
Conferința regională — eveniment 
de seamă in viața organizațiilor 

de partid din regiunea noastră
In orașul flăcărilor vii, al 

fontei și oțelului — Hunedoa
ra — se deschid astăzi lucră
rile Conferinței regionale de 
partid. Reprezentanții organi
zațiilor de partid din întreaga 
regiune, din marile unități si
derurgice ale Hunedoarei, din 
exploatările carbonifere din 
bazinul Văii Jiului, ai mineri
lor din Munții Apuseni, Teliuc. 
Ghelar, reprezentanții comu
niștilor din uzinele metalur
gice, din unitățile transportu
rilor feroviare și auto, din 
toate ramurile de activitate 
ale regiunii, se întrunesc spre 
a analiza, în spiritul înaltei 
răspunderi care îi caracterizea
ză pe comuniști, munca des
fășurată de organizațiile de 
partid pentru mobilizarea ma
selor largi de oameni ai mun
cii la îndeplinirea sarcinilor 
desăvîrșirii construcției socia
liste trasate de cel de-al III- 
lea Congres al P.M.R., și de 
a elabora, pe baza acestei a- 
nalize, cele mai eficiente mă
suri în vederea înfăptuirii cu 
succes a luminoaselor sarcini 
puse de partid în opera de în
florire a patriei și ridicare con
tinuă a bunăstării poporului.

Urmărind cu atenție desfă
șurarea lucrărilor Conferinței 
regionale, oamenii muncii își 
îndreaptă gîndurile pline de 
recunoștință față de partid, a 
Cărei luptă eroică pentru li
bertatea și fericirea poporului, 
a asigurat regiunii noastre, a- 

, semenea întregii țări, o dez- 
Ț voltare fără precedent. Nume- 
\le regiunii noastre se asociază 
fluviului de oțel și fontă ce 
izvorăște din furnalele și oțe- 
lăriile Hunedoarei, milioanelor 
de tone de cărbune cocsifica- 
bil și energetic pe care minerii 
Văii Jiului le dau patriei, re
coltelor -bogate pe care colec
tiviștii plaiurilor hunedorene 
le smulg părpintului. In în
treaga regiune se înfățișează 
cîi deosebită putere roadele 
muncii entuziaste a maselor 
pentru înfăptuirea politicii de 
industrializare socialistă, de 
creștere a bunăstării poporului. 
Noile furnale și oțelării,, blu- 
mingul, noile laminoare, uzina 
de cocs și multe alte unități 
construite în anii noștri, au 
transformat Hunedoara într-un 
puternic centru al industriei 
noastre siderurgice. S-au năs
cut orașe noi la Hunedoara, 
Câlan, Uricani, și odată cu a- 
ceste orașe, zeci de cartiere 
noi in mai toate orașele re
giunii. înflorește invățămîntul, 
cultura, crește bunăstarea oa
menilor muncii.

Succese importante au fost 
obținute și in agricultură. In
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Z ralist silitor, artist amator și * 
; sportiv, Csudor Geza (în cli- : 
i seu) e un exemplu pentru mulți j 
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perioada de după cel de-al 
III-lea Congres al P.M.R. s-a 
terminat în linii generalei co
lectivizarea agriculturii raioa
nelor Alba, Sebeș și Hațeg, iar 
in raionul Orăștie colectiviza
rea se apropie de sfîrșit. In 
prezent, 87 la sută din supra
fața colectivizabilă a regiunii 
e cuprinsă în gospodării agri
cole colective. Pe ogoarele gos
podăriilor agricole colective se 
obțin an de an realizări tot 
mai mari în creșterea produc
ției Ia hectar, în dezvoltarea 
septetului. Viața in satele noas
tre devine mai frumoasă, mai 
îmbelșugată. Minunatele reali
zări obținute în anii puterii 
populare întăresc convingerea 
maselor largi de oameni ai 
muncii de la orașe și sate că 
înfăptuirea politicii partidului 
constituie calea spre un viitor 
fericit.

In activitatea desfășurată 
pentru mobilizarea maselor 
largi de oameni ai muncii la 
înfăptuirea politicii partidului, 
organizațiile de partid, îndru
mate și conduse de Comitetul 
regional, au dobîndit o expe
riență bogată, au devenit mai 
puternice. Lucrările Conferin
ței regionale vor aduce o nouă 
și importantă contribuție la 
generalizarea experienței pozi
tive in munca organizațiilor de 
partid, vor da delegaților po
sibilitatea să se întoarcă în 
mijlocul tovarășilor lor de mun
că cu noi și prețioase învăță 
minte in vederea intensificării 
luptei pentru traducerea în 
viață a politicii partidului. A- 
vind loc în aceste zile de în
ceput de nou an, lucrările 
Conferinței regionale vor con
stitui pentru mineri, siderur- 
giști, metalurgiști, pentru oa
menii muncii de pe ogoare și 
din toate celelalte ramuri de 
activitate un imbold în muncă 
pentru realizarea sarcinilor de 
plan pe 1962.

Minerii Văii Jiului salută 
Conferința regională de partid 
raportînd că și-au îndeplinit cu 
15 zile înainte de termen sar
cinile de plan pe 1961, că sar
cinile sporite de plan pe 1962 
sînt îndeplinite ritmic, zi de zi. 
Minerii și toți ceilalți oameni 
ai muncii din Valea Jiului a- 
sigură Conferința regională de 
partid că vor lupta cu hotărîre 
pentru înfăptuirea angajamen
telor mobilizatoare pe care și 
le-au luat pe anul 1662, că vor 
înfăptui cu cinste sarcinile ce 
le vor reveni din hotărîrile a- 
doptate de Conferință.

Succesul viilor
In noul an constructorii din 

Valea Jiului au sarcini spori
te : trebuie să construiască cu 
50 la sută mai multe aparta
mente decit în 1961, școli, să 
modernizeze șosele etc.

Cum și în ce fel vor putea 
ridica constructorii productivi
tatea muncii la nivelul cerut, 
ce trebuie făcut pentru reali
zarea cu cinste a sarcinilor ce 
le revin ? Iată întrebările pe 
care și le pun în aceste zile 
constructorii. Ele sînt cu atît 
mai întemeiate cu cît și anul 
acesta diferitele institute de 
proiectări livrează cu întîrzieri 
proiectele, deci lucrările tre
buie executate într-un termen 
foarte scurt pentru a le putea 
încheia pînă la sfîrșitul anu
lui.

Una din măsurile eficace ca
re poate fi aplicată în prezent 
în sprijinul rezolvării proble
melor ridicate, este folosirea 
din plin a mijloacelor de trans
port. De pildă, în gara Vul
can stau depozitate o jumă
tate de milion de cărămizi. In 
acest an, la Vulcan se va con
strui o școală nouă, cu 16 săli 
de clasă. Chiar dacă proiectul 
și celelalte probleme încă nu 
sînt rezolvate complet, dar am
plasamentul construcției se cu
noaște. Deci, constructorii ar 
trebui să ducă acolo încă de 
acum toată cărămida necesară 
construcției. La fel se poate

i HuneH» ' 1 RaMatS^din toate firile, uaițî-vă!

Crgan al Comitetului orășenesc P.M.R. Petroșani și al Sfatului popular orășenesc

Aprovizionarea magazinului cu produse alimentare în sor
timente bogate și deservirea conștiincioasă a clientelei sînt o- 
biectivele colectivului unității alimentare nr. 77 din Lupeni. 
Iată un aspect din magazinul alimentar amintit,
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întrecere însuflețită în adîncul
Loneaminei

încă din primele zile ale nou
lui an, minerii de la Lonea au 
pornit o însuflețită întrecere pen
tru realizarea angajamentelor lua
te odată cu dezbaterea cifrelor de 
plan pe 1962. Fiecare brigadă dă 
bătălia pentru a extrage din adîn
cul minei însemnate cantități de 
cărbune peste plan.

Bilanțul primelor zile ale anului 
arată că planul de extracție a căr
bunelui la exploatarea minieră Le
nea a fost depășit cu 62,3 la sută. 
La succesele obținute o contribuție 
importantă au adus-o minerii din 
sectoarele I și II ale minei Lo* 
nea care, împreună, au trimis la 
ziuă cu 543 tone mai mult cărbu
ne decît prevedeau sarcinile de plan. 
Aceasta dovedește că conducerile 
celor două sectoare, îndrumate în
deaproape de organizațiile de par
tid, au luat din timp toate măsu
rile ca brigăzile de mineri să aibă 
pregătite din timp locurile de 
muncă, să-și înceapă din plin ac
tivitatea încă din primul șut după 
revelionul anului 1962.

Printre brigăzile fruntașe ale mi
nei se numără cele conduse de to-
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ircbnic pregâfit de pc acsm !
proceda și la Lupeni, unde se 
vor construi blocuri în cartie
rul Braia, iar în gară stau de
pozitate peste un milicto de 
cărămizi.

Tot în acest fel, cu preve
dere gospodărească, se pot face 
aprovizionări de materiale de 
masă — cărămidă, balast, ni-

PE TEME 
DE CONSTRUCT»

sip — și pe alte viitoare șan
tiere cum sînt cartierul Live- 
zeni-Petroșani unde vor fi clă
dite peste 400 apartamente, la 
Petrila etc. Odată ce se știe 
că la primăvară vă începe as
faltarea șoselei Lonea — Cim- 
pa, se pot face încă de pe a- 
cum, în diferite puncte, sto
curi masive de balast, piatră 
concasată, borduri de beton, 
ceea ce va ușura mult apro
vizionarea șantierului. Tot așa 
s-ar putea proceda și cu ce
nușa de termocentrală nece
sară tencuielilor în primăvară 
la noile blocuri din str. С. I. 
Parhon Petroșani.

O altă problemă o constituie 
utilajele. De multe ori, după 
începerea lucrărilor pe șantie
rele noi, se constată că nu 
sînt suficiente betoniere, ori 
că nu sînt reparate, că lipsesc 
macarale, linii de cale, pompe 

varășii Nedelcu Nicolae, Andraș 
Mihai și Buhăescu Vasile care au 
extras cu 80—100 tone mai mult 
cărbune dedt aveau planificat.

ідііаііз vizualâ la mina Lupeni №ie si lelliile 
iu mai iuiilia Dolfiii: uiiUuPdiek im # № I
Primele zile lucrătoare ale nou

lui an au adus cu ele și primele 
succese in realizarea sarcinilor pu
se în fața minerilor de cel de-al 
treilea an al planului economic 
de șase ani, în îndepli
nirea angajamentelor luate pe 
noul an 1962. In primul șut din 
noul an, minerii din abatajul fron
tal condus de brigadierul Spînu 
Petru din sectorul III al minei 
Lupeni au dat peste plan 20 tone 
de cărbune. Au fost primele tone 
de cărbune extrase de minerii a- 
cestei harnice brigăzi în contul ce
lor 4000 pe care ei s-au angajat 
să le dea în cursul anului 1962.

Asemenea ortacilor lui Spînu 
Petru, zeci de alte brigăzi ale 
Lupeniului au inaugurat noul an

ori că I.U.T.-Livezeni nici nu 
și-a trecut în plan dotarea 
șantierului respectiv cu utilajul 
solicitat. De aceea, pe baza 
cunoașterii volumului de lu
crări, conducerea șantierelor 
Petroșani și Lupeni tre
buie ca împreună cu 
I.U.T. Livezeni să stabileas
că utilajele necesare pentru 
lunile următoare, intrarea lor 
în reparații sau revizii și ter
menele cînd trebuie să fie ga
ta pentru nevoile șantierelor. 
Astfel se vor evita cazuri ca 
Ia șantierul de pe str. С. I. 
Parhon, unde betonierele nu 
erau în stare corespunzătoare 
sau la construcția căminului 
studențesc unde betonul se a- 
mesteca manual din lipsă de 
betonieră.

Introducerea micii mecani
zări — cu ajutorul creditelor 
bancare — a lucrului în bri
găzi complexe, a folosirii co- 
frajelor glisante, realizarea din 
timp a amenajărilor de șan
tier — toate acestea sînt mă
suri care pot contribui la suc
cesul muncii pe șantiere șl 
scurtarea termenelor de lucru. 
Chezășia succesului în lunile 
următoare, cînd vă trebui a- 
tins un ritm rapid în lucrări, 
depinde, în mare măsură, de" 
pregătirea chibzuită, gospodă
rească din toate punctele de 
vedere a șantierelor, făcută de 
pe acum.

ȘT. МШАІ
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Cocsurilor 
mai mult 

cărbune
Odată cu dezbaterea cifrelor de 

plan pe amil 1962 colectivul de 
muncitori, tehnicieni și ingineri de 
la mina Uricani s-a angajat să 
trimită în acest an centrelor si
derurgice din tară 20.000 tone

>
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cărbune cocsificabil peste planul < 
anual, să realizeze o productivi- ț 
tale de cel puțin 1,330 tone căr- 
bune pe post.----------------------------- '■>

Realizările primelor zile ale a- ' 
nului în care am pășit arată că ș 
această hotărîre a minerilor din\ 
Uricani va fi îndeplinită. Din pri- i 

та zi de lucru a noului an, din > 
abatajele exploatării au luat dru- > 
mul spre ziuă zeci de vagonete > 
de cărbune de calitate peste plan. > 
Minerii din Uricani au fost la l 
înălțime. Ел au extras în total ? 
nu mai puțin de 350 tone cărbune ( 
cocsificabil în afara sarcinilor de^ 
producție, <

muncind dîrz pentru realizarea an^
gajamentului pe 1962 luat de în
tregul colectiv al minei de а CX-i 
trage peste plan importanta caati*: 
tate de 30.000 tone de cărbune 
cocsificabil.

Munca avîntată desfășurată încă 
din primele zile de lucru ale nou
lui an este și un rezultat al agi
tației politice de masă desfășurată 
de comitetul de partid al minei 
Lupeni, de organizațiile de bază, 
pentru cunoașterea temeinică a sar
cinilor de plan pe 1962, pentru 
luarea de măsuri tehnico-organiza- 
torice eficiente în vederea asigură
rii condițiilor necesare îndeplinirii 
angajamentelor. Un aport deosebit 
în această direcție l-a adus și con
tinuă să-l aducă agitația vizuală.

In urma măsurilor luate de co
mitetul de partid, agitația vizuală 
desfășurată la mina Lupeni înfați-. 
șează larg și sugestiv angajamen
tele mobilizatoare luate de brigă
zile de mineri cu prilejul dezbate
rii cifrelor de plan pe 1962. Au 
fost întocmite panouri care arată 
ce ■ angajamente au fost luate de 
brigăzile fiecărui sector al minei. 
Măsura e eficientă, deoarece pa* 
ralel cu popularizarea angajamen
telor pe noul an, contribuie la în
tărirea răspunderii minerilor fttțft 
de cuvîntul dat. Pe panoul care 
înfățișează angajamentele din sec
torul IV A, la loc de frunte sînt 
înscrise angajamentele luate de bri
găzile conduse de tov. Leczfalvi 
M. și Dobai I. care și-au asumat 
ca sarcină să dea în plus, peste sar
cinile lor de .plan pe 1962 cite 
1200 tone de cărbune. Brigada 
tov. Ghioancă Sabin din sectorul 
III s-a angajat să extragă 3000 to
ne de cărbune peste plan. In mod 
asemănător agitația vizuală popu
larizează angajamentele multor bri
găzi de la această exploatare car
boniferă.

Alte numeroase panouri adresea
ză colectivului minei chemări pri
vind îndeplinirea angajamentelor 
pe anul 1962 pe baza creșterii ran
damentelor, folosirii din plin a u- 
tilajelor, a metodelor avansate de 
lucru.

Era însă de. așteptat ca agitația 
vizuală la mina Lupeni să reflecte 
cu mai multă putere căile de în
deplinire a sarcinilor economice pe

(Continuare în pag. 3-a)



2

|Daca din înfîmplare...
< ...ați călători cu un vas care 
> merge dinspre America spre Asia 
l și ați ajunge la meridianul 180 în 
j ziua de 31 decembrie la ora 24 
f ați constata că felicitările de Anul 
, nou sînt tîrzii ? De ce ? Fiindcă 
■ abia trecut acest mendia i v-ati 
! afla la ora 0 și o secundă a zilei 
* de 2 ianuarie f Dacă ați merge 
Iin sens invers, dinspre Asia spre 

America, și ați ajunge la meridia
nul 180 in ziua de 1 ianuarie ora

, 24' ați constata că trebuie să re~ I 
• luațt felicitările de Antd Nou fă~ 
J cute cu o zi mai înainte.J-- — -- - - —

METEORIT NEOBIȘNUIT
Geologul V. Babenco a găsit 

In regiunea Rostov o mostră de 
roca neobișnuită, dură ca un 
metal. Piesa a fost pfedată Uni
versității din Rostov unde cola
boratorii științifici au stabilit că 
este vorba de un fragment din- 
tr-un meteorit de fier nativ. Po
trivit calculelor făcute de profe
sorul A. Egorov, acest meteorit 
a căzut pe pămînt acum 210-220 
milioane de ani.

Frîguf. pictor neîntrecut, a împodobit geamurile case
lor cu minunate flori de gheață. Și in sera termocentralei 
Pareșeni sînt flori. Dar flori adevărate. Aici meșter grădinar 
e Lăzăruț baci. Sub îngrijirea lui florile din glastre cresc mîn- 
dre și frumoase și niei nu le pasă de gerul de afară.

Planetele sistemului nostru solar
Sistemul nostru solar cuprin

de 9 planete ce se invîrtesc In 
jurul Soarelui, Cea mai mică 
planetă și cea mai apropiată 
de Soare este Mercur. Ba se 
află la 58.000.000 km. distan
ță de Soare și are un volum 
de 23 de ori mai mic decît Pă 
mîntul. Cine nu a văzut lucea
fărul (Venus) ? Această pla
netă se află la 108.000.000 km. 
depărtare de Soare, iar volu
mul ei este puțin mai mic 
decît al Pămînt ului. Despre 
Pămînt considerăm că 11 „cu
noaștem" mai bine. Așa că ne 
mărginim să spunem că el se 
află la o distanță de 149.700.000 
km. de Soare.

Marte este o planetă cu un 
volum de 6 ori mai mic decit 
al Pămîntului. Ea se află la 
228.000.000 km. depărtare de 
Soare și se presupune că pe ea 
ar exista diferite forme de 
viață.

Jupiter este cea mai mare 
planetă a sistemului nostru. 
Volumul său este mai mare 
de 1.340 de ori decît cel al 

Pămîntului și se află la o dis
tanță de 780.000.000 km. de 
Soare. Saturn este a doua pla
netă ca mărime a sistemului 
nostru solar. Volumul său este 
de 760 de ori mai mare decît 
al Pămîntului. Saturn este în
conjurat de un inel format din 
numeroase corpuscule și are 10 
sateliți.

Uranus se află față de Soare 
Ia 2.900.000.000 km. șl are 5 
sateliți, Neptun, o altă plane
tă a sistemului nostru solar, se 
află la 4.500.000.000 km. fată 
de Soare; este ceva mai mare 
decît Pămîntul, O ultimă pla
netă -— Pluton — este cea mai 
îndepărtată din sistemul nos
tru solar, găsindu-se Ia 
5.900.000.000 km. față de Soa
re. Un an pe Pluton durează 
nu mai puțin de 248 de ani 
păminteștl.
------ _^©=—

ȘTIAȚI C Ă...
...în Sahara cade într-un se

col, mai puțină apă decît ia 
București într-un singur ăn ?

...in Bulgaria se fabrică un 
untdelemn foarte gustos din 
sîmbuTi de struguri: în medie 
din 3000 vagoane de sîmburl 
de struguri, se fabrică 300 va
goane de untdelemn.

...in toată lumea trăiesc as
tăzi numai 300 elefanți albi ? 
O specie pe cale de dispariție.

...în moscheea din insula 
Ada Kaleh se găsește unul di г 
cele mal mari covoare din lu
me, el avînd 15 m. lungime, 
7 m. lățime sî o greutate de 
480 kg. ?

...deși s-a băut cafea și în 
evul mediu, ea nu a fast în
dulcită cu zahăr decît in 1625 
și nu a fost amestecată cu lap
te decîț în 1660 ?

...pentru „Hamlet", nemuri
toarea sa capodoperă, William 
Shakespeare a încasat ca drep
turi de autor numai 5 lire ster
line ?

STEAGUL ROȘU

Țara prietenă R. P. Polonă este numită pe drept cuvînt 
patria cărbunelui. Printre centrele industriale ale ei se numără 
și orașul Katowice. Turiștii sînt atriași însă și de clădirile mo
numentale ale orașului. In clișeu se vede doar una din ele.

---------------©------------------

ȘAHIȘTII Ș
Cel mai bun

Un cetățean se lăuda tot 
timpul că el ar fi cel mai bun 
șahîst din lume. O dată la o 
întîlnire de șah el a pierdut 
trei partide la rînd. Oînd a ve
nit acasă nevasta l-a între
bat :

— Ce succese ai avut astăzi ’
Urmă răspunsul:
— Prima partidă n-am ciș- 

tigat-o eu, a doua partidă n-a 
pierdut-o partenerul meu, iar a 
treia eu a-și fi fost de acord 
cu o remiză, însă partenerul 
meu n-a vrut...

Plata pentru interviu
La sfirșitul anului 1938, maes

trul șahist american Samoil 
Reșevschi a vizitat pentru pri
ma dată Uniunea Sovietică. 
Corespondentul unei reviste 
sovietice de șah i-a solicitat 
o convorbire. .

— Se poate să vă Iau un

I UMORUL 
interviu? — întreabă el pe 
oaspetele american.

— Interviu ? poftim I Dar/' 
cît plătiți?

— Cit se plătește în Ameri
ca pentru un interviu ?

— In America nu se obiș
nuiește să șe plătească pentru 
interviu — răspunse Reșevschi.

— In acest caz și noi vom 
respecta tradițiile americano 
— răspunse zîmbind cores
pondentul.

i-a luai-o înainte
In Argentina în timpul unul 

joc simultan pe care-1 demon
stra fostul campion al lumii 
Alexandru Alehen, unul dintre 
partenerii entuziaști anunță cu 
bucurie :

— Maestre în trei mișcări 
Sînteți mat !

— Alehen zîmbi: „Bine, bine. 
Insă nu vă bucurați așa devre
me senior. Eu vă dau mat din 
două mișcări...".

Din sovietki Sattlor..,,

rSNSTANTANE E~
O persoană cu 

pregătire... la bază
Cum ora de deschidere trecuse 

de multișor, în fața măcelăriei 
, din centrul orașului Vulcan se a~ 
dunaseră mai multe femei. Aștep
tau să apară responsabilul Czint- 
balmos. Adică nu atît pe el, cît 
carnea de care aveau nevoie, dar 
pe care n-o puteau lua înainte de 
a fi sosit măcelarul. Aș
teptarea prelungindu-se, cei ce aș
teptau (nu și ce-i așteptați!) își 
pierduseră răbdarea. In acel mo
ment intră în scena (avînd intenția 
să intre în măcelărie!) un per
sonaj care, după cum se va vedea 
mai jos, a devenit „eroina"' acestei 
note datorită propriilor sale efor
turi. Este vorba de casierița mă 
cetăriei și anume Ciurel,

In momentul sosirii „eroinei", 
o femeie obscură (după părerea 
casieriței!) a îndrăznit pronunța
rea următoarei observații cu iotul 
nejuste (bineînțeles, tot după pă
rerea ..eroinei' !}.

— De-ar intra și minerii așa 
în schimb...

Această expresie venind în con
tact cu organul auditiv al casie
riței, a determinat o reacție ver
bală, promptă, scurtă și foarte la 
locul ei (ultimul calificativ expri
mă părerea casieriței !}.

— Obraznice HI
Femeile aflate acolo au protes

tat și au recurs la un mijloc cu 

totul ■„necivilizat* (după părerea 
casieriței, bineînțeles ț), una din 
ele îndrăznind să ceară condica 
de reelamații. Casierița, în mare 
vervă, i-a zis scurt:

— Obraznico l!l
Mai apoi, ca nu care cumva ci

neva să rămînă ne jignit, casierița 
a pronunțat o propoziție întrea
gă i

— Toate sînteți obraznice I
Una din femei interveni t
— In producție n-ai proceda 

așa, tovarășe!
Casierița, prompt, așa cum am 

văzut și pîrtă acum, dar cu mai 
multă elocință, a rostit o frază 
cu complement direct cu tot :

- Du-te obraznica. n-ai decit; 
eu nu mă duc pentru că am pre- 
gătire... la bază.

După cele întîmplate nimeni nu 
se îndoiește de fapttd că casierița 
este o persoană cu pregătire... la 
bază (va fi crezută chiar fără cer
tificate !}, Urmează ca organele 
competente să stabilească următo
rul fapt: cum de sa întîmplă ca 
„pregătirea” să dea astfel de re
zultate î Șî, bineînțeles, să ia mă
suri t.

Două probleme 
„rezolvate"

Să tot fie vreo doi ani de 
cînd I.L.L. Petroșani a execu
tat niște reparații la casa Iui 
Pokol Ladlslau, aflată pe str.

Gh. Gheorghiu-Dej nr. 93 din 
Petroșani.

Reparațiile s-au soldat pe 
ici-eolo eu „mărunte" neajun
suri : la uși nu s-au pus clan
țe, s-a mai montat cîte un toc 
de ușă strimb etc. Necazul ,e 
Insă cu ușa bucătăriei, care e 
mai mare debit tocul. (Nu cu 
mult, exact cu atît ca să nu 
se poată închide). Adică a 
spune că nu se poate închide 
chiar de loc e o exagerare : 
dacă iți pui in funcțiune pum
nii, coatele, genunchii, după 
vreo 10 minute ușa tot se în
chide ? Dar pentru treaba as
ta trebuie să fii bărbat! Cum 
soția tovarășului Pokol nu 
poate închide ușa bucătăriei, 
își cheamă întotdeauna soțul, 
care, după cum se vede, e 
singurul din casă care poate 
executa această muncă grea. 
Șl are clnd, deoarece e pen
sionar, e mai totdeauna aca
să. Așa că problema e... „re
zolvată". Totuși e o nedume
rire : de ce să-și folosească 
cetățeanul pumnii, coatele și 
genunchii la închisul ușii, in 
loc ca maistrul dulgher Bis- 
traia de la I.L.L. (căruia i s-a 
spus In repetate rinduri 1) 
șă-și folosească sculele pentru 
a repara ușa ?

La aceeași casă, atunci cind 
s-au făcut reparațiile, s-a 
„uitat" de acoperiș. Plouă In 
casă !n voie, fiind necesare 

oale, cratițe, albii spre a 
„capta" apa care năvălește în 
casă în trei locuri. Plouă in 
voie. Da’ de unde ! A plouat, 
pentru că acum e înghețat 
așa că nu mai plouă 1 Deci și 
această problemă e... „rezol
vată". E drept că numai pînă 
la primăvară.

Tovarășilor de la I.LX. 
(deși e vorba de două „pro
bleme" !) le rămîne un sin
gur lucru de făcut: să găseas
că vreo soluție (dacă nu e alta 
șt reparația ca lumea ar fi 
bună) care să ducă Ia.., rezol
varea (fără ghilimele I).

Ghici, ce lipsește ?
E vorba de cantina șantierului 

T.C.M.C. Coroiești. spre a vă 
pune pe gînduri, spre a ghici ceea 
ce lipsește, în primul rînd trebuie 
să arătam ceea ce există, lată :

— un responsabil,
— o contabilă,
— personal de deservire sufi

cient,
— alimente corespunzătoare șt 

în cantități îndestulătoare,
— bucătărie, sală de mese. Ș> 

toate cele necesare din punct de 
vedere material.

Ce lipsește atunci l N-ați ghi
cit ?

De trei ori același lucru : orga
nizarea.

Din această cauză mesele de 
prînz și seara se servesc cu mi
nimum a oră întârziere, bonurile 
de masă periodice se eliberează în 
ultimele zile Șt chiar în ziua cînd 

cele anterioare expiră, curățenia 
lasă de dorit, și deși personal e 
suficient — se aplică „sistemul”... 
autoservirii combinat cu... de
servire, adică atît personalul ăt 
și abonații caută care încotro de 
ceea ce au nevoie! Acest „sistam” 
determinat de neglijența persona
lului, (așa de altfel cum e deter
minată și lipsa de combustibil 
pentru injector} imaginați-vi ha
rababura pe care o creează, poate 
fi denumit meniu cu... nervi (fie
care își consumă proprii săi nervi 
și o cantitate oarecare din nervii 
celor cu care vine în contact If. 
Așa dar toată lume e supărată, 
tnafară de responsabil, contabilă 
și alții care, probabil, cu un zâm
bet serafic ( a fi avînd nervi de 
oțel 1} stau șt privesc^ fâcînd pro
nosticuri asupra celui ce se va în
furia mai rău, mai puțin rpu sau 
deloc. Deci: 1, X, 2. Pe 2 Пи 
prea merge nimeni din personalul 
cantinei că știe că n-are șanse da 
cîștig.

Oare conducerea șantierului ce 
va face? Va lăsa ca lucrurile si 
meargă așa șt pe mai departe, 
va privi cu ușurință acea*ti situa
ție sau va lua măsuri corespunză
toare. Deci sînt trei alternative i 
1. X, 2. Dacă există spirit de răs
pundere sperăm că pronosticul va 
fi 2, deci un cîștig serios pentru... 
abonații cantinei.

V. ADRIAN
(După sesizările tov, Smitko 
Marja — Vulcan, Pokol La* 
dislau — Petroșani, Donose 
Nicolae și Tălmaci u Gheor* 
ghe — Coroiești).
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'Л MULȚUMiRE I
bătuți. Erau bălăciți ca niciunut g 
să nu părăsească cazanul pînă nu-l g 
vor curăța complet. Cazangiii sint g 
oameni cu care termocentrala Pa g 
rașeni se mmdrește. La loc de g 
frunte sint 
Îs aia,
Gbeza, Portase Anton, Munteanu g 
Viorel. Cu toții se bucură de stv § 
mă în cadrul secției. Nu se iuda- 8 
iește nimeni nici de hărnicia tv g 
varășilor Munteanu llie, Furtună g 
Gheorghe, Toropu Mibai, Socon- g 
dau Gheorghe, Eftimoiu loan ț g 
mulți alții. 8

De croind, din nou hărnicia, g 
priceperea și spiritul de abnegație g 
ce-г caracterizează au fost scoase Ș 
în evidență. Prin loviturile puter- 8 
nice de rangă, jetul тесе de apă 8 
mimtit cp pricepere ei au 8 
obligat zgura să se dezmembra 8 

ze. Bulgării, unul după altul, sc 
rostogoleau spre canalul de eva
cuare.

La ora 17,30, tovarășii din tu
ra condusă de comunistill Mitilesct, 
au părăsit cota 24 îndreptîndu »< 
spre casă. Pe chipurile lor se ci
tea sentimentul datoriei împlinite. 
Cazanul a putut intra repede îi, 
sarcina normală. Pierderile de e 
uergie au fost evitate.

In sala cabanelor se lucra de 
Zor. Electricienii montau ultimele 
tuburi fluorescente,. zugravii spo- 
iau, zidarii fixau faianța, geamgiii 
înlocuiau geamurile sparte. Toți 
aveau de înfăptuit ceva, pentru a 
face sala cazonelor cit mai fru
moasă. Cazangiii urmăreau agre
gatele. In fața tabloului cazanu
lui 11 un tină/ ager manevra chei
le de comandă. Privirea-i alerga 
peste aparate. Pâră să stea pe gin- 
duri a strigat pe șeful de tură. 
Acesta, de cum ți-a auzit nu
mele a și fost lingă Debeleanu Io
sif, eare-l strigase. S-au înțeles 
prin cuvinte puține și clare despre 
ce era vorba. La feston erau ma-t 
depuneri de zgură.

— Stai în locul meu la tablou 

7

8
,țj » s-a adresat Debeleanu șefului
8 de tură. Comunistul Debeleanu 
I losif s~a repezit cu încă trei oa 
g meni la locul cu pricina.
g Prin ușile de vizitare răzbatea
3 o căldură puternică. Ringile se
5 îndoiau ca niște vergele, zgura se 
g aduna în cantități tot mai sporit*.
3 Rezultatul arderii era foarte tare.
8 Defecțiunea trebuia înlăturată-
S Munceau cazangiii din toate pu-
X ferite. Qra de ieșire din schimb a
8 J‘ ......' ...........................................
8
8
8
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trecut de multișor, dar toată tura 
a rămas la bătut zgură. Oamenii 
erau obosiți, dar mc se dădeau

primirea eeior mai merituoși tineri 
în U.T.M. — o sarcina permanenta

Creșterea permanentă a noduri
lor organizațiilor de tineret cons 
tituie una din preocupările de sea
mă ale comitetului U.T.M. de la 
mina Aninoasa.

Pentru a deveni utemiști hota- 
riți, capabili să îndeplinească sat 
crniie ce le revin în munca de or 
ganizație, ji^erii «jnt ajutați să cu- 
noască caracterul revoluționar, sco 
pui și sarcinile Uniunii Tineretului 
Muncitor. Au fost organizate adu 
nări deschise cu teme ca „Cinstea 
de a fi utemișt“, „Sarcinile orga
nizației U.T.M.” si altele care dez
voltă la tinerii neutemiști dragostea 
față de organizația noastră. Putem 
arăta că unele birouri ale organi 
zațiilor de bază U,T.M. s-au ocu 
pat îndeaproape de creșterea riu- 
durilor desfășurînd o largă acti
vitate politico-organizatorică, Bi- 
pe au muncit în această direcție 
birourile organizațiilor U.T.M. ar. 
1 (secretar Pagnejer loan), ar. 2 
(secretar Roman Dumitru), nr. 6 
(secretar Dobrișan Iliejcare au pri
mit în UT.M. pe cei mai harnici 
tineri.

Sarăaa de a crește ți îndruma 
tinerii neutemiști este dusă cu cins
te la îndeplinire de către membrii 
acestor organizații. Așa spre exem
plu, tov, Beserman Maria s-a ocu
pat cu răbdare și grijă de ridicarea 
nivelului politic și cultural al to
varășei Munteau Elena, muncitoa
re la lămpărie, tov- Dragotă Eu
gen s-a ocupat de tinărul Blendea 
Vasile, vagonetar in subteran. Tî- 
nărul Corlan Traian, care acum 
este membru al organizației U.T.M.; 
a fost ajutat și pregătit de tov. 
Bobotea Constantin.

Atrași la acțiunile de muncă pa
triotică, ajutați să se achite de sar
cinile ce le-au fost trasate, tinerii 
puși în discuția adunării generale 
spre a fi primiți în U.T.M. s-au 
prezentat bine pregătiți.

Unele organizații U.T.M. însă 
n-au acordat atenția cuvenită 
creșterii rîndurilor, educării tine
retului neorganizat. Astfel, birou
rile organizațiilor de bază U.T.M. 
nr. 3 (secretar Coțtinaș loan), nr. 4 
(.secretar Popa loan), nr. 5 (secre
tar Barbu Adrian) au lucrat sub 
posibilități in ce privește primirea 
de tineri harnici, conșțienți în or
ganizație ; munca politică pentru 
pregătirea și educarea tinerilor a 
fost neglijată.

Aoeastă stare de lucruri se di- 
torește faptului că birourile acestor 
organizații de bază U.T.M, nu 
conduc sistematic și cu competentă 
această muncă, nu se ocupă .îndes- 
prpape de îmbunătățirea ei. O vină 
în această direcție o au și unii

comuniștii Miulesa:
Debeleanu losif, Csudor
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membri ai comitetului U.T.M. ca 
Drăghici Liviu, Cernita Alexandru, 
Gaboș Alexandru care participă 
tar la adunările generale unde se 
primesc noi membri, nu instruiesc 
birourile, nu urmăresc felul în 
care sînt aplicate hotărîrile ce se 
iau în adunări.

Atît birourile acestor organizații 
de baai U.T.M. cît ți membrii co
mitetului U.T.M. de la E. M. Ani- 
uoasa trebuie să înțeleagă că mun
ca de crcțtere a rîndurilor organi
zației noastre constituie o condiție 
esențială pentru educarea comunis
tă a tineretului ți mobilizarea în
tregii mase de tineri la opera de 
construire a socialismului. Această 
muncă nu poate fi lăsată la voia 
întâmplării. Ea trebuie condusă cu 
grijă, susținută peintr-o vie acti
vitate politico-educativă. Ocupîn- 
du-se îndeaproape de tinerii neute- 
rniștij mobilizîndu-i la toate acțiu
nile cc ie întreprind organizațiile 
noastre 0.Т.М. vom reuși să întă
rim rîndurile organizației noastre.

NICOLAS MIROBSCU 
secretarul comitetului U.T.M. — 

mina Aninoasa

Copiii cu boli contagioasa să fie consultați la domiciliu I
Bolile contagioase se dato- 

resc unor microbi foarte felu
riți de unde și multele feluri 
de boli contagioase.

Bolile contagioase pot apa
re ici-colo in mod sporadic sau 
pe teritorii Întinse: epidemii 
de pojar, febră tifoidă etc. Bo
lile contagioase se Intîlnesc în 
număr mare cu deosebire la 
copil (tuse convulsivă, scarla
tina, pojar, rujeolă, paralizie 
infantilă etc.). Tratarea aces
tor boli are o importanță deo
sebită pentru dezvoltarea vii
toare a copilului.

In mod obișnuit, părinții duc 
copil bolnavi la medic, la dis
pensar, pentru a-i consulta și 
pentru a le indica tratamentul 
necesar. La dispensar vin pen
tru consultații și tratament 
copii care nu au boli conta
gioase. De aceea trebuie înțe
les că la dispensar nu e voie 
să fie aduși copii cu boli con
tagioase, căci intrind in legă
tură cu alțl copii șl aceștia se 
pot molipsi.

Cum putem să ne dăm sea
ma că un copil are o boală 
contagioasă ?

Iată citeva semne ușor de 
reținut de mamele соріііот. 
Un copil care tușește uscat din 
ce în ce mal des, din ce în ce

Fruntaș în munca pe anul 
1961, colectivul de muncitori 
și Tehnicieni de la depozitul 
pentru congelarea și desface
rea cărnii Lupeni a hotărît să 
mențină acest titlu și pe vii
tor. Cu . prilejul unei consfă
tuiri, muncitorii și responsa
bilii din secțiile de pompe, 
mașini-compresoare și săli frl- 

La timp 
și тага locații

gidere s-au angajat să-și or
ganizeze activitatea după un 
grafic-program, să reducă tim
pul la încărcări-descărcări, să 
evite complet locațiile C.F.R. șî 
să satisfacă Ia timp comenzile 
primite. Vorbind despre pre
gătirile efectuate pentru anul 
1962 tovarășii Nagy Alexandru, 
Tudor Ioan, Budoni Dumitru, 
Cociș Mihai au arătat că ma
șinile și utilajele din dotare 
au fost puse la punct, s-au e- 
fectuat cu mijloace proprii 
numeroase reparații, au fost 
repuse în circuit toate căru
cioarele de transport pe șine 
din hale.

-=Q=-

Unul din fruntașii prepara- 
ției Lupeni este strungarul Ia- 
noși Gheorghe, căruia i se În
credințează cele mai compli
cate lucrări de strungărie.

IN CLIȘEU: Ianoși Gheor
ghe, la lucru.

mai supărător șl mai ales 
noaptea, poate fi bănuit că e 
in faza incipientă a tusei con
vulsive. Dacă știm că a venit 
in legătură cu un alt copil 
confirmat ca bolnav de tuse 
convulsivă, atunci presupune
rea capătă un temei serios. A-

Sfatul medicului

semenea copii nu vor fi duși 
la dispensar ci se va chema 
medicul acasă ca să-i consul
te și să stabilească diagnos
ticul precum și tratamentul.

un copil cu dureri în gltî 
care are fundul gîtului și mig
dalele puternic roșii, varsă, 
are febră mare și stare gene
rală rea, poate fi bănuit de 
scarlatină, iar dacă deja i-a 
apărut pe față și pe restuf 
corpului o roșeață, atunci diag
nosticul de scarlatină este clar. 
Asemenea copii vor fi consul
tați numai la domiciliu.

Cînd un copil lăcrimează 
puternic, are ochii roșii, nasul 
îl curge, tușește supărător de 
mult, pare umflat la față, se 
simte rău, nu se joacă, nu are 
Doftă de mîncare, în fundul

Пдіізііа vizoaia la Mă Lagtii Ше să івПвііе 
ш mai multa putere ptiotipalile sartini ga 1962 !i

(Urmare din pag. l-a)

anul 1962, a angajamentelor de 
întrecere. Este cunoscut faptul că 
Conferința orășenească de partid 
a chemat minerii, tehniăenii și in
ginerii să ia toate măsurile pentru 
organizarea lucrului în abatajele 
frontale după regimul „trei fîșii 
la două zile" pentru ca apoi să se 
ajungă la regimul „ziua și două 
fîșii”. Mai ales la mina Lupeni, 
unde abatajele frontale hotărăsc 
soarta producției, înfăptuirea aces
tor lozinci constituie o importan
tă rezervă internă pentru sporirea 
producției de cărbune, una din 
principalele căi de realizare a an
gajamentului luat de întregul co
lectiv al minei. Totuși, agitația vi
zuală desfășurată la mina Lupeni 
nu popularizează în măsură sufi - 
cientă aceste lozinci, pentru a che
ma la înfăptuirea lor.

Aici, la mina Lupeni, este bine
cunoscută forța mobilizatoare a 
unor asemenea lozinci. Anul trecut, 
minerii Lupeniului, înșușjndu-și ini
țiativa minerilor de la Teliuc, au 
chemat minerii din întreaga Vale 
a Jiului la luptă pentru calitate 
sub lozinca „Nici un vagonet de 
cărbune rebutat pentru șist", obți- 
nîndu-se succese importante în a- 
ccastă direcție. Experiența dobîn 
dită în desfășurarea muncii politice 
de masă în jurul acestei lozinci, 

I trebuie folosită din plin pentru 
trecerea în frontale la regimul de 
lucru „trei fîșii la două zile". In 
același timp, trebuie desfășurata în 
permanență o susținută muncă po
litică pentru aplicarea cu consec
vență a inițiativei „Nici un vago-

-=»©»—- --------

Primele succese
in sectoarele Uricani, Băr- 

bătenl și Llvezeni din cadrul) 
I. E. Lupeni primele ore de 
lucru din anul 1962 au adus 
primele succese. însuflețiți 
rezultatele obținute anul tre- 
cut brigadierii Brindușoiu loan, 
Nedelcu Gheorghe, Negrescu 
Constantin, Coman Anghel și 
Păun Traian au forat peste 
plan primii metri de sondă. 
In două zile de lucru din 1962 
realizările lor întrec sarcina 
de plan fixată la foraj pe a- 
ceastă perioadă cu 10 la sută.

Sondorii de la I. E. Lupeni 
au hotărît să mărească timpul 
productiv de lucru cu 10—15 
ia sută, in acest scop majori
tatea brigăzilor din sectoarele 
întreprinderii folosesc la ma
ximum capacitatea de lucru a 
sondezelor din dotare și reduc 
eu 15 ia sută timpul de instru
mentații,

gîtului este roșu, înseamnă că 
va face pojar, mai ales dacă 
a fost in legătură cu un alt 
copil bolnav de pojar cu 8—10 
zile mai înainte. Medicul che
mat la domiciliu, va pune 
diagnosticul și va indica tra
tamentul necesar,

Un copil care pare puțin ră
cit, face brusc pe corp niște 
bășlcuțe cam cit gămălia de 
ac, care conțin un lichid lim
pede ca apa, are variolă sau 
vărsat de vint și va fi consul
tat nu la dispensar, ci acasă.

Trebuie să reținem că un co
pil care a făcut o anume boa
lă contagioasă fiind odată vin
decat, a doua oară nu o mai 
face, el devenind imunizat îm
potriva ei.

Da asemenea, în zilele clnd, 
la dispensar se consultă nu
mai copii sănătoși pentru cln- 
tărit și sfaturi de Îngrijire 
igienică, nu e voie să aducem 
nici un fel de copil bolnav.

Mamelor ! Procedind astfel, 
vă ajutați proprii voștri copii 
șl împiedicați răspîndirea bo
lilor contagioase, contribuind 
astfel la păstrarea sănătății 
populației.

dr. TEODOR PONOVA 
medio de copil 

net de cărbune rebutat pentru : 
șist"; deoarece în ultima ѵгетві a- i 
gitația vizuală de la mina Lupeni I 
popularizează slab această inițiati-’1 
vă deosebit de importantă pentru 
intensificarea luptei pentru calita
tea producției.

Agitația vizuală la mina Lupeni 
scapă, de asemenea, din vedere 
și alte angajamente luate pe anul 
1962 de colectivul minei. Se vor- 
bește puțin, prea puțin, despre an
gajamentul luat privind realizarea 
m 1962 a unor economii în valoare 
de 1.000.000 lei, reducerea consu
mului de material lemnos prin ex
tinderea susținerii metalice* mă
rirea vitezei de avansare în aba
taje și la celelalte lucrări miniere.

Așa cum se poate vedea, a£p- 
tați a vizuală la mina Lupeni se 
referă aproape exiusiv la cantitate, 
lîeglijînd calitatea, economiile, ex‘ 
tinderea și folosirea din plin a 
tehnicii noi, scoaterea de sub plan 
a brigăzilor rămase în urmă, creș
terea vitezei de avansare, foloșirea 
largă a susținerilor moderne — 
sarcini de mare răspundere stabilite 
de Conferința orășenească de par
tid.

Se cere din partea comitetului 
de partid al minei Lupeni să re
vizuiască agitația vizuală, să reîm
prospăteze unele panouri vechi sau 
cu conținut general și să-i imprime, 
pe baza studierii sarcinilor ce 
revin acestei exploatări din cel 
de-al treilea an al planului ew 
conomic de șase ani, din 
obiectivele stabilite de Conferința 
orășenească de partid, un conținut 
concret și mobilizator, care să țină 
permanent trează atenția minerilor, 
muncitorilor și tehnicienilor asupra 
principalelor sarcini pe anul 1962, 
asupa angajamentelor de întrecere, 
în vederea îndeplinirii lor cu suc* 
ces.

Pitnaraiia lopiml este pieiitltl ș 
piatra aiul an le manii I

Colectivul pxeparației Lu- ' 
peni a trecut din timp la a 
analiză amănunțită a tuturor ( 
posibilităților pentru realiza- , 
rea ritmică a planului de i 
producție și in perioada de 
iarnă : prelucrarea și spăla- 1 
rea cărbunilor extrași la mi- 1 
nele Lupeni, Uricani, Vulcan. ' 
\ Ce s-a făcut ? Pe baza unui 

plan concret, tot colectivul, ( 
în frunte cu comuniștii, a t 
trecut la < ‘ 
pregătiri la 
cipale care 
succesul activității. Printre I 
Înfăptuirile în acest dome- 'I 
niu se numără: închiderea 
cu pereți de beton a culoa
rului benzilor Wiper, stropi
rea cu motorină a vagoane- < 
lor de Uricani pe perioada j 

de îngheț, completarea tu- I 
turor geamurilor, acoperirea * 
benzii înclinate vechi de, 
bruți înainte de intrarea în , 
sih 
PU 
la linia VH-a, montarea eon- <i 
ductei de aburi în canalul j 
de scurgere de la linia VI-a, 
amenajarea locomotivei 2789 
pentru încălsirea cisternelor » 
de naftenat în vederea des
cărcării lor și amenajarea 
bazinelor de apă nr. 1 și 2 
pentru buna funcționare în 
timpul iernii. *

In această activitate In
tensă — în vederea termină
rii la timp a lucrărilor de 
pregătiri de iarnă — o deo
sebită activitate au depus e- 
ohlpele conduse de tov. Er- 
doși Ioan, Tripon loan șl 
David Alexandru.

Faptul că întregul colec
tiv al preparațieî a avut In 
centrul preocupării termina
rea acestor pregătiri a fă
cut posibil ca și în ultima< 
lună indicii de plan să fie 
realizați,

Bazîndu-se pe forța colec
tivului, sub conducerea or
ganizației de partid, munci
torii de aici sînt hotărîți să 
îndeplinească cu cinste sar
cinile de producție, încă din 
prima zi de lucru a anului 
1962.

,1

i

efectuarea unor 
instalațiile prin- c 

e condiționează' (' 
li ■
•fi
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lozuri, betonarea a 6 cîm- | 
(■fU zidurile de sprijin de Г іЗпіо UTJ-o mnnt a »•£> о ЛША- J

p



4

II Я .A.

>1 VEJ >j *! s
STEAGUL ROȘU

III

Vizita lui G. S. Titov 
în Indonezia

' MAKASSAR S (Agerpres). — 
TASS transmite :

La 4 ianuarie eroul sovietic 
al Cosmosului, G. S. Titov, pe 
care președintele Indoneziei, 
Sukarno, l-a invitat să vizite
ze împreună cu el partea de 
sud a insulei Sulavesi a sosit 
la Makassar — cel mai mare 
oraș și centru al Indoneziei de 
est, unde i s-a făcut o primi
re cordială.

In piața centrală a orașului 
a avut Ioc un miting de masă. 
Președintele Sukarno l-a pre
zentai pe cosmonautul sovietic 
participanților la miting. Pes
te un milion de oameni l-au a- 
plaudat și aclamat pe fiul Ță
rii Sovietice.

Ben Khedda a sosit 
la Rabat

RABAT 5 (Agerpres).
La 4 ianuarie, Ben Khedda, 

șeful guvernului provizoriu al 
Republicii Algeria a sosit în- 
tr-o vizită oficială la Rabat, 
capitala Marocului.

_=©=—

Afac fascist în Franța
PARIS 5 (Agerpres).
In seara zilei de 4 ianuarie 

un grup de huligani fasciști 
au tras dintr-un automobil cu 
pușca automată asupra sediu
lui C.C. al Partidului Comu
nist Francez, rănind pe mun
citorul metalurgist Robert 
Chapdelaine care era de pază.

Acest atac mîrșav al bandi
ților fasciști împotriva sediu
lui C.C. al Partidului Comunist 
Francez a indignat profund o- 
pinia publică franceză.

A intrat în funcțiune 
o nouă fabrică de zahăr

In Cuba :
LA MOSCOVA

I 
î

HAVANA 5 (Agerpres).
La 3 ianuarie a intrat în 

funcțiune o nouă fabrică de 
produse zaharoase care poartă 
numele antifascistului german 
Albert Kuntz. Noua întreprin
dere este una din cele mai mari 
și mai moderne din Cuba. Ca
pacitatea proiectată este de 
7.348 tone de producție anuală.

La festivitatea care a avut 
loc cu prilejul inaugurării noii

fabrici de produse zaharoase 
a luat cuvîntul Ernesto Gue
vara, ministrul Industriei al 
Cubei. In cuvîntarea sa el a 
chemat pe muncitorii și teh
nicienii fabricii să perfecțio
neze metodele de producție, să 
lupte pentru ridicarea calită
ții producției, 
productivitatea 
desfășoare larg 
cialistă.

să sporească 
muncii și să 
întrecerea so-

t
i îi
i
I
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Filiale
BRUXELLES
La 4 ianuarie, 

sulatului Republicii 
din Bruxelles a avut loc o ex
plozie care a pricinuit impor
tante daune materiale și, cu 
totul întîmplător, nu s-â sol
dat cu victime omenești.

La locul exploziei poliția a 
găsit obiecte cu inscripția 
O.A.S., așa-numita „Organiza
ție Armată Secretă", a fasciș
tilor francezi care, după cum 
se știe, comit numeroase aten
tate împotriva celor ce se pro
nunță împotriva războiului 
lonial din Algeria.

Cum se explică apariția 
tracolonialiștilOr francezi 
capitala Belgiei ?.

Presa 
răspunde 
Ea arată 
giei s-au 
numeroase

ale O. A. S. activează 
și în Belgia

5 (Agerpres).
la sediul Con-

Tunisia

co-

ul-
în

democrată franceză 
Ia această întrebare, 
că pe teritoriul Bel- 
stabilit încă de mult 

„filiale" ale O.A.S.
------------- —©

Autoritățile belgiene știu foar
te bine acest lucru, dar îl pri
vesc cu îngăduință.

Presa menționează numeroa
se exemple care ilustrează ac
tivitatea agenturii O.A.S. 
Belgia. Astfel, la 
nii decembrie, la 
frontieră francez 
nut un automobil 
nifeste ale ultracolonialiștilor. 
Manifestele fuseseră tipărite la 
imprimerii din Belgia. La vo
lanul automobilului se afla 
belgianul Delplace. Peste cî- 
teva zile ziarele au informat 
că soția lui Delplace a încer
cat să strecoare manifestele în 
Franța. Cu acest prilej s-a a- 
rătat că ei au legături strînse 
cu generalul belgian Jansen - 
son, unul din organizatorii 
complotului împotriva guver
nului Patrice Lumumba din 
Congo.

în 
sfîrșitul lu- 
un post de 
a fost reți- 
plin cu ma

Reuniune a prieteniei dintre 
U. R. S. S.

MOSCOVA 5 (Agerpres!). — 
TASS transmite :

La 4 ianuarie la Palatul de 
Cultură al uzinei metalurgice „Se
cera și Ciocanul“, membru colec
tiv al Asociației de prietenie so- 
vieto-romîne, a avut loc o reu
niune a prieteniei dintre U.R.S.S. 

t fi R.P.R.
r Muncitori și funcționari ai uzi- 
ț nei, studertți ai institutului meta- 
Ilurgic și elevi ai școlii medii teh

nice, prezent i în sală, au salutat 
cu căldură pe oaspeți — membri 
ai ambasadei romine, studenți și 

î aspiranți care studiază la insti- 
; tele din Moscova și turiști so- 
l

♦
*
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t
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Și R. P. R.
siți în Uniunea Sovietică pentru n J 
sărbători Anul nou.

Oamenii sovietici, a spus prof. * 
Lev Trisviatski, membru al con- “ 
ducerii Asociației de prietenie ; 
sovieto-romîne, se bucură de suc- • 
cesele remarcabile ale R. P. Ro~ ( 
mine. (

Gheorghe Colț, al doilea secre- ; 
al Ambasadei R.P.R. în 

U.R.S.S. a rostit o cuvîntare de ( 
răspuns.

Un mare interes a stîrrnt expo- ; 
ziția „București — Capitala Re~ > 
publicii Populare Romîne", des- ( 
chisă în aceeași zi la Palatul cui- 1 
turii.

HAVANA. Tribunalul revolu
ționar al Republicii Cuba a 
condamnat la moarte pe Lans 
Flores — căpetenia unei ban
de de contrarevoluționari. Sen
tința a fost adusă la îndepli
nire. Lans Flores și banda sa 
de contrarevoluționari au să- 
vîrșit asasinate mișelești.

LONDRA. Comentatorul ști
ințific al ziarului englez „Eve
ning News" anunță că oameni 
de știință (englezi au elaborat 
o metodă 
coperirea’ 
subterane 
influenței 
ele asupra cîmpului 
al pămîntulul.

HONOLULU. Ziarul „Hono
lulu Star Bulletin" relatează 
că Comisia americană pentru 
energia atomică recrutează 
muncitori in Hawai pentru a 
repune în funcțiune 
țiile din insulă'Johnston, 
Oceanul Pacific, 
ca 750 mile de 
vederea reluării experiențelor 
cu arma nucleară in Pacific".

GENEVA. Potrivit datelor o- 
ficiale ale Departamentului fe
deral al industriei, meseriilor 
șî muncii din Elveția, nivelul 
prețurilor mărfurilor de con
sum a crescut anul trecut în 
Elveția cu 3,5

DELHI. La 
Patnal- (statul

eficace pentru des- 
exploziilor 
pe calea 
pe care o

chis cel de-al 67-lea congres 
anual al partidului de guver- 
nămînt din India — Congre
sul național indian. Peședin- 
tele partidului, Sanjiva Reddi, 
luînd cuvîntul la ceremonia 
festivă a înălțării steagului 
partidului, a declarat că elibe-’ 
rarea teritoriilor Goa, Daman 
și Diu de sub dominația р«#“ 
tugheză a constituit una d>\- 
tre cele mai mari realizări ăie 
Indiei independente.

HAVANA. Cei 400 de delegați 
ai diferitelor țări latino-ame- 
ricane care se află în Cuba cu 
prilejul sărbătorii celei de-S 
treia aniversări a victoriei re
voluției cubane, au dat publi
cității o declarație în care își 
exprimă profunda solidaritate 
cu eroicul popor al Cubei și 
cu conducătorii revoluției cu-? 
bane.

nucleare 
măsurării 

exercită 
magneticClica rebelă din Laos își intensifică 

militare
lunii decembrie trei batalioa
ne de rebeli sprijinite de ban
de ciankaișiste au atacat lo
calitatea Long Met. Trupele 
regale și forțele Patet Lao au 
respins atacul rebelilor, prici- 
nuindu-le pierderi grele.

La 28 decembrie a fost res
pins atacul unui batalion al 
ciankaișiștilor împotriva loca
lității Muong Sai. Ciankaișiștii 
s-au retras, lăsînd pe cîmpul 
de luptă 30 morți și zeci de 
răniți. Un alt batalion al re
belilor, care a venit în spriji
nul trupelor decimate, a ni
merit într-o ambuscadă și a 
fost distrus complet.

acjiunile
XIENG KUANG 5 (Agerpres).
In ultimul timp, clica rebelă 

a lui Boun Oum-Fumi Nosa- 
van și-a intensificat activita
tea militară în provincia Lu- 
ang-Prabang și în special în 
regiunea Muong Sai. După 
cum anunță postul de radio 
„Vocea Patet Lao“, la sfîrșitul

••••

Manevpele Iui Chombe 
în parlamentul katanghez

ELISABETH VILLE 5 (Ager
pres).

După ce cu o zi înainte își 
suspendase lucrările la numai 
7 minute de la deschiderea lor, 
parlamentul provincial katan- 
ighez s-a Întrunit din nou la 4 
Ianuarie. Au fost prezenți 35 
deputați din numărul total de 
70. Luînd cuvîntul, căpetenia 
separatiștilor, Chombe, a re
tractat fără nici o jenă o se
rie de angajamente pe care și 
le asumase în scris la Kitonâ. 
El a cerut modificarea unor 
prevederi ale legii fundamen
tale (constituția provizorie) a 
Republicii Congo, avînd în ve
dere în mod evident abroga
rea acelor clauze care sînt 
menite să asigure unitatea re
publicii Congo. La rîndul său, 
președintele parlamentului Wa- 
Dilomba, a anunțat că trebuie 
să fie luate ca bază de „dis
cuții" rezoluțiile conferinței 
de la Tananarive din martie 
1961. Se știe că 'aceste rezolu
ții sînt cu totul contrarii atît 
spiritului înțelegerii de la Ki- 
tona^ cît și constituției, ele 
preconizînd înlocuirea statului 
centralizat, printr-un soi de 
federație în care Chombe să-și 
poată păstra „autonomia". 
După cuvîntările celor doi li
deri separatiști, parlamentul 
și-a continuat lucrările cu u- 
șile închise, împărțindu-se pe 
comisii.

I In ciuda poziției obstrucțio
niste a lui Chombe, consulul

S.U.A., Hoffacker, care a par
ticipat la dezbateri, s-a decla
rat „extrem de mulțumit" de 
cuvîntarea acestuia.

Agenția France Presse anun
ță că primul ministru al gu
vernului central, Adoula, i-a 
trimis lui Chombe o scrisoare 
In care insistă din nou asu
pra propunerii ca adunarea 
provincială katangheză să-și 
țină lucrările la Kamina pen
tru a se putea permite și re
prezentanților partidului Balu- 
bakat, net ostil lui Chombe, 
să-și spună cuvîntul.

_=©=—

S.U.A. sporesc volumul 
„ajutorului" acordat 

Turciei
ANKARA 5 (Agerpres).
După cum transmite cores

pondentul din Ankara ial a- 
genției France Presse, Raymond 
Hare, ambasadorul S.U.A. în 
Turcia, a comunicat președin
telui Consiliului de Miniștri al 
Turciei că guvernul american 
a hotărît să sporească volumul 
ajutorului economic și militar 
acordat Turciei.

Ambasadorul american a so
cotit necesar să (exprime „sa
tisfacția guvernului american 
în legătură cu evoluția politi
cii Turciei" și să comunice că 
„guvernul Washingtonului a- 
preclază contribuția Turciei la 
N.A.T.O.".

instala- 
în 

situată la cir- 
Honolulu, „în

la sută.
4 Ianuarie la 

Bibar) s-a des-
------------------- - - - - ■ .

0 nouă manevră a imperialiștilor americani

O.S.A. a ridicat sancțiunile economice 
împotriva Republicii Dominicane

WASHINGTON 5 (Agerpres).
La 4 ianuarie Organizația 

statelor americane a anunțat 
ridicarea sancțiunilor econo
mice și diplomatice impuse 
Republicii Dominicane în au
gust 1960 cînd fostul dictator 
dominican Trujillo fusese im
plicat în organizarea unui a- 
tentat împotriva președintelui 
Venezuelei. in ultimele luni, 
Statele Unite, care se alătura
seră formal hotărîrii de apli
care a sancțiunilor, au depus 
toate eforturile pentru a con
solida poziția lui Balaguer ur
mașul defunctului dictator și 
a menține astfel un „regim 
trujillist fără Trujillo", în ciu
da împotrivirii manifestate de 
poporul dominican, care cere 
democratizarea reală a vieții 
publice din țară și alungarea 
lui Balaguer. Ridicarea sanc
țiunilor de către O.S.A., unealta 
docilă a Washingtonului, este 
menită tocmai să-1 mențină 
la putere pe Balaguer. De alt
fel încă înainte de comunica
rea hotărîrii O.S.A., Casa Albă 
s-a grăbit să anunțe trimite
rea unei misiuni americane în 
Republica Dominicană pentru 
a discuta acordarea de ajutor 
regimului Balaguer pe baza

faimosului plan „Alianța pen
tru progres". [Tot ca o măsură 
de ajutor, relatează agenția 
France Presse, din surse ofi
ciale americane, se anunță că 
Statele Unite vor importa din 
Republica Dominicană în cursul 
primului trimestru al anului 
1962 o cantitate suplimenta
ră de 421.000 tone zahăr, în lo
cul zahărului importat din Cu
ba pînă la embargoul insti
tuit de S.U.A. asupra impor
turilor de zahăr din această 
țară.

Dar situația în Republica 
Dominicană este departe de a 
se fi stabilizat. Agenția U.P.I. 
anunță că magazinele din o- 
rașul San Francisco de Maco- 
ris, în apropiere de santo Do
mingo, au fost închise în semn 
de protest împotriva recente
lor violențe polițienești. In ca
pitală, poliția a atacat un grup 
de manifestanți ucigînd un 
copil.

Partidul de opoziție „Mișca
rea 14 iunie" a expus la sediul 
său din capitală osemintele a 
peste 20 de persoane ucise pe 
ferma fostului președinte al 
Republicii Dominicane, Hector 
Trujillo, fratele lui Rafael 
Trujillo.

PROGRAM OE RADIO
7 ianuarie

PROGRAMUL I 8,00 Școala 
și viața, 8,50 Ghid muzical (8), 
9,30 Teatru la microfon pentru 
copii, 10,27 Melodii distracti
ve, 11,00 Concert coral inter
pretat de corul Radiotelevi- 
ziunii, 11,30 .Vorbește Mosco
va ! 12,30 Interpreți de muzicț, 
ușoară, 13,10 De toate pentru 
toți, 14,05 Vitrina cu noutăți 
de muzică ușoară, 14,35 Pro
grame muzicale alcătuite de 
ascultători, 16,45 Din versurile 
Măriei Banuș, 18,00 Din melo
diile compozitorilor noștri de 
muzică ușoară, 19,05 „Melodii... 
melodii". In program muzică 
ușoară de compozitori sovie
tici, 19,30 Teatru la microfon S' 
premiera „Iașii în carnaval", 
comedie de Vasile Alecsandri, 
21,15 Muzică de dans. PRO- 
GRAMUL II. 8,00 Muzică ușoa
ră, 8,30 Clubul voioșiei, 10,00 
Arii din opere, 10,30 Revista 
presei străine, 10,50 Transmi
siune din sala Ateneului a con
certului orchestrei simfonice a 
Filarmonicii de Stat „George 
Enescu", 14,30 La microfon 
Satira și umorul, 16,10 Pe stru
ne de chitară '— program de 
muzică ușoară, 17,25 Fragmen
te din opereta „Nunta unga
ră" de Nico Dostal, 18,30 Mu
zică ușoară îndrăgită de as
cultători, 20,05 Muzică de 
dans, 21,30 Seară de romanțe.
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CINEMATOGRAFE
7 ianuarie 'I

PETROȘANI — AL. SAHIA !1 
Prima lecție; PETRILA: El 
Hakim; LONE A : El Hakim;
ANINOASA: Oameni pe ghea
ță. (Responsabilii cinematogra- 
felor 7 Noiembrie-Petroșani, Li- J 
vezeni, Crividia, Lupeni, Băr- 
băteni și Uricani n-au trimis 
programarea filmelor pe luna 
ianuarie).
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