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Fruntași
Colectivul minei Ani- 

npasa s~a angajat ca în 
anul 1962 să extragă o în
semnată cantitate de căr
bune peste prevederile 
planului. Pentru a putea 
păși din prima zi a nou
lui an pe calea îndepli
nirii angajamentului, mi
nerii și-au pregătit din 
timp locurile de muncă. 
Drept urmare ei au ob
ținut în 
noul an 
ficative: 
neri din

primul șut din 
rezultate semni 
Brigăzile de mi- 
sectorul III, de
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pe mina
pildă, au extras în pri
mul schimb cu 26 tone 
de cărbune mai mult 
cît prevedea planul, 
rezultat asemănător 
înregistrat și minerii 
torului I, sector de baza 
al exploatării.

Printre brigăzile minei 
Aninoasa, cate au desfă
șurat o rodnică activitate 
în primul șut din noul 
an, se numără cele con
duse de Cristea Aurel, 
David Ioan, Moisiu Re
mus, lane Victor și al* 
tele.

îndrep- 
în nu- 
țară a

laolaltă

Frontaliștii la datorie
Minerii 

condusă 
țfhioancă

din brigada 
de comunistul 
Sabin, care lu- 
într-un abataj 

_ :al din sectorul III 
al minei Lupeni, s-au an
gajat să dea în acest an 
peste 3000 tone de căr
bune în plus. De ase
menea, ei s-au mai anga 
jat să nu aibă nici un 
vagonet de cărbune re- 
butat pentru șist și să a- 
corde o mare atenție eco- 
nomisirii de materiale.

Din prima Zi de lucru 
a noului an, membrii a* 
cestei brigăzi au pornit la 
întrecere cu deosebită în
suflețire. In primul schimb 
ei au reușit să trimită la 
suprafață aproape 20 to
ne de cărbune cocsifica* 
bil peste plan. In pas cu 
ei merg și minerii din 
brigada condusă de Spî- 
nu Petre care în primul 
șut și-au depășit preli
minarul cu 1-4 - tone de 
cărbune.

Pentru Gabriela întîlnirea cu bunicul constituie 
un prilej de adevărată documentare asupra tre
cutului nu prea îndepărtat dl Vulcanului.

Ea S-a născut în anii Republicii și numai din 
spusele bunicului și a părinților știe cit de grea 
a fost viața familiilor de mineri pe vremea cînd 
tatăl, Nistor Dumitru, era de vîrsta ei, iar bu
nicul era șomer, aruncat, ca și alte sute de mi
neri, în ghearele mizeriei.

Gabriela n-a trăit acele zile. Ea a
odată cu Vulcanul de azi, este școlăriță și ocupă 
împreună cu părinții ei un apartament frumos 
intr-unui din blocurile orașului. Acum, cu mân
drie, îi arată bunicului notele pe care le-a obținut 
la școală. E fericită, la fel ca și ceilalți copii de j 
mineri din frumoasa noastră Vale... 1
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La eea mai tînără exploatare

Gîndunie și faptele unei brigăzi
Gnd minerii din bri

gade condusă de Burda 
Constantin de la sectorul 
III al minei Petrila s-au 
întîlnit din nou la muncă 
în anul 1962 ei au fost 

‘Sr^cupați de același 
„ind : să obțină noi rea
lizări în producție. Și 
gîndul lor a prins viață.

Ca și alte brigăzi 
această exploatare 
da condusă de 
Constantin a scos 
prafață, în ptimul 
tone de cărbune 
plan. In același
lucrează și brigada de ti
neri mineri condusă 
Cîșlaru loan.

de 
noul

de la 
briga- 
Burda 
la su* 
șut 36 

peste 
sector

PRINTRE
FILA TORI

Acordurile muzicii de dans 
pierdeau în noapte. In secția 
latură a „Viscozei" Lupeni ing. 
Borangic Silvia, șefa secției le 
strânge mîinile filatorilor, lucră
torilor. Tovarășa lancu Aurelia, 
înlocuitoarea șefului de sebimb o 
întîmpirtă cu bucurie firească.

— Știam că o să veniți, 
vedeți cum muncim începînd cu 
primele ore ale noului an...

— Și să ne ureze tradiționalul 
„La mulți arn“ și noi succese în 
activitatea noastră, completă cen- 
tratorul Prună Ștefan.

— Am aflat că inițiativa „La 
o mie bobine filate, nici una re
but" ați pornit s-o aplicați de 
cum ați pășit în noul an. Mi-a 
spus tovarășa Călina, controloa- 
rea de bobine, că în primele 
2000 bobine produse în acest an 
n-a găsit nici o bobină degrada
tă.

— Și nici n-o să găsească. Am 
botarit să producem cu mult peste 
1000 bobine fără să dăm mei un 
rebut. Filatorii Ancuța Nicolae, 
Savu Constantin și ceilalți au și 
început să se țină de cuvint.

La sfîrșittd primului șut din 
amd 1962 secția filatură avea o 
depășire de plan de 200 kg. și 
nici o bobină rebut. Filatorii au 
dat fiecare cîte 700 bobine între- 
cîndu-și sarcina planificată.
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fruntași 
torului 
gînd în 
tone de 
ne energetic.

Mina Dîlja este cea 
mai tînără exploatare mi
nieră din Valea Jiului. 
Principalele lucrări care 
se desfășoară aici sînt 
lucrări de deschideri și 
pregătiri a noilor orizon
turi de unde în anii vii
tori minerii vor trimite 
spre ziuă mii de tone de 
cărbune.

La lucrările de deschi
deri lucrează cunoscutele 
brigăzi conduse de Bart
ha Dionisie, venită de la 
mina Lupeni și Demețer 
Augustin sosită ia Dîlja 
de la Uricani. Aceste bri
găzi au realizat la să
parea de galerii viteze 
mari de avansare.

Odată cu începerea 
noului an brigada condu-

. , ’ — 
să de Bartha Dionisie, 
care sapă puțul central 
al minei, a trecut la în
făptuirea noului său an
gajament, de a termina în 
1962 săparea și amenaja
rea puțului și de a rea
liza economii la prețul 
de cost în valoare de 
400.000 lei. Cealaltă bri
gadă în frunte cu minerul 
Demeter Augustin și'a 
propus să realizeze în a- 
cest an o avansare medie 
lunară de 100 m.l. gale
rie. Minerii acestei 
găzi muncesc cu 
sporit pentru că de rea
lizările ■ lor depinde in
trarea în producție a pri
melor abataje la această 
nouă mină.

Consfătuirii pe țară 
a țăranilor

Țărani colectiviști și întovă
rășiți, țărani ce vă mai culti
vați singuri bucata de pămînt, 
mecanizatori din gospodării de 
stat și stațiuni de mașini și 
tractoare, tehnicieni, ingineri 
și oameni deiștiință din agri
cultură, spre voi toți 
tăm această chemare 
mele Consfătuirii pe 
colectiviștilor.

Ne-am adunat aci
din toate regiunile țării, co
lectiviști aleși de adunările 
raionale, spre a lua parte Ia 
această Consfătuire, ca unii 
ce reprezentăm în țara noas
tră agricultura socialistă.

Știți de bună searftă că timp 
de cinci zile am dezbătut îm
preună cu conducătorii parti
dului și statului, cu oameni de 
știință, ingineri agronomi, zo- 
otehniști, cu mecanizatori și 
constructori de mașini, acti 
viști de partid și de stat, ce 
anume trebuie să facem pen
tru a încheia colectivizarea a 
griculturii, pentru a organiza 
cît mai bine gospodăriile co
lective, a le întări și a le creș
te tot mai mult avutul, pentru 
a spori recoltele de toate fe
lurile și a înmulți cît mai mult 
animalele și producția lor.

La Consfătuire au vorbit 
mulți delegați, arătînd ce au 
făcut ei pentru a obține cele 
mai ridicate recolte.

A luat cuvîntul și tovarășul 
Gheorghe Gheorghlu-Dej, care 
ne-a dat povețe prețioase ca 
să putem îndeplini și 
spor sarcinile ce stau 
agriculturii noastre.

După cum am spus, 
fost în Consfătuire delegați ai 
colectiviștilor, noi înșine co
lectiviști. Cei care au vorbit 
cunosc așadar bine viața gos
podăriilor colective și ei au 
zugrăvit, pe bază de fapte, pe . 
baza a tot ce se întîmplă cu ' 
adevărat în comunele și raioa- 
nele lor, viața de azi a țără
nimii noastre.

S-a văzut astfel că în toa
te părțile țării socialismul a 
învins, că cea mai mare parte 
a țăranilor de astăzi sînt co
lectiviști, că regiunile Dobro
gea și București, două dintre 
cele mai mari regiuni agricole 
din țară, sînt colectivizate în

mai cu 
în fața

noi am

O

bri- 
avînt

I

colectiviști 
întregime, iar în regiunile Ba
nat și Galați trecerea la cotec-< 
tivizare este aproape încheia
tă. Dacă treci astăzi pe țarinile 
țării 
vezi 
mai 
zare 
sate 
rile, 
ale gospodăriilor colective șl 
case noi ca niște începuturi de 
așezări orășenești.

Noi, colectiviștii, sîntem as
tăzi o mare forță. însumăm 
laolaltă peste două milioane 
de familii și stăpînim mai mult 
de 5 milioane hectare de pă- 
mînt. Reprezentăm așa dar 
marea mulțime a țărănimii, 
nădejdea cea mare a agricul
turii din țâra noastră, cheză
șia belșugului.

Ogoarele unite ne dau pu
tința să facem mai multe cul
turi, să dăm pămîntului mal 
multe întrebuințări, să-1 folo
sim mai chibzuit, să-l lucrăm 
cu mașini, în cea mai mare 
parte și în muncile cele mal 
grele, după toate regulile a-> 
grotehnice, în așa fel încît de 
la un an la altul să avem re
colte tot mai mari și să creș- 
tem tot mai multe animale.

Mulți dintre cei care au vor
bit la Consfătuire, președinți, 
brigadieri sau țărani colecti
viști, au arătat cu îndrep
tățită mîndrie cum în gospo
dăriile lor colective au obținut 
două și trei mii de kg. grîu la 
hectar, trei mii, patru mii și 
unii chiar opt mii de kg. po
rumb boabe la hectar. Tova
rășii din Dobrogea au arătat 
cum. după trei ani de la ter
minarea colectivizării, produc
ția de cereale este de două orî 
mai mare ca înainte. Noi știm 
cu toții că așa este pretutin
deni unde țăranii au înteme- 
iaț gospodării colective.

Și măi 'știm cu toții, și noi 
și voi, că o dată cu acest bel
șug, colectiviștii trăiesc mult 
mai bine ca «înainte, că și-au 
făcut case de cărămidă, aco
perite cu țiglă, ca la • oraș; Tiăi 
nimeni nu mai umblă desculț, 
că sint mai arătos îmbrăcațî, 
că o mare parte sînt atît de

de la un capăt la altul, 
deoparte șl de alta nu- 
lahuri mari, întinse din 
in zare. Pretutindeni vezi 
in care se ridică gra jdu- 
saivanele, magaziile albe

(Continuare in pag. 2-a)

sînt tot mai bine înca- 
cadre medicale de spe- 
dotate cu aparataj și 
necesar unei activități

Grijă pentru sănătatea celor ce muncesc
Cu fiecare an ce trece, unitățile 

sanitare 
drate țu 
cialitate, 
mobilier 
rodnice.

Spitalul unificat din Petroșani 
și policlinica a cunoscut în anul 
care a trecut mari înnoiri. Astfel, 
la policlinica orașului și cabine
tul medical de la Institutul de 
mine au fost repartizați noi me
dici stomatologi, un medic la cir
cumscripția sanitară nr. 1 etc.

Printre aparatajele medicale so-

site se numără un nou aparat 
Rontgen, un oftalmometru, apara
te de laborator etc., apoi saltele 
pneumatice, mobilier nou ca mese 
și scaune din material plastic, 
dulapuri pentru fișe ; bucătăria 
spitalului a fost dotată cu o ma
șină de spălat vase, în cadrul ma
ternității s-a dat lenjerie nouă, 
au fost făcute reamenajări la di
ferite secții ale spitalului, în sa-, 
Ioane etc.

DE-AR PUTEA POVESTI ANII
Mulți ani au trecut și mulți 

vor trece încă... Dacă toți a- 
cești ani ar avea darul de a 
grăi, ei ar putea povesti, ca 
ădevărați cronicari, despre 
marile schimbări ce s-au pe
trecut în ultimii zeci 
pe malurile bătrînului 
Jiu.

Bunăoară, legat de 
nul de altădată, anii trecutu
lui ar povesti despre o loca
litate parcă dinadins dată ui
tării, cu cocioabe dărăpănate 
și triste, despre oameni vlă- 
guiți de puteri și chinuiți de 
mizerie. Ar povesti despre o 
așezare căzută în întuneric 
cu case pustii avînd ușile și 
ferestrele bătute Jn cuie, des
pre oamenii Vulcanului care 
pribegeau în lumea largă. A- 
ceasta era priveliștea anilor 
de după 1931, cînd mina Vul
can a fost lăsată pradă dis
trugerii...

de ani 
nostru

Vulca-

Anii aceștia insă au trecut 
și pe meleagurile Vulcanului 
au venit alți ani, noi, anii zi
lelor noastre. In acești ani 
Vulcanul a renăscut și întine
rește mereu, devine tot mai

noi" printre care un 
de blocuri semețe. E

lucruri 
buchet 
vorba de blocurile А, В, C, D 
și E care in 1961 și-au dăruit 
apartamentele unui număr de 
180 de familii de mineri, con
structori, energeticieni.

Cine sint acești oameni ? 
Cu ce gînduri au pășit ei in 
noul an ?

Să ne apropiem de unul din 
blocuri, blocul C.

In ușa primului apartament 
la care sunăm ne intimpină 
un tînăr înalt și brunet.

— Bojincă Nicolae* se reco
mandă el. In apartament lo
cuiește o pereche de tineri că
sătoriți. Ce au realizat acești 
tineri in anul care a trecut ? 
La această întrebare privirile 
tinerilor se intilnesc. Pe fețe 
le răsare un zimbet de bucu
rie.

mîndru ca și întreaga noas
tră țară. Construcții svelte, 
blocuri înalte cu fațade largi 
și străzi asfaltate, inundate 
de lumină — iată priveliștea 
Vulcanului zilelor noastre des
pre care anul nou, care a ve
nit, ar putea povesti cu mîn
drie urmașilor săi: „Anul nou 
1962 a găsit în Vulcan multd" 
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„secret" dar 

dansatorilor din'

Se invață 
Deocamdată 
după pașii 
clișeu se confirmă că echipa 
de dansatori a clubului munci
toresc din Petrila și-a îmbo- 
gă*!* —_ 
dai

IN
‘orii-



2 STEAGUL ROȘU \

CHEMAREA
Consfătuirii pe tară a țăranilor colectiviști

(Urmare din pag. l-a)

Înlesniți că și-au luat radio, 
televizoare, aragaze, biciclete 
și unii dintre ei motociclete. 
Țăranul colectivist se bucură 
azi de un trai civilizat, el ci
tește și învață pentru a-și da 
singur seama ce este lumea și 
viața^ după cum le arată ști
ința și adevărul.

Așezările — comunele și sa
tele — sint mai frumoase și 
mai curate. Parcă ar fi mereu 
gătite de Sărbătoare. Pe uli
țele satelor de colectiviști în- 
tllnești seara, deseori, oameni 

tineri și bătrîni, fete și fe
mei — venind de la bibliotecă 
cu o carte în mină, că nu-i sat 
fără bibliotecă și nu-i biblio
tecă fără sute de cititori.
, In multe sate vezi ferestrele 
și curțile luminate ca ziua de 
becuri electrice, auzi cîntarea 
dlfuzoareior și, undeva, la că
minul cultural, vezi mulțime 
mare venită la cinematograf.

Satul de colectiviști se cu
noaște de departe, după aca- 
retele frumoase ale gospodă
riei, după cirezile de vite de 
rasă, după pătulele pline, du
pă șirele de paie, după ținuta 
oamenilor pe care-i întîlnești 
pe drum, după vorbirea lor.

Știți, frați țărani, prea bine 
toate acestea, că le vedem cu 
toții. Ele sint rodul colectivi
zării care a dat satelor bel
șug și mare înlesnire.

Dragi tovarăși,
Noi, țăranii, mai știm că 

dacă viața noastră s-a schim
bat atît de mult, asta o dato
răm partidului nostru, îndru
mării lui înțelepte, căci grija 
Iui de fiecare ceas e bunăsta
rea șl fericirea întregului po
por.

Avem un aliat puternic și 
sigur, eroica noastră clasă 
muncitoare, clasă conducătoa
re, pe muncitorii din fabrici, 
din uzine, din mine și de pe 
șantiere. Statul pe care clasa 
muncitoare, prin partidul său, 
11 cîrmuiește, ne ajută mereu 
cu mașini, cu credite, cu tot 
ce este necesar pentru a întări 
agricultura noastră socialistă. 
Industria noastră fabrică trac
toare și mașini tot mai multe 
și mai bune. In uzinele țării 
*e fabrică marile noastre a - 
jutoare de nădejde. La orice 
muncă am face pe tarlalele 
gospodăriilor colective, simțim 
cum ne iau asupra lor, din 
greul muncii, tractoarele și 
mașinile pe care muncitorii 
le-au făcut.

Aici, în Consfătuire, în nu
mele întregii țărănimi, noi am 
mulțumit din suflet harnicei 
noastre clase muncitoare pen
tru grija și dragostea pe care 
ne-o poartă. Cele 52.1000 de 
tractoare, 48.000 de semăna 
tori, peste 23.000 de combine, 
ca și toate celelalte mașini a- 
gricole, de miinlle lor sînt al
cătuite, cu trudă, dar cu voie 
bună. Și îngrășăminteie ace
lea, albe ca zăpada, din care 
se trag recoltele bogate, tot în 
fabrici sînt făcute, prin mun- 
ea și priceperea lor.

Muncitorii, inginerii șl teh
nicienii din fabricile șl uzi
nele noastre sînt hotărîți să 
ne sprijine și mal puternic în 
viitor, să ne dea alte zeci de 
mii de tractoare și mașini a- 
gricole tot mai bune și mai 
bune, să ne trimită tot mai 
multe îngrășăminte și alte 
produse chimice necesare a- 
griculturll.

Le mulțumim încă o dată, 
lor, Partidului Muncitoresc Ro- 
mln și guvernului, pentru ma
rele ajutor pe care ni-1 dau.

Pe lingă mașinile ce ne stau 
la dispoziție, noi, colectiviștii, 
mai primim șl ajutorul ingi
nerilor, tehnicienilor și specia
liștilor în agricultură, care ne 
îndrumă zi cu zi pentru ca să 
împlinim toate muncile in cele 
mai bune condiții și după toa
te regulile științei.

Congresul al Ш-lea al parti
dului ne-a dat sarcina de a

"KBU VȚIfl țl ra .

spori cît mai mult producția 
de cereale și îndeosebi de grîu 
și porumb, de a crește cît mai 
multe animale pentru a pro
duce tot mai multă carne, 
lapte, ouă, lină și altele.

țărani colectiviști, 
mecanizatori, lucrători 

din gospodăriile de stat,
Să depunem toată străduin

ța și priceperea noastră pen
tru a da viață acestor impor
tante cerințe. Să folosim cît 
mai bine pămîntul, să aplicăm 
la timp tot ceea ce știința a- 
griculturii ne învață. Să facem 
arătuti adinei, căci astăzi cu 
tractoarele puternice putem 
brăzda cum niciodată nu se 
putea face înainte cu anima
lele de muncă; să dăm pămin- 
tului îngrășăminteie de care 
are nevoie, să folosim semințe 
de soi bun și hibrizi care pro
duc mult, să semănăm la tim
pul cuvenit și cu desimea cea 
mai potrivită, să facem Ia vre
me și cît se poate de bine toa
te muncile de îngrijire a se
mănăturilor și să stringem apoi 
recoltele la timp și fără pier
deri.

Să ne fie drept învățătură 
experiența, munca din gospo
dăriile care au obținut cele 
mai bogate recolte. Pilda lor 
este cel mai bun sfătuitor. Ea 
ne arată că e cu putință ca 
în anul 1962 toate gospodăriile 
colective să obțină asemenea 
recolte și chiar mai bogate. 
De ce unele da și altele nu ? 
Depinde numai de vrednicia 
oamenilor și de organizarea 
muncii.

Pornind de la aceste rezul
tate, mulți dintre vorbitorii la 
Consfătuire au arătat că se 
poate merge și mai departe, 
deoarece gospodăriile noastre 
au tot ce le trebuie pentru a 
putea obține recolte de 5.000 
kg. porumb boabe la hectar, 
într-un pămint neirigat.

Pentru aceasta, în fiecare 
gospodărie să alegem loturile 
cele mai bune, pe care să le 
cultivăm după cum ne învață 
știința și după metodele ve
rificate pe teren de fruntași.

Asemenea rezultate, care 
creează colectiviștilor o viață 
tot mai îmbelșugată, înseam
nă un mare îndemn pentru ță
ranii care au mai rămas la 
gospodăria individuală, unde 
nu se pot obține ’ nici pe de
parte asemenea recolte. De la 
sat la sat, oamenii află totul 
prin viu grai și, trecînd pe dru
murile ce taie cîmpurile, văd 
eu ochii deosebirea dintre re
coltele de pe fîșiile răzlețe ale 
individualilor și cele de pe o- 
goarele întinse ale colectivei.

De Uceea, an cu an, mii și 
mii de familii de țărani se u- 
nesc, întemeiază gospodării 
colective și se poate spune că 
azi apare vădit că colectivi
zarea totală se va înfăptui 
înainte de 1965.

țărani întovărășiți 
cu gospodării 
individuale,

Veniți cu toată încrederea a- 
lături de noi, de marea mul
țime a țărănimii, de țărăni
mea colectivistă. Muncind toți 
laolaltă în gospodării colecti
ve, pe tot întinsul țării, vom 
făuri bunăstarea și fericirea 
pentru toți, pentru noi și fa
miliile noastre. Să pară în 
soarele lunii iunie, cînd se 
coace griul, țara toată poleită 
în aur.

Am suferit împreună în ro
bie la moșieri, să ne bucurăm 
azi tot împreună de belșug și 
fericire. Vă chemăm cu inima 
deschisă, frați ai noștri. Săr
bătoarea intrării voastre în 
colectivă va fl cununia cu bel
șugul.

Tovarăși,
Viața din ce in ce mai în

destulată pe care o duc colec
tiviștii, o viață cum nici n-a 
visat vreodată țărănimea, ne 

arată fără greș că gospodăria 
colectivă este singura cale 
spre bunăstarea și fericirea el.

Acesta este adevărul pe care 
П1-1 strigă ca un singur glas 
cele peste două milioane de 
familii de colectiviști. El este 
limpede ca lumina zilei.

Pămîntul însuși parcă ar 
cere colectivizarea, ca să poa
tă avea și el bucuria roadelor 
pe care este in stare să le dea 
adincurile lui.

Ziua încheierii colectivizării 
agriculturii va fi ziua uneia 
din cele mal mari victorii a 
poporului nostru, va însemna 
o nouă treaptă in drumul spre 
cea mai mare prefacere și 
Înnoire a vieții satului, a ță
rănimii, spre un avlnt al agri
culturii, spre o viață șl mai 
îmbelșugată a poporului mun
citor.

Dragi tovarăși,
Pentru a Întări gospodăriile 

colective prin creșterea veni
turilor și a răspunde în ace
lași timp intereselor mari ale 
statului și nevoilor populației, 
chemăm Întreaga țărănime și 
pe toți lucrătorii din agricul
tură să lupte pentru a obține 
recolte tot mai mari de floa
rea-soarelui, sfeclă de zahăr, 
cartofi, mazăre, fasole și să 
cultive cit mai multe legume, 
îndeosebi in jurul orașelor și 
a centrelor muncitorești, pen
tru a putea răspunde din bel
șug nevoilor populației.

Să nu uităm apoi, tovarăși, 
că țara noastră este deosebit 
de prielnică pentru livezi șl 
vii. Sînt la noi multe dealuri 
pe care crește doar o iarbă 
aspră și spini, terenuri nisi
poase pe care nu rodesc ce
reale și culturi de cîmp. Insă 
toate acestea sînt bune pentru 
viță de vie și pomi fructiferi. 
Să le cultivăm, să Ie încunu
năm cu coroane înflorite de 
meri și peri, de caiși și vișini, 
să le încărcăm cu vița purtă
toare de struguri dulci ca 
mierea. Să plantăm numai 
soluri bune pentru ca munca 
noastră să fie din plin răsplă
tită. Vom crea astfel pentru 
întreaga populație Sucuria plă
cută pe care o dau fructele 
parfumate șl gustoase, izvor 
de sănătate și bogăție de sea
mă h țării.

Colectiviști, crescători 
de animale din toate 

gospodăriile colective.
Toți știm că de totdeauna 

regiunile țării noastre sînt mi
nunate pentru creșterea ani
malelor, pentru această plăcu
tă îndeletnicire, aducătoare de 
mari venituri.

Să folosim din plin acest dar 
al naturii pentru a crește cît 
mai multe animale, să le păs
trăm și să le creștem îndeosebi 
pe cele din prăsilă proprie. Să 
creăm neapărat în flecare gos
podărie puternice ferme de 
vaci, crescătorii mari de porci 
și să căutăm a le înmulți an 
de an.

Să sporim mereu numărul 
de oi cu lină fină și semifină' 
șl să Ie îngrijim astfel incit să 
avem cît mai multă lină de la 
fiecare oaie. Cum nu există' 
curte de țăran fără păsări, să 
nu existe în jurul orașelor șl 
centrelor muncitorești gospo
dărie colectivă fără crescăto
rie de păsări din cele mai bu
ne rase. Să hrănim și să în
grijim bine animalele și păsă
rile. Știm doar foarte bine din- 
tr-o experiență de sute de ani, 
din moșistrămoșl, că numai 
astfel putem obține o produc
ție mare de lapte, de carne, 
de lînă, de ouă.

încredințați, așadar, această 
muncă celor mai pricepuțl și 
harnici colectiviști, celor care 
prin firea lor iubesc animalele 
șl păsările. Ingrljlți-vă din 
timp de hrana îndestulătoare 
și bună pentru toate anima
lele. Ridlcați-le adăposturi să
nătoase, folosind în mod chib
zuit materialele care se gă
sesc prin partea locului (pă- 

mînt lutos, stuf, lemn) pentru 
a le construi cît mai ieftin.

Mecanizatori, ingineri 
jî tehnicieni din stafiuniie 

de mașini și tractoare,
Noi, colectiviștii, simțim spri

jinul puternic pe care ni-1 dați 
zi de zi pentru a ne ajuta să 
avem recolte tot mai îmbelșu
gate, pentru a ne întări tot 
mai mult gospodăria.

Vă chemăm să ne dați și de 
aici înainte sprijinul vostru, 
într-o măsură și mai mare, 
pentru ca împreună să putem 
înfăptui cu cinste sarcinile ca
re stau în fața agriculturii.

Mecanizatori, să vă îmbogă
țiți tot mai mult cunoștințele 
îndeletnicirii folositoare pe 
care o aveți, pentru a putea 
întreține și repara cît mal bi
ne mașinile ce ne sînt atît de 
necesare In munca noastră, 
pentru a asigura recolte bo
gate. Folosiți din plin, cu 
chibzuință și destoinicie, ma
șinile șl tractoarele, spre a ob
ține tot ce ele pot da, Res
pectați cu sfințenie obligațiile 
ce v-ați luat prin contractele 
încheiate cu gospodăriile noas
tre și faceți lucrările cu tra
gere de inimă, Ia timp și cît 
mai bine.

Ingineri și tehnicieni 
agronomi, zootehnicieni, 

horticultori, mecanizatori, 
medici veterinari,

Astăzi pămînturlle gospodă
riilor colective se Întind pe 
milioane de hectare. Asemenea 
Întinderi deschid posibilități 
de neînchipuit pentru multe 
și felurite ramuri de produc
ție agricolă.

Aveți totul pentru a desfă
șura o uriașă muncă, de un 
uriaș folos. Niciodată nu au 
existat asemenea condiții. 
Niciodată nu s-a putut desfă
șura munca pe care o duceți 
cu atît avlnt și cu atîta mă
reție.

Biruim numai cu ajutorul 
științei, al tuturor aplicațiilor 
ei, al cunoștințelor agrotehni
ce, care-i știința dărniciei pă- 
mîntulul în care stă belșugul 
nostru.

Prin glasul cel mai înalt, cel 
mai îndrumător, s-a rostit la 
Consfătuire apelul ce vi s-a 
adresat pentru a veni cu noi, 
toți laolaltă, în mijlocul gos
podăriilor colective șl de stat, 
unde veți putea aduce și a- 
plica pe scară mare bogăția 
cunoștințelor voastre și veți 
putea cunoaște marea bucurie 
și mulțumire a roadelor muncii.

Munca devotată pe care ați 
dus-o pină acum, sprijinul 
prețios pe care ni 1-ați dat, 
umăr la umăr cu toți lucră
torii ogoarelor, pe care ne în

In anul care a trecut, colectivul minei Uricani s-a si
tuat la loc de frunte In In trecerea socialistă. Și in acest' 
an minerii sint hotărîți să se mențină pe primele locuri 
ale întrecerii.

Despre rezultatele obținute in prima zi de muncă dis
cută normatorul Bradea Vasile cu МШаІІ Lucaci, secretarul 
comitetului sindicatului mi nei Uricani.

frățește într-o mare familie 
un țel comun, este prețuită 
cu toată căldura de marea 
mulțime a colectiviștilor.

Veniți cu dragoste intre noi, 
in mijlocul colectiviștilor, și 
invățați-ne cum să ne orga
nizăm mai bine producția, ce 
trebuie să știm și cum trebuie 
să aplicăm pe teren tot ce ne 
prescrie știința.

Puneți toată Înflăcărarea pe 
care o aveți pentru tot ce este 
nou și înaintat, toată puterea 
voastră creatoare. în slujba 
înfloririi agriculturii noastre 
socialiste și veți binemerita de 
la fiecare locuitor al patrlși.

Oameni de filing 
din agricultură,

Indreptațl-vă eforturile spre 
rezolvarea celor * mal impor
tante probleme ridicate de 
practică, desfășurăți activita
tea voastră științifică în strîn- 
să legătură cu problemele ac
tuale ale construirii socialis
mului la sate I Luptați pentru 
introducerea și generalizarea! 
in practica agricolă a rezul
tatelor cercetărilor științifice I

Tovarăși.
încredințăm partidul nostru 

drag, Comitetul său Central, 
guvernul că, întorși în satele 
noastre, vom spune tuturor ț%- 
ranilor și lucrătorilor din a? 
grlcultură despre cele dezbă
tute aici și vom găsi îrr&oi 
darul de a le transmite tdt en
tuziasmul și înflăcărarea cu 
care ne-a înarmat Consfă
tuirea.

Vom fi purtătorii cuvintU' 
Iui adevărului și-l vom sădi in 
toate inimile pentru ca în
treaga țărănime să se pătrun-’ 
dă de puterea lui șl să vină 
alături de noi să Întregim ma
rele front al colectiviștilor, al: 
noii țărănimi din patria noas
tră.

Nu vom pregeta să ne con
tinuăm neobosita muncă pen
tru întărirea gospodăriilor 
noastre colective, a agricultu
rii socialiste, pentru obținerea 
unui belșug de produse agri
cole, pentru ridicarea necon
tenită a nivelului de t: I al 
oamenilor muncii de la orașe 
și sate.

Trăiască alianța dintre егсЦ 
ca noastră clasă muncii 
și harnica țărănime 1 ъ 4‘

Trăiască Partidul Muncito
resc Romîn, conducătorul în
cercat și iubit al luptei po
porului nostru pentru desăvlr- 
șirea construcției socialiste, 
pentru înflorirea scumpei noas
tre patrii, pămint al fericirii 
tuturor celor ce muncesc 1

Ca o chemare de bucium, 
chemarea noastră să răsune în 
inimile pline de avlnt și încre
dere ale întregii țărănimi l
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*•* Bheî, dragii moșu
lui... M-ați așteptat ața-i? 
$i ați fost nerăbdători 
da ? Eu am fost insă 
punctual ca totdeauna... 
Din împărăția zăpezilor 
și pînâ aici lungă cale am 
mai bătut. Nu m-ați vă 
aut cînd am venit? Ce 
să vă fac. Voi sînteți de 
rină. Am coborît pe un 
fulg de nea blind și pu
fos. dnd ge^oa nopții 

somnoroasă cu
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A plecat Moș Gerilă...
Voi dormeați a- 
. Somn dulce și tlh-

ziua. 
tUBci. 
nit. Darurile mele multe 
și felurite vi le-am păs
trat cu strășnicie.

Vezi Anișoara ce pă~ 
pușe frumoasă ți-am a- 
dus ? Dar nici hăinuța 
cu blană fumurie nu-i de 
colea. Ție Mihai ți-am a- 
dus satelitul mult dorit.

Și dacă la anul ai să 
tot așa de cuminte moșul 
te va duce cu el in îm
părăția zăpezilor.

...Moșul a plecat înfă
șurat în mantaua de nea 
brodată cu stropi de po
lei. Caleașca lui trasă de 
reni albi s-a avîntat pe 
culmi pierzîndu-se în îm
părăția stelelor... In urma

fii

liri a rămas vîntul să 
șoptească copiilor : ce fe
riciți sînteți. Ce grijă vă 
mai poartă azi moșul nos
tru bun și darnic. Din an 
în an sacul lui e mai plin 
de daruri. Tot mai dar
nic vă oferă mai multă 
bucurie. Rîdeți, zîmbiți 
cu veselie.

Fericiților... are cine să 
vă poarte de grijă...

MARIN CALIN

le

f

Anul 1961 își 
deapănă ultime
le ore din caietul
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Vom munci și mai bine
A mai trecut un an, an bogat 

în realizări. In cursul lui* colecti
vul I.C.M.M. și-a concentrat efor
turile, în primul rînd, în vederea 
realizării sarcinilor legate de pre
țul de cost și productivitatea mun
cii, sarcini care au și fost înde
plinite cu succes.

In noul an, în afară de obiecti
vele de mai sus, atenția va fi în
dreptată asupra îmbunătățirii sub
stanțiale a calității lucrărilor și 
predării acestora înainte de ter
menele planificate. In acest sens 
angajamentele noastre prevăd ob
ținerea numai de calificative „bi 
ne“ și „foarte bine" cu ocazia 
recepției și predării lucrărilor. In 
scopul îndeplinirii acestqr angaja
mente, au fost întocmite din timp 
planurile de aprovizionare cu ma 
teriale, studiate temeinic proiec 
tele și comandate utilajele nece
sare pentru montaj, asigprîndu-se 
astfel condițiile de bază pentru 
desfășurarea activității pe șan tie 
re.

In noul an de muncă în care 
am pășit, colectivul nostru de 
muncitori, tehnicieni, ingineri și 
funcționari are o serie de preo
cupări noi și importante în vede

rea îmbunătățirii condițiilor de 
muncă și a promovării tehnicii, 
noi. Dintre acestea cele mai îm- 
portante sînt: construirea din fon
durile de organizare a circa 30 
apartamente pentru familiști în 
Petroșani și Vulcan, mărirea gra
dului de mecanizare a muncii pe 
șantiere și mecanizarea complexă 
a lucrărilor importante de dru
muri și terasamente, folosirea co- 
frajelor alunecătoare ia construc
țiile înalte de beton armat, ex
tinderea aplicării mecanizate a 
tencuielilor la construcțiile indus
triale, înlocuirea unor materiale 
clasice cu materiale din mase 
plastice la finisajul construcțiilor 
■ndustriale. asamblarea la spl a 
turnurilor de extracție metalice și 
ridicarea acestora în poziția defi
nitivă, pentru scurtarea termene
lor de execuție.

Colectivul I.C.M.M. Petroșani 
este hotărît să realizeze înainte 
de termen planul la toți indicii Șl 
pornește cu entuziasm, din prima 
zi a anului 1962, la realizarea 
sarcinilor mărețe ce i s*au încre
dințat.

ing. FLORIN IOVTPALB 
director I.C.M.M.

De-ar putea
(Urmare din pag. l-a)

•— Anul care a trecut a fost 
darnic cu noi — spune tână
rul.

...Cei doi tineri, veniți de 
prin alte părți, s-au întâlnit 
aici la Vulcan. El și-a găsit 
rostul aici, la mină. S-a cali
ficat ca mecanic. Ea, a venit 
la niște rude. S-au cunoscut, 
в-au căsătorit. N-au trecut 
decît cîteva luni de cînd în- 
tr-unul din cele mai frumoase 
blocuri noi ale Vulcanului ii 
s-a repartizat un apartament. 
Mare le-a fost bucuria. Le e și 
mai mare Insă bucuria acum 
cînd, doar după cinei luni de 
la primirea locuinței, au reu
șit să-și mobileze apartamen
tul cu un dormitor modern, cu 
o mobilă de bucătărie, să-și 
creeze un cămin plăcut.

— Ce dorințe aveți pentru 
viitor ?

— Știți, începe tânărul, sînt 
mecanic de pompe și ventila
toare la cel mal adine orizont 
al minei. In 1988, la acest ori
zont vor fi săpate drumuri 
spre noi cîmpuri de cărbune. 
Eu aș vrea să lucrez în briga
da de înaintări rapide a lui

IN MERS, PE DRUM DE HER...
casele ceferiș- 
s-au terminat

Lăsarea nopții. jn 
tilor din Petroșani 
ultimele pregătiri pentru intîmpi- 
narea anului nou. Mare parte din 
familiile ceferiștilor s-au intllnit 
in sala cantinei C.F.R, din Stafia 
Petroșani, locul lor tradițional 
unde sărbătoresc împreună reve. 
liomd. Pe alți ceferiști, anul nou 
г a găsit petrecind în cîntec și 
veselie, după preferință, la res* 
taur ane, la cabană sau acasă. Dar 
in orice loc s-ar fi aflat ei, mun
citorii ceferiști pefroșăne/ri intlnr 
pinau venirea noului an cu aceeași
bucurie și încredere in viitor, cu 
aceleași optimiste urări de ferici
re • „La mulți ani 1962 I". Ura
re» izbucnită la miezul nopții, la 
hotarul dintre doi ani, a circulat 
cu aceeași intensă veselie pe bu
zele tuturor pînâ la revărsatul 
zorilor, dînd belșugului de buca
te de pe mese gust și mai deli- 
c/os, vinului aromă și mai plăcu
tă.

cunosc oprire. De aceea me
canicii și fochiștii, revizorii, aca
rii și cantonierii, casierii de la 
ghișeele de bilete, impiegații din 
complexul C.F.R. Petroșani, aflaii 
in serviciu, au sărbătorit reveli
onul la locul de muncă. Aproape 
o treime din salariați și-au urat 
la mulți ani neciocnind pahare 
cu vin, însă urările lor făcute la 
locul datoriei de zi cu zi au fost 
tot atît de frumoase, la fel de 
înflăcărate ca a celor adunați în 
jurul pomului de iarnă sau inlăn- 
țuiți în vtrtejul dansului.

Pe mecanicul Udrea Augustin 
și pe fochistul său Jitea Vasile. 
noul an l-a găsit pe locomotiva 
230.025. Colosul de oțel condus 
cu pricepere de cei doi înainta 
cu trenul accelerat 206 înghi
țind kilometru după kilometru pe 
serpentinele și tunelele de la Me- 

cînd in cînd, mecaru- 
capul afară șcrutînd 

cu privirea, parcă aș~ 
cineva să sosească din

tindu-și-le cu putere.
— La mulți ani, Augustine !
— An nou fericit, Vasile 1
Mina mecanicului s-a îndreptat 

spre o manetă. Un fluierat pre
lung a întrerupt liniștea nopții. 
Ecoul lui s-a răspîndit prin văi 
și peste coclaurile munților du- 
cînd cu el în îndepărtări mesajul 
sosirii anului nou. Auzind fluie
rul locomotivei, puținii călători 
aflați în compartimente au des
chis valize și serviete. Sticle cu 
băutură, pregătite anume, au 
prins să circule din mină în mi
nă. Toasturi, urări rostite cu cele 
mai diferite accente și în felurite 
limbi au răsunat în vagoane. „La 
mulți ani!". Una dintre uraturi 
„udată" cu 
mecanicului 
locomotivă, 
nici ei cu
reciproce. Și-au urat să mm ceaș
că bine astfel să nu aibe '-ici o 
întârziere în tot anul 1962. lună 
de lună să obțină economii tot 
mai mari de combustibil. Dacă 
în luna decembrie echipa lor a 
realizat 15 tone combustibil con
vențional. ei au hotărît ca luna 
lenttarie 1962 s-o încheie cu 16

t>w» era adresată și 
și fochistului de pe 
Aceștia nu conteneau 
felicitările și urările

La kilometrul 63
însă pe 
toastînd 
drumul.

Anul nou nu a găsit 
toți ceferiștii la masa 
alături de cei dragi. Pe 
de fier al țării transporturile nu

rișor. Din 
cui scotea 
întunericul 
teptînd pe
clipă in clipă. Și acest cineva a 
sosit cinci trenul accelerat se afla 
la kilometrul 63, între stațiile 
Mărișor și Bănița. Udrea Augus
tin și Jitea Vasile și-au împreunat 
palmele sriiinilpr bătătorite încleș-

tone economie. 
Urarea lor cons
tituia, deci, și 
cel dinții angaja- 

noul an.
☆

Mulți alți ceferiști au sârbăto 
rit revelionul muncind pentru bu
na desfășurare a transportului fe
roviar. Șeful de tură Neață 
Gheorghe și lăcătușii de revizie 
din tura sa au pășit în noul an 
făcînd revizia tehnică a trenului 
2837. Iar șeful de tură Cosma 
loan de la depoul de locomotive 
a întîmpinat anul nou aflîndu-se 
în fața locomotivei 150.1075 fă~ 
cîndu-i obișnuita revizie pentru a 
pleca în cursă cu trenul 2673.

Operatorii de la regulatorul 
de circulație, unde luminile nu 
S-au stins la hotarul dintre anul 
vechi și anul nou, și'au urat prin
tre altele ca în 1962 să obțină 
și mai multe succese pe calea îm
bunătățirii regularității circulației. 
La fel ca ei, impiegatul de miș
care Stanca Emil se afla la post 
dînd tocmai o comandă de intra
re trenului 2878. Pretutindeni un
de ceferiștii s-au aflat la datorie 
sărbătorind revelionul muncind 
au răsunat același „La mulți 
ani!", aceleași urări de noi bu
curii și satisfacții în toate dome
niile vieții pentru noul an — 
1962.

ment luat în

I. CRIȘAN
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povesti anii...
Vass Martin, să contribui la 
deschiderea viitoarelor fron
turi de cărbune, să fiu meca
nicul unei mașini de încărcat.

— Dar în privința familiei 
ce planuri aveți ?

La această întrebare privi
rile tinerilor se întâlnesc din 
nou. De data aceasta răspunde» 
tânăra soție, care este și o vii
toare mamă.

— Să avem o fetiță. Să fie 
brunetă, cu părul cîrlionțat și 
să fie... frumoasă.

Dar tinerii au și alte pla
nuri : să-și îmbogățească că
minul cu un aragaz, un radio 
cu picup și un cărucior pentru 
copil. Și încă o năzuință co
mună : să se înscrie amîndoi 
la liceul seral.

Visuri frumoase î EI să lu
creze într-o brigadă de cuce
ritori ai adîncurilor, să mani
puleze o mașină modernă; ea 
să devină mamă, să aibă un 
cămin frumos și amîndoi să 
învețe. Să le dorim împlinirea 
năzuințelor lor 1

Să vedem ce visuri au și.alți 
locatari din noul bloc. De data 
aceasta ne întîmpină un băr
bat bine legat, în floarea vîrs- 
tei : Timiș loan, lăcătuș 1» 
puțul 7 Noiembrie al minei.

— Ce am realizat eu în anul 
care s-a încheiat ? Adică ce 
am realizat noi, mai bine zis. 
Tinărul lăcătuș se referă la în
tregul colectiv din care face și 
el parte. Știți, puțul nostru e 
artera principală a minei prin 
care își ia zborul spre ziuă ro
dul muncii minerilor. Pe puțul 
nostru a ieșit cu cîteva săptă- 
mîni în urmă vagonetul cu in
scripția „Bine ai venit ЮбВ"1 
care a vestit că minerii vulcă- 
neni și-au îndeplinit cu 18 zile 
mai devreme sarcinile pe anul 
1961. La această izbîndă am 
contribuit și noi, lîfcătușii de 
la puț. Transportul a mers tot 
anul cu spor, iar pe viitor va 
merge și mai bine. In 1962 pu
țul nostru își va dubla capa

citatea de transport. Pentru a-> 
ceasta vom primi utilaje noi.

In blocul C, toți locatarii 
sînt animați de năzuințe dem
ne de oamenii timpurilor noi: 
inginerul Erșek Tiberiu, șeful 
secției A.C.R.E.V. din cadrul 
uzinei electrice, dorește ca în 
secția lui să se realizeze în 
noul an un număr sporit de 

inovații, maistrul minier Miron 
Constantin dorește ca toate 
brigăzile de care răspunde 
să-și realizeze ritmic sarcinile 
de plan, gospodina IlyCs Elena 
e hotărîtă ca în anul care ai 
venit să amenajeze în jurul 
blocului cele mai frumoase 
ronduri de flori din întregul 
cartier.

Acești oameni, visurile lor, 
încrederea cu care pășesc spre 
zările luminoase ale viitorului 
sînt o mărturie vie a mersului 
nostru înainte. Să le dorim tu
turor împlinirea năzuințelor 
lor.
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Mitingul $i parada militară 
dc la Havana

HAVANA 3 (Agerpres).
Peste un milion de persoa

ne au participat la uriașul 
miting și parada militară ca
re a avut loc în Piața Jose

_ ____ a
cea de-a treia ani- 

victoriei revoluției 
marile succese obți- 

poporul Cuban în 
împotriva agresiunii 

și pentru con-

Marti din Havana pentru 
sărbători 
versare a 
cubane și 
nute de 
lupta sa 
imperialiste 
struirea unei patrii libere și 
independente.

Poporul triumfător și-a re
afirmat hotărîrea neclintită de 
a apăra patria liberă, de a 
păși cu fermitate înainte pe 
calea aleasă.

întreaga piață era împodo
bită cu drapele naționale și 
portrete uriașe ale lui Lenin 
și eroilor naționali Marti, Ma
ceo, Camilo Cienfuegoș, pre
cum și ale lui Fidel Castro. Pe

clădiri se aflau pancarte cu 
lozincile „Trăiască revoluția 
noastră socialistă„Patria 
sau moartea I", „Vom învin
ge iar pe clădirea bibliote
cii naționale era scris cu li
tere uriașe : „Cuba, teritoriu! 
liber de analfabetism I".

In tribuna oficială se aflau 
peste 500 de Invitați din țările 
socialiste, precum și din țările 
latino-americane, ale Asiei și 
Africii.

La ora 10 dimineața au ră
sunat 20 salve de artilerie, a 
fost intonat imnul de stat al 
Cubei, a început parada for
țelor armate cubane.

După parada militară șiruri 
nesfîrșite de manifestanți — 
oameni ai muncii cubani — 
au trecut prin

Apoi primul
Castro a rostit

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

G. S. TITOV A SOSIT ÎN INDONEZIA
DJAKARTA 3 (Agerpres). — 

TASS transmite :
La 3 ianuarie a sosit la Dja

karta la invitația personală a 
președintelui Indoneziei, Su
karno, pilotul cosmonaut G. S. 
Titov.

Eroul cosmonaut se va afla 
în Indonezia aproximativ o 
săptămînă și va vizita o serie 
de orașe din țară.

înlre U. R. S. S

fața tribunei, 
ministru Fidel 
o cuvintare.

și Etiopia 
există o prietenie tradifională

ADDIS ABEBA 3 (Agerpres). 
TASS transmite :

Zilele acestea împăratul E- 
tiopiei Haile Selassie I a pus 
prima piatră pe șantierul de 
construcții al școlii tehnice 
din orașul Bahr-Dar, care se 
construiește de către guvernul 
Uniunii Sovietice în calitate 
de dar pentru guvernul Etio
piei.

La ceremonia punerii funda
mentului Haile Selassie I și 
ambasadorul U.R.S.S. în Etio
pia A. V. Budakov au rostit 
cuvîntări.

In cuvîntarea sa împăratul 
Etiopiei a subliniat uriașele 
succese obținute de Uniunea 
Sovietică în domeniul științei 
și tehnicii.

Intre Uniunea Sovietică și 
Etiopia, a spus în continuare 
împăratul, există o prietenie 
tradițională. „Noi sîntem ferm

_=©=_<

In sprijinul 
revoluției cubane

MONTEVIDEO 3 (Agerpres).
In Uruguay i-a amploare 

mișcarea populară împotriva 
conferinței miniștrilor Aface
rilor Externe ai țărilor membre 
ale Organizației Statelor Ame
ricane, care urmează să aibă 
loc Ia Punta del Este, pentru 
luarea de măsuri împotriva 
Cubei. Peste 20 de organiza
ții de tineret cu cele mai di
ferite orientări politice din 
Uruguay au creat, în semn de 
protest împotriva acestei con
ferințe o nouă’ organizație — 
„Marșul patriotic al tineretu
lui".

convinși, a spus el, că con
struirea școlii tehnice de către 
Uniunea Sovietică în Bahr-Dar 
va întări și mai mult priete
nia existentă și înțelegerea 
reciprocă între ambele țări", 

împăratul Etiopiei și-a ex
primat convingerea că con
struirea școlii tehnice din 
Bahr-Dar va accelera progre
sul în dezvoltarea economică 
a Etiopiei.
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Vizita delegației 
de medici romîni 

la Djakarta
DJAKARTA 3 (Agerpres)
Delegația de medici romini 

și-a continuat zilele trecute vizite 
în Indonezia. Acad. Gr. Benetato 
a vizitat Centrul de conservare 
a sîngelui din Djakarta, unde a 
avut un schimb de păreri cu 
conducerea acestei instituții pri
vitor la probleme de specialitate.

Prof. T. Burgheze, membru co~ 
respondent al Academiei R.P. Ro
mine a făcut la Facultatea dc 
medicină din Djakarta o expu
nere cu titlul: „Tuberculoza uro- 
genitală“. Au fost prezentate apoi 
filme științifice medicale romT 
nești.

--------
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Lipsa de locuințe 
crește mereu

NEW YORK 3 (Agerpres)
Fiecare om care caută o locuință 

la New York știe că în oraș 
există „o lipsă de locuințe" și că 
chiria în ultimii zece ani a cres
cut enorm. De aceea locuitorii 
New Yorkului nu au fost mirați 
cînd au aflat că datele ultimului 
recensămînt al populației „con- 

. firmă" propriile lor observații.
Construcțiile noi de locuințe 

abia reușesc să facă față nevoilor 
create prin distrugerea caselor 
vechi.

In același timp în ultimii zece 
ani procentul caselor șubrede și 
semiruinate, precum și ale caselor 
„care nu corespund normelor 
existente" a crescut cu mai mult 
de o treime. 20 la sută din toate 
casele de locuit au fost în prezent 
recunoscute în mod oficial ca șu- 
brede, făcînd parte din categoria 
cocioabelor. Chiria medie a cres
cut cu 54 la sută.

и Piața comuna" peppezintă 
un pericol penfpu Danemarca

Un articol din ziarul „Jurd og Beton11
COPENHAGA 3 (Agerpres).

TASS transmite :
Revista daneză „Jurd og 

Beton" publică un articol în 
care își exprimă neliniștea în 
legătură cu crearea comanda
mentului mixt danezo-vest- 
german și cu posibilitatea a- 
derării Danemarcei la „piața 
comună".

In cazul aderării Danemar
cei la „piața comună", se spu
ne în articol, se va închide ul
tima verigă ă lanțului, de ac
țiuni ca aderarea Ia N.A.T.O., 
construcția depozitelor milita
re 
ca 
lui

vest-germane în Danemar- 
și crearea comandamentu- 
mixt danezo-vest-german.

Aceasta va însemna o deplină 
renunțare a Danemarcei la o 
politică independentă.

Participarea Danemarcei la 
piața comună, se subliniază în 
continuare în articol, ar trans
forma-o într-o vasală a Uniu
nii economice unde pozițiile 
dominante vor fi deținute de 
capitalul vest-german, francez 
și englez. In același timp par
ticiparea Danemarcei la co
mandamentul mixt danezo- 
vest-german creează un peri
col pentru securitatea ei în
trucît în fruntea Bundeswehru- 
lui vest-german se află cri
minali de război naziști și re
vanșarzi.

o

Declarația lui Suvanna Fumma
HANOI 3 .(Agerpres)
Luînd cuvîntul la mitingul de 

masă care a avut loc la 2 ianua
rie cu prilejul primei aniversări 
a eliberării provinciei Xieng Ku- 
ang și Văii Ulcioarelor de către 
forțele patriotice, primul ministru 
al Laosului, Suvanna Fumma a 
arătat că nesinceritatea grupului 
de la Savannaket a dus la între
ruperea tratativelor între cei trei 
prinți laoțieni la

Greve

Vientiane.
©

După cum transmite agenția 
Vietnameză de Informații Suvanna 
Fumma a subliniat că reglemen
tarea problemei Laosului va ne
cesita timp, întrucît Laosul con
tinuă să sufere de pe urma ames
tecului străin, iar grupul de la 
Savannaket încearcă să înceapă o 
nouă ofensivă împotriva poporului 
și armatei regale, după ce a su
ferit un eșec politic.

Institutul de mine „Gh. 
Gheorghiu-Dej" Petroșani a- 
nunță scoaterea Ia concurs a 
următoarelor posturi:

CATEDRA DE MATEMATICI:
1) 4 posturi de asistent ma

tematici superioare, geometrie 
analitică si diferențială (pozi
țiile 17, 19, 20, 21);

2) 1 post șef de cabinet 
(poziția 22).

CATEDRA DE 
ELECTROTEHNICĂ :

1) 1 post șef de laborator, 
la laboratorul de electrificări 
miniere (poziția 14).

CATEDRA DE GEOMETRIE
DESCRIPTIVĂ ȘI DESEN 

INDUSTRIAL :
1) 2 posturi de asistent, la 

disciplina geometrie descripti
vă și desen industrial (pozițiile 
17, 18);

2) 1 post șef de cabinet, 
geometrie descriptivă (poziția 
19);

3) 1 post preparator, la dis
ciplina geometrie descriptivă și 
desen industrial (poziția 20).

CATEDRA DE LIMBI 
STRĂINE:

1) 1 post de asistent, pen 
tru limba romînă cu studenții 
străini, care să cunoască e 
limbă străină (poziția 10).

CATEDRA DE CHIMIE
ȘI FIZICĂ :

1) 1 post șef de laborator, 
la laboratorul de chimie (po
ziția 21);

2) 1 post șef de laborator, 
la laboratorul de fizică (pozi
ția 22);

3) 1 post de asistent, fizică 
generală și nucleară (poziția 
19);

4) 1 post preparator, la la
boratorul de chimie (poziția
23) ;

5) 1 post preparator, la la
boratorul de fizică (poziția
24) .

CATEDRA DE GEOLOGIE :
1) 2 posturi de asistent, geo

logie generală, mineralogie și 
petrografie (pozițiile 6, 7);

2) 1 post preparator princi
pal, la laboratorul de geologie 
(poziția 13);

3) 1 post preparator, la la
boratorul de geologie (poziția 
14).

CATEDRA DE MECANICĂ 
APLICATĂ :

1) 1 post asistent, rezisten
ța materialelor (poziția 14);

2) 1 post șef de laborator, 
la laboratorul de rezistența 
materialelor (poziția 15);

3) 1 post șef de laborator, 
la laboratorul de organe de 
mașini (poziția 17);

4) 1 post șef de laborator, 
la laboratorul de tehnologia 
metalelor (poziția 16);

5) 1 post preparator princi
pal, mecanică teoretică (pozi
ția 18).

CATEDRA DE MECANICĂ 
MINIERĂ :

1) 1 post șef de laborator, 
la laboratorul de mecanică mi
nieră (poziția 13);

2) 1 post șef de laborator, 
la laboratorul de mașini și 
transport minier (poziția 14);

3) 1 post șef de laborator, 
la laboratorul de termotehnică 
și mașini de forță (poziția 15);

4) 1 post preparator princi
pal, la laboratorul de mașini 
miniere (poziția 17).

La concurs pot participa :
a) Pentru funcția de asis

tent, persoanele care funcțio
nează in posturi de asistent, 
șefi de laborator sau șef de 

cabinet, preparatori principali 
sau preparatori sau persoane 
din producție, care au diplo
ma de examen de stat, de li
cență. de inginer etc., în spe

cialitatea corespunzătoare pos
tului și au terminat stagiul la 
specialitățile unde stagiul în 
producție este obligatoriu.

b) Pentru funcțiile de șef de 
laborator, șef de cabinet,’ pre
parator principal și prepara
tor, persoanele care funcțio
nează în instituțiile de învă- 
țămînt superior în posturi de 
șef de laborator, șef de cabi
net, preparator principal și 
preparator sau persoane din 
producție care posedă diріалаa 
de examen de stat, de licență, 
de inginer etc., în specialita
tea corespunzătoare catftfirei 
la care se ține concursul și au 
terminat stagiul la specialită
țile unde stagiul este obliga
toriu.

Persoanele care doresc să 
participe la concurs, vor de
pune în ter ren de o lună, de 
la apriția prezentului anunț, 
la secretariatul institutului 
(Petroșani, str. Institutului hr. 
20), următoarele acte :

— copie legalizată de pe 
actele de studii;

— lucrările științifice ala 
candidatului. într-un exem
plar;

— certificatul de caracteri
zare a activității profesionale 
și sociale a candidatului, eli
berat de instituția (întreprin
derea) în care iși are f&ncția 
de bază;

— certificatul de vechime în 
muncă, eliberat de unitate* în 
care lucrează;

— dovadă de efectuare a 
stagiului în producție;

— memoriu de activitate 
didactico-științifică, semnat de 
candidat;

— autobiografie.
Concursul va avea loc la In

stitutul de mine Petroșani, 
după o lună de la apariția 
prezentului anunț.

Informații suplimentare se 
pot lua zilnic, de la rectoratul 
institutului.

PROGRAM DE RADIO
5 ianuarie

ale muncitorilor americani
3 (Agerpres).NEW. YORK

După cum anunță agenția 
Reuter, la 2 ianuarie a con 
tinuat greva a 6.400 de șoferi 
din transporturile publice ale 
New Yorkului declarată în zo
rii zilei de anul nou. Greviștii, 
afiliați sindicatului muncitori
lor din transporturi, cer spo
rirea salariilor.

★

NEW, YORK 3 (Agerpres). 
Circa 6500 de muncitori ai 

companiei „Studebaker Pac
kard Corporation" din South-

Bend (statul Indiana) au de
clarat la 2 ianuarie o grevă 
în legătură cu conflictul pro
vocat de încheierea noului 
contract intre această impor
tantă firmă de automobile și 
secția locală a sindicatului 
muncitorilor din industria de 
automobile.

Pentru prima dată în isto
ria companiei la această gre
vă participă toți muncitorii 
companiei, în timp ce la gre
vele precedente au participat 
numai muncitorii din produc
ție.

PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul 
medicului, 8,00 Din presa de 
astăzi, 9,30 Coruri și dansuri 
din opere, 10,35 Concert Де 
muzică corală, 11,03 Concert 
simfonic, 12,00 Limba noastră. 
Vorbește acad. prof. Al. Graur, 
13,05 Pagini orchestrale din 
operetele lui Offenbach, 14,00 
Muzică populară romînească șl 
a minorităților naționale, 14,30 
Muzică din filme, 15,45 Muzi
că populară din Moldova, 16,15 
Vorbește Moscova ! 18,00 Me
dalion muzicali: „Emil Mon- 
ția", 18,40 Muzică ușoară in
terpretată de Gigi Marga și 
Florin Dorian, 19,25 Program 
pentru iubitorii muzicii popu
lare romînești, 21,30 „Melodii... 
melodii" — emisiune de mu
zică ușoară romînească (relua
re). PROGRAMUL II. 12,45 
Din creația compozitorului so
vietic Matvei Blanter, 14,03 
Cîntece din țări socialiste, 14,30

Din viața de concert a Capi
talei, 15,35 Actualitatea în ță
rile socialiste, 16,50 Curs de 
limba rusă, 18,05 Potpuriuri 
de muzică ușoară, 19,30 Tea
tru la microfon: „Iubesc, iu
besc". Comedie de Mass și 
Cervinski, 21,50 Muzică din o- 
pere cerută de ascultători.

-==©=-

CINEMATOGRAFE
5 ianuarie

PETROȘANI — 7 NOIEM
BRIE : Familia Miannard; AL. 
SAHIA : Rapsodia Ucraineană;' 
ANINOASA: Genevieve. (Res
ponsabilii cinematografelor Pe- 
trila, Lonea, Livezeni, Vulcan» 
Crividia, Lupeni, Bărbăteni și 
Uricani n-au trimis progra
marea filmelor pe luna ia
nuarie).
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