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Activitate rodnică 
la depoul C.F.I. Lonea

* ♦ *
Cu 3 zile înainte de termen

Hotărîți să contribuie 
din plin la îmbunătățirea 
continuă a transportului 
ce se efectuează la supra
fața minei Lonea, mun
citorii- de la depoul C.F.I. 
s-au angajat să execute 
în anul 1962 numai lu
crări de calitate și 
reducă cu 
menele de 
comotivele 
dotare de 
Antrenați

SĂ

10 la sută ter- 
reparații la lo- 
electrice din

100 și 200 c.p 
în întrecerea

pri-socialistă chiar din 
ma zi de lucru a noului 
an, echipele conduse de 
tovarășii Slincă Dumitru, 
Clei Wilhelm și Cuc Du
mitru au reușit să termi
ne cu 3 zile înainte de 
termen reparația capitală 
la o locomotivă electri
că de 100 c.p. Această 
primă realizare depășește 
cu circa 20 la sută pro
gramul de reparații pe 
prima decadă a lunii ia
nuarie a.c.
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11 ianuarie
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2015 tone de cărbune 
peste plan

Din abatajele minei Petrila; au fost ex
trase pînă azi dimineață 2.015 tone de cărbune 
peste prevederile planului de producție.

Acest rezultat este rodul muncii întregului 
colectiv și în mod deosebit al minerilor din 
sectorul II.’ care au dat cu peste 1500 tone de 
cărbune ma! mult decît prevederile de plan. La 
acest seci oi, merită scos in evidență aportul 
adus de brigăzile de mineri conduse de Kando 
Nicolae, Furda Constantin, Enache Chiriță și 
Belu Sabin care au extras mai mult decît sar
cina planificată cu 80—200 tone de cărbune.

Minerii sectorului II au contribuit și ei la <i- 
cest succes cu peste 300 tone de cărbune date 
în plus.

i

De Ia depozitul de buș teni al gaterului nr. 2 din Le
nea se expediază spre exp loatările miniere și celelalte în
treprinderi din Valea Jiului importante cantități de mate
rial lemnos de diferite sor timente. înainte de a ieși din 
depozit, produsele trec pri ntr-un control tehnic.

Fotoreporterul nostru i-a surprins pe maistrul Fîță 
Gheorghe, expeditoarea Ian cu Livia și sortatorul Gurlui 
Gheorghe făcind controlul tehnic al materialelor ieșite din 
hala gaterelor.
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Economii prin recondiționarea
unor

Recondiționarea de pie
se constituie pentru de
poul C.F.I. Lonea una 
din principalele surse de 
economii. In perioada 3- 
10 ianuarie a.p. tov. To- . 
por Eugen, Buia loan 
Herța Nicolae și alți 
muncitori electro-lăcătuși 
din acest sector au pre-

In 6 zile — 5
Dovedjndu-se gospo

dari buni și cu inițiativă, 
muncitorii din depoul 
G.F.I. Lonea au organi
zat zilele trecute mai 
multe acțiuni patriotice

piese
lucrat și recuperat pentru 
uzul reparațiilor curente 
5 rezistențe electrice, 6 
contactoare și o cantitate 
însemnată de cablu elec
tric .de legătură. Socotind 
numai valoarea rezisten
țelor de nichelină, cifra 
economiei înregistrate 
ridică la peste 4.000

șe
lei.

tone fier vechi
amenajarea și

-=©=-

pentru 
rățarea sectorului. Cu a- 
cest prilej brigăzile din 
cele trei schimburi au co
lectat și sortat o cantitate 
de 5.000 kg. fier vechi.

De asemenea, un 
număr de 56 ore 
de muncă volun
tară au fost pres
tate la amenaja
rea terenului din 
jurul depoului și 
la repararea li
niilor 
guste.

CU"

ferate în-

Muncitoarea Rozek Ilinca, 1 
din secția depănat a Visco- j 
zei Lupeni, în urmă cu cite- 3 
va luni abia reușea să-și facă j 
norma. Ajutată însă de legă- • 
toarele cele mai pricepute ale 

de maistorița
‘ ♦ a eliminat m bună parte t 

timpii morți ce-i avea în І 
muncă și ca rezultat acum j 
își îndeplinește și chiar de- ♦ 
pășește norma. ’
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Studenții grupelor 1139, 
1140, 1141; 1142, 1143, 
au fost repartizați să-și 
desfășoare activitatea de 
practică la exploatarea 
minieră Petrila, unde de 
la bun început ei au fost 
primiți cu dragoste pă
rintească de muncitori și 
tehnicieni

In prezent la mina Pe
trila învățăm modul de 
tăiere al cărbunelui, prin
cipiul de folosire a unel
telor, practica armării di
feritelor lucrări miniere, 
metoda exploatării ma
terialului util, sau deschi
derea de noi orizonturi 
și fronturi de lucru, ₽e 
zi ce trece pătrundem tot 
mai mult în taina mine
ritului, artă care pentru 
noi cei care am luat con
tact pentru prima dată cu 
producția a început să fie 
plăcută, atrăgătoare, am 
început s-o înțelegem mai 
bine. In activitatea noas
tră practică am primit un 
ajutor prețios din partea 
minerilor Pîrvu Gh., Kar- 
doș Gavrilă, Toth loan, 
a tehnicianului Buciuman 
A. și a altor tovarăși care 
ne sînt de un real folos 
în pătrunderea și acumu
larea cunoștințelor de 
practică necesară.

unii stU“ 
număr, 

încadrea-
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Studenții practicanți 
caută ca fiecare la locul 
de muncă, unde au fost 
repartizați să obțină re
zultate fructuoase. De re
marcat sînt subgrupele de 
practică conduse de stu
denții Necula loan, Ugo" 
reanu Vasile, Cosma A- 
lexandru, Covaasi Elis și 
Lazăr loan, care în mod 
conștiincios caută să-și în
sușească Cunoștințele prac
tice de lucru.

Mai sînt însă 
denți, puțini la 
care încă nu se
ză în programul de prac
tică. Printre aceștia sînt 
Ciornoavă M., Popa E și 
alții, care trebuie mai 
mult ajutați de organiza
ția U.T.M. și de catedra 
de practică, pentru a păși 
pe drumul cel bun.

Sub îndrumarea orga
nizației U.T.M., a grupu
lui studențesc de practică, 
într-una din zilele trecu
te, studenții aflați în 
practică la mina Petrila 
au colectat peste 2500 kg. 
fier vechi, au curățat zil
nic în perioada de prac
tică de suprafață, cca. 
110 vagonete.

IOAN DABULEANU 
student în practică

Pregătiri pentru alegerile sindicale
La mina Aninoasa se fac 

pregătiri intense pentru buna 
desfășurare a adunărilor ge
nerale și conferințelor sindi
cale de dări de seamă și ale
geri. Pentru ca alegerile să 
decurgă în cele mai bune con
dițiuni, comitetul sindicatului 
și-a întocmit din timp un 
plan concret. El cuprinde, 
printre altele, măsuri privind 
instruirea membrilor din co
mitetele de secții, a organiza
torilor de grupe asupra mo
dului de pregătire și desfășu
rare a alegerilor, formarea co
lectivelor pentru întocmirea 
dărilor de seamă. Pînă în pre
zent la mina Aninoasa au fost 
redactate dările de seamă ale 
secțiilor sindicale din sectoa
rele I, II, V, VIII precum și la 
18 grupe sindicale. In prezent 
se lucrează intens la întocmi
rea dărilor de seamă ale co
mitetelor de secții sindicale 
din sectoarele III, IV, VI, VII, 
IX și la restul de grupe sin
dicale.

Comitetul sindicatului a 
prelucrat cu întregul activ 
sindical planul calendaristic 
de desfășurare a adunărilor

Asigurăm condiții optime pentru 
desfășurarea transportului feroviar
Din Valea Jiului, important 

centru industrial al țării, pleacă a- 
nual milioane de tone cărbune. In 
același timp, prin acest bazin se 
face un însemnat tranzit de mărfuri 
și călători spre și dinspre diferite 
regiuni ale țării. In același ritm, 
cu creșterea traficului pe căile fe
rate, sporește și planul de produc
ție la Depoul de locomotive C.F.R. 
Petroșani, care are sarcina să re 
morcheze toate trenurile de călă
tori și marfă ce pleacă din Petro
șani in direcțiile Lupeni, Simerîa 
și retur, precum și între Subcetate, 
Bouțari și retur.

Față de realizările anului 1961 
planul de prestații exprimat în su
te tone brute/km. echivalate a spo
rit pe anul 1962 cu 3,39 la sută, 
iar tonajul mediu pe tren marfă a. 
crescut cu 5,27 la sută. De aceea,- 
pentru realizarea sarcinilor de plan * 
pe anul 1962, conducerea depoului 
a luat de pe acuma 6 serie de ma
suri care să asigure transportarea 
călătorilor și mărfurilor în cele mai 
optime condiții de siguranță a cir
culației și regularitate a trenurilor. 
Printre acestea sînt: asigurarea lo
comotivelor contra înghețului ; revi- оѳеооѳооооооѳооооооеооеооѳѳоооооооооо&. 
zuirea locomotivelor de către un Й 
colectiv format din maiștri. tehni-| 
cîeni și ingineri din punct de ve-ft 
dere al stării tehnice și termoteh- Ж 
nice, precum și revizia tuturor lo S 
comotivelor înainte de ieșirea ding 
depou de către revizorii de loco-8 
motive și șefii de tură. In același o 
timp, s-a asigurat încălzirea locuri- g 
lor de muncă din compartimentul l> 
de reparat locomotive. j>

Sectorul de reparații (condus dețj 
maistrul Moldoveanu loan) este do- 8 
tat cu utilajul necesar, iar echipele g 
de reparații sînt conduse de șefi 8 
de echipă bine pregătiți din punct 8 
de vedere profesional și încadrați g adică de cînd se pune un mare

cu meseriași corespunzători. In 
acest fel locomotivele vor fi bine 
reparate și date la tren în cele 
mai bune condițiuni de funcționa-; 
re.

De asemenea, s-au luat o serie 
de măsuri tehnico-organizatoricq 
din care cităm pe cea propusă de 
strungarul Prejban Mircea, de a se 
confecționa un dispozitiv la strun-' 
gul mare pentru ridicat și fixat 
piese grele, ca și cea a maistrului 
Moldoveanu loan, pentru dotarea 
compartimentului R.R.D. cu un disj 
pozitiv de ridicat piese grele.

Datorită măsurilor luate de con-, 
ducerea depoului și prin realizarea 
angajamentelor luate de comuniștii 
Roșea loan, Abrudeanu Alcxaru 
dru, Bogățeanu Nicolae, Groza Rot 
mulus și de încă mulți alți me- 

• canici, fochiști și meseriași, cu or 
cazîa dezbaterii cifrelor de plan pV 
anul 1962, munca se va desfășură 
cu mai mult avînt pentru realiza
rea sarcinilor de plan.

VIRGIL СЕТЕЙ AȘ , ,
tehnician principal — Depoul 

C.F.R. Petroșani

NECAZURILE | 
UNUI PROCENT^ 

Procentul, după cum se știe, ^ste Ș 
a o suta parte dintr-o cantitate, g 
el exprimă proporția in raport cu Й 
o sută. Fiind și eu un astfel de 8 
procent încerc să 
necazuri recente, 
mina Aninoasa.

Deși exist ca 
calculează conținutul de cenușă din § 
cărbune, totuși nu am fost prea 8 
mult băgat în seamă de minerii § 
aninoseni decît de un timp încoace 1

povestesc cîteva g 
întimpinate la 8

X 
procent cînd se 8

de dări de seamă și alegeri. In 
planul stabilit se prevede ca 
pînă la data de 1 februarie 
«962 să fie terminate alege
rile în grupele sindicale pre
cum și în cele 9 comitete de 
secții. De asemenea, membrii 
comitetului au fost reparti
zați pe comitete de secții, au 
primit sarcina să sprijine în
deaproape pregătirea și des
fășurarea alegerilor sindicale. 
Astfel, tovarășul Dumitraș 
loan, membru al comitetului, 
a fost repartizat să răspundă 
de secția sindicală din secto
rul I, tov. Bulea Dumitru de 
sectorul V, tov. ionașcu loan 
de sectorul IX etc.

Acești tovarăși au acordat 
un ajutor efectiv pregătirii a- 
dunărilor de alegeri. Ei au 
Stabilit împreună cu comite
tele de secții măsuri concrete 
privind mobilizarea muncitori
lor, tehnicienilor și inginerilor 
la îndeplinirea ritmică a sar
cinilor de producție. Printre 
altele, în sectoarele producti
ve ale exploatării s-au luat 
măsuri de aprovizionare rit
mică a brigăzilor cu material 
lemnos și vagonete goale. 
S-au repartizat cei mal buni

■preț pe calitatea produselor.
Fiind curios din fire și destul 

de înzestrat cu pricepere, mi-am 
dat repede seama că eu prețuiesc 

, cu atît mai mult cu cit sînt mai 
ingineri, maiștri mineri și ar- $ mic în producția brută.. 
tificieri să răspundă de bri
găzile rămase în urmă spre a 
le ajuta să se ridice Ia nive
lul celor fruntașe.

Ca urmare a măsurilor lua
te de comitetul sindicatului 
și conducerea minei privind 
crearea unor condiții tot mai 
bune de lucru, minerii din A- 
nînoasa au reușit să obțină 
rezultate importante în pro
ducție. De la începutul aces
tui an și pînă în prezent ei 
au dat 2.284 tone cărbune 
peste plan. De remarcat este 
faptul că fiecare sector pro
ductiv a extras între 260—900 
tone cărbune mai mult decît 
sarcinile de producție.

In pregătirea și. în Intim- 
pinarea alegerilor s-au luat 
măsuri de intensificare a mun
cii cultural-educative, se vor 
organiza expuneri despre drep
turile și îndatoririle membri
lor de sindicat, despre demo
crația muncitorească, sarcinile 
ce revin sindicatelor din Di
rectivele celui de-al III-lea 
Congres al partidului și din 
Rezoluția Congresului al IV - 
leă al sindicatelor din R.P.R.

3 In afară de asta trebuie să arăt 
i{ că am și un cusur : sînt tare în- 
> căpățînat. Asta mai ales pentru 
î faptul că dintre procentele ce in- 
; dică calitatea cărbunelui pe mine 
î se pune cea mai mare bază. M.~am 
1 încrezut cum se spune și nu cedez 
| așa ușor. Dar asta nu din vina 
j mea. îmi dau seama că eu singur 
; nu pot face nimic ca să scad, să 
( fiu astfel mai valoros, deci trebuie 
, să fiu ajutat de oameni, prin di~ 
ț ferite forme. Așa că m-am lăsat 
I în grija lor. In ei, mi-am pus nă~ 
I dejdea. In aceasta constă încăpățt- 
j narea mea.
J La Aninoasa însă, începînd din 
■I primele zile ale anului trecut, 
I m-am bucurat de deosebită grijă. 

■I Minerii de aici căutau prin tot fe- 
1 Iul de mijloace să reducă cît mai 
j mult conținutul de cenușă — al 
i cărei procent îl reprezint din 
г cărbunele extras. La locurile de 
’ muncă șistul vizibil era ales cu ., 
j grijă, cînd se iveau intercalații ele ]! 
s se pușcau separat ; de pe crațere, > 
j la guri de rol. și banda principală Ё 
І de transport șistul vizibil era, de bj

(Continuare în pag, 3-a>) г 
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STEAGUL ROȘU

\La Paroșeni
♦

a luat funță 
un cerc Literar

Pe coridoare încă se mai auzea 
ecoul clopoțelului. Era animația 
caracteristici sfîrșitului de curs. 
Seraliștii se îndreptau spre case. 
In clasele IX și X însă mai ră
măseseră c'tțiva elevi. Din sala 
profesorilor ieși un tînăr. Se în
dreptă spre cei care-l așteptau. El 
li se adresă :

— Haideți tovarăși intr-o cla
să. Să începem.

Muncitorii-elevi se strînseră cu 
toții in clasa a X-a. Erau vreo 
10 la număr. Pînă să'Șt ocupe lo
cul în bancă tși aruncară ochii 
prin clasă. Parchetul continua să 

♦ strălucească de curățenie. Băncile 
» erau aliniate așa cum le găsiseră 

la prima oră. Pe tablă sta scris ; 
Alexandr Sergheevici Pușkin La 
ora precedentă se studiase la lim
ba rusă biografia marelui poet re
voluționar rus Pitșkin.

— Aș vrea ca cercul nostru li
terar pe care îl înființăm în seara 
asta să Se bucure de apreciere 
spuse, tov. Goia, profesorul de 
limbă romtnă. Aici va trebui să 
facem ceva în plus de ce faceți 
dumneavoastră în clasă. Vom dis
cuta încercările de creații, vom 
face recenzii la cărți.

Se citiră apoi unele creații pro
prii. Au citit elevii-muncitori 
Ghianea Dumitru și Glava Cor
nel din clasa a X-a. Ambele erau 
încercări de poezie, care apoi au 
fost analizate de membrii cercului 
literar.

Astăzi cînd partidul ne. creează 
toate condițiile e firesc ca mun
citorii să scrie versuri și proză 
cum e iire sc ca ei și fiii lor să 
devină ingineri, profesori, specia
liști în diferite domenii.
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Mariana și Fănel sint cole gi de grădiniță. Amîndoi fac 
parte din grupa celor mici de la grădinița din Uricani. Iată-i 
răsfoind o carte, frumos ilustrată.
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ÎN EDITURA

La gaseia de perefe a minei Vulcan

Se pol publica ediții interesante!
Gazeta 

Vulcan e 
și călătorii ce merg sau vin de la 
Dealul Babii se opresc să citească 
ce succese au mai dobîndit în în
trecere harnicii mineri vulcăneni. 
Și în majoritatea cazurilor, curio
zitatea lor este satisfăcută. Arti
colele de la gazeta de perete vor
besc despre entuziasta întrecere din 
adine, despre acei ce prin inova 
țiile și raționalizările aduse în pro
cesul de producție sporesc randa
mentele, ușurează munca minerilor

De o vreme însă, toți cei ce se 
gazetei de perete, 
clipe, apoi plecau

de perete de la miua 
așezată la vedere. Pînă

PETRU BREBEN
corespondent
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K. MARX — F. ENGELS

Despre sindicate
Culegerea cuprinde o serie 

de articole și scrisori precum 
șl fragmente de articole și 
scrisori din care reiese impor
tanța pe care o acordau înte
meietorii marxismului sindica
telor. Ei dezvăluie în aceste ar
ticole condițiile de apariție a 
sindicatelor, demonstrează ca
racterul lor țstorlc inevitabil, 
stabilesc locul sindicatelor în 
lupta de clasă a proletariatu
lui, elaborează programul 
activitate al sindicatelor.

p
POLITICA
u f :
făcut ?“. lucrare în care 

bazele 
partidului de

4 r
de
Lenin fundamentează 
ideologice ale 
tip nou și desăvîrșește zdro 
birea economismului — vari
antă rusă a revizionismului —, 
precum și alte lucrări scrise 
de V. I. Lenin în perioada ia- 
nuarîe-august 3 902, printre 
care „Materiale pentru elabo
rarea programului P.M.S.D.R.", 
articolul „Programul agrar al 
social-democrației ruse“ și di
ferite materiale pregătitoare.

V. I. LENIN
Opere complete, 

vol. 6
Volumul cuprinde lucrarea 

de importanța istorică „Ce-i
~~,"Ц----------  ------------

Cîteva noțiuni despre cancer
In lume cancerul ocupă lo

cul al doilea (după bolile de 
inimă) în ceea ce privește pe
ricolul pe care îl prezintă.

Cancerul este vindecabil 
dacă este descoperit și tratat 
In faza de început, dar poate 
deveni grav dacă este negli
jat. El se poate dezvolta pe 
oricare organ al corpului ome
nesc. Cel mai adesea se loca
lizează pe stomac, uter, sini, 
singe, rect etc. 
Pe unele orga
ne boala este 
mai ușoară, ca 
de exemplu pe 
piele, iar pe 
alte organe, ca 
pe sini, este mai gravă. La 
tineri cancerul prezintă 
pericol mai mare decît 
menii in vîrstă.

Un cancer se poate 
pe o boală mai veche, 
exemplu pe gastrită sau ulcer, 
netratat. O tumoare pe sîni, 
o rană pe uter etc. după un 
timp oarecare se poate trans
forma în cancer. Aceste boli 
care pot da naștere unui can
cer se numesc boli precance- 
roase. Bolile precanceroase 
trebuie neapărat arătate me
dicului, ele trebuie tratate cu 
toată insistența pînă la vin
decare.

Tratamentul bolilor precan
ceroase, combaterea fumatului, 
protecția muncii în industria 
chimică sînt cîteva măsuri de 
luptă împotriva cancerului.

Un cancer poate să apară și 
fără o boală precanceroasă. 
Cancerul se poate dezvolta în 
numai cîteva luni ori în cîțiva 
ani. La Început cancerul dă 
bolnavului supărări foarte 
mici, ceea ce face ca deseori 
să fie neglijat. Tocmai in a 
ceastă fază de început, la cele 
mal mici semne, trebuie să fie 
consultat medicul.

Orice femeie care observă o 
tumoare mică la sin trebuie 
să consulte medicul. De ase
menea. un început de hemo
ragie uteriană anormală, orl- 
cit de mică ar fi ea, un scaun 
negru ca păcura, sau cu singe 
proaspăt obligă pe bolnav să

oooooo-ooocoo oooooooooooooo

Sfatul medicului

ducerea în viață a angajamentelor 
luate.

Pe baza angajamentelor indivi
duale și pe sectoare colectivul mi
nei Vulcan a hotărît să extragă 
în 1962, 31.000 tone de cărbune 
în afara sarcinilor anuale de plan, 
să ridice productivitatea muncii la 
1.150 tone'p°st, calitatea cărbune
lui s-o îmbunătățească cu 0,5 pro- 
-ente, iar suma economiilor reali
zate să se ridice ia 750.000 lei.

Abia pășit în noul an, colectivul 
minei a pornit o întrecere plină de 
tvînt pentru a da viață angaja
mentelor. îndrumat de comitetul 
de partid al minei, colectivul ga
zetei de perete ar fi putut scoate 
o ediție prin care să oglindească 
măsurile tehnico-organizatorice lua
te de conducerile minei și sectoare
lor pentru a asigura încă din pri
mele zile îndeplinirea și depășirea 
ritmică și la toți indicii a sarcinilor 
de plan. De asemenea, se puteau 
publica articole care să arate cu 
ce intenționează să vină în spriji
nul minerilor inovatorii și raționa- 
lizatorii minei, să popularizeze larg 
primele succese dobîndite în acest 
an. Acestea sînt doar cîteva din 
problemele la ordinea zilei pe care 
colectivul gazetei de perete, în 
frunte cu tovarășul Macavei Nico- 
lae, le-ar fi putut aborda în. prima 
ediție ce ar fi trebuit să apară în 
acest an. Bineînțeles că nu vor tre
bui omise nici articolele legate de 
problemele de viață ale minerilor, 
cele de educarea tineretului etc.

îndrumat de comitetul de partid 
al minei, colectivul de redacție al 
gazetei de perete va trebui să 
scoată cu tegularitate ediții care 
să atragă din nou atenția tuturor 
celor ce se opresc in fața gazetei.

opreau în ( fața 
stăteau cîteva 
murmurind.

— Păi articolul cu realizarea 
planului anual pe 1961, cel des
pre hărnicia muncitorilor de la 
lămpărie și toate celelalte le-am 
citit încă pe la jumătatea lunii de
cembrie.

Toți cei ce plecau din fața ga
zetei de perete aveau dreptate »ă 
fie nemulțumiți. De atunci și pînă 
acum, în viața colectivului minei 
s-au petrecut lucruri importante. 
Minerii, tehnicienii și inginerii .mi
nei au dezbătut în ședințe entu
ziaste cifrele de plan pe anul 1962. 
In discuțiile purtate în cadrul șe
dințelor de dezbatere a sarcinilor 
de plan pe sectoare și exploatare, 
mineri cum sînt Drob GheorgKe, 
Tucaciuc Mihai și alții s-au anga
jat ca împreună cu brigăzile pe 
care le conduc să extragă în anul 
1962 între 1000 2000 tone de 
cărbune de bună calitate peste sar
cinile anuale de plan. La rîndul 
lor, numeroși maiștri, artificieri, 
tehnicieni și ingineri s-au angajat 
să acorde un sprijin tehnico-or- 
ganizatoric tot mai calificat spre 
a ajuta brigăzile de mineri la tra-

al clasei
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8 NOTĂ: Utilaje lăsate în părăsire

acordă o 
problemelor 
aspectelor referitoa-

atenție 
actuale,

O . ...................-

8 Cartierul Braia Cupeni. Pe lîn- 
g gă blocurile noi. copiii au făcut
8 pîrtie de ghețuș. Pînă departe ră-, 
§ sună glasurile vesele ale micilor 
o patinatori și ale celor cu săniuțele.
g Totuși, copiii au o mare nemul- , 
s (urnire. Pe țrirtia lor de ghețuș , 
зляг obstacole care le împiedică
8 distracția, constituie piedici în ca- i 
g lea săniuțelor: două tractoare 
й mari. Da nu numai în aceasta
g constă răul.
g Intr-adevăr, pe stradă. lingă
8 blocurile Braia din Lupeni stau

părăsite încă din decembrie două 
tractoare. Ele poartă numărul 
51.071 și, respectiv, 51,078 și a~ 
parțin energeticienllor de la Pa~ 
roșeni. De fiecare tractor ntai e te 
atașată și cîte o remorcă auto cu 
diferite materiale de instalații.

Cum este posibil ca două trac
toare să fie părăsite cu s aptă mu 
nile, lăsate la voia întimpiirii 
pradă intemperiilor si ruginei ? 
Ce părere au energeticienii de la 
Paroșeni de asemenea „grija" față 
de utilaje ?

ceară un consult medical, să 
se supună unui examen rigu
ros. Chiar lipsa poftei de mln- 
care, la un bolnav de peste 
40 de ani poate fl un semn 
de început de cancer de sto
mac. Dacă un cancer este des
coperit în această fază boala 
este operabilă și deci se poate 
vindeca. Nu trebuie să aștep
tăm luni de zile pînă ce boala 
se învechește și apar vărsă

turile, slăbirea 
organismului.

Medicina dis
pune azi de 
mijloace preci
se de a pune 

de cancer, la în-

învățătura 
marx st-Jeninistă 
despre partidul 

clăsei mur doare
de GRIGORE COMARTIN
Lucrarea tratează probleme

le principale ale învățăturii 
marxist-leniniste cu privire la 
partidul revoluționar 
muncitoare.

Autorul 
deosebită 
în special
re la conducerea de către 
partidul nostru a operei de 
făurire a noii orinduiri socia
le, la întărirea politică și or
ganizatorică a P.M.R. — forța 
conducătoare a poporului în 
opera de desăvlrșire a con
strucției socialismului în țara 
noastră.

OO OOOOOOOO OOOOCOOOVXJOOUOOO 
diagnosticul 
ceput. Condiția este ca bol
navul să se prezinte din timp, 
la medic. Cu cit boala este 
descoperită mal la început cu 
atît șansele de vindecare sînt 
mai mari.

Tratamentul cancerului se 
poate face după caz prin : o- 
perațle, distrugerea cancerului 
prin raze și prin tratament 
medicamentos și hormonal.

De cea mai mare importan
ță este insă prevenirea și lup
ta împotriva cancerului.

Examinările in masă a În
tregii populații este o formă 
profilactică de luptă împotri
va cancerului și are ca scop 
surprinderea bolii in faza 
de inceput. Această 
practică pe scară 
U.R.S.S.

Și la noi in țară 
semena preocupări. Astfel ra- 
diomlcrofotografiile obliga
torii întregii populații au ca 
scop descoperirea cancerului 
pulmonar. Examenul ginecolo
gic obligator tuturor femeilor, 
are ca scop descoperirea can 
cerului uterin.

O problemă foarte impor
tantă pentru combaterea can
cerului este educația sanitară 
a populației, cultivarea la fie
care om a Încrederii față de 
progresele înregistrate de ști
ință, față de grija ce 11 
poartă oamenilor muncii.

pe exemplu

un 
la oa-

forma 
ca de

formă 
largă

există

el 
se 
ІП

a-

se

dr. DUM1TBU FASCII
Spitalul unificat Petroșani

OmulAnul acesta 
în U.K.S.S. va 
fi terminată me
canizarea com
plexă a proceselor de produc
ție în 120 de întreprinderi, vor 
fi puse în funcțiune peste 700 
de linii automate și peste 1700 
de Unii mecanizate de produc
ție in flux.

In 1962, vor fi create și puse 
în funcțiune alte 3240 de linii 
automate și mecanizate de 
producție în flux.

Ce aduc oamenilor mecani
zarea și automatizarea ?. Bine 
■au rău ?

șl automatizarea
de LUDMILA B1KCEANSKAIA

Nu încape Îndoială că pro
gresul tehnic duce la ridica
rea productivității muncii, la 
ușurarea muncii oamenilor, la 
îmbunătățirea vieții tor.

Dar, In țările capitellate ma
șini și utilaje noi înseamnă 
mii de șomeri noi. Nu este deci 
de mirare că

Combinatul metalurgic din Magnitogorsk. Aici se 
construiește cea mai mare secție automatizată de 
lingouri din U.R.S.S.

muncitorii din 
aceste țări pri
vesc cu dușmă
nie tehnica 
nouă.

Care este a- 
titudinea mun
citorilor sovie
tici față de a- 
utomatizare ?

Pentru я afla 
părerea lor am 
vizitat una din 
întreprinderile 
moscovite — 

uzina de rul
menți nr. 1. Am 
trecut prin
tre șirurile de 
mașini - unelte 
și m-am oprit 
lingă un om 
In vîrstă. Era 
Vladimir Palkin,

двийавее 
un veteran al 
aceatel uzine. El 
lucrează aici 

de aproape 80
de ani. Dar nu a lucrat tot
deauna la un aaemenea agre
gat. In urmă cu trei ani el 
prindea inelele de rulmenți cu 
cleștele și le șlefuia la poli
zor.

In prezent, la uzină există 
un mare număr de mașini ide 
șlefuit care sint dotate cu o- 
peratori automați. Muncitorii 
trebuie doar să umple jghea
bul cu inele, iar de rest are 
grijă automatul. Productivita
tea muncii a crescut conside
rabil. Acum muncitorii șlefu- 
iesc nu 2.000 ei 5.000 de inele 
pe schimb. In secție lucrează 
mai puțini oameni.

L-am întrebat pe Vladimir 
Palkin ce s-a întimplat cu mun
citorii cînd în secție au fost 
aduse aceste mașini minunate. 
Care este atitudinea muncito
rilor față de noile utilaje. Nu 
se tem ei oare de a fi conce
diat! ?

>— Să se teamă ? — s-a miJ 
rat Palkin. In cel mai rău caz 
vor trece In altă secție. Altce
va ne neliniștea. Nu ne venea 
să plecăm din secția în care 
lucrasem aproape toată viața. 
Șeful secției ne-a asigurat că 
nu vom fi concediați. El ne-a 
explicat că usina iși lărgește 
producția și că va fi de lucru 
pentru fiecare. Trebuie Insă



STEAGUL ROȘU

O nouă 
brigadă fruntașă 

pe sector
Brigada lui Codrea Gavrilă 

din sectorul li al minei Ani
noasa e cunoscută doar de pu
țină vreme. Și aceasta din cau
ză că brigada a fost constitui
tă doar acum clteva zile. Șe
ful brigăzii, tov. Codrea Ga
vrilă a lucrat pînă la începu
tul acestei luni in abatajul 
condus de tov. Cosma Remus 

unul dintre cei mal buni 
mineri ai Aninoasei, ales de
legat la Conferința regională 
de partid.

Noua brigadă, cea condusă 
de tov. Codrea, care extrage 
Cărbune dintr-un abataj came
ră pe stratul V, a pornit la 
întrecere cu brigada tovarășu
lui Cosma Remus pentru în
deplinirea angajamentelor lua
te pe anul 1962. Muncind cu 
însuflețire, brigada lui Codrea 
Gavrilă a dat în primele 5 zile 
lucrătoare ale acestui an peste 
60 tone de cărbune peste plan. 
Astfel, in sectorul II al minei 
Aninoasa a apărut o nouă bri
gadă fruntașă.
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♦ Mai mult ca oriunde, la Uri- J
♦ câni s-ar crede că noul are cei ♦
♦ mai multi amici. Mina nouă, oraș ♦

444444

Timpul trebuie prețuit I
. ♦ nou, colectiv .tînăr și entuziast în

Aceasta situație se datoreș- ♦ toate. Deci teren propice pentru 
minerit să fie indră 
deschidă largi căi de

Zidarul Ghebedi Iosif este 
supărat foc. Nu din cauza fri 
gulul sau că vreunul din bri 
gada lui ar fi făcut vreo boa
cănă. Doar toți, și Jiveț Pe
tru, și Ghebedi Ioslf, băiatul 
zidarului, și dulgherul Carlonț 
Nicolae, și muncitorul Varga 
Petru știu cum să lucreze, își 
cunosc meseria. Necazul 
împotriva altora.

— Uitați-vă la blocul 
tru, nr. І0. Priviți cum 
După ce 
beton, ne 
cărămidă, 
fundație, 
I, blocul 
nu-i cărămidă cu goluri de ca
re prevede proiectul, iar fa
brica nu ne dă decît în... 
tie. Cine va putea plăti 
pul pierdut ?

...Supărarea bătrinului 
de pe șantierul Viscoza-Lu- 
peni este pe deplin justă. Din 
lipsă de cărămidă pentru zi
durile portante (exterioare), 
construcția a patru blocuri 
mari cu peste 160 de aparta
mente s-a oprit. Se pierd za
darnic mai mult de trei luni 
de zile, timp care nu va mai 
putea fi recuperat, 
blocurile respective, 
fie terminate pînă 
vor fi gata de-abia 
și tul anului.

lui e

nos- 
stă 1 

turnăm fundația de 
oprim, din lipsă de 
Blocul 9 s-a oprit la 
blocul c la etajul 
D Ia etajul II, Că

te serviciului de aprovizionare « 
al T.R.C.H. Deva, care n-a ț 
luat măsuri pentru ca să fie ♦ 
adusă cărămida necesară con- ♦ 
strucțiilor aflate în execuție. * 

Cu greutăți asemănătoare ♦ 
trebuie să lupte. constructorii ♦

444 44 4

ca noul în 
git, să i se 
pătrundere.

O vorbă din bătrîni spune însă 
că iepurele sare de acolo de unde 
nu te aștepți. Nimeni nu s-ar aș-

Cîte ceva uespre 10 ♦
444
4

mar- 
tim-

zidar

Așa că 
in loc să 
in iunie, 

către sfîr-

și pe alte șantiere ale Văii 
Jiului. Astfel, din lipsă de u- 
tilaje grele (buldozere, scre- 
pere, excavatoare) de vreo pa
tru ani se tot construiește 
pista de la Petrila-Maleia. O ♦ 
seamă de nci șantiere ea Li- ♦ tepta la o surpriză neplăcută în 
vezeni-Petroșani, Petrila, Vul- $ domeniul promovării noului la 
can, nu au primit încă planu- ț Uricani. Și totuși la Uricani s-au 
rile de lucrări, cu toate că blo- ♦ găsit urni să dovedească opoziție 
curile respective trebuie date « față de nou. Ca și la celelalte ex- 
în folosință încă în acest an. * ploatări miniere din Valea fiu- 
Și, timpul trece... ♦ lui și la mina Uricani au fost in

La Sohodol-Paroșenî, există ♦ traduse, la lucrările de pregătiri, 
turnată de vreo 3 ani funda- , în ultimele luni ale anului tre-

♦
♦4

suporți telescopici

♦ 
♦

♦ 
♦ 
♦ 
♦

ția unui bloc. Anul trecut, 
șantierul Vulcan a primit dis
poziția să înceapă lucrările. 
După cîteva săptămîni Insă, 
a venit ordinul de oprire a 
execuției clădirii. Și fundația 
se degradează, timpul trece 
și încă un obiectiv stă 1

Mai poate fi oare recuperat 
timpul pierdut din lipsă 
materiale, proiecte, utilaje, 
avizări ? Oricît asalt s-ar 
după aceea, săptămlnile, 
nile scurse nu mai pot fi 
cuperate 1

Conducerile grupului 
șantiere din Valea Jiului, 
T.R.C.H., beneficiarii lucrări
lor trebuie să intervină cu 
toată hotărîrea pentru ca a- 
nul acesta, cînd 
tierelor este mai 
la sută decit anul 
structorii să aibă 
materiale, 
astfel ca fiecare zi 
losită din plin I

Comunistul Teodor Cîrnat și utemistul Drenovski Gheor- 
ghe se numără printre muncit orii fruntași ăi secției reparații 
electrice de la termocentrala Paroșenî.

IN CLIȘEU : Cei doi muh citori In timpul lucrului.

să învățăm să lucrăm Ia auto
mate.

Timp de un an și chiar mai 
mult muncitorii au învățat cu 
inginerii și constructorii. A- 
cum, ei și-au însușit noi spe
cialități. Vladimir a devenii 
niotor-ajustor. Aproape toți 
muncitorii au rămas în uzină. 
Salariul nu numai că nu a scă
zut, ci dimpotrivă, a crescut. 
Muncitorii deservesc simultan 
cîteva mașini-unelte și miihca 
lor este cu mult mai ușoară 
fi mai plăcută decît în trecut.

Palkin mi-a arătat un mun
citor bătrîn — Serghei Markov 
— in vîrstă de 60 de ani. El 
lucrează de mult la rulmenți 
șl se pregătea să lasă la pen
sie. Cînd au adus în secție ma- 
Îinile automate s-a răzglndit.

-a hotărît să încerce tehnica 
nouă. Pentru asemenea auto
mate vîrsta nu este o piedică.

— Socotiți și dvs. dacă ne 
bucurăm sau nu de mașinile- 
unelte mi-a spus el în în
chiriere.

In privirea lui se putea citi 
încrederea omului care nu este 
îngrijorat de soarta sa.

In altă secție am întîlnit pe 
tlnăra Olga Plevako. Cîndva 
Olga si tovarășele ei cărau gă
leți pline cu inele și le spălau 
in cada cu emulsie. Muncitoa
rele măsurau schimbul după 
numărul găleților cărate. Dacă 
erau 50, însemna că trebuie să 
șune sirena uzinei.

In secție au fost instalate

mașini de spălat și muncă 01- 
găi a devenit de prisos. Cre
deți că au concediat-o ? Nu, 
au trimis-o să învețe la școala 
medie tehnică de construcții 
de mașini. După 
cesteia Olga s-a 
ție. Ea conduce 
35 de oameni și 
răspundere. O dată cu Olga au 
crescut în muncă și tovarășele 
ei care cărau gălețile. Ele lu
crează la diferite mașini auto
mate.

Astfel, automatizarea se ex
tinde fără să dăuneze cuiva.

Dar ce va fi în viitor ? La 
sfîrșitul septenalului uzina de 
rulmenți va deveni un uriaș 
automat. Fiecare patru din 
cinci rulmenți vor fi produși 
de linii automate, Toți sala- 
riații, fără excepție, vor ră- 
mîne în uzină. Jumătate din 
ei vor deservi liniile automa
te, iar ceilalți vor trece în 
noua secție de serii unicale.

Dar ce va fi atunci cînd 
cererea de forță de muncă va 
fi egală cu oferta ? Nu va fi 
oare șomaj ? Nicidecum. Vor 
avea ioc evenimente cu mult 
mai plăcute — se Va reduce 
ziua de‘ muneă. De fapt ea se 
reduce de pe acum. In următo
rul deceniu, conform noului 
Program al P.C.U.S., în 
U.R S.S. va fi cea mai scur.tăi 
zi de muncă din lume. Totoda
tă salariul real va crește.

Așadar automatizarea cores
punde celor mai vitale interese 
ale oamenilor muncii.

absolvirea a- 
întors în sec- 
o brigadă de 
are o mare

Exploatarea 
minieră Lupeni

anunță ținerea unui con
curs pentru ocuparea 

posturilor de :
O maiștri mineri

« prim-maifiri mineri 
4$ tehnicieni dispeceri 

pentru transport.
Concursul se va fine în 

ziua de 22 ianuarie 1962 
la exploatarea minieră Lu
peni.

Cererile de înscriere la 
concurs se depun la bi
roul personal al exploa
tării, însoțite de : certifi
cat de naștere tip R.P.R. 
(în copie), diploma de 
absolvire (în copie) a 
școlii de maiștri, autobio
grafie.
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cui, un lot de 10 suporți teles
copici pentru susținerea perfora 
(oarelor in timpul lucrului. Dar 
măsura luată în scopul ușurării 
muncii minerilor de la pregătiri 
nu a fost înțeleasă la adevărata 
ei valoare. Suporții telescopici stau 
nefolosiți. Se spune că din cauza 
presiunii ridicate (5 atmosfere) a 
aerului comprimat la locurile de 
muncă — ce nu-i rău — perfora
toarele trepidează puternic pe su 
porți în timpul funcționării. Că 
așa ceva se poate întîrripla, nimeni 
nu contestă. Dar oare perforatoa
rele nu trepidează tot atît de pu
ternic pe umerii minerilor, în 
timpul cînd lucrează cu ele la per-
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* forarea găuritor de pudoare ? A-
J ceste trepidații zdruncină umerii,
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da 
lu
re-

de
a

planul șan 
mare cu 50 
trecut, con- 
la îndemînă « 

utilaje, proiecte 4 
să fie fo- •

întreg organismul celor ce lucrea
ză cu ele.

Este de datoria organelor de 
protecția muncii de la mina Uri 
câni să ia măsuri pentru ca supor
ții telescopici să-și justifice exis
tența la locurile de muncă pentru 
a proteja munca minerilor; opo
ziția față de promovarea noului 

î să fie înfrîntă.
♦ I. BRADEANU

M1HA1

Necazurile unui procent
(Urmare din pag. l-a)

asemenea, înlăturat aproape în în 
tregime. Cărbunele ce se scurgea 
în cupe purtate de funicular spre 
preparația Petrila era de bună ca
litate. Toate acestea datorită mă
surilor luate pentru a se extrage 
cărbune cit mai curat, strădaniilor 
depuse de mineri și ceilalți mun
citori în acest scop. Apoi s-a aflat 
de inițiativa brigăzii lui Gbioancă 
Sabin de la Lupeni, de a nu 
avea „nici un vagonet rebutat 
pentru șist‘‘. Această inițiativă va
loroasă a fost îmbrățișată cit căl
dură de minerii aninoseni și ex 
tinsă la toate locurile de muncă. 
Ea a dat roade bune. Simțeam 
cum scad sub cifră planificată, cum 
cărbunele era mai ușurat parcă de 
o povară, măi curat și cum cei ce 
se străduiau să extragă cărbune de 
calitate ca minerii din brigăzile 
conduse de Mănăilă Vasile, Prața 
Gherasim, Schneider Francisc, Un- 
gureanu Vasile, Moisiu Remus se 
bucurau de succesele obținute. De 
numele lor, de al sectoarelor și de 
întreaga mină eram legat și eu. 
Eram amintit mereu la gazete de 
perete, consfătuiri, ziare și chiar 
la radio ca un procent buh, obținui 
cu trudă. Și la rîndu-mi, mă bucu
ram de succesele celor ce s-au în
grijit să fiu așa.

Asta a durat luni de-a rîndul, 
pînă la începutul lunii decembrie. 
Mina Aninoasa a primit pe arfu, 
1961 pentru calitatea corespunză
toare a cărbunelui extras bonifica
ții în valoare de peste 1.100.000 
(ei, fiind în această privință frun
tașă pe bazin.

Insă tocmai în ultima lună a lui 
1961 s-au supărat parcă pe mine, 
neglijîndu-mă. De aici încep ne
cazurile mele. Și cum să nu mă 
necăjesc cînd, mă obișntiiSem \attt 
amar de vreme să fiu la loc de 
cinste și deodată, așa pe negîndite, 
să ajung de ocară. Căutam să aflu 
care e cauza disgrației în care că
zusem. Unii vorbeau că în ultima 
lună a anului principalul e îndepli
nirea planului de producție. Am 
mai aflat că a intrat în exploa-

, tare stratul 15 la sectorul 11, strat 
care are la coperiș o intercalație 
cu o grosime de circa 30—40 cm. 
și care nu se poate pușca separat. 
O cauză obiectivă, deci. Insă au 
fost și altele: în primul rind pu- 
nindu-se accent numai pe realiza' 
rea planului s-a neglijat alegerea 
șistului la locurile de muncă, maiș
trii nu se mai interesau ca înainte 
de problema calității, pe banda 
principală de transport de la su
prafață sterilul se strecura mai în 
voie către cupele farticularului.
Toate acestea au făcut ca pe lima 
respectivă mina Aninoasa să fie 
penalizată pentru calitate cu 704 
tone de cărbune.

Aducîndu-mi aminte însă că o- 
dată cu dezbaterea cifrelor de plan 
pe 1962 minerii Aninoasei, pe lin
gă angajamente, s-au obligat ca în 
noul an să extragă cărbune cu un 
procent de cenușă redus față de 
cel planificat, parcă mi-a mai ve
nit inima la loc. Îmi ziceam că 
situația din decembrie 1961 se va 
scbimba odată cu primele zde de 
lucru din noul an. Dar după cum 
se vede m-am înșelat. Rezultatele 
înregistrate 
cru și mai 
9 ianuarie, 
In această

întreprinderea 
de Explorări 

:| cu sediul în Lupeni 
ii str. Avram lancu nr. 1, : 

I ашіеаіа imediat Ș 
la :

îî — Dactilografe cu ț 
ii experiență, 
îî — Achizitori apro- i 

îi vizionare, i
îî -— Tehnicieni/ 
ii ’— Aflaiștri sondori/ î 
ii — A4agagioneri.

Salarii corespunzătoare. î 
Solicitanții se vor pre- î 

îi zenta la Serviciul perso- î 
ii nai și învățămînt al în- îî 
î; treprinderii cu acte de și 
îî studii și vechime. , ii

în primele zile de lu- 
precis pînă pe data de 
m-ău decepționat mult, 
perioadă, din păcate, 

eu, procentul am crescut 
sută.

Acest lucru trebuie să 
gindit întregului colectiv 
Experiența de anul trecut 
blema calității trebuie folosită in
tens, măsurjle propuse pentru ale
gerea șistului e necesar s& fie a~ 
plicate, inițiativa „nici un vagonet 
de cărbune rebut at pentru șist" să 
fie extinsă la toate abatajele. Pe 
mineri, maiștri și cadrele tehnice 
ale minei îi rog fi le cer să-și 
amintească de angajamentul luat, 
de sarcinile ce le revin în privința 
calității: să muncească în așa fel 
ca să-mi înlăture necazurile, să 
scad mereu, ajungînd din nou un 
procent mic, cit se poate de mic. 
dar... fruntaș.

UN PROCENT
pentru conformitate

ST. ЕКАЕТ

cu 2 la

dea de 
de aici, 
în pro-

PROGRAM OE RADIO
12 ianuarie

PROGRAMUL I. 7,00 Radio
jurnal . Sumarul presei centrale, 
7,15 Gîntece despre brigadieri, 
8,00 Din presa de astăzi, 8,30 Cîn- 
tece și jocuri populare romînești 
și ale minorităților naționale. 9,00 
Concert de dimineață, 10,08 Mu
zică ușoară, 10,35 Concert distrac
tiv interpretat de fanfară, 11,03 
Concert simfonic, 12,10 Muzică de 
estradă de compozitori din țări so
cialiste. 13,05 Pagini alese din 
muzica de operetă, 14,00 Din fol
clorul popoarelor, 15,10 Muzică 
de cameră, 15,45 Cîntă orchestra 
de muzică populară „Doina Mol-- 
dovei“ a Filarmonicii de Stat din 
Iași, 16,15 Vorbește Moscova I 
16,45 Cîntece revoluționare, 17,30 
Emisiune muzicală pentru copii. 
18,00 Concert de tnuzică din ope
re, 19,25 Program pentru iubitorii 
muzicii populare romînești, 21,15 
Emisiune culturală. PROGRAMUL 
II 12,45 Din repertoriul interpte- 
ților noștri de muzică ușoară. 13,25 
Concert de prînz, 14,30 Din viața 
de concert a Capitalei, 15,00 Con
cert de muzică populară romîneas- 
că, 16,15 Mic recital de muzică: 
instrumentală, 16,30 Cîntece ma
rinărești, 17,00 Cîntece de dragoste 
$i jocuri populare romînești, 18,05 
Melodii... melodii, emisiune de mu
zică ușoară sovietică (reluare), 
19,00 Din creația de operetă a 
compozitorilor noștri, 19,30 Tea
tru la microfon : „Momente din 
Viața lui Mihai Eminescu'1 scena
riu radiofonic de Mircea Ștcfăttes- 
cu, 22,35 Canțonete.



STEAGUL ROȘU

V*

л

g
■< vl в

vr

N. S. Hrușciov 
a sosit la Minsk
MINSK 10 (Agerpres) — 

TASS transmite :
La 10 ianuarie N. S. Hruș- 

ciov, șeful guvernului sovietic, 
a sosit 
ticipa 
terilor 
rusiei.

La gara Minsk N. S. Hruș
ciov a fost întîmpinat de 
conducători ai republicii.

la Minsk pentru a par
ia Consfătuirea lucră- 
din agricultura Bielo-
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împofriva persecutării
P.C. din S.U.A.

LONDRA 10 (Agerpres)
Cunoscutul fizician englez 

prof. Burhop, doamna Peggy 
Middleton, primarul cartieru
lui londonez Greenwich, Ro
berts, membru al Comitetului 
executiv al sindicatului na
țional al muncitorilor din in
dustria de automobile, și cu
noscutul chirurg ortopedist 
Kessell au declarat că spri
jină „Comitetul pentru apă
rarea drepturilor democratice 
din S.U.A.", care a luat ființă 
in Anglia. Acest comitet luptă 
împotriva persecutării Partidu
lui Comunjs1- din S.U.A. de că
tre guvernul american.

-=©=-

International, 
energia ato- 

a declarat că 
centrul expe-

S. U. Д. au efectuat 
o nouă explozie nucleară
NEW YORK 10 (Agerpres) 
După cum transmite agen

ția United Press 
Comisia pentru 
mică din S.U.A. 
la 9 ianuarie la
rimental din statul Nevada a 
fost efectuată o nouă explo
zie nucleară subterană. Este 
cea de-a 9-a explozie nucleară 
din seria de experiențe efec
tuate actualmente de Statele 
Unite.

I Proteste împotriva conferinjei 
de la Punta del Este

к

CARAGAS 10 (Agerpres).
Conferința miniștrilor Afacerilor 

Externe ai țărilor membre ale 
O.S.A., care va avea loc la Punta 
del Este, constituie o manevră a 
imperialiștilor nord-americani, pre
cum și a elementelor reacționare 
din America Latină, care se stră
duiesc să pregătească un lanț în
treg de acțiuni agresive împotriva 
Cubei revoluționare, a declarat co
respondentului agenției TASS, Mar
tin Ramirez, vicepreședinte al Con
federației oamenilor muncii din 
Venezuela.

Astăzi, cînd se urzește o nouă 
crimă împotriva poporului cuban, 
a spus el, clasa muncitoare 
Venezuela își exprimă o dată 
mult solidaritatea frățească cu 
sa muncitoare revoluționară 
Cuba.

din 
mai 
cla- 
din

★

Intr-o convorbire cu corespon-

dentul agenției TASS, dr. Jose 
Sanchez Mijares, președintele Aso
ciației juriștilor democrați din Ve
nezuela, a declarat următoarele :

Conferința miniștrilor Afacerii’.
Externe ai țărilor membre ale Or
ganizației Statelor Americane, care 
va avea loc la 22 ianuarie la Pun
ta del Este, este convocată cu 
unicul țel de a se da o bază po
litică tendinței imperialiștilor de 
a înăbuși revoluția cubană victo
rioasă.

Metodele juridice la care recurge 
Organizația Statelor Americane, a 
adăugat Sanchez Mijares, au fost 
elaborate corespunzător cu dorin
țele imperialiștilor și se aplică în 
interesul imperialismului nord'a- 
merican.

Lupta popoarelor noastre, a sub
liniat dr. Sanchez, este menită 
apere principiul neamestecului 
autodeterminării popoarelor.

să
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Noila guverniiii sovietic adresată Selgiei în legatara 
tu vio area spatîuloi aerian ol й un ovioo kelgiai

MOSCOVA 10 (Agerpres). -
TASS transmite :

Guvernul sovietic a protestat pe 
lîngă guvernul Belgiei în legătură 
cu încălcarea spațiului aerian al 
Uniunii Sovietice de către un avion 
belgian cu reacție de tip „Cara 
velle".

Nota de protest â fost înmînată 
la 9 ianuarie de către Vasili Kuz
nețov, locțiitor al ministrului Afa
cerilor Externe al U.R.S.S., tui 
Hippolyte Cools, ambasadorul Bel
giei la Moscova.

Guvernul U.R.S.S. așteaptă, se 
spune în notă, ca guvernul belgian 
să ia măsurile necesare pentru wne- 
admiterea pe viitor a încălcărilor 
spațiului aerian al U.R.S.S. de către 
avioane belgiene.

După cum se arată în notă, la 
8 ianuarie ora 6,18 (ora Moscovei) 
un avion cu reacție de tip „Cara-

------------------ ©

velle" cu nr. FE-21078, aparținînd 
societății belgiene de transporturi 
aeriene „Sabena", a traversat fron
tiera sovieto-iraniană dinspre sud 
și a pătruns în spațiul aerian al 
Uniunii Sovietice. După avertis* 
mentele repetate ale serviciului de 
apărare .antiaeriană avionul a ate
rizat în regiunea orașului Groznîi. 
La bordul avionului se aflau 18 
călători și 8 membri ai echipajului.

V. Kuznețov a informat pe am
basador că organele de resort so
vietice acordă sprijin societății 
,,Sabena“ în ceea ce privește eva
cuarea din U.R.S.S. a călătorilor, 
avionului și membrilor echipajului.

Ambasadorul a exprimat regretul 
profund în legătură cu cele întîm- 
plate și a adus mulțumiri pentru 
grija manifestată de partea sovie
tică față de securitatea și sănăta
tea călătorilor și membrilor echipa
jului.

ѳ

Impasul regimului lui Salazar
Un articol dm „New York

NEW YORK 10 (Agerpres!).
Ziarul „New York Times" publi

că un articol al cunoscutului co
mentator american C. L. Sulzber
ger, care se află în prezent în Eu
ropa occidentală, în legătură cu 
gravul impas în care se găsește 
regimul Salazar din Portugalia.

Arătînd că regimul lui Salazar 
„suferă de pe urma eșecului unei 
politici bazate pe presupuneri anor
male", Sulzberger citează ca exem
plu al acestei' „anomalii" dorința 
Portugaliei de a menține un impe
riu colonial camuflat sub formă 
de „provincii". In acest sens co
mentatorul american declară că 
-„Goa nu este decît primul capitol 
al inevitabilelor schimbări" care 
vor trebui să se producă.

1 imes44
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înscenare judiciară intentată 
de guvernanții francezi

pariziană democrată amintește des
pre sentințele excesiv de blînde 
pronunțate de tribunalele militare 
franceze împotriva teroriștilor din 
„Organizația armată secretă" a ul- 
trareacționarilor francezi. Astfel, 
la procesul care a luat sfîrșit la 8 
ianuarie, în cazul unui terorist care 
a organizat în repetate rînduri ex
plozii cu bombe, dintre care una a 
pricinuit pagube materiale consi
derabile la Orleansville, tribunalul 
a pronunțat o sentință de cinci ani 
închisoare... cu suspendarea pe" 
depsei.

In prezent la Tribunalul militar 
special din Paris se judecă proce
sul unui grup de rebeli fasciști care 
în timpul puciului din aprilie 1961 
din Algeria au ocupat Comisariatul 
central din Alger și au răpit ar
mele depozitate acolo. Pînă astăzi 
însă la acest proces nici nu a fost 
pusă problema O.A.S. După cum 
arată „L’Humanite* acest tribunal 
militar și-a cucerit o tristă faimă 
prin indulgența sa față de pucîști.

PARIS 10 (Agerpres).
La 9 ianuarie la „Tribunalul 

forțelor armate" din Paris a înce
put procesul intentat preotului Ro
bert Davezies, acuzat de „atentat 
dinafară la securitatea statului".

Robert Davezies este autorul a 
două cărți : „Frontul", care a apă
rut în 1960 și a fost confiscată în 
Franța, și „Timpul pentru justi
ție", editată în 1961 în Elveția și 
interzisă în Franța. „Crima" de 
care este astăzi învinuit constă în 
faptul că el a ajutat să evadeze 
un grup de algerieni urmăriți de 
poliție. Ccmentînd acest proces, 
Alain Guerin scrie în ziarul „L-- 
Humanite" că este vorba despre 
„un proces politic înscenat unui 
om pe care guvernul de Gaulle și 
ofițerii, hotărîți să nu se dea în. 
lături de la nimic, nu‘1 pot ierta 
pentru faptul că și-a manifestat 
devotamentul față de cauza păcii 
în Algeria și a independenței po
porului algerian".

In această ordine

Sulzberger 
șeii costisitoare „refuzul Portuga
liei de a recunoaște realitatea re
voluției anticoloniale și de a face 
față necesităților evoluției sociale 
moderne".

Autorul articolului subliniază că 
pentru Portugalia se impune și ne
cesitatea stringentă de a~și revizui 
radical politica internă mai ales 
în domeniul sănătății și educației 
care, arată el, au rămas mult în 
urmă.

Sulzberger trece, apoi în revistă 
presiunea internă tot mai intensă 
la care este supus guvernul Sala
zars în ultimii trei ani la alege
rile din 1958 candidați! opoziției 
au obținut un număr surprinzător 
de mare de voturi în ciuda con
trolului autorităților, 
s-au dezvoltat o serie 
răscoala din 1959 
Salazarf cazul vasului -,-,Santa Ma
ria"-, insurecția din Angola, ches
tiunea Goa și răscoala de la Ве- 
fa".

Potrivit lui Sulzberger, Portuga
lia se află supusă unei duble pre
siuni pe de o parte „tendința de 
nestăvilit care va pune capăt ori
cărei forme de dominație a unei 
națiuni albe asupra unei națiuni de 
culoare"-, pe de alta „tendința de 
nestăvilit spre o modernizare și re
formă internă".

consideră drept gre-

De atunci 
de crize : 

împotrfva lui

de idei presa
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IbLAMAj Crește numărul șomerilor

I
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WASHINGTON 10 (Agerpres)
In Statele Unite s-a Înregistrat o nouă creștere a nu

mărului șomerilor. După cum transmite agenția United 
Press International, ministrul Muncii, Arthur Goldberg, a 
declarat la 9 ianuarie că în cursul lunii decembrie 1961 
numărul muncitorilor amer icani care nu au de lucru a, 
crescut cu 101.000, ajungîn d în prezent Ia 4.091.000. De 
asemenea, д scăzut numărul posturilor de muncă Existen
te în economia S.U.A.

Ministrul american a explicat această creștere a șo
majului prin „factori sezonieri".

Declarația președintelui Sukarno
MAKASSAR 10 (Agerpres).
La 8 ianuarie; înainte de a pleca 

spre Djakarta, președintele Indo
neziei, Sukarno, a declarat în ca
drul unei recepții că atentatul îm
potriva sa ;,a fost în mod cert or
ganizat de către agenții olandezi". 
„Aceasta, a declarat Sukarno; este 
cel de-al patrulea atentat împotri
va vieții mele".

După cum anunță agenția Asso
ciated Press, colonelul indonezian 
Yussuf, care conduce ancheta în le
gătură cu acest atentat, a declarat 
că „cercetările arată că în spatele 
tentativei de asasinat stau agenți 
ai olandezilor. Atentatul urmărea 
slăbirea spiritului de luptă al In
doneziei".

Opinia publică din numeroase 
țări condamnă acest atentat pus la 
cale de agenții colonialiștilor. Zia
rul „Al Gumhuria"; care apare la 
Cairo, subliniază că „toate indiciile 
demonstrează că în încercarea de 
asasinare a președintelui indonezian 
Sukarno sînt implicați agenții 
cului S.E.A.T.O.".

Acest atentat, scrie ziarul, 
parte din conspirația urzită de
terile imperialiste împotriva țărilor 
afro-asiatice care refuză să adere 
la blocuri militare, își consacră e- 
forturile dezvoltării lor economice 
și promovează o politică externă 
iubitoare de pace"s

©------------------
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ale unei organizații
RIO DE JANEIRO 10 (Ager- 

pres).
Agențiile de presă relatează des

pre acțiunile insolente ale unei or
ganizații fasciste din Brazilia care 
își desfășoară activitatea sub de
numirea de Mac, ceea ce se crede 
că ar însemna „Miliția anti-comu- 
nistă".

După cum anunță agenția Asso
ciated Press, această organizație se
cretă a început prin a ataca sediul 
din Rio de Janeiro al Uniunii Na-

■ -  : ——

Acțiuni insolente 
iascisfe din Brazilia
ționale a Studenților din Brazilia. 
La Porto Alegre, un grup de mem
bri ai Mac au încercat să acapa" 
reze un post de radio pențru a 
transmite emisiunile anticomuniste. 
La Sao Paulo huliganii fasciști au 
lipit pe zidurile clădirilor inscripții 
anti-comuniste.

Conducerea Uniunii Naționale a 
Studenților a dat publicității o de
clarație prin care condamnă acțiu
nile teroriste și reafirmă hotărîrea 
organizației studențești de a lupta 
pentru libertate.

Atacurile unor elemente reacționare din Congo 
împotriva lui Gizenga

LEOPOLDVILLE 10 (Agerpres,
In dimineața zilei de 9 ianuarie 

Kimwayi; vicepreședinte al Parti
dului solidarității africane (P.S.A.), 
una din principalele organizații 
politice din Congo; a făcut la o 
conferință de presă declarații ca
lomnioase la adresa lui Gizenga, 
președinte național al P.S.A.; prim- . 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al Republicii Congo. El a 
acuzat pe Gizenga; printre altele, 
de promovarea unei politici ;,care 
împiedică activitatea normală a 
guvernului central".

Kimwayi a afirmat că după ce 
ă ocupat funcția de președinte na
țional al Partidului național al lui 
Lumumba; Gizenga a pierdut în 
mod automat calitatea de membru 
al P.S.A. și nu mai poate râmîne 
în funcția de președinte al acestuia 
din urmă.

In după-amiaza aceleiași zile 
Gabriel Yumbu,vicepreședinte al 
P.S.A.; și Masenă; deputat în par-

lament din partea acestui partid, 
au condamnat cu asprime în decla
rațiile lor poziția lui Kimwayi și 
a adepților acestuia.

In numele majorității comitetu
lui de conducere al P.S.A., Yumbu 
a dat citire unui document semnat 
de majoritatea membrilor Parla
mentului din partea P.S.A. și a 
membrilor Adunării Provinciale, 
precum și de toate birourile loca
le ale P.S.A.; potrivit căruia Kim
wayi; precum și Kamitatu și Kin- 
kye, alți doi lideri ai P.S.A., sînt 
eliberați din funcțiile pe care le-au 
deținut în partid și excluși din 
rîndurile acestuia pentru nerespec- 
tarea statutului partidului și ieșiri 
nedemne la adresa lui Gizenga.

Lămurind această hotărîre a ma
jorității organelor de conducere ale 
P.S.A.; Yumbu a subliniat că Ka
mitatu, Kimwayi și Kinkye au ur
mărit să acapareze posturile de 
conducere în partid și să înlocuias
că în guvernul Adoula pe unii mi-

nistri din rîndurile membrilor 
P.S.A.

Răspunzînd la întrebarea cu pri
vire la participarea lui Gizenga la 
Partidul național al lui Lumumba, 
Yumbu a declarat că atît timp cît 
acest partid nu a fost întemeiat în 
mod definitiv — iar întemeierea 
lui rămîne una din principalele 
sarcini pe calea spre unirea forțe
lor naționaliste ale țării — Gizen
ga este ca și înainte președinte 
național al P.S.A.

Acțiunile lui Kamitatu, Kimwayi 
și Kinkye, a subliniat Yumbu, au 
fost inspirate de cercurile occiden
tale și, în primul rînd, americane 
care se străduiesc să distrugă uni
tatea forțelor patriotice ale țării; 
în special unitatea P.S.A., care s-a 
aflat întotdeauna, împreună cu 
Partidul mișcarea națională congo
leză și cu celelalte partide naționa
liste, în primele rînduri ale luptă
torilor pentru libertate.
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