerc 
al învățămîntului de partid. *'

<r V

hi anul ce urmează

AgiovizioDarea piim iei - 
io diuolia Mi]Iilor

Zilele trecute deputății Sfa
tului popular al orașului Lu
peni, au analizat într-o sesiu
ne activitatea comisiei per
manente comerț și cooperație.

Referatul prezentat cu acest 
prilej, ca și discuțiile purtate, 
au scos în evidență că comi
sia permanentă, ajutată de 
către echipele de control ob
ștesc, a făcut numeroase pro
puneri pentru îmbunătățirea 
aprovizionării populației pe 
perioada de iarnă. Pe baza 
propunerilor făcute, comitetul 
executiv, împreună cu condu
cerile organizațiilor comercia
le, au luat o serie de măsuri 
pentru remedierea unor nea
junsuri și îmbunătățirea acti
vității unor unități comercia
le. In urma propunerii făcute 
de comisia permanentă au 
fost luate măsuri pentru îm
bunătățirea aprovizonării popu
lației din cartierul „Lopștain". 
Magazinul alimentar din car
tier a început să funcționeze 
în două schimburi, de dimi
neață pînă seara. La fel co
misia a făcut propuneri pri
vind înființarea în oraș a unui 
depozit de materiale de con
strucții, a unui depozit de bu
telii aragaz, benzină și petrol. 
Această propunere ri-a găsit 
încă rezolvare din partea or
ganelor competente.

A fost ^Kticată lipsa de 
preocupare a Conducerii I.C.R.A. 
care nu asigură- aproviziona
rea orașului cu anumite pro
duse căutate d$4dătre popu- 

. lație în cantități ‘suficiente.
Printre acestea sînt: brînză 
telemea, de oaie și burduf, 
paste făinoase, făină de mă- 
Ы Ц altele: 4

și- în Aprovizionarea cu ar
ticole textile, încălțăminte și 
articole de galanterie mai sînt 

unele neajun
suri. In unită
țile! O.A.D.L.F. 
lipsesc varză ro
șie, ! prune us
cate, sfeclă ro
șie, 
ceapă,
produse 
există în 
zite.

Pentru
lierea lipsurilor 
semnalate, se
siunea a făcut 
recomandări im
portante Comi
tetului executiv 
al sfatului 

popular al ora
șului Lupeni și a 
stabilit mă
suri corespunză
toare.

Succese ale energeticienilor
Termocentrala din Paroșeni a furnizat sta

tului pină azi 1 miliard 140 milioane kWh ener
gie electrică, îndeplinindu-și planul anual. Pro
ducția de energie electrică a termocentralei in 
acest an este simțitor mai mare decit întreaga 
cantitate de energie electrică produsă în toată 
Koțpiinia turghezo-moșierească în anul 1938.

Prin reducerea consumurilor specifice, a pier
derilor pe rețea și scurtarea termenelor de re
parații la agregate, colectivul termocentralei a 
realizat economii la prețul de cost In valoare 
de 1.350.000 lei.

---------------O---------------

CĂRBUNE DE CALITATE
Paralel cu creșterea vo

lumului producției minerii 
de la mina Vulcan acor
dă o deosebită atenție 
îi aunatățirii calității 
producției. In acest scop 
ei aleg cu mare grijă ste
rilul atît în abataje cît 
și la punctele de încărca
re. Rod al acestei preo
cupări este scăderea sim
țitoare a procentului de 
Cenușă din cărbunele ex
tras. In primele 23 de 
ziie ale lunii decembrie, 

exemplu, producția da
de m- rierii vulcăneni

de
ta

o

a avut un conținut de ce
nușă cu circa 1 la sută 
mai mic față de admis. 
In același timp ei au îm
bunătățit granulația căr
bunelui cu 0,8 la suta 
față de plan. Fruntașe în 
întrecerea pentru îmbună
tățirea calității producției 
sînt brigăzile miniere din 
sectoarele III și IV. .

Prin îmbunătățirea ca
lității producției extrasă 
minerii de la Vulcan au 
realizat economii 
lente cu valoarea 
tone de cărbune.

echiva- 
a 327

După șut, în camera bine în
călzită a căminului nr. 1 din Uri- 
cani vagonetarul lanov Mihai îți 
petrece ore plăcute cîntînd din 
acordeonul recent cumpărat. Așa. 
l-a „prins" in obiectivul fotografic 
fotoreporterul nostru.

Producție sporită, cărbune . 
de calitate, mecanizare intensă

In- cursul aces- —=—
tui an colectivul IOSIF LEDRER
de muncitori, teh- șeful exploatării miniere Aninoasa 
nicieni și ingineri —■
de la mina Aninoasa, îndrumat în
deaproape de comitetul de partid, 
a obținut, succese de seamă în îu- 
deplipirea planului de producție 
și inâi.aleș în îmbunătățirea cali
tății cărbunelui. Prin efortul depus 
db majoritatea brigăzilor de mineri^ 
s-a reușit ca de la începutul anu- 
luită extragem 12.660‘tone cărbu
ne- p plan; Pentru încadrarea în 
normele, interne, de calitate-, și mai 
ales pentru reducerea procentului 
de cenușă din cărbune am primit 
1.1Ю5;677 lei bonificații.

La realizările dobîndite în acest 
an- a contribuit întreg colectivul 
exploatării și în mod deosebit co
lectivul sectoarelor I și II, brigă
zile conduse de tov. Cristea Aurel, 
Mănăilă Vasile și David Ioan 
de lă sectorul II/ Bulgaru Glieor- 
ghe de la sectorul III, Moisiu Re
mus, Barzu Gheorghe, Ungureanu 
Vasile și Ianc Victor de la sectorul 
IV.

Rezultate bune a obținut și sec
torul' de investiții care, a executat 
lucrări de bună calitate, la’ un 
preț de cost redus. Pentru înde
plinirea cu cinste a sarcinilor de 
producție, a angajamentelor de în
trecere, brigada condusă de tov. 
Schneider Francisc de la sectorul 
III Piscu a deținut timp de 6 luni 
drapelul de brigadă fruntașă. Ea 
a realizat în a doua jumătate a 
anului o depășire a planului, de 
21 la șută și a redus consumul de 
materiale cu 12 la sută. Asemenea 
realizări au fost obținute și de 
brigada tov. Gaboș Alexandru din 
sectorul de investiții.

Pe lîngă succesele obținute in 
procesul de producție, colectivul ex-

ploatării 
a avut 
deficiențe 
că. De 
am reușit

noastre 
și unele 
în mun- 
exemplu, 
să reali-in acest an nu

zăm indicele planificat privind pro
ductivitatea muncii și reducerea 
prețului-de cost pe, exploatare. A- 
ceasta din cauză că nu s-a urmărit 
îndeaproape aplicarea 
prevăzute în planul de măsuri teh- 
nico-orgenizatorice pe anul 1961, 
lucru de care se face vinovat întreg 
colectivul', de conducere. Cu prile
jul dezbaterii cifrelor de plan pe

pătrunjel, 
usturoi, 

care 
depo-

reme-

măsurilor

Pe graficul de întrecere 
de la mina Aninoasa au 
fost mscrise ’ noi cifre 
eaf< oglindesc ru adele
muncii minerilor de aici. 
Lă- sectorul IV, de pildă, 
în dreptul brigăzii lui 
Moisiu Remus care lu
crează într-Utt abataj ca- 
meră se, iadică depășirea 
planului cu 400 tone de 
qărbune, (randamentul rea
lizat fiind cu 1,5 tone 
pe post mai ma
te depît cel pla
nificat. Pe între
gul sector s"au 
extras în luna cu
rentă mai mult de 
1200 tone de căr
bune energetic 
peste ~ plan. O 
rodnică activita
te a desfășurat în 
acest sens și colec-

i tivul sectorului*!.

Pe seama creșterii producti
vității muncii cu. 8j6 la. 
sută, minerii de aici au 
dat pește prwwferite pla
nului 774і tone de Căr
bune.
In perioada de la 1 la 25 

decembrie colectivul mi
nei Aninoasa a pus la 
dispoziția economiei
noastre naționale 2139 
tone de cărbune peste 
plan.

Laborator 
pentru fotografii amatori

Venind în sprijinul numărului 
tot mai mare de fotografi ama- 
toii, comitetul sindicatului minier 
din Uricani a luat- recent măsură 
de a amenaja un laborator foto în 
cadrul clubului din localitate.. In 
acest -scop au. fost cu рЩДО gin 
fondurile alocate pentru tfhâHrt 
social-culturale un aparat fotqgtsi- 
fic „Zorki S“, un aparat de mă
rit, o mașină pentru foto-copii, un 
exponometru, diferite ustensile și 
materiale necesare lucrului. Ca res
ponsabil al laboratorului și' instruc
tor al cercului. de foto a fost nu* 

I mit tovarășul Bota LiviU.

Ua singur sens: înainte!
&

în goană cu convoaie de vagonete 
încărcate „ochi" cu diamant ne~ 

' gr li, mașini puternice de extrac
ție, și cîte altele...

Poate se va bucura vizitatorul 
anonim dacă-l vdm opri din drum 

' și-i' vom aminti că : Valea Jiului 
X ... ___....... -r- - devine de nerecuno'cut, se sctiim-%
Я fiecare pas magazine bogate în bă de la an la an și acolo unde g 
8 mărfuri, din care multe sînt noi. privirea lui nu a Jțătruns. Nu-i 8

Poate că nu va vorba de mina ca- 8
reuși să afle 
elevi 
școli noi, cîte fa-

cu 
de

8 Un vizitator se reînțUnește 
'ft Valea Jiului după o absență 
8 un an. Cutrererînd drumurile 
$ noastre el privește mirat în stîn- 

'<> g<t fi dreapta. Vede școli noi, blo- 
8 curi semețe cu geamuri mari, Iu
ti mănoase, răsărite ca din pămînt 
g peste noapte. In drum îi apar la

5

(Continuare în pag. 3-a)

La calcularea primei de vechime ce o primesc muncitorii, 
tehnicienii și inginerii prepara țîei Lupeni au lucrat și acești 
tineri. Pe fețele lor se poate citi bucuria vremurilor pe care 
le trăim. .

IN CLIȘEU : Pancsur Doină, Dreghici loan și Bauer Fl or ic a.

învață în л 

milii și’au schim- r.fjt 
adresele lo-,elf

în aparta- f 
confortabi-

bat 
cuind 
mente confortabi-. 
le, cite magazinef 
au fost deschise. ‘ 
un lucru este mai mult decit si
gur : atunci cînd va fi întrebat cu 
ce impresii părăsește frumoasa 
noastră Vale el nu va sta pe gîr.- 
duri și-și va spune părerea :

— Valea Jiului devine de ne
recunoscut de la an la an.
Numai atît insă ? Poate că „furat" 

de priveliștea nouă el a scăpat 
să se intereseze și de ceea ce țiu 
se vede așezat pe scoarța pămân
tului. ' Pentru că Valea Jiului 
face o excepție de la regulă. Ea 
nu înseamnă numai ceea ce se ve
de. înseamnă și ceea ce nu se 
vede de la prima privire. Labi
rintul întortoebiat de galerii .sub- 
pămîntene din minele Văii Jiului, 
cutreierat de mii și mii de oa
meni, scafandri ai adîncurilor îm
pietrite, ' de locomotive electrice 
cu troley si acumulatori alergînd

O
WQOQOQQQOQQOQOOQOOQOQOGOQ

& re se schimbă: de f 
la- o . 'zi la alta.

Ij Prm ' Șuieră noi

A/JA ТГАГА ■ pămintului, 
fronturile noi ■:

' lucru unde mi
nerii răpesc, adîn
curilor ‘comoara 

de preț, cărbunele. Nu-i vorba 
nici de indicii de productivitate 
care urcă, de prețul de cost care co
boară. E vorba de cu totul altce
va.

In anul 1961, află dragă vizi- 
tatorule, că au fost alocate pen
tru dotarea minelor cu noi utila
je 93,5 milioane lei. Sumă, impre
sionantă, nu-i aș al Numai în 11 
luni din anul 1961 minele Văii 
Jiului au primit 200 coloane te( 
lescopice pentru susținerea perfo
ratoarelor, 350 perforatoare rotati
ve pneumatice, 157 transportoare 
cu raclete, 5 haveze moderne pen
tru abataje, 3 mașini de încărcat 
pentru puțuri, 35 locomotive de 8 
mină și altele. Datarea cu utilaje J

C. MORARU В
______ __ _________ -_ ___  o 
(Continuare în pag. 3-a)____ §

săpate în iriima ! de J 
■ de 1 oII
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Cc al de glnd Idvardșe Clobanu ?

Cupa 30 Decembrie
întreceri la baschet 

ți tenis de masă
In cadrul „Cupei 30 Decem

brie", echipele de baschet și 
tenis de masă ale Științei Pe
troșani s-au deplasat la Cra
iova. Jucînd Cu selecționata o- 
rașulul Craiova, baschetbaliș- 
tii Științei au fost învinși la 
mare luptă cu scorul de 51—48. 
In ziua a doua a întrecerilor, 
petroșănenii au întîlnit echi
pa de categoria A C.S O. Cra
iova, de care au fost învinși 
cu scorul de 80—43.

întrecerile de tenis de masă 
pe echipe au dat, de aseme
nea, cîștig de cauză craioveni- 
lor. Scor final :, 5—3.
, Duminică a avut loc un tur
neu individual la care au parti
cipat 7 dintre cei mai buni ju
cători de tenis de masă din 
Craiova și de la Institutul de 
mine din Petroșani. Locul I in 
acest concurs a fost ocupat de 
Trupei Horst de la știința Pe
troșani.

prof. T. SZILAGYI 
corespondent

Succesul popicarilor 
de la Sfăruinfa

Pe arena „Constructorul mi
nier" din Petroșani, în ziua de 
24 decembrie s-a desfășurat și 
in acest an întrecerea de po
pice rezervată echipelor mas
culine dotată cu „Cupa 30 De
cembrie".

Deși la această competiție 
au fost invitate toate echipele 
care activează în cadrul cam
pionatului orășenesc categoria 
î, totuși la întrecere au parti
cipat numai trei echipe și a- 
nume: Parlngul Lonea,. Stă
ruință' și Constructorul minier, 
ambele din Petroșani.

Jucîndu-se 60 de bile, Izolat, 
pe primul loc s-a clasat echi
pa asociației sportive Stăru
ința care a totalizat 764 po
pice doborlte, urmată de Con
structorul minier — 722 și Pa- 
rîngul Lonea cu 610 p.d. s-au 
remarcat Balogh Ladislau (Stă
ruință) cu 147 p.d., Albu Zol- 
tan de la aceeași asociație — 
141 p.d., Gagyi Alexandru 139 
șl respectiv Venczel iuliu cu 
І131 popice doborîte. in urma 
rezultatelor înregistrate, tro
feul deținut de Constructorul 
minier a fost preluat 'acum de 
către tînăra asociație sportivă 
Stăruința Petroșani.

Concurs de șah
întrecerile de șah ce au 
lpc la Petroșani, în ca- 
cupei 30 Decembrie au

La 
avut 
drul 
participat 25 de jucători. Lo
cul I a fost cucerit de ingine
rul Slmota Dumitru, urmat 'de' 
Helcovskl Victor și Dan loan.

mai tineri

Concursuri de schi s-au desfășurat nu numai pe Paring ci peste tot, 
in munții ce înconjoară Valea fiului, ba și în orașe. In cadrul sparta- 
chiadei de iarnă din Lupeni, un mare număr din cei 
schiori au pornit din centrul orașului, în concurs de fond, la proba 
de 5 și 10 km.

IN CLIȘEU : O ultimă verif care a schiorilor, înainte de a pomi 
la concurs.

Duminica sportivă a tineretului
făcut din 

Orășenesc 
clubului șl 

din Lupeni

Pregătirile s-au 
timp: comitetul
U.T.M., conducerea 
asociația sportivă 
au stabilit împreună progra
mul de desfășurare a zilei ma
joratului—sărbătoare a tinere
tului. Sărbătoarea a coincis cu 
deschiderea spartachiadei de 
iarnă.

...Duminică dimineața curtea 
clubului din Lupeni a fost lo
cul de întllnlre ăl schiorilor 
fondiști care urmau să deschi
dă cu cursele de 5—10 km. săr
bătoarea celor 160 de tineri șl 
tinere ai orașului Lupeni, care 
au împlinit vlrsta majoratul- 
lui. Cu o oră mai tîrziu, pe 
terenul de patinaj al orașu
lui s-a desfășurat un frumos 
joc de hochei între două e- 
chipe formate din selecționatele 
orașelor Lupeni și Petroșani. 
Socul seniorilor a fost urmat 
de cel al piticilor, selecționați 
din elevi ai școlilor element 
tare din Lupeni. Printre jucă
torii cei mici s-ă' remarcat 
hochelstul Pop Iosif în vîrstă 
de 8 ani, elev în clasa Il-a, 
care pe trimestrul I al aces
tui an de învățămint a luat 
numai note de 10.

După terminarea jocului de 
hochei a urmat un concurs de 
patinaj. Apoi, din centrul ora
șului Lupeni numeroase săniuțe 
legate una de alta, trase 
un cal cu clopoței, 
nit într-o excursie cu săniu
țele la Uricani. Ce de rîs șl 
Voie bună I Deși afară visco
lea, sute de tineri și vîrstnîci 
au împînzit centrul orașului 
și au participat la bucuria ti
neretului sărbătorit.

in aopst timp, la club, in 
sala sporturilor se desfășura 
un joc de volei între forma
țiile din Lupeni șl Vulcan. In- 
tr-o sală alăturată se între
ceau șahiștii, in sălile clubu
lui și în oraș sărbătoarea ma-

de 
au por-

însemnare: La cabane găsești doar
De mulți ani, iarna nu a 

fost atiț de darnică în zăpadă 
ca acum. Omătul — bucuria 
copiilor, dar mai ales a schio
rilor — a sosit imbrăcînd totul 
în mantia groasă și albă.

Prima duminică de iarnă a- 
devărată, a adus la cabane 
numeroși tineri și tinere dor
nici să petreacă in aerul ozonat 
și tare de munte cîteva ore 

joratului era în toi; iar Ia mi
na Lupeni 80 de tineri din bri
găzile U.T.M. de muncă patrio
tică de la sectoarele VII, VIII 
și IX se întreceau prin muncă 
voluntară la dezăpezlrea li
niilor de transport din curtea 
minei.

Ce multe bucurii oferă vacanța 
de iarnă! După munca rodnică 
încununată de succese (numai note 
de 10 înscrise în catalogul clasei} 
un joc de-hochei pe gheață, pe 
patinoarul din Lupeni e o' mare 
plăcere. Cu aceste gînduri speci
fice vîrștei sale elevul Pop losif 
se luptă pe luciul gheții pentru a 
înscrie în poarta adversă cit măi 
multe goluri.

1
După-amiază sărbătoarea a 

continuat cu concursuri de vo
lei fete șl băieți, tenis de ma
să, ce s-au disputat între ti
nerii de Ja sectoarele minei1 și 
cei din oraș.;

de mîncare, de 
de lumină. De necre- 
deși sîmbătă seara — 
obicei cabanele sint 
nu se găseau nici pîi- 

alimente, camerele

plăcute, să schieze sau chiar 
să se joace eu zăpadă.

Sîmbătă seara la cabana Ru- 
su, sosiseră 30—40 de tineri, 
marea, majoritate din lotul de 
schi al asociației sportive Ști
ința Petroșani pentru a face 
primul antrenament de verifi
care. Dar... surpriză pentru 
toți: La cabană nu se găsea de- 
cît... zăpadă, într-adevăr ză
padă foarte bună pentru schiat, 
dar schiorii aveau nevoie în 
seara aceea 
căldură, 
zut dar 
cind de 
pline — 
ne; nici 
erau reci, neprimitoare și In 
toată cabana doar cîteva lămpi 
(cabinlerul era plecat In con
cediu).

Nu este prima dată clnd ex
cursioniștii sesizează faptul că 
în cabanele, aparținind între
prinderii de exploatare a ba
zelor turistice Petroșani „mâi 
bine să np te dud'* deoarece 
sînt foarte prost întreținute. 
Păcat de o asemenea construc
ție cum este cabana "Rusu de
oarece lipsesc mincarea, lu- 
njina și căldura deci mina 
unui gospodar priceput. Sîm
bătă la cabana Rusu schiorii 
au încercat să pornească mo
torul pentru generatorul 
trie deoarece mecanicul 
plecat in concediu de 
săptămîni. Dar deziluzie : 
torul — un KD de tractor — 
era complet înghețat... apa fu
sese lăsată in radiator și în 
motor de Ia plecarea mecani-

elec- 
este 

două 
mo

Mulți salariați din termocen
trala Paroșeni îl cunosc pe ta
tăl tău, Clobanu Nicolae, ca
re lucrează la întreprinderea 
noastră din anul 1955. Toți 
știu despre el că e un om har
nic, cinstit și că are un băiat, 
pe nume Gheorghe.

Ce mîndru a fost tatăl tău 
cind, în іцпіе 1961, ai pășit 
pentru prima oară pragul uzi
nei, ai intrat în cîmpul mun
cii cu gîndul să înveți o me
serie și să devii un om folo
sitor 
tău 
lui:

societății noastre. Tatăl 
ne-a împărtășit bucuria

— Fiul meu va munci con
știincios, iar după orele de 
muncă va urma liceul seral — 
lașa mi-a promis.

Frumoase planuri, frumoase 
intenții 1 Ne-am _________
bucurat cu to
ții, noi tinerii SCRISOARE

DESCHISA 
în mijlocul ~
nostru. Ne-a plăcut hotărîrea, 
dorința ta 
viitor plin 
imaginam bucuria părinților 
tăi pentru 
pil, și siguranța lor că tu mai 
tlrziu le vei justifica speranța.

Dar ne-am înșelat, atlt noi 
cit și părinții tăi.

Te-ai retras din școală, pe 
care ai început-o cu trei luni 
în urmă, in cele trei luni care 
S-au scurs, ai lipsit, nu al în
vățat, ai preferat plimbările, 
prieteniile înșelătoare și clnd 
ăi văzut că nu mal poți duce 
sacul cu absențe l-ai pus jos 
și ai' luat-o la fugă, motivlnd 
că ești obosit. Halal flăcău I 
De ce nu privești In jurul 
tău 1 ? Cîți tineri 
muncesc și învață 
ță șl nu se plîng 
prea greu, că sînt

Am mai observat, tovarășe 
Ciobanu, că și în procesul de 
producție, în ultimul timp, 
munca ta lasă de dorit.

Ai fost chemat la sediul co
mitetului U.T.M. unde utemiș- 
tii, tovarășii tăi ți s-au adre
sat prietenește. Au stat de 
vorbă cu tine profesorii; mais
trul tău, părinții tăi. Insă toa
te au fost in zadar. Ai rămas 
pe mai departe indiferent.

Totuși nu te-am părăsit. Am 
fost la tine acasă pentru a te 
readuce pe drumul cel bun.

★

de a-ți făuri un 
de perspectivă. Ne

tine, unicul lor co

șl tinere 
cu slrguin- 
că le este 
obosiți!

cuiul. O asemenea neglijență 
trebuie neapărat sancționată. 
La fel trebuie luate măsuri șl 
pentru buna întreținere a ca
banelor, pentru aprovizionarea 
cu alimente și lemne la timp.

Duminică dimineața schiorii 
au urcat la Paring. Și aici ca
banierul — singur — nu a pu
tut face față nevoilor schiori
lor, care au găsit camerele 
reci și lipsă de alimente. Cu 
toate greutățile schiorii și-au 
atins scopul pentru care au 
urcat. Concursul de schi (sla
lom special) organizat în cin
stea zilei de 30 Decembrie a 
prilejuit întreceri pasionante, 
disputate cu multă ardoare de 
iaproape 30 de schiori. Pe pri
mele locuri s-au situat urmă
torii : 1. Tomuș Vaslle; 2. Bo- 
teânu Andrei; 3. Gruntă Dumi
tru; 4. Horincaru Nicolae; 5. 
Ungureanu Traian. Dintre ele
vii școlii sportive cea mai bu
nă comportare la ăcest concurs 
a avut-o Blrlida Mucenic.

Timpul prielnic pentru schi, 
sărbătorile de iarnă vor atra
ge cu siguranță tot mai mulți 
oameni ai muncii către caba
ne, Ia schi. întreprinderea de 
exploatare a bazelor turistice 
are datoria să ia măsurile ne
cesare pentru a pune la dis
poziția excursioniștilor tot ceea 
ce le este necesar, pentru ca 
într-adevăr silele petrecute la 
cabană să fie zile de odihnă, de 
recreare — plăcute.

D. MIHAIL 

fața

de prie- 
ajute să 
face să

Dar ai rămas închis pe mal 
departe în carapacea ta de in- 
difererfță.

Mergem mai departe, tova
rășe Ciobanu și te întrebăm :

— Ce ai de gînd ? Prietenii 
tăi adevărați, colegii și cole
gele te cheamă să mergi in 
rînd cu ei. Organizația U.T.M. 
te cheamă să te trezești, să 
devii un om de. nădejde. Pă
rinții te cheamă să nu Ie spul
beri speranțele. De ce nu te 
trezești din amorțeala care a 
pus stăpînire pe tine ? De ce 
nu-ți ocupi locul în banca ră
masă goală, de ce nu-ți faci 
datoria în producție, așa cum 
se cere unui tînăr înaintat ? . 
începe să muncești, să înveți I 
Consideră munca o datorie de 

опоате și res
pect-o ! Fă-ți
datoria față1

de colectivul în 
mijloeul căruia 
lucrezi,

de părinții tăi !
Abandonează cercul 

teni care în loc să te 
te ridici îp viață, te 
întorci spatele părinților tăi, 
tovarășilor tăi de muncă. In- 
depărtează-te de acești „prie
teni" șl al să vezi ce poți face 
la cei 18 ani ai tăi l

Ceilalți tineri de 18 ani, pe 
care îi Sărbătorim acum лси o- 
cazia trecerii lor în rlncftirile 
cetățenilor majori ai patriei, 
trăiesc din plin frumusețea a- 
nllor lor. Ei năzuiesc să fie 
mal buni, mal curajoși, mai 
culți — într-un cuvlnt să fie 
la înălțimea vremurilor pe ca
re le trăim, să fie cit mal fo
lositori in uriașa operă pe ca
re o desăvlrșește poporul nos
tru — construirea socialismu
lui în scumpa noastră patrie.

Te invităm să judeci mult 
asupra situației tale. Pășește 
cu demnitate în rlndurlle ti
nerei generații a patriei I

Iți așteptăm răspunsul prin 
fapte !

In numele tinerilor 
termocentralei Paroșeni 

MIRON BADITA 
secretarul comitetului U.T.M.

ta

Construcții industriale 
pentru exploatările 

miniere
Ultima săptămînă de muncă 

din acest an, este întîmpinată 
de către colectivul I.C.M.M. 
prin încheierea a o seamă de 

necesare 
miniere, 
execuție 

deosebită 

lucrări industriale 
diferitelor exploatări 

O lucrare a cărei 
s-a 'desfășurat cu
greutate a fost construcția ce
lui de-al treilea lanț elevator 
de la mina Lupeni. Aici, mun
ca s-a desfășurat în timp ce 
celelalte două lanțuri și cul- 
butoarele funcționau, iar li
niile de circulație pentru va- 
gonete erau folosite normal. 
Cu toate acestea, lucrarea s-a 
executat in bune condiții.

Printre alte lucrări încheia
te de muncitorii I.C.M.M.-ulul 
se numără funicularul 10—11 
Vulcan, instalația de săpare la 
mina Dîlja, tablouri de distri
buție a energiei electrice la 
puțurile 10 și 11 Vulcan, pu
țurile centru și vest-Petrila, 
un siloz de piatră cu toate 
instalațiile aferente la mina 
II Lonea și alte lucrări.

in cadrul șantierelor I.C.M.M., 
activitatea continuă din plin 
la o serie de alte obiective, al 
căror termen de predare este 
în 1962. Printre acestea se pot 
număra puțul auxiliar 
lucrările de canalizare 
Crividia-Vulcan, incinta 
Іці 12 Lupeni și altele, 
citorii și tehnicienii
sint hotărîți să execute lucră
rile ce le revin pentru 1962 <
la termen și de bună calitate.

Dîlja, 
de la 
puțu- 
Mun-

I.C.M.M.



Calitatea cărbunelui — 
în centrul atenției brigăzii

au
nu
de

a

nușă din cărbune 
a fost una din 
problemele princi" 
pale care au stat 
în fața organiza

ției de partid, a
comuniștilor. Biroul organizației 
de bază a luat măsuri ca agita
torii să fie instruiți la timp cu
cele mai importante probleme ale 
procesului de producție, accentuîn- 
du-se în mod deosebit asupra cali
tății. Muncitorii din brigada noas
tră au fost printre primii de la

■ mina P&rila i care ău aplicat ini
țiativa minerilor de la Lupeni : 
„Nici un vagonet de cărbune re- 
butat pentru șist“. In calitate de a-- 
gitator am vorbit ortacilor din 
fiecare schimb despre importanța
economică a acestei inițiative, 
le-am arătat cum scade prețul unei 
tone de cărbune în raport cu con
ținutul de șist și care sînt căile 
prin care se poate îmbunătăți ca
litatea producției. Totodată am 
arătat minerilor că brigada con
dusă de tov. Michiev Gheorghe și 
alte brigăzi din sectorul II au avut 
zeci de tone de cărbune rebutat 
pentru cantitatea mare de șist. In- 
tr-una din convorbirile avute, mai 
mulți mineri din brigadă, printre 
care tov. Cristea Pamfil, Mălun- 
țeanu Petru, Zoltan Vaier, Oneață 
Dumitru au arătat că avem posi
bilități de îmbunătățire continuă a 
calității producției și s-au angajat 
să muncească în așa fel încît să
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Promisiuni da, 
dar lucru,.,

Urmînd să se mute în blocul 
situai în orașul nostru, 
popular din Uricani a convenit 
cu conducerea I.L.L. Petroșani să, 
execute la această clădire o serie 
de reparații și modificări urgentei 
După întocmirea devizului și a 

, celorlalte forme cerute, sfatul 
.popular a fost înștiințat că lucra
rea a fost încredințată sectorului 

, I.L.L. Lupeni, termenul de execu- 
I ție fiind 15 octombrie.

, Cum însă motive se găsesc ușor, 
, cei de la I.L.L. Lupeni au mai 
1 prelungit această dată cu o lună. 
j Sesizați că nici după două luni de1 
1 așteptare I.L.L. din Lupeni nu dă, 
,'nici un semn de viață, președin-' 
\\tele, deputății sfatului au începui, 
•'.si se abată mai des pe la condu-' 
I ■ cerea acestui sector. Promisiunile, 
1: curgeau cu nemiluita.
I; — Da, da, miine, poimîine, se,
], tace precis, mergeți liniștiți. Avem\ 
. noi grijă. Și cei în cauză se in- 

lorceau ta serviciu cu speranțele
I reîmprospătate 
;; A trecut 1 decembrie, a veniț 

șt 16 și 20 și l.L.L. tace chitici, 
,'Din nou sesizări, telefoane și ex-' 
11 zlicații încurcate. i
I Justificînd întîrzierea, conduce-. 
i rea I.L.L. Petroșani dă vina pe 
<' sector, sectorul pe șef, iar șeful...

in concediu. Descurcă ițele dacă 
■ \poți! Acum la sftrșit de an pro- 
j misiunile l.L.L. wau dus decît la 

' pierderea unui important fond 
I bănesc care a stat mult timp ne-, 
'! întrebuințat, la blocarea fără rost 
,'a unui spațiu locativ util, la pier- 
!, deri de timp și încurcături, 
11 Oare conducerea l.L.L. Petro-, 
;. șani are de gînd și în viitorul 
, 'să procedeze astfel ?

ION MIHUT
secretar al Sfatului popular 

comunal — Uricani 

ел

/ £

fim mereu la loc de frunte atit 
în ce privește îndeplinirea ritmică 
a planului de producție cît și ale
gerea șistului din cărbune.

Toți minerii, ajutorii mineri și 
vagonetarii din brigadă au sarcini 
concrete în această direcție. De 
exemplu, în fiecare schimb există 
unul sau doi mineri care se ocu
pă de căptușirea cu seînduri a pe
reților frontului de lucru pentru 
a preveni surpările de steril, to
varășul Băluș Niculae urmărește 
ca toți cei 5 tăietori din schimbul 
său să lucreze în așa fel încît orice 
bucată de șist vizibil ce se ivește 
în cărbune să fie depozitată în a- 
bataj. De asemenea, și tovarășii 
Păușescu Gheorgh^, Cristea Tă- 
nase, Bușă Oliver și alți mineri 
au sarcini precise în 
lității.

privința ca-

agitator, pe
rnă îngri- 

să stau de 
cu cei 6 

la

Ca 
riodic 
jesc 
vorbă 
vagonetari de 
gurile de rostogol.

In cursul acestui an brigada 
noastră care lucrează pe stratul 
VII, panoul B, din sectorul II al 
minei Petrila a obținut succese im
portante în procesul de producție. 
Lună de lună ne-am depășit cu 
regularitate sarcinile de producție, 
am trimis pe benzile prepara- 
ției 8000 tone cărbune peste plan și 
am realizat 14.500 lei economii la 
prețul de cost al producției. De 
menționat este faptul că producția 
pe care am extras-o a fost de bună 
calitate. In cele 11 luni care 
trecut din anul curent, brigada 
a avut’ rebutat nici un vagonet 
cărbune pentru șist.

Care au fost factorii care au fă
cut ca producția dată să fie de 
bună calitate ?

In primul rînd trebuie menționat 
că reducerea conținutului de ce-

oo ooco cooooc oooo oo oo со oo oo

Iiitaa agilalomiui
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Ii informez despre realizările obți
nute de noi în ce privește cali
tatea. Vagonetarii Oneață Dumi
tru, Bucureștean Ioan, Pop Gheor
ghe III se străduiesc să aleagă cu 
conștiinciozitate șistul vizibil.

In recenta convorbire am discu
tat cu oamenii despre sarcinile 
ce stau în fața sectorului II al 
minei Petrila în anul ce urmează, 
despre angajamentele pe care le-am 
luat cu prilejul dezbaterii cifrelor 
de plan pe 1962- Din discuțiile 
purtate s-a desprins faptul că avem 
posibilitatea să ne îndeplinim anga 
jamentul de a da patriei 1200 tone 
cărbune peste plan și să realizăm 
15.000 lei economii la prețul 
cost al producției.

------ _=©= —

NOI UTILAJE
La mina Vulcan, ca șl 

celelalte exploatări miniere 
din Valea Jiului, sosesc pe zl 
ce trece noi mașini șl utilaje 
menite să ușureze efortul fi
zic al minerilor, să sporească 
simțitor productivitatea mun
cii lor. De curind la această 
mină a sosit o mașină de ex
tracție tip BâmmCrt din A. P. 
Ungară. Noua mașină, cu ca
pacitate sporită de transport 
va fi montată la începutul a- 
nului 1962 la puțul nr. 4 care 
este in curs de amenajare.

in ultima vreme mina Vul
can a mai fost înzestrată cu 
o presă de îndoit armături și 
profile, 4 transportoare elec
trice pentru stațiile din sub
teran, o locomotivă cu troiey 
și una cu acumulator.

In anul ce urmează să muncim mai bine, 
sporcu mai

(Urmare din pag. l-a)

1962, au fost scoase în evidență 
cauzele care au dus la depășirea 
prețului de cost pe anul 1961 și 
la realizarea randamentului numai 
în proporție de 99,5 la sută. Mun
citorii s-au angajat ca în anul vii
tor să muncească cu toată hotă- 
rîrea pentru creșterea continuă a 
productivității muncii. Propunerile 
făcute și angajamentele luate de 
muncitori au demonstrat că mine
rii au analizat situația fiecărui loc 
de muncă, că atenția lor este în
dreptată asupra tuturor problemelor 
care frămîntă colectivul nostru. De 
exemplu, din totalul celor 246 pro
puneri făcuțe de cei 272 muncitori 
care au luat cuvîntul cu ocazia 
prelucrării cifrelor -de olan, 41 
se referă la mecanizarea lucrărilor 
miniere, 57 la creșterea productivi
tății muncii, 45 la reducerea pre
țului de cost, 45 la îmbunătățirea 
protecției muncii și 58 la îmbună
tățirea calității cărbunelui.

In anul ce urmează, colectivul 
exploatării noastre va extrage, cu 
22.200 tone mai mult cărbune de- 
cît în 1961, din care 8.000 tone 
va extrage sectorul I, 2.500 tone 
sectorul II, 3.700 tone sectorul III

UN SINGUR
SENS: ÎNAINTE I

(Urmare din pag. l-a)

a minelor a lăsat amprente puter
nice în munca minerilor. Gradul 
de mecanizare al transportului în 
abataje atinge azi 92 la sută, iar 
cel al transportului în subteran 
99,4 la sută. Volumul încărcat me
canizat în galerii a crescut și el la 
44 la sută, iar producția extrasă 
cu haveze și combine reprezintă 
166 la sută față de anul precedent.

Din totalul galeriilor excavate, 
57 la sută s-au armat cu susți
neri moderne, realizîndu-se cca. 
30 km. de galerie susținută metalic 
și 7 km. susținută în beton.

' Ce spui vizitatorule ? E impre
sionant ? Sigur că da. Toate aces
tea se răsfrîng asupra muncii oa
menilor, făctnd-o mai spornică, 
mai frumoasă și mai ușoară. Nu se 
pol oare compara aceste realizări 
cu o busolă care ne indică sensul 
in drumul mecanizării muncii în 
mine ? Sensul: înainte, în creștere.

In Valea Jiului sînt de nerecu
noscut nu numai locurile care se 
văd ci și cele pe care nu toți vizi
tatorii au prilejul să le privească. 
E bine totuși că ele să fie cunoscu
te. La anul cînd va poposi din nou 
în Valea noastră, vizitatorul se va 
interesa singur de pașii mecanizării 
în minele de cărbuni. 1 se va 
spune atunci că cele 120 milioane 
lei alocate pentru 1962 pentru în
zestrarea minelor cu noi utilaje au 
fost cheltuite, că minerii au primit 
atîtea sute de mașini... Dar să lă
săm acestea pentru anul viitor !

IOAN FIROIU 
agitator — mina Petrila

Micuța „pacientă" Mardare Teodora, de fapt nu eate bol
navă dar, periodic, mama ei o aduce la circumscripția me
dicală Uricani și o arată medicului de copii Popa Teodora.

Iată-le împreună pe doctorița Popa Teodora cu, „pacienta" 
și cu sora de cabinet Irimie Gica.

8.000 tone sectorul IV. Odat^ 
dezbaterea cifrelor de plan, nu

Și 
cu 
meroși mineri și-au luat angaja
mente mobilizatoare privind creș
terea producției de cărbune. Așa 
de exemplu, comunistul David Ioan 
s-a angajat să extragă 1.600 tone 
de cărbune peste plan, Cristea Au
rel — 1.000 tone, Kibedi Francisc 
— 1.200 tone, Cosma Remus și 
Hegediiș Dănilă — cite 500 tone 
fiecare, Bulgaru Gheorghe — 800 
tone, Moisiu Remus — 1.500 to
ne, Codrea Gheorghe — 1.100 to
ne, David Nicolae — 1.100-tone, 
lancu Victor — 1.000 tone, Un- 
gureanu Vasile — 1.000 tone. Bar- 
zu Gheorghe — 800 tone.

In anul 1962 productivitatea 
muncii la mina noastră va crește 
cu 3,4 la sută față de anul 1961 ; 
totodată vom realiza peste 750.000 _ . . _ ,. -------- ...
lei economii la prețul de cost al > anul ce urmează să montăm 15 
producției. Cele mai însemnațe e- 
conomii la prețul de cost vor fi 
realizate de colectivele sectoarelor 
VIII — 85.000 lei, I — 56.620 lei, 
IV. — 52.036 lei și VI — 50.500 
lei. In ceea ce privește 
productivității muncii, 
sectorului I s-a angajat 
șească sarcina planificată cu 0,097 
tone/post, sectorul IV cu 0,083

creșterea 
colectivul 
să depă-

SFATUL MEDICULUI

Ce este difteria 
și cum ne putem feri

su-
co
tar 
de

ani, mai 
șl copH

ajuns de la

Difteria este o boală molip
sitoare cauzată de microbii nu
miți bacili difterici. Acești mi
crobi se află localizați in fun
dul gîtului, pe amigdale și în 
nasul bolnavului de dltterie. 
De aici microbii trec ușor la 
un copil sau un adult sănă
tos, prin tuse, strănut, vorbire.

Difteria este o boală foarte 
gravă și de aceea copiii bol
navi nevăzuți și netratați in 
timp util de medic nu pot 
praviețui.

Cel mai des fac boala 
pili între 2 șl 5 
sugarii și uneori 
vîrstă școlară.

Odată microbul 
bolnav la omul sănătos, se fi
xează pe amigdale și în re
giunile vecine unde se înmul
țește repede timp de aproxi
mativ 5 zile, cînd apar sem
nele de boală, care rezultă din 
Intoxicarea organismului copi
lului cu otrava microbului în
mulțit.

Copilul oolnav este palid, 
Abătut, nu are poftă de mln- 
care, are febră moderată intre 
37—38 grade, avînd o ușoară 
durere la înghițit. De multe 
ori se umflă 
zați deoparte 
tului.

Amigdaieie 
și acoperite cu niște pielițe 
albe, care se Întind uneori și 
pe omșor și apoi coboară, 
citeodată, pe laringe (berega
tă) dind o complicație foarte 
gravă, numită crupul difteric 
(gușter), in aceste cazuri vo-

ganglionii așe- 
și de alta a gi-

sint roșii, mari

tone/post, sectorul II cu 0,020 
tone/post.

Pentru ca angajamentele luate 
de brigăzile și de colectivele sec
toarelor să ppată fi îndeplinite și 
depășite, conducerea exploatării a 
întocmit up plan de măsuri teh- 
nico-organizatorice în care se pre
văd măsuri pentru creșterea vi4 
tezei de avansare în abatajele 
frontale orizontale armate în fier 
cu 0,73 m.l. pe lună. Odată cu 
aceasta va crește și productivitatea 
de la 4,954 tone/post la 5,725 to
ne/post. De asemenea, s-au luat 
măsuri pentru creșterea vitezei de 
avansare la abatajele cameră din 
stratele 3 și 5 cu peste. 8 la sută 
față de media lunară, și din acest 
an realizînd astfel o creștere a pro
ductivității muncii, de 4,250 to
ne/post. Am mai preconizat ca în 

transportoare ușoare, să dotăm a- 
bâtajele cu 30 perforatoare rota* 
tive pneumatice și altele.

O , deosebită. atenție a fost a- 
cordată îndeplinirii și depășirii 
planului la pregătiri. Pentru aceas
ta ne-am propus să realizăm o 
avansare medie lunară de 48—50 
m.l. la care se va ajunge prin asi
gurarea uqei presiuni îmbunătățite

ea
cea devine ștearsă, răgușită, 
copilul tușește gros șl respiră 
cu zgomot. De pe o zi pe alta 
copilul respiră tot mai greu, 
de 
lui 
vă.
se

parcă se sufocă și starea 
generală este tot mai gra-> 
La un moment dat chiar 

axfixiază.
Puțind dă o asemenea com

plicație gravă, părinții copii
lor bolnavi au obligația de a-i 
prezenta la medic ori de cite 
ori copiii tușesc, au vocea 
mai ștearsă șl dureri la înghi
țire. In asemenea cazuri, fle
care ceas contează. Difteria 
tratată la timp se vindecă In 
urma aplicării unui tratament 
complex, copilul fiind obliga
toriu internat în spitalul de 
boli contagioase.

Cel mai ușor este însă să se 
prevină, să se preîntîmpine 
această boală, șl acest lucfu 
poate fi realizat cu deplin suc
ces prin vaccinare.

Vaccinarea antldifterică este 
o mare binefacere pentru co
pii, căci cu ajutorul vaccinu
lui sînt feriți de această boa
lă gravă.

Vaccinarea se face copiilor 
în virstă de 6 luni — 12 ani 
și constă din două injecții ad
ministrate la o lună interval 
una de alta. După un an, apoi 
după alțl 3 ani. Vaccinarea 
trebuie repetată spre a întări 
astfel și mal bine puterea de 
apărare a copilului împotriva 
bolii. Copilul este astfel re- 
vaccinat.

Revaccinul administrat 
dă nici un fel de reacție 
febră, vărsături etc.,

Un copil cu difterie este de
clarat în mod obligatoriu la 
medic și la Sanepid șl, de a- 
semenea, este internat în mod 
obligatoriu în spital.

Rău, foarte rău fac unele 
mame care de teama înțepă
turii la injecție, nu duc copiii 
la vaccinare, crezind că ei nu 
vor primi boala. Dar micro
bul nu alege și nici nu se știe 
cînd se așează în gîtul copi
lului, care dacă nu este vac
cinat face boala și complica
țiile ei. In această problemă 
mai bine să plîngă copilul la 
o înțepătură-două, care *trece 
repede și ușor, decît să plîn
gă mama cînd eventual îșl 
pierde copilul din neglijență.

Mamelor 1 duceți cu toată în
crederea copiii la vaccinare, 
ori de cîte ori vă anunță din 
partea circumscripției sanitare ! 
Procedlnd astfel aveți liniște 
în casă și copiii voștri vor 
crește viguroși, sănătoși, fără 
teama că vor contracta aceas
tă boală gravă.

dr. TEODOR PONOVA
medic de copil

mi 
ca

de aer comprimat, mărire* numă
rului reincărcătoarelor cu bandă în 
galerii, folosirea din plin a celor 
existente și în special a mașinii 
pentru forat suitori în cărbune.

Cît privește reducerea prețului 
de cost, aceasta se va face în pri
mul rînd pe seama reducerii con
sumului de lemn de mină de la 
45,9 m.c./1000 tone la 43,6
m.c./1000 tone cărbune, realizînd 
pe această cale o economie de 
207.000' lei, reduci nd 3.000 posturi 
de regie și trecînd acestea în aba
taje, lucru prin căte se va obține 
o economie de 105.000 lei ; se vor 
reduce cu 420.000 Iei cheltuielile 
la secțiile auxiliare prin raționali
zarea consumului la piesele de 
schimb pentru locomotive, vagonete 
și altele. Pentru încadrarea în nor
mele interne de calitate, minerii 
s-au angajat să dea toată atenția 
alegerii șistului vizibil in abataje, 
pușcării selective a intercalațiil&r 
de steril, precum și alegerii șistului 
la suprafață pe banda de Ș0 me
tri.

Minerii din Aninoasa sîpt h<5- 
țărîți să încheie anul 1962 cu no> 
succese în sporirea producției de 
cărbune, traducînd în viață sar
cinile izvorîte din Directivele ce
lui de-al III-lea Congres al parti
dului.
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Consfătuirea unională 
în problemele muacii 

ideologice
MOSCOVA 25 (Agerpres). — 

TASS transmite:
in Palatul Mare al Kremlinu

lui a început Consfătuirea unională 
în problemele muncii ideologice. 
Consfătuirea a fost deschisă de N. 
S. Hrușciov care a rostit un scurt 
cuyînt introductiv.

Leonid Ilicev, secretar al Comite
tului Central al P.C.U.S., a pre
zentat apoi raportul „Congresul 
«1 XXII-lea al P.C.U.S. și satci- 
tuie muncii ideologice".

-=©=-
Prima hidrocentrală 

de pe Narîn
MOSCOVA 25 (Agerpres). — 

TASS transmite :
Prima turbină a hidrocentralei 

Uci-Kurgansk, care se construiește 
pe Narîn, a intrat în funcțiune de 
probă. Aceasta este prima din cele 
22 de hidrocentrale ce se vor cons- 
tnu pe Narîn si a căror putere to
tală va fi de 7.000.000 kW.

_=©=_

Consfătuirea lucrătorilor 
din agricultura regiunii 

Volgăi
SARATOV 25 (Agerpres). — 

TASS transmite -•
La 25 decembrie s-a deschis la 

Saratov Consfătuirea lucrătorilor 
din agricultură din republicile au
tonome ale regiunii Volgăi.

Participanții la consfătuire vor 
discuta perspectivele dezvoltării a- 
griculturii acestei regiuni.

Consfătuirea a fost deschisă de 
Ghennadi Voronov, prim-vicepre- 
ședinte al Biroului C.C. al P.C.U.S. 
pentru R.S.F.S.R.

Dimitri 
Consiliului 
R.S.F.S.R.,

Cuvîntarea lui
MOSGOVA 25 (Agerpres). -- 

TASS transmite :
Ziarul ;,Pravda" din 25 decem

brie publică cuvîntarea rostită de 
N. S. Hrușciov la 22 deqembrie 
la Consfătuirea lucrătorilor din a- 
gricultura Ucrainei care a avut 
loc la Kiev.

N. S. Hrușdov a trasat sarcina 
de a se elabora indici de aprecie
re a activității economice a colite- 
zurilor și sovhozurilor care să ікм- 
treze cît mai obiectiv nivelul pro
ducției lor, contribuția lor la ope
ra de construire a comunismului. 
Vechii indici primitivi de aprecie
re a rezultatelor activității econo
mice a colhozurilor și sovhozurilor 
nu reflectă în momentul de față 
adevărata, stare de lucruri. Acești 
indici trebuie puși în concordanță 
cu noile sarcini din domeniul dez
voltării agriculturii, a declarat N. 
S. Hrușcov.

Arătînd că noul sistem de pla
nificare din agricultură dezvoltă 
inițiativa colhoznicilor în lupta 
pentru folosirea cît mai bună a pă- 
mîntului, N. S. Hrușciov a spus 
că colhozurilor trebuie să li se tra
seze sarcini precise, indicîndu-li-se 
ce cantități de produse trebuie să 
vîndă statului respectiva gospodă
rie. Modul în care se obțin aceste

produse, a subliniat el, îi intere
sează pe colhoznici, pe conducă
torii de colhozuri.

N. S. Hrușciov a subliniat că 
poziția internațională a U.R.S.S 
este bună. In industrie, producția 
se desfășoară cu succes, forțele a- 
părării slnt mai puternice ca ori
când. Avem o admirabilă tehnică 
militară a spus el.

Toate organizațiile de partid . și 
toți ooajuniștii, a subliniat N. S. 
Hrușciov, trebuie să înțeleagă că 
grija pentru întărirea colhozurilor 
este o chestiune vitală a partidului. 
Trebuie să facem totul pentru a ri
dica in cel mai scurt timp toate 
colhozurile la nivelul celor frunta
șe.

N. S. Hrușciov a anunțat că se 
va convoca un congres al colhozni- 
dloFîare va . examina și va aproba 
noul statut al artelului agricol; de
oarece statutul-model în 
astăzi este învechit.

Problema convocării unui 
al colhoznicilor s-a pus și 
cut, dar nu s-a putut realiza acest 
lucru, a subliniat el. In primul 
rând, a fost necesar să se ela
boreze și să se adopte noul Pro
gram al partidului. Programul par
tidului reprezintă platforma din 
care trebuie să decurgă și statutul 
colhozurilor.

vigoare

congres 
în tre-

i din
decurgă și statutul

©

Sărbătoarea națională a Libiei

Poleanski, președintele 
de Miniștri al 

a prezentat un raport.

TRIPOLI 25 (Agerpres) — TASS 
transmite :

La 24 deoembrie, Libia a săr
bătorit cea de-a 10_a aniversare 
a independenței sale. In cele două 
capitale ale țării, Tripoli și Ben- 
gazi, au avut loc parăzi militare și 
mari demonstrații populare.

Intr-o declarație făcută cu pri
lejul sărbătorii naționale a Libiei,

Muhammed Ben 
a spus că po

primul ministru 
Osman Es-Said, 
porul libian sărbătorește cu bucu
rie această cuaefire de uriașă im
portanță pentru a cărei dobândire 
s-au făcut multe jertfe.

-=©=

Publicarea unei „Cărți Albe" în Cambodgia
‘ PNOM PENH 24 (Agerpres) 
. Guvernul Cambodgiei a publicat
Cartea Albă" cu privire la ru

perea relațiilor diplomatice dintre 
Cambodgia și Tailanda la 23 oc
tombrie a.c. Pe baza unui bogat

©

material faptic, în cartje se arată că 
răspunderea pentru ruperea acestor 
relații revine cercurilor conducă
toare ale Tailandeî; care răspân
desc în mod intenționat tot felul 
de acuzații calomnioase la adresa 
Cambodgiei și neutralității ei.

.__________ #

Tratative între Macmillan și Adenauer
LONDRA 25 (Agerpres).
La Londra s-a anunțat oficial că 

la 9 ianuarie 1962 la Bonn vor 
avea loc tratative între primul mi-

nistru al Angliei Macmillan și can
celarul R.F.G.j Adenauer.

La aceste tratative vor lua, de 
asemenea, parte miniștrii Afaceri
lor Externe ai Angliei și R.F.G.

©

Frondizi se întîlnește cu Kennedy

iuirei ші mie ie fâztal 
ійнш li Olaila

HAGA 25 (Agerpres).
O escadră de nave de război 

americane a sosit în portul Rotter
dam într-o vizită de nouă zile. Es
cadra este alcătuită dintr-un port
avion; șase torpiloare și un vas 
cisternă. Presa olandeză relatează 
că această escadră, cu un echipaj 
de 4700 de persoane, este cea mai 
mare din toate escadrele străine 
care au vizitat vreodată acest port 
olandez în decursul întregii istorii 
a Olandei.

Cercurile ziaristice din Olanda 
pun în legătură această vizită cu 
intenția Statelor Unite de a subli
nia solidaritatea lor cu Olanda mai 
cu seamă în urma recentelor eve
nimente din Irianul de vest.

.NEW YORK 25 (Agierpres).
După cum anunță agențiile de 

presă americane președintele Ar
gentinei; Arturo Frondizi a sosit 
la Palm Beach (Florida) pentru a 
duce tratative cu președintele 
S.U.A., Kennedy. Cei doi preșe
dinți, după cum anunță agențiile,

vor discuta printre altele, proble
ma relațiilor Argentinei cu Repu
blica Cuba.

După cum se știe; în ultima vre
me Statele Unite au intensificat 
presiunile asupra țărilor Americii 
Latine căutînd să obțină ca aceste 
țări să rupă relațiile diplomatice 
cu Cuba.

---------------©---------------

Poporul muncitor din Turcia 
luptă pentru drepturile sale

ISTANBUL 25 (Agerpres). — 
TASS transmite :

Poporul muncitor al Turciei lup
tă pentru drepturile sale. In ora
șul Eskișehir, unul dintre cele mai 
mari centre industriale ale țării, 
a avut loc o mare demonstrație a 
feroviarilor/ Ei cereau acordarea 
dreptului nelimitat la grevă și ma
jorarea salariilor, condamnînd, de 
asemenea, acțiunile partidelor po
litice care nu-și respectă promi
siunile electorale de a îmbunătăți 
condițiile de trai ale oamenilor 
muncii.

O mare demonstrație a avut, de 
asemenea; loc în orașul Amașra.

Demonstranții au protestat împo
triva închiderii minelor de cărbune. 
Minerii au declarat că închiderea 
minelor îi va transforma în șo
meri și le va înfometa familiile.

Muncitorii din Istanbul se pre
gătesc pentru un mare miting. Oa
menii muncii au hotărît să iasă în 
ajunul anului nou pe străzile ora
șului pentru a cere pîine, de lucru 
și acordarea dreptului la grevă. 
Frate muncitor, se spune în ma

nifestele difuzate de sindicat, da
că vrei să trăiești omenește, parti
cipă la mitingul de la 31 decem- 
brie“.

Aterizarea unui avion sovietic 
la baza polară „Mirnîi“

MOSCOVA 25 (Agerpres). - 
TASS transmite :

La 25 decembrie, la Observato
rul sovietic ;,Mirnîi“ de la Polul 
Sud a aterizat cu bine avionul 
;,AN-10” — unul din cele două 
avioane care participă la expediția

aeriană Moscova — Antarctica.
Avionul a acoperit distanța de 

25.300 de km. de la Moscova la 
Mîrnîi în 48 de ore de zbor.

Cel de-al doilea avion — „IL- 
18“- — va pleca de la baza ame
ricană McMurde ceva mai târziu.

©.

Declarația lui J. Nehru
DELHI 25 (Agerpres).
Luînd cuvîntul la un miting care 
avut loc la Bolpuri primul mia

nistru al Indiei, Nehru, a declarat 
că îl uimește faptul că unele țări 
ca Anglia și S.U.A. șL-au expri
mat indignarea și au rostit cuvinte 
jignitoare la adresa Indiei în le
gătură cu eliberarea 
Goa.

Prin eliberarea teritoriului Goa, 
a arătat Nehru; independența In
diei a devenit deplină. Toți locui
torii Indiei; indiferent de aparte
nența de partid și de concepțiile 
lor și-au exprimat bucuria în le
gătură cu acest eveniment. După 
proclamarea independenței, nici un

---------------©

teritoriului

alt eveniment n-a provocat poporu
lui o asemenea bucurie ca elibera
rea teritoriului Goa.

India a căutat prin toate mijr 
loacele să rezolve problema Goa 
pe cale pașnică, a continuat Ne
hru. Când India a obținut inde
pendența, pe teritoriul ei au mai 
rămas unele posesiuni străine. 
După tratative îndelungate, Franța 
a consimțit să predea Indiei pose
siunile sale. India a crezut că și 
Portugalia va proceda la fel. Din 
păcate însă ea n-a făcut aceasta. 
Goa, a spus în continuare Nehru, 
a fost o tumoare canceroasă pc 
corpul Indiei, care a foțt îndepăr
tată. '

-Г

Sosirea la Cairo a Iui U Nu
CAIRO 25 (Agerpres).
La 24 decembrie, primul minis

tru al Birmaniei, U Nu a sosit la 
Cairo într-o vizită oficială de 5 
zile.

Pe aeroportul internațional Cai
ro, U Nu a fost întâmpinat de pre
ședintele R.A.U., Nasser, de vice
președintele republicii și de mi
niștri ai R.A.U., de șefi ai repre
zentanțelor diplomatice, acreditați 
la Cairo.

In drum spre Cairo, primul mi
nistru birman U Nu s-a oprit la 
Delhi. Pe aerodromul Palam, în- 
tr-o convorbire cu un corespon
dent al agenției Press Trust of In
dia, U Nu a făcut următoarea de-

clarație în legătură cu acțiunile In
diei pentru eliberarea coloniilor 
portugheze : Am sprijinit întotdea
una cererile Indiei în legătură cu 
Goa. Goa aparține Indiei. U Nu 
a condamnat poziția reprezentan 
tului american la O.N.U., care : 
afirmat că acțiunile guvernului in
dian în Goa creează o criză к

• O.N.U. U Nu a declarat că dacă 
India a ocupat un teritoriu cate 
i-a aparținut asta nu înseamnă cî- 
tuși de puțin sfârșitul Organizației 
Națiunilor Unite.

PROMAM DE RADIO
©=-

Hailfettalie ia pronii la fraiia
PARIS 25 (Agerpres)
Agenția Associated Press a- 

riunță că în regiunea de sud- 
est a JFr'anței a avut loc o 
imare manifestație a cultiva
torilor de tutun în semn de 

-protest împotriva politicii au
torităților care dezavantajează 
pe micii producători. In loca

litatea La Reole a avut loc un 
miting la care au participat 
10.000 de agricultori și la care 
s-iau rostit cuvîntări cerînd1 
guvernului să țină seama de 
interesele micilor cultivatori 
de tutun.

% Noi ppovocăpi ale guvernului 
de la Savannaket

HANOI 25 (Agerpres).
Postul de radio „Vocea Laosu- 

lui" relatează despre noi provo
cări ale grupării de la Savannaket 
împotriva regiunilor controlate de 
guvernul regal și de unitățile de 
luptă Neo Lao Haksat. In cola
borare cu rămășițele ciankaișiste 
din Laos și cu subunități tailande- 
ze, trupele lui Fumi Nosavan au 
atacat și ocupat localitățile Namo; 
Muong-Hung și Mok-Sak din nord- 
estul provinciei Luang-Prabang. Ele 
au efectuat incursiuni și împotriva 
populației din partea de est și sud- 
vest a acestei provincii.

Postul de radio „Vocea Laosu
lui" anunță că în multe regiuni ale 
provinciei Sâmneua au fost lansați 
rebeli cu parașutele în scopul de a 
provoca dezordini. Provocările ar
mate ale grupării de la Savannaket 
continuă și în partea de sud a 
Laosului.

La un miting de masă care a 
avut recent loc la Phong-Saly,

prințul Suvanna Fuma, primul mi
nistru al Laosului și prințul Sufa- 
nuvong au chemat pe toți laoțienii 
să intensfice lupta pentru formarea 
cît mai grabnică a unui-guvern de 
coaliție în interesul unității națio
nale.

Prințul Suvanna Fuma a arătat 
că întregul popor laoțian se pro
nunță pentru constituirea grabnică 
a unui guvern de coaliție. Se opun 
însă unele state străine și grupa
rea de la Savannaket.

Poporul laoțian, a declarat prin
țul Sufanuvong la miting, va re
purta fără îndoială victoria defini
tivă în lupta sa dreaptă, deoarece 
toate forțele patriotice s-au unit 
strîns în jurul primului ministru 
Suvanna Fuma și în jurul parti
dului Neo -Lao Haksat.

Suvanna Fuma și Sufanuvong au 
mulțumit statelor socialiste și ce
lorlalte țări și popoare iubitoare 
de pace pentru sprijinul acordat 
cauzei drepte a poporului laoțian.

27 decembrie
PROGRAMUL I. 7,00 ț Radio

jurnal. Sumarul presei (fentrale,
7.15 Mici pie.se de estradă, 8,00 
Din presa de astăzi, 8,30 Concert 
de dimineață, 9,30 Concert de mu
zică din opere, 10,08 Teatru la mi
crofon : „Centrul înaintaș a murit 
în zori" de Augustin Cuzzani; 
12,00 Cintă orchestra de muzică 
populară „Lazăr Cernescu“ din 
Caransebeș și orchestra de muzioă 
populară „Brîulețul“ din Constan
ța, 12,30 Muzică de estradă, 13,05 
Cîntece din țări socialiste, 14,00 
Selecțiuni din operete, 14,30 Din 
folclorul popoarelor, 15,10 „Pro
grame muzicale alcătuite de ascul
tători", 16,15 Vorbește Moscova 1
17.15 Muzică de estradă, 18,00 
Muzică populară romînească inter
pretată de Ana Bălăci, Nicolae Bob 
Stănescu la țambal și Florea Bur- 
nea la flhier, 19,25 Formații ar
tistice de amatori premiate la cel 
de-al VI-lea Concurs pe țară,
21.15 Cine știe cîștigă (reluare), 
22,30 Doine și jocuri populare ro- 
mîneștî. PROGRAMUL II. 12,15 
Concert simfonic, 13,25 Melodii 
populare romînești 14,03 Muzică 
de estradă, 15,00 Muzică populară 
din diferite regiuni ale țării, 16,30 
Muzică ușoară de tineri compozitori 
romîni, 17,00 Duete din operete; 
18,05 Interpreți sovietici de mu
zică ușoară, 19,00 Din viața de 
concert a Capitalei, 19,40 Muzică 
populară rusă, 20,40 Cîntece create 
în primii ani ai puterii populare, 
21,20 Muzică populară romînească.

-=©=-

CINEMATOGRAFE
27 decembrie

rETROȘANI — 7 NOIEM 
BRIE : Dragoste de septembrie ; 
AL. ȘAHI A : Lumină la fereastră; 
PETRILA : Enriko Karusso ; LO- 
NEA Veneția, luna și tu ; ANI- 
NOASA : Misterul fotografiei 
LUPENI : Legea e lege. f *
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