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Prin unitățile comer
ciale industriale și ali
mentare din Valea Jiu’ 
lui, în 10 zile din aceas
tă lună, au fost desfăcute 
mărfuri în valoare de 
peste 6 milioane lei.

Cea mai mare vînzare 
F-a înregistrat la mărfu
rile industriale. Astfel, au 
fost vîndute 85 garnituri 
de mobilă de diferite ti
puri, 92 aparate de ra-

Abundență de măriun 
sporite

dio, 66 mașini 
mașini de spălat, 
de cusut și alte 
de uz casnic.

Prin magazinele ali
mentare populația din Va
lea Jiului a fost aprovi
zionată cu produse ali
mentare din abundență. 
In total valoarea produ
selor desfăcute prin uni
tățile alimentare în zece 
zile se ridică la 2.857.000 
lei.
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ACTIVITATE BOGATĂ
cert 
este 
nu ■ 
tre- 
fost 

51.814 volu- 
Numai în zece zii 

din acest an au fost îm
prumutate cărți de la b - 
blioteca centrală de a' 
proape 900 de persoane.

Ca mijloace de atrage ■ 
re a cititorilor colectivul 
bibliotecii a organizat di
ferite recenzii, seri litera
re, simpozioane, și alte 
acțiuni.

Berdaly Vasile, în clișeu, este unul din mecani
cii de locomotivă de la preparația Lupeni care 
muncește cu conștiinciozitate. El este fruntaș în 
activitatea de producție.

Iată-1 pe locomotiva pe care o conduce.

Zilnic, biblioteca 
trală din Petroșani 
vizitată de un mare 
rff.ăr de cititori. Anul 
cut de exemplu au 
distribuite
me.

In ultimul timp, de 
exemplu, au fost organi
zate recenzii la diferite 
romane cum sînt „Bătă
lie în marș", „Frații Er- 
șov“, „Șoseaua Nordu
lui', „Clopote" și altele.

In planul de muncă al 
colectivului bibliotecii din 
acest an sînt, de aseme
nea, prevăzute diferite ac
țiuni cu cartea precum și 

nu
de

înființarea unui mate 
măr de biblioteci 
casă.

O

Antrenamente în aer liber
Sub îndrumarea antrenorilor Marian Bazil și 

Adalbert Pop, lotul de fotbal al clubului Jiul 
din Petroșani și-a început ieri antrenamentele 
în aer liber.

in primele zece zile, jucătorii de fotbal de 
la Jiul vor face zilnic cite o oră antrenament 
în aer liber, iar apoi vor intra în programul de 
antrenament normal.

Din Iot fac parte 25 de jucători, componenți 
ai echipei care activează în categoria A 
de Tineret.

Paralel cu antrenamentele în 
aer liber, jucătorii de la Jiul 
participă și la activitatea teo
retică.
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Cel mai tînăr strungar al ter- ’ 
mocentralei Paroșeni este ute- 4 
mistui Marton,Florian, în clișeu,X 
pe care obiectivul fotografic l-a J 
prins strunjind șuruburi pentru j 
stîlpi metalici de înaltă tensiune, j 
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Productivitate sporită
In anul trecut, secto 

rul III era unul din sec 
toarele cu cele mai sla
be rezultate. Luni de-ă 
rîndul a rămas sub plan.

Minerii de aici în 
fru. e cu. comuniștii, au 
hotărît că în noul an să 
muncească mai bine, mai 
organizat. Conducerea 
sectorului a luat din timp 
măsuri pentru lichidare, 
lipsurilor. Acest lucru 
< co-firmat de rezul
tatele obținute pînă în 
prezent. In abataje pro
ductivitatea muncii a 
crescut mult. Brigada 
condusă de Schneider

Francisc, de pildă, care 
lucrează într-un abataj 
figuri pe stratul 15, a 
obținut un randament 
mai mare decît cel pre
văzut cu aproape 1800 
kg. de cărbune pe post. 
Cel mai mare randament 
a fost realizat în aba
tajul cu front scurt nr. 4 
stratul 14, unde muncesc 
minerii din btigada lui 
Stanciu Nicolae. Pe fie
care post ei au dat pes
te 8 tone de cărbune.

C. DANILA 
planificator — mina 

Aninoasa

UTILAJE NOI
In acest an minele din 

Valea Jiului vor fi înzes
trate cu utilaje și mașini 
moderne în valoare tota
lă de 67.000.000 lei. In 
această lună minerii din 
Lupeni au primit un plug 
pentru tăiat cărbune în 
stratele subțiri, 3 ventila
toare centrifugale de 5000 
m.c. pe minut, coloane te
lescopice pentru susține-
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rea perforatoarelor, va- 
gonete de mină, motoare 
pentru locomotivele 
troley și altele.

Și celorlalte exploatări 
le-au fost livrate diferite 
utilaje cum sînt : piese 
pentru lămpi de mină, 
ventilatoare, motoare pen
tru locomotive cu troley, 
precum și compresoare de 
45 m.c. tip Reșița.

----
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La 12 ianuarie 1962, d upă o lungă și grea suferință, 
a încetat din viață generalul-maior Țecov Florea.

Născut la 3 octombrie 1995, dintr-o familie de mun
citori, a cunoscut din fragedă copilărie exploatarea și mi
zeria în care se zbătea clasa muncitoare din Romînia, 
burgbezo-moșierească.

însuflețit de un fierbinte patriotism, cu căldura și en
tuziasmul care l-a caracte rizat, s-a alăturat încă de tî
năr luptei poporului, desfă șurată sub conducerea Parti
dului Comunist din Romîn ia. Datorită participării sale la 
acțiunile organizate de pa rtid. a suferit represiunile re
gimului burghezo-moșieresc .

Imediat după 23 Augu st 1944, devine membru al, 
Partidului Comunist din Romînia. Țecov Florea a deținut 
funcții de răspundere pe li nie de partid și de stat, iar din 
1952, a lucrat în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, 
muncind cu dragoste și devotament pentru înfăptuirea 
politicii partidului, pentru construirea socialismului.

Ca prețuire a meritelor deosebite în activitatea sa,, 
a fost distins cu ordine și medalii ale Republicii Popu
lare Romine.

încetarea din viață a tov. Țecov Florea reprezintă o 
pierdere dureroasă pentru tovarășii săi de muncă. Amin
tirea să va rămîne veșnic trează în inimile noastre.

UN GRUP DE TOVARĂȘI

opera 
de de- 
socia- 
regiu- 

produs

Participînd in calitate de 
delegat la lucrările Conferin
ței regionale de partid, mi-am 
dat încă odată seama de im
portanța contribuției pe care 
oamenii muncii din regiunea 
Hunedoara o ’ aduc la 
întregului nostru popor 
săvîrșire a construcției 
liste. In anul 1961, in 
nea Hunedoara s-au
cu 88 la sută mai mult căr
bune brut, de peste 4 ori mai 
mult minereu de fier, de pes
te 5 ori mai multă fontă, de 
peste 7 ori mai mult oțel și de 
peste 8 ori mai multe lami
nate finite decît in anul 1980." 
Aceste succese, la care mine
rii Văii Jiului ш 
din plin, sînt rod 
pline de avînt a 
muncii, conduși și 
ide organizațiile < 
pentru traducerea in viață a 
sarcinilor economice elaborate 
de cel de-al III-lea Congres 
al P.M.R.

întors de la lucrările Con
ferinței regionale de partid, 
am discutat cu tovarășii mei 
de muncă despre sarcinile de 
mare răspundere pe care Con
ferința le-a pus în fața noas
tră, a minerilor. „Industriei 
extractive — s-a arătat în da
rea de seamă prezentată în

eontribult 
at ' luptei 
oamenilor 

i mobilizați 
de partid,

1962 — an hotărîtor pentru construcția noii preparații

Șantierul Coroiești are nevoie de sprijin
„In scopul îmbunătățirii calității cărbunelui, șe 

va pune în funcțiune pînă în 1965 o nouă insta
lație de preparare în Valea Jiului, cu o capacitate 
de peste 3 milioa ne de tone/an, din саге 1 mi
lion de tone în 1963, construită pe baza unei 
tehnologii modern e‘‘.

(Directivele
șantierul Coroiești se rl- 
construcția noii prepara-dică 

ții de cărbune din Valea Jiu
lui. Aici lucrează un colectiv 
harnic de muncitori și tehni
cieni care se străduiește să e- 
xecute în bune condițiuni noul 
obiectiv industrial al bazinu
lui nostru carbonifer.

Pînă acum au fost realizate 
lucrări importante. Toate cor
purile de clădiri se află in 
construcție, în diferite stadii: 
se execută stația de încărcare 
a funicularului de șist, s-au 
turnat betoanele de fundație 
a pilonilor etc. Caracteristic 
pentru ritmul și volumul de 
lucrări este și faptul că în 
cursul trimestrului IV 1961 
fierarii-betoniști Pătru Nico
lae, Cochină Gheorghe, Drag- 
nea Ilie, Pătru Constantin, 
Mitroi Dumitru, Mocanu Mi
hai, Covacs Iosif și alții din

Congresului al III-lea al P.M.R.) 
brigada lui Voicu N. Gheorghe 
au fasonat și montat peste 15 
vagoane de fier beton în ar
măturile construcțiilor, iar 
dulgherii Bidiga Francisc, He- 
ghediiș Carol, Imecs Francisc, 
Stănescu loan, Șimon Petru, 
Bașa Benedic și alții din bri
gada lui Mate Alexandru ca și 
dulgherii din brigada lui Kec- 
seti Sigismund au confecțio
nat mii de metri pătrați de 
cofraje. Bine au muncit și 
betoniștii din echipele lui Nicu 
Vasile și Giurgi loan.

Dar oare munca pe acest 
șantier se desfășoară din plin ? 
Urmărind mai îndeaproape ac
tivitatea șantierului Coroiești, 
reiese că mai sînt stagnări, 
munca nu se desfășoară așa 
cum ar trebui, în special din 
vina unor întreprinderi" care 
au încheiat diferite contracte 
de prestațiuni șl livrări și pe

care nu le respectă. Iată ce ne 
spune inginerul șef al șantie
rului Coroiești — tov. Ionescu 
M. — despre felul cum e „a- 
jutat“ șantierul de către 
I.R.T.A.

„Pentru asigurarea planului 
de transport cu mijloace auto, 
grupul de șantiere T.C.M.C.- 
Coroiești, depune cu o lună 
înainte la I.R.T.A.-Petroșani, 
necesarul de transport. Acest 
plan este discutat de delega
tul nostru cu tovarășii din 
conducerea I.R.T.A. și aprobat 
de I.R.T.A. în raport de po
sibilitățile de transport. In 
plan se prevede totodată șl 
numărul mediu de mașini ac
tive care trebuie să fie în per
manență pe șantier, în circu
lație, pentru a face față ce
rințelor.

Pe luna noiembrie 1961, 
șantierul T.C.M.C.-Coroiești a 
cerut și I.R.T.A. Petroșani a 
aprobat un plan de transport 
de 60.000 tone cu 32 mașini 
active. La sfîrșitul lunii însă, 
rezultatul era complet nesa-

M1HA1 ȘTEFAN

fața Conferinței privitor la 
obiectivele pe 1962 — îi revin 
sarcini sporite. Pentru realiza
rea lor este necesar să se cre
eze condiții de muncă cores
punzătoare, astfel ca toate 
brigăzile să-și îndeplinească 
principalii indicatori de plan 
în mod ritmic, punîndu-se un 
accent deosebit pe ridicarea 
productivității muncii în aba
taje, îmbunătățirea continuă 
a calității produselor și redu
cerea consumurilor specifice".

Colectivul minei Lupeni s-a 
angajat ca în acest an să ex
tragă peste plan 30.900 tone 
eărbune Cocsificabil, să spo
rească randamentul la 1,090 
tone pe post pe exploatare, să 
reducă procentul de cenușă cu 
0,2 la sută și să înscrie Ia ca
pitolul economii suma de, 
1.000.000 lei.

Brigada pe 'care o conduc, 
alături de celelalte brigăzi 
ale sectorului II, e hotărîtă 
să-și aducă din plin contribu
ția la realizarea obiectivelor 
pe anul 1962. Preocupați de 
creșterea randamentelor, de 
îmbunătățirea calității cărbu
nelui, am obținut rezultate 
bune. Față de 3,885 tone pe 
post, cit avem planificat, în 
abatajul nostru frontal noi 
am realizat in intervalul ce a 
trecut din acest an o produc
tivitate de 4,424 tone cărbu
ne pe post. Grija noastră față 
de calitate e reflectată de fap
tul că de mai multe luni nu 
am avut nici un vagonet de 
cărbune rebutat.

Discutînd cu comuniștii din 
sector, cu tovarășii mei de 
muncă despre modul cum tre
buie luptat pentru îndeplini
rea sarcinilor trasate de Con
ferința regională, am amintit 
despre inițiativa fumâliștilor 
de la Hunedoara de a realiza 
In fiecare lună planul cu o zi 
mai devreme, despre inițiati
va furnaliștilor de la Călan de 
a realiza încă din 1962 indi
cii- de plan prevăzuți pentru 
1965. Avem datoria să studiem 
aceste inițiative, deoarece și 
noi avem largi posibilități în 
această direcție. Aplicînd cu 
consecvență inițiativele „Nici 
un vagonet de cărbune rebu
tat", „Trei fîsii în două zile" 
In abatajele frontale, pentru 
a trece apoi la regimul „Ziua 
și două fîșii", preluînd ceea 
ce e valoros din experiența 
altor colective, muncind cu 
hotărîre pentru înfăptuirea 
angajamentelor, vom realiza 
cu siguranță sarcinile trasate 
de partid.

(Continuare in pagu 3-a)

NAGY ANDREI 
miner șef de brigadă 

mina Lupeni
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t La fiecare pas, pe 
к virfurile

„Latele Gagârin
„Primului 

Gagarin" — 
unui colet cu lalele neobiș
nuit de frumoase. Scrisoa
rea ce însoțea florile spu
ne : „Exprimlnd admirația 
olandezilor față de zborul! 
dv. am dat numele dv. unui!
nou sort de lalele olandeze., 
Cu profundă stimă D. V. • 
Lefeber". :

1
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...Responsabilul cooperativei 
meșteșugărești de croitorie 
bărbătească „Sprijinul minier'' 
din Vulcan s-ar Îngriji să în
locuiască firma de la intrare 
(oare stă spartă de mai bine 
de două luni) cu una nouă. 
Trecătorii ce privesc la aspec
tul exterior al atelierului nu-și 
pot da seama că în interior 
lucrează un harnic colectiv de 
muncitori.

...Locatarii blocului E sud, 
scara П-a din Vulcan n-ar 
mai depozita cenușa șl gu
noiul in holul beciurilor, iar 
locatarii aceluiași bloc de la 
scara Ш-а nu ar mai depozita 
cenușa afară lingă bordură, 
fiindcă această practică dă 
blocului și noului 
aspect neplăcut.

...Casierița de la 
graful muncitoresc 
fi mai punctuală
și s-ar debarasa de procedeul 
nejust de a da bilete prin ușa 
din spatele clădirii la cunoș
tințe, lucru care duce la cer
turi și discuții.

...Tovarășa gestionară de la 
unitatea O.A.D.L.F. nr. 10 
Vulcan ar da restul la cum
părători și ar face o mai te
meinică verificare a expresii
lor ce le aruncă cumpărăto
rilor atunci cînd aceștia pre
tind (pe bună dreptate) să 11

cartier un

mi iRicrcsanl 
pe care Ri-I

Prin frumusețea și măreția 
lor, munții Parîngului con
stituie o podoabă a regiunii 
noastre. Drumețul care se a- 
vintă să la pieptiș cărările ce 
duc врге virfuri, ’ e răsplătit 
din plin, 
cărăruia ce leagă 
Parlngul — Clrja — Mindra, 
ți se dezvăluie mereu noi fru- 
museți, noi imagini 

ferămîn 
Spărlte 
sbănui 

vlrful 
Clrja 
in a căror limpezime de cleș
tar se reflectă cerul î. [Trebuie 
Să treci de Clrja pentru a fi 
la un pas de căldări adinei, 
prăpăstioase, de pe fundul 
cărora te privesc, Întrebătoa
re, cîrduri întregi de capre 
negre. Iar dacă ajungi Ia Mîn
dra, al treilea vîrf in înălțime 
din țara noastră, ți se deschid 
în față priveliști de rară fru
musețe. .Pină departe sclipeș
te în zare firul argintiu al 
Jiului, șerpuind printre coli
nele Olteniei. Te simți mai a- 
proape de munții Lotrului, St

ale căror 
de aproa- 
tihnă cul- 
întlnderlle 
Hațegului

care-ți 
pentru totdeauna înti- 
in minte. Poate oare 
cel care n-a trecut pe 
Paring ui, că dincolo de 
intîlnești lacuri alpine

cinemato- 
Vulcan ar 

la serviciu

tind (pe bună dreptate) să 
»e dea restul.

C. ZARESCU 
corespondent
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Reactor cu neutroni
Laboratorul de fizică a neutro

nilor de la Institutul unificat de 
cercetări nucleare din Dubna a 
fost înzestrat cu o instalație expe
rimentală unică în felul ei — un 
reactor atomic cu impuls pe baza 
de neutroni rapizi. Este singurul 
reactor din lume care funcționea
ză periodic la un regim supracritic.
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UN APARAT NOU

1 Geofonul este un aparat sensibil 
ела reacționează la cele mai mici 
vibrații ale solului. In mine el a- 
nunță primejdia unei erupții de ga
ze. Cu ajutorul acestui aparat pot 
fi preîntîmpinate accidentele în mi
ne. Geofonul a fost folosit pentru 
prima dată în bazinul carbonifer 
Doneț din Uniunea Sovietică.

W. »r--;

biuluî, Făgărașului, 
creste par înșelător 
pe I Poți admira in 
mile Retezatului, 
domoale ale Țării 
iar înspre miazănoapte se 
pierd în zare Munții Apuseni...

E adevărat, acum, cînd cul
mile sînt inveșmîntate in man 
tia groasă a zăpezii, drumul 
spre aceste frumuseți e mal 
greu de cît în celelalte ano
timpuri. Vlrful Parlngul e și 
acum destul de primitor, dar 
Cîrja și 
in zilele 
mețuiui

Mîndra refuză uneori, 
de iarnă, vizitele dru- 
amator.

©

UMOR
Ф • — Doctore, cît o să mă 
coste să-mi scoți măseaua 
asta ?

—- zece dolari.
— Păi asta-i hoție I Zece 

dolari pentru cinci minute de 
muncă ? I

— Dacă doriți, pot să v-o 
scot și mai

• Cindva, 
chema la el 
tit. După o
a bolnavului, medicul ii puse 
de îndată diagnosticul și ii 
descrise cu atîta precizie simp- 
tomele bolii, Incit Cancelarul 
rămase stupefiat.

— Ciți oameni ați omorlt 
pentru 
ță? - 
fier".

— In
deeit ați omorlt dv. pentru a' 
dobindi atîta putere — răspun
se culm medicul.

joc ac umbre 
oicrâ Clrja

Clrja pere totuși mai dar
nică cu cel îndrăgostit de fru
musețile naturii. Le dăruiește 
chiar celui care, legat poate 
de treburi, își îndreaptă pri
virile din cînd în cînd spre 
culmile ei clnd sclipitoare sub 
bătaia soarelui, cînd voalate 
discret de cețuri alburii.

O privire mai atentă spre 
Clrja, la anumite ore ale zilei, 
Iți oferă un joc de umbre 
inedit, deoeeblt de interesant. 
Cine a fost pe Cîrja, știe că 
din vîrf pornesc trei culmi, 
In trei direcții: una spre Pa
ring, cealaltă spre Mîndra, iar 
cea de a treia, mult mai 
scurtă, coboară brusc spre iz
voarele Polatiștei. Această din 
urmă coamă, in anumite ore 
ale zilei, își aruncă umbra pe 
versantul nord-vestic al Cir- 
jei, intr-un chip original. Um
bra formează pe albul imacu
lat al zăpezii conturul unei 
fețe omenești. Este adevărat, 
și în alte locuri ale țării se 
observă asemenea jocuri de 
umbre, inedit este faptul că 
limitele acestei umbre imită 
cu multă precizie, pe o anu
mită distanță, sinuozitățile 
capricioase ale culmii ce por
nește din vîrful Oîrjei spre 
Paring. Este un joc de umbre 
interesant, care poate fi ur
mărit din Petroșani, mai ales 
din preajma 
7 Noiembrie, 
cu soare, in

S-ar putea 
umbre să fie specific numai a- 
cestei perioade a anului, le
gat de unghiul pe care îl fac 
razele soarelui de după-amia- 
ză cu direcția celei de a treia 
culmi a Clrjel.

în orice caz, acest intere
sant joc de umbre rămîne to
tuși o invitație la drumeție 
căreia nu-i poți rezista.

cinematografului 
in zilele senine, 
jurul orei 16. 
ca acest joc de

Pentru conținutul lor bogat în vitamine, cu aromă și gust plăcut, 
citricele sînt ftucte mult căutate. In clișeu : Tinerii Bojin Aurel și Pied‘ 
Ier losif de 
al Viscoqei

la Viscoza Lupeni cumpărînd de la bufetul 
portocale.

alimentar

©-

N9TÂ Procedeu original
că ar fi criză de apă
Aninoasa, dar de o

Acum nu 
potabilă în 
vreme încoace sînt ore din zi de 
se stă în grup la cișmele. Nu că se 
întind la taifas, că. în zilele geroa
se nu*i plăcut să stai afară la tac
lale, dar gospodinele se aprovizio
nează cu apă pentru orele cînd ea 
nu numai că nu curge dar nici nu 
picură la cișmelele din Aninoasa. 
Cum, nu vă vine a crede ? Și to
tuși ăsta-i adevărul. Cam pe vre
mea cînd ies minerii din șut, cei 
de la I.C.O. sînt deranjați din re* 
verie de țîrîitul strident al telefo
nului. Plictisit, unul din funcțio
nari ridică receptorul. De fapt știe 
dinainte ce va auzi. După ce a 
auzit vocea de la celălalt capăt al 
firului, răspunde prompt.

— Cum, n-aveți apă la baie pe 
cînd ies minerii din șut ? Luăm 
măsuri imediat.

Și după ce a pus receptorul in 
futcă, funcționarul se grăbește să 
satisfacă cerința atic de arzătoare

O sarcină precisă, șî la 
nerîlor începe să curgă 
schimb în comună nici nu mai pi
cură.

La rîndul lor, minerii întîrziați 
se grăbesc 
nu cumva 
mătate că 
cazuri din 
apa la baie, apoi picură și pe urmă 
de loc.

Procedeul original de a distri* 
bui apa în rate cînd la mină cînd 
în comună, se datorește I.C.O.-ului 
din localitate care „grijuliu" 
este n-a 
protejeze 
ghețului. 
înghețul, 
curgă zi 
că de unde tot curge de la o vre
me se gată. Așa și cu apa la Ani* 
noasa. Original procedeu, dar are 
un cusur ; nu e bun. Așa dar 
buie altfel procedat!

D. CRlȘAN

baia tai* 
apă. Ia

să facă repede baie ca 
să se spele doar pe ju- 
s-au mai întîmplat si 

acestea. Curge ce curge

cum, 
luat din timp măsuri să 
cișmelele împotriva în* 

Spre a evita însă totuși 
cișmelele sînt lăsate să 
și noapte. Or știut este

©

încet.
Bismarck, bolnav, 
pe un medic ves- 
scurtă examinare

I. BRANEA

GENERATOR ELECTRONIC
Inginerul B. Voronov, din Volgograd, a construit un 

generator electronic univer sal care permite analizarea u- 
nor materiale industriale eu toate elementele din tabelul 
lui Mendeleev. Aparatul ex ecută analiza spectroseoplcă a 
metalelor, a minereurilor, a mineralelor și gazelor toarte 
repede — in trei, patru minute.

Generatorii electronici vor găsi o largă aplicare in ca
drul economie! naționale, îndeosebi In metalurgie, uiide se 
cere o analiză rapidă și precisă in timpul turnării. Metoda 
de analiză chimică a metalului folosită In prezent cere 
mult mai mult timp.

a dobindi atîta știin- 
intrebă „cancelarul de

orice caz mai puțini

„O scri- 
plerdu- 

Cel din

I Actori 
profesie ? 
tint doi artiști 

' amatori de laI, 
Institutul de i 
mine din Pe- 
troșani, inter 

' preți din со 
'media
soare 
tă".
prim plan, ce- 

I tățeanul tur
mentat, unul 
din eroii lui 
Caragiale stîr- 

j nește de la 
prima vedere 
risul.

.ți.

1

♦
*
♦

♦

♦
♦

■ '«
♦

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦ e de cît frizerie. Aici insă femeile 

care intra spre a se coafa primesc 
o informație prețioasă despre fap
tul că o unitate de coafură există 
ceva mai jos pe aceeași stradă, 
autnd menirea să deservească car
tierul Braia și Viscoza*

Unitatea
(despre

La Lupeni există mai multe uni
tăți de frizerie și coafură. Unele 
cu numele, iar altele cu adevăra- 
telea. Toate aparțin cooperativei 
„Sprijinul minier" Lupeni a cărei 
președinte este tov. Nemeș loan.

In Braia se află o unitate pe 
a cărei firmă stă scris că e uni- i 
tate de frizerie și coafură. Asta 
însă e numai firma pentru că de 
coafat nu se poate coafa nimeni 
acolo. Motivul: pe dinlăuntru nu

de coafură 
existența căreia

Ce-ap

amintită 
te 

fi
S-QP

Lui Vasilică îi place 
Tot pe drum,

pe drum mereu să

nimănui
informa la... frizerie!) deși există, 
are darul să pună clientela pe ace. 
Aici se găsesc doar două căști de 
uscat din care una e mereu stri
cată (nu aceeași, ci cu schimbul !j 
așa că cea aflată în funcție nici 
pe departe nu poate satisface ce
rințele, deși personalul se stră
duiește să deservească cît mai 
bine publicul. Apoi și curățenia 
lasă de dorit (chiar foarte mult!). 
Pereții nu sînt curați, paravanul 
existent e lipsit de gust. Ce mai la 
deal, la 
jită, un 
aparține 
minier'.

Ar fi
treacă pe acolo. Poate
crurile se vor schimba. Copilul ni
mănui își va găsi „părinții".

vale e o unitate neîngri- 
copil al nimănui 
cooperativei

bine ca tov.

poți

dacă Dondoș 
schimba ?

stea. 
Np-i vorba șî criștaa-i place. 
Și plimbarea,

și plimbarea tot așa

Aceste rinduri poate s-ar potrivi 
mai multora. Insă Vasilică cel po-

deși
„Sprijinul

Nemeș să 
astfel lu-

menit e o persoană bine definită, 
reală și prea bine cunoscuta toc
mai datorită faptului că i Se po
trivesc de minune rîndurile de mai 
sus.

Câ-i place să stea pe drumuri, 
să-și piardă vremea e dovedit prin 
cele 4—5 absențe nemotivate pe 
care le face lunar, că paharul îl

♦ 
prețuiește prea mult se vede din ♦ 
aceea că de mai multe ori se duci ♦ 
în perfectă stare de... ebrietate la 
serviciu, cînd, bineînțeles, e trimi 
acasă. Alteori se plimbă prin sec 
ție cît îi ziua de lungă, privind 
cu ochi visători la munca ce o 
desfășoară harnicii filatori spre a 
da „1000 de bobine fără nici un • 
rebut".

A încercat colectivul Vis coze, 
Lupeni să~l trezească pe Dondoș 
Vasile, pentru că despre el e vor
ba, din veșnica-i reverie, făcîndu-i 
o caricatură la gazeta de perete. 
Vazînd-o, Dondoș a zîmbit cu în 
găduință, a mers mai departe ș 
a persistat în năravuri așijderea.

•Й- ♦ 
■ ♦

♦
♦
♦
*
♦
♦
♦

♦ 
♦

♦
♦
♦
♦

a persistat tn naravurt aștjaerea. , 
Defi lucrează Ungă doi fruntași ♦ 

ai Viscozei, totuși Dondoș e me- ♦ 
reu codaș. Principiul lui călăuzitor * 
(atunci cînd vine la serviciu r) este J 
cel exprimat adesea cînd i se л- ♦ 
trage atenția asupra lipsei de p’C- ♦ 
ocupare pentru realizarea sarâniloi ♦ 
de plan: „Lasă că trece șutul". * 
Șt nu lucrează mai nimic. J

Се-ar fi dacă Dondoș și-ar ♦ 
schimba atitudinea ? Pâră îndoială X 
că s-ar bucura de aprecierea со- * 
lectivului. Dar dacă nu șt-о schim- * 
bă, vă fi cu necaz, deoarece va * 
fi schimbat el din echipă. •

Problema e : Dondoș să aleagă ♦ 
între cele două „schimbări". De ♦ 
preferat pe cea dinții. ♦

V. ADRIAN J



Agitației vizuale —un conținut 
oogat, mobilizator!

mineri pentru a nu rămîne nici 
una sub plan. Comuniștii și toți 
muncitorii sectorului I sînt chemați 
să lupte pentru îmbunătățirea cali
tății cărbunelui, pentru recuperarea 
de cit mai mari cantități de ma
terial lemnos. O altă lozincă atra
ge atenția cadrelor tehnice ale ex
ploatării asupra uneia dintre cele 
mai importante sarcini ce le stă 
in față: asigurarea din timp a 
fronturilor de lucru pe anul 1962 
- condiție de seamă pentru rea

lizarea ritmică a sarcinilor de pro
ducție. Agitația vizuală are in ve
dete și activitatea muncitorilor din 
sectorul de transport al minei. 
Muncitorii, inginerii, tehnicienii sec
torului ѴП transport sînt chemați 
să lupte pentru aprovizionarea în 
bune condițiuni a locurilor de 
muncă din subteran.

Prin măsurile luate pentru reor
ganizarea agitației vizuale, organi
zațiile de partid de ia mina Fe
cala au reușit să axeze agitația vi
zuală pe principalele sarcini ce 
stau în noul an în fața colectivului 
minei. Prjn lozincile, panourile ex
puse în incinta minei atenția mi
nerilor este mereu atrasă asupra 
obiectivelor ce le stau în față. A- 
cest lucru constituie un început bun 
pe calea imprimării agitației vizua
le a unui conținut puternic mobi
lizator

Eficiența agitației vizuale depin
de îndeosebi de caracterul ei con
cret, direct, de îmbinarea armo
nioasă a obiectivelor generale puse 
de partid cu sarcinile specifice fie
cărui sector de muncă. Eficiența 
agitației vizuale de la mina Pe
tala ar fi și mai puternică dacă 
ea ar reda printr-o formă atrac
tivă căile concrete prin care se pot 
realiza obiectivele ce stau în fața 
colectivului exploatării. Bunăoară 
despre extinderea tehnicii noi — 
cale sigură de sporire a randamen
telor și realizarea de economii — 
agitația vizuală nu amintește ni
mic. Nu vorbește, de asemenea, 
despre experiența colectivelor frun
tașe, extinderea procedeelor avan
sate de muncă fapt ce constituie, 
de asemenea, un mijloc valoros de 
sporire a realizărilor. Popularizarea 
noului, a metodelor înaintate și a 
experienței brigăzilor fruntașe, în 
strînsă legături cu sarcipjle con
crete ale colectivelor de sectoare 
și, totodată, combaterea a tot ce i 
învechit — iată mijlocul prin care 
agitația vizuală de la mina Petrila 
va deveni un mobilizator și mai 
puternic al minerilor petrileni la 
lupt» pentru îndeplinirea sarcinilor.

, I. PUBEK

In noul an minerilor petrileni 
ie revin sarcini sporite de plan. 
Printre măsurile luate de comi
tetul de partid pentru intensifica
rea muncii politice, pentru mobili
zarea minerilor la înfăptuirea sar
cinilor de plan pv 1962 un loc 
important îl ocupă reînnoirea agi
tației vizuale- Agitația vizuală a 
fost axată tocmai pe obiectivele 
de întrecere stabilite pe anul 1962.

In incinta minei Petrila de-a 
lungul drumului pe care trec mi* 
acrii în fiecare zi spre adîncuriie 
exploatării, în sala de apel au 
lest expuse panouri, lozinci cate 
înfățișează sarcinile colectivului 
minei pe anul 1962, il cheamă la 
obținerea de realizări sporite. Prin- 
țr-un panou mare la intrarea in 
clădirea administrativa a exploată
rii sînt prezentate sarcinile trasate 
minerilor petrileni de către Confe
rința orășenească de pattid Petro
șani in legătură cu depășirea cu 
25,000 tone de cărbune a planului 
de producție pe 1962, mărirea vi
tezelor de avansare la lucrările mi
niere, la abataje, în legătură cu 
sporirea productivității muncii, re
ducerea consumului de material 
lemnos și îmbunătățirea calității 
producției.

In sala de apel a minei sînt ex
puse panourile cu angajamentele 
fiecărui colectiv de sector în pri
vința depășirii indicilor de plan pe 
anul 1962. In incinta minei sînt lo
zinci cu diferite chemări adresate 
colectivelor de sectoare de a obți
ne în 1962 realizări sporite în în
deplinirea sarcinilor de plan. O 
asemenea chemate se adresează ca
drelor tehmeo-iuginerești din sec
torul II chemîndu-î să îmbunată- 

; țească îndrumarea brigăzilor de

Pe urmele unor sesizări

imitate O.A.D.L.F. 
neglijata

Mai mul(i muncitori de la mi
na Lonea i au adus la cunoștința 
redacției ziarului „Steagul roșu 
<4 de мп timp, unitatea O.A.D.L.F. 
nr. 7 Cimpa este slab aproviziona
tă cu unele mărfuri. De fi in notele 
de comandă trimise centrului de a- 
prottizionare O.A.D.L.F. Petrofani 
s-au cerut cu insistentă varză, cas
traveți murați, gogojari în oțet, di
ferite legume fi țructe. magazinul 
nu le-a primit.

Un alt neajuns care stinghere fie 
activitatea acestui magazin este 
ambalajul și numărul mare de 
sticle goale ',500 buc.) depozitate 
in interior și care trebuiau ridicate 
încă de anul trecut. Asemenea 
neglijențe dovedesc că față 
de unitățile depărtate conducerea 
O.A.D.L-F. Petroșani manifestă o 
preocupare slabă.

Vizitarea unităților, controlul O~ 
petaliv al aprovizionării, bug-rea 
la răspundere a celor care in ac 

' tivitatea pentru buna aprovizionare a 
O amend, or muncii mai dau dovadă 
de nepăsare trebuie să constituie 
pentru conducerea Q.A.D.L.F. Pe
troșani puncte de plecare, pentru 
înlăturarea imediată a lipsurilor 
semnalate, ,

Viticol 
numai cu numele

Dțși cereri sînt zilnice, de două 
săptămîm bufetul „Viticola" uni
tatea T.A.P.L. nr. 26 — Cimpa 
duce lipsă de vin. 'Consumatorii 
intra, privesc rafturile goale, bu
toaiele și sticlele uitate grămadă 
intr-un colț, dau mustrător din cap 
și pleacă fără să cumpere nimic.

Lingă tejghea, bufetul cu gustări 
rței nu‘i nici el bine aprovizionat. 
Un borcan cu măsline, citeva con
serve, un ; pachet cu scobitori si 
atît. Pe lingă toate acestea se sim
te lipsa unei instalații igienico-sa- 
niiare a cărei construcție a fost 
demult promisă. In această situație 
se pune întrebarea : Oare bufetul 
„Viticola" din Cimpa amplasat în- 
tr-p clădire veche, aprovizionat 
slab îți mai găsește rostul ?

Preocupări pentru sporirea vitezelor 
de avansare

Minerii sectorului ѴШ in
vestiții de la mina Vulcan au 
căpătat o bogată experiență 
in privința sporirii vitezelor 
de avansare la lucrările de 
pregătiri. în anul care a tre
cut ei au ocupat un loc frun
taș In Întrecerea cu celelalte 
sectoare de investiții din Va
lea Jiului, obțlnind viteze me
dii lunare de peste 43 m., cu 
aproape 6 m. mai mult declt 
era planificat. Un succes im
portant ba dobîndit colecti
vul sectorului ѴШ in anul 
trecut clnd brigada condusă 
de minerul Vass Martin a rea
lizat intr-o singură lună o a- 
vansare de 161,3 m. de gale
rie. Rezultatul obținut de a- 
ceastă brigadă a demonstrat 
că in sector există posibilități 
tehnico-materiale pentru atin
gerea unor viteze mari de a- 
vansare la lucrările de pregă
tiri.

Despre posibilitățile tehnico- 
materiale precum șl de felul 
Cum vor fi ele folosite în sco
pul sporirii vitezelor de avan
sare ne-a vorbit tov. lng. 
Cioată Constantin, șeful sec
torului ѴШ investiții.

„In fața colectivului nostru 
stau anul acesta sarcini deose
bit de importante. Volumul 
planificat de săpări este mai 
mare declt anul trecut cu pes
te 8 ia sută. Fină la sfîrșltul

Tinăra din clișeul alăturat răspunde de acțiunile organi
zate pentru educația comunistă a tineretului preparației Lu- 
peni. Mirt Ecaterina, ca să poată Îndeplini această sarcină de 
cinste trasată ei de comitetul U.T.M. al preparației discută cu 
tovarășul Mazăre Vasile, secretarul comitetului U.T.M., pianul 
întocmit in acest scop.

---------------- ©-------------- —

Șantierul Coroiești are nevoie 
de sprijin

(Urmare din pag. l-a)

tisfăcător: 27.642 tone trans
portate cu un număr mediu 
de 14 mașini active. Deci, nici 
jumătate din ce s-au angajat 
tovarășii de la I.R.T.A. In de
cembrie, I.R.T.A. a promis e- 
xecutarea unui plan de trans
port identic : 60.000 tone cu 
32 mașini, însă a realizat de- 
abla 21.082 tone Cu 11 mașini. 
Au fost perioade cînd pe șan
tier s-a lucrat cu 1—2 mașini 
I.R.T.A. timp de 3—4 ore.

Datorită acestei situații, pe 
lunile noiembrie și decembrie 
1961, grupul de șantiere 
T.C.M.C. Coroiești nu și-a 
realizat planul de terasamente 
prevăzut în graficul de pro
ducție. Rău este că I.R.T.A. 
continuă și-n ianuarie să nu-și 
respecte obligațiile contrac
tuale".

Ca I.R.T.A. fac și alte între
prinderi. De pildă, „Compe- 
trolul“-Petroșani execută foar
te defectuos comenzile de ben
zină, motorină, uleiuri, ceea ce 
duce la oprirea unor agregate 
și utilaje — în special exca
vatoare, lucru care produce 
pierderi. Astfel, de la 7 la 11 
ianuarie, depozitul de produse 
petroliere al șantierului a stat 
goi ț O practică asemănătoa
re folosește șl conducerea ca
rierei de balast Stoienești — 
tutelată de I. L. Caracal. Ast
fel, pe semestrul II al anului 
1961, această carieră nu a 
livrat șantierului Coroiești

anului trebuie să executăm, 
printre altele, 1100 m.l. de lu
crări miniere la depozitul nou 
de exploziv. Be asemenea, a- 
vem ca sarciaă terminarea 
complexului de hierări de la 
puțul 3 care are drept scop 
asigurarea deschiderii st ratelor 
subțiri sub blocul 1, orizontul 
480. Aceste lucrări importan
te și urgente pentru exploata
rea noastră reclamă realizarea 
de viteze mari de avansare. 
Aici trebuie să atingem viteze 
medii lunare de 60—70 m. 1„ 
iar la celelalte lucrări peste 
50 m. 1.

Pentru realizarea acestor 
viteze de avansare am luat 
hotărîrea să generalizăm ex
periența bună de lucru a bri
găzii lui Vass Martin la toate 
brigăzile miniere din cadrul 
sectorului nostru. Brigăzile vor 
fi dotate cu suporți telesco
pici pentru susținerea perfo
ratoarelor în timpul lucrului, 
Iar la fiecare loc de muncă se 
va introduce perforajul umed.

Este bine cunoscut faptul că 
acolo unde există multe bri
găzi este necesar și un perso
nal numeros de regie care să 
facă deservirea lor cu mate
riale. In majoritatea cazurilor 
această deservire se face de
fectuos fapt ce influențează 
creșterea vitezelor de avansa

cantitatea de 3.187 m.c. balast 
și 1.319 m.c. pietriș ciuruit, 
ceea ce a frînat lucrările de 
betonate.

Anul 1962 este un an hotă- 
rîtor pentru construcția noii 
preparațil de cărbuni de la 
Coroiești. In cursul acestui an 
trebuie Încheiate lucrările de 
construcție a principalelor 
clădiri, căci Încep lucrările de 
montare a Instalațiilor prin
cipale în special la liniile teh
nologice complete care vor 
spăla în 1963 cele 1 milion 
de tone cărbune. Pentru a- 
ceasta trebuie să-și aducă a- 
portul toți colaboratorii, cel 
care au contracte cu șantie
rul. Tot așa, conducerea trus
tului de construcții șl monta
je are datoria să Încadreze 
cu tehnicienii necesari șan
tierul șl să asigure aprovizio
narea cu cherestea după ne
cesități, fără nici o tărăgă
nare. ■ i /i f

Preparați» nouă de la Co
roiești trebuie să fie ridicată 
in texftienele prevăzute. De 
aceea, toate întreprinderile 
care au obligații față de șan
tier SÎNT CHEMATE să Înde
plinească întocmai sarcinile 
contractuale ce le revin, iar 
conducerea trustului de care 
aparține șantierul să dea tot 
sprijinul în tehnicieni și ma
teriale. Fiecare zi de lucru 
trebuie folosită din plin !

Să fie dat tot sprijinul a- 
cestui șantier important 1

re 1» brigăzi. Pentru a înlă
tura aeeat neajuns precum și 
pentru îmbunătățirea calității 
lucrărilor efectuate intențio
năm să formăm în sector bri
găzi complexe. In acest fel 
vom putea lucra cu un număr 
mai restriiu de brigăzi dar ca
re vor obține viteze de avan
sări mari. Regia la aceste bri
găzi va fi dirijată de către 
brigadierii sau șefii de schimb. 
Prima brigadă complexă com
pusă din aproximativ 25, 
mineri, ajutori mineri, vago
netari, lăcătuși, electricieni, 
oameni pentru transport ma
teriale, va fi formată în sec
torul nostru în următoarele 
două luni. Ea va fi plasată la 
circuitul puțului 3 — lucrare 
importantă și de durată mai 
lungă. In general, brigăzile 
complexe ce le vom forma în 
cadrul sectorului nostru vor fi 
plasate la lucrări de lungă du
rată, unde avem convingerea 
că vor realiza viteze medii lu
nare de avansare de 80—90 
m. 1.

întărirea asistenței tehnice, 
dotarea brigăzilor cu noi ma 
șini de încărcat, ca și munca 
entuziastă a întregului colec
tiv vor face să obținem succe
se tot mai însemnate în . lupta 
pentru îndeplinirea sarcinilor 
și a angajamentelor asumata 
în întrecere".

• PUBLICITATE
ANUNȚ

I.C.O. Petroșani re
crutează 30 candidați 
pentru școala de con
ducători auto. Durata 
de școlarizare 1 an în 
ocalltatea Brad.

Condiții de admitere : 
absolvent a 7 clase 
elementare,

— stagiul militar satis
făcut

— etatea pînă la 35 de 
ani.

z .Menționăm că pe timpul 
școlarizări: salarizarea va 
fi de 50Ѳ lei lunar.

Doritorii se vor adresa 
la I.C.O. Petroșani, ser- i 

viciul cadre telefon 557 
unde vor depune toate ac
tele necesare pentru com
pletarea dosarului.

»«*«** * < >♦♦*♦♦♦• «*M*««* 

: 0. l. l fllinieaiiiid І 
o Petroșani ?
• ANGAJEAZA ’
I DE URGENȚA T
ț Un vînzător de produse •
» alimentare în orașul Pe- |
* troșani care să posede și *
► carnet de conducere auto- * 
J vehicule gradul I. *
• Doritorii se vor adresa o
J la Direcțiunea O.C.L. Aii- 2
* mentara Petroșani, servi- ♦
ț ciul cadre. «

Exploatarea 
minieră Lupeni

anunță ținerea unui con
curs pentru ocuparea 

posturilor de :
9 maiștri mineri 
В prim-maiștri mineri 
ф tehnicieni dispeceri 

pentru transport.*
Concursul se va fine in 

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 (in copie) a 
școlii de maiștri, autobio
grafie.

CU

întreprinderea 
de explorări 

cu sediul în Lupeni 
str. Avram lancu nr. 1, 

аоіаішё imediat
—- Dactilografe 
experiență,
— Achizitori apro
vizionare,
— T ehnicieni/ 
—* Л/lai ștri sondori, 
—- Magazioneri.

Salarii corespunzătoare. 
Solidtanții sa vor pre

zenta ia Serviciul perso
nal și învâțămînt al în
treprinderii cu acte de 
studii și vechime.
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PENTRU PACE IN ALGERIA

MOSCOVA 12 (Agerpres) — 
TASS transmite :

La 11 ianuarie, Prezidiul So
vietului Suprem al U.R.S.S. a 
confirmat comisia centrală e- 
lectorală pentru alegerile în; 
Sovietul Suprem al U.R.S.S. 
care vor avea loc la 18 (mar
tie. Din comisie fac parte re
prezentanți ai organizațiilor 
sindicale ale muncitorilor și 
funcționarilor, ai organizații
lor cooperatiste, ai organiza
țiilor de partid, ai organiza
țiilor de tineret, ai asociațiilor 
culturale, tehnice și științifice 
și ai altor organizații obștești, 
precum și reprezentanți ai 
întreprinderilor și instituțiilor, 
colhozurilor, sovhozurilor și 
unităților militare aleși la a- 
dunările oamenilor muncii și 
ostașilor.

Președintele comisiei este 
Viktor Grișin, președintele 
Consiliului Central al Sindica
telor din Uniunea Sovietică. 
Ca vicepreședinte a fost a- 
leasă Nonna Muraviova, pre
ședintele Comisiei Centrale de 
Revizie a P.C.U.S., iar ca se
cretar Vitali Titov, șeful sec
ției organe de partid pentru 
republicile unionale 
P.C.U.S.

Printre membrii 
centrale electorale 
Keldîș, președintele 
de Științe a U.R.S.S. 
cosmonaut Gherman Titov, К. 
Turgumbaev, directorul sov
hozului „Țelinnîi", regiunea 
Kustanai (Kazahstan) și alții, 
în total 24 de persoane.

a C.C. al

comisiei 
sînt M. 

Academiei 
I., pilotat

PARIS 12 (Agerpres).
Intr-o declarație adresată tutu

ror membrilor și organizațiilor care 
fac parte din Confederația Gene
rală a Muncii, Comisia administra
tivă a acestei confederații subli
niază „importanța și urgența unor 
acțiuni în cadrul cărora să se cea
ră pace în Algeria, lupta împotri
va criminalilor din O.A.S. și îm
potriva poziției guvernului la adă
postul căruia se pregătește rebe
liunea fascistă".

O.A.S., menționează Comisia ad
ministrativă a C.G.M., nu se bucu-

de sprijin în rîndul maseiră 
populației. Insolența acestei orga
nizații se datorește bunăvoinței au
torităților și complicității în rîndu- 
rile cadrelor armatei, în toate veri
gile administrației și poliției, pre
cum și sprijinului financiar și poli
tic acordat de unele cercuri capita
liste. In aceste condiții, se subli
niază în declarație, O.A.S. poate 
încerca o lovitură de stat.

Comisia administrativă își rea
firmă hotărârea de a răspunde prin 
toate mijloacele, inclusiv printr-o 
grevă generală, la orice lovituri 
de stat.

O

D JAKARTA — In ciuda ploii 
torențiale, mii de locuitori din 
Surabaya au ieșit la 11 ianuarie 
pe stradă pentru a-l saluta pe glo
riosul fiu al poporului sovietic G. 
Titov. Tinerii și tinerele din oraș 
S'au adunat in fața reședinței gu
vernatorului favei de răsărit. De 
pe o tribună improvizată cosmo
nautul sovietic a adresat un cu- 
vînt de salut tineretului, 
tanții celor prezenți au 
unui mesaj de răspuns.

Repreze ri
dat citire

solist
Balet 
Premiului 

mod stră-

al 
al

10 ianuarie, la Universitatea din 
Havana a avut loc o adunare cu 
prilejul împlinirii a 33 de ani de 
la moartea lui Julio Antonio Mella. 
întemeietor al Partidului Comu
nist din Cuba și luptător înflăcă
rat împotriva imperialismului ame
rican.

DELHI — La 11 ianuarie la 
Clubul Constituției din Delhi a 
avut loc un miting al reprezentan
ților opiniei publice din capitala 
Indiei consacrat eliberării teritorii
lor Goa, Daman și Diu de sub 
dominația colonialistă portugheză.

ATENA 12 (Agerpres).
La 10 ianuarie muncitorii com

paniei „Idrex", a cărei direcție a 
anunțat concedierea a 800 de mun
citori, au hotărît să înceapă o gre
vă de protest de 24 de ore. După 
cum anunță „Avghi", reprezentan
ții a 40.000 de muncitori construc
tori din Atena, Pireu și Elevsis 
au declarat că se solidarizează cu 
greviștii

Deputății din partea partidului 
Uniunea Democrată de Stânga 
(E.D.A.) au depus în parlament o 
interpelare în care cer guvernului 
să ia măsuri pentru încetarea con-

iu •

ul-

Mișcarea grevistă din Grecia 
cedierilo’r care nu fac decît să 
groașă armata șomerilor.

Potrivit relatărilor presei, în
timul timp emigrarea grecilor care 
nu au de lucru a, luat caracterul 
unui adevărat exod.

După cum anunță „Eleftheria", 
într-o declarație făcută la 10 ia
nuarie, ministrul Muncii Hrișanto- 
poulos a ’recunoscut că ;,de la în
ceputul anului 1962 în fața ofi
ciilor de muncă se observă o aglo
merare de șomeri" și că „foarte 
mulți șomeri în căutare de lucru 
vor să emigreze".

Patrioții angolezi 
continuă lupta

LUANDA 12 (Agerpres).
Agenția France Presse relatează 

că la 10 ianuarie detașamentele 
patrioților angolezi și-au continuat 
atacurile împotriva trupelor colo
nialiste portugheze.

In apropiere de Bessa Monteiro, 
o unitate a armatei portugheze a 
fost atacată de detașamentele pa
trioților angolezi, care luptă pentru 
independența țării lor.

In masivul muntos Nembuan- 
gongo, într-o regiune situată numai 
Ia 150 kilometri de Luanda au avut 
loc mai multe ciocniri între pa- 
trioții angolezi și forțele colonia
liste. Asemenea ciocniri au mai 
avut loc și la sud de orașul Car
mona.

=©=

BAKU — Ion Piso, 
Teatrului de Operă și 
R.P. Romîne, laureat al 
de Stat, și-a început în 
lucit turneul în Uniunea Sovieti
că, apărînd pe scenele orașului Ba
ku — capitala R.S.S. Azerbaidje- 
ne. El a participat la spectacolele 
Teatrului Academic de Operă și 
Balet din Baku, unde a interpre
tat rolul ducelui în „Rigoletto“ și 
al lui Cavaradossi în „Tosca“.

HAVANA — In seara zilei de
-=©=— --------

Urmări ale atentatului 
de la Makassar

DJAKARTA 12 (Agerpres).
După cum transmite corespon

dentul din Makassar al agenției 
Reuter, numărul celor ce și-au gă‘ 
sit moartea în urma atentatului ne
reușit din 7 ianuarie la viața pre
ședintelui Sukarno a ajuns la cinci 
persoane deoarece alți doi răniți 
au încetat din 
soane care au 
pul atentatului 
cum la spital.

_=©=_

BONN — Joi seara s-au înche
iat convorbirile secrete dintre can
celarul Adenauer și secretarul ge
neral' al N.A.T.O., Drik Stikker. 
Corespondentul din Bonn al agen
ției France" Presse relevă că „cei 
doi oameni de stat au examinat 
punctele încă slabe ale alianței 
atlantice".

BONN — In anul 1961 în Ger
mania occidentală a crescut numă
rul accidentelor de automobil. Nu
mai în landul Renania de nord- 
Westfalia au fost cu 20.000 mai 
multe accidente decît în 1960. Du
pă cum informează Departamen
tul de statistică al landului, in 
urma accidentelor au murit 4.160 
persoane iar 134.500 au fost ră
nite.

------------------ ©-------------------

Comandamentul O.N.U. din Katanga 
nu-și îndeplinește misiunea

ELISABETHVILLE 12 (Ager
pres).

Nu este de mirare că Chombe 
își permite cu regularitate să ig
noreze hotărîrile Consiliului de Se
curitate și ale Adufiării Generale 
a O.N.U. după cum nu este sur
prinzător faptul că trupele O.N.U. 
din Katanga nu au reușit pînă 
acum să alunge mercenarii albi din 
această provincie, deși, după cum 
se știe, au încercat de două ori să 
facă acest lucru.

Explicația a fost dată pînă acum 
de numeroși corespondenți și co
mentatori către au subliniat în re
petate rînduri — sub diferite for
mule verbale — lipsa de hotărîre 
a comandamentului O.N.U. din 
Congo de a pune capăt, prin ac
țiuni ferme, sciziunii Katangăi.

Anumiți reprezentanți ai coman
damentului O.N.U. în Congo fac 
deschis jocul puterilor colonialiste, 
manifestând o îngăduință complice

--------===== -Viața îd Goa a revenit la normal
viață. 26 de per- 
fost 'rănite în tim- 
se mai află și a-

Nixon sprijină 
o cunoscută 
organizație 

ultrareacționară
WASHINGTON 12 (Agerpres).
După cum relatează ziarul „New 

York Times" Edmund Brown, gu
vernatorul statului California și 
lider al partidului democrat, vor
bind la Clubul național al pre
sei din Washington, a acuzat pe fos
tul vicepreședinte Richard Nixon 
că acordă sprijinul său cunoscutei 
organizații ultrareacționare „John 
Birch".

Brown a afirmat chiar că fas
ciștii amenință să ia în întregime 
sub controlul lor organizația par
tidului republican din California 
și a citat ca dovadă faptul că or
ganizația tineretului republican din 
districtul Los Angeles a ales- re
cent ca președinte pe un protejat 
al asociației „John Birch".

„Dl. Nixon, a spus Brown, apa
re pe aceeași platformă cu can- 
didații asociației ;,John Birch" și 
îi asigură că este loc și pentru ei 
în partidul republican".

DELHI 12 (Agerpres).
„Viața în Goa a revenit la 

normal, prizonierii portughezi 
sînt bine tratați, iar răniții 
bine îngrijiți", — a declarat 
Jose Leal Ferreira, secretarul 
ambasadei Braziliei la Delhi, 
într-un interviu acordat cores
pondentului agenției France 
Presse. După cum se știe, în 
urma ruperii relațiilor diplo
matice dintre India și Portu
galia ambasada braziliană re
prezintă Lisabona în India. 
După încetarea operațiunilor 
militare, ambasada Braziliei a 
cerut autorizația de a trimite 
în Goa pe unul din funcțio
narii săi. Guvernul indian a 
aprobat plecarea lui Ferreira 
la 3 ianuarie în Goa.

După cum anunță corespon-

dentul agenției France Presse, 
Ferreira a vizitat trei lagăreț 
de prizonieri. EI a declarat că 
aceștia sînt foarte bine tra
tați.

Potrivit autorităților indiene, 
numărul prizonierilor se ridică 
Ia 3.440 persoane.

In teritoriile eliberate, a de
clarat Ferreira „au fost re
luate toate activitățile". 

Agențiile de presă anunță 
că printr-un decret al guver
natorului militar din Goa, ă 
fost dizolvat partidul reacțio
nar „Uniunea națională" care 
pînă nu de mult a fost singu
rul partid autorizat de colo
nialiștii portughezi în Goa, 
Daman și Diu. „Uniunea na
țională" a fost o filială a par
tidului salazarist.

©---------------—

Val de frig în S. U. A.

față de Chombe. Unul din repre
zentanții O.N.U. în Katanga, Geor
ges Dumontet, a declarat cu seni
nătate la 10 ianuarie că „forțele 
Națiunilor Unite nu se pregătesc în 
vederea unor noi operațiuni mili
tare împotriva Katangăi".

Deși bandele lui Chombe au a- 
tacat în repetate rînduri,- prin sur
prindere, forțele O.N.U., deși ,s-a 
dovedit practic că Chombe nu ,a 
respectat nici o dată pînă acum 
vreun acord încheiat cu O.N.U. 
sau guvernul central, comandamen
tul O.N.U. nu numai că nu acțio
nează în direcția îndeplinirii obli
gațiilor sale, dar nu ia nici 
măsuri pentru a se apăra îm
potriva unui nou atac al jandarme
riei katangheze cate — după cum 
subliniază numeroși corespondenți 
de presă — este iminent.

In încheierea declarației sale, 
Dumontet a justificat" această 
somnolență primejdioasă a O.N.U. 
prin aceea că ■„autoritățile katan
gheze au dat dovadă de înțele
gere".

Intre timp emisarii lui Chombe 
continuă să achiziționeze în dife
rite țari armament și să angajeze 
mercenari. »

i

NEW YORK 12 (Agerpres).
Agențiile de presă anunță că a- 

proațe întregul teritoriu al State
lor Unite este cuprins de un pu
ternic val de frig, care în' anu
mite state atinge temperaturi atît 
de scăzute cum nu s-au mai sem
nalat „în cursul actualei gene
rații" (France Presse). Chiar fi în 
Florida și Louisiana, unde în mod 
obișnuit iarna este foarte ușoară, 
se semnalează îngheț.

Temperatura cea mai scăzută s'a

înregistrat în statul Colorado, un
de a scăzut la 51 grade sub zero. 
In acest stat două școli au fost 
distruse de incendii întrucît pom
pierii n-au putut interveni din 
cauza înghețării conductelor de 
apă.

In statele din nord zăpada con
tinuă să cadă de 24 de ore-, fără 
întrerupere paralizând circulația în 
anumite centre. Asupra Washingto
nului s~a abătut o furtună de ză
padă.

Împotriva persecutării
P.C. din S.U.A.

LONDRA 12 (Agerpres).
Dr. Hewlett Johnson, decan de 

Canterbury, a aderat la „Comite
tul pentru apărarea drepturilor de
mocratice în S.U.A." care a fost 
creat în Anglia pentru a duce lup
ta împotriva persecutării Partidului 
Comunist din Statele Unite.

Dr. H. Johnson a 
„Sînt profund indignat de 
dinea față de comuniștii americani 
și mă solidarizez 
„Comitetul pentru apărarea drep
turilor democratice în S.U.A.".

declarat : 
atitu-

întru-totul cu

_ =©=-

Grevă a studenților 
nord-africani aflați la Paris

PARIS 12 (Agerpres)
Studenții nord-africani din' 

Franța au făcut la 11 ianua
rie grevă. Ei nu au frecventat 
cursurile în semn de solidari
tate cu cinci colegi ai lor a- 
restați ilegal de autoritățile 
franceze.

Președintele Uniunii națio
nale a studenților din Franța, 
care a făcut cunoscută aceas
tă hotărîre a studenților, a 
declarat: Este necesar să se 
dea alarma pentru a se pune 
capăt arestărilor și dispari
ției unor studenți algerieni.

RADIOPRO GR AM DE
14 ianuarie

simfonice 
„George 
populara 
Trio Grigoriu, 14,30 Cine știe cîș- 
tigă ! 15,15 Concert de prînz, 16,30 
Program pentru iubitorii muzicii 
populare teminești, 17,25 Soene din 
operete, 18,05 „Natura oglindită 
în cîntecul popular", 19,15 Noi în
registrări de muzică instrumentală, 
20,05 Muzică de dans, 21,30 Cîn- 
tece de petrecere și jocuri popu
lare romînești, 22.00 Muzică de 
dans.

PROGRAMUL I. 7,00 Buletin 
de știri. Sumarul presei centrale, 
7,15 Clntece de luptă pentru pace, 
8,00 Școala și viața; 8,30 ^Forma
ții sovietice care au concertat în 
țara noastră"; 930 Teatru la mi 
crofoQ pentru copii : ;,Prinsoarea“, 
scenariu de Hars Laszlo, 10,30 
Muzică ușoară; 11,02 Ansambluri 
corale romînești; 12,30 Interprețî 
de muzică ușoară; 14,35 Programe 
muzicale alcătuite de ascultători 
15,05 Program muzical pentru frun 
tașii recoltelor bogate; 16,10 Con
cert de estradă; 17,00 Cîntă Paul 
Robeson; 18,00 Noi înregistrări de 
muzică ușoară romînească, 18,45 
Muzică populară romînească, 19,30 
JTeatru la microfon, premiera 
s,Evantaiul"; comedie de Carlo 
Goldoni; 20,45 Muzică de estradă, 
22,35 Muzică de dans. PROGRA
MUL II. 7,20 Muzică populară din 
diferite regiuni ale țării, 9,00 
;;Spre noi victorii socialiste" — 
program de cântece interpretate de 
ansambluri corale muncitorești, 
9,30 Cântece și jocuri populare ro- 
mînești; 10,30 Revista presei străi
ne; 10,50 Transmisiune din Sala 
Ateneului a concertului orchestrei

a Filarmonicii de Stat 
Enescu", 13,15 Muzică 
romînească, 13,40 Cîntă

—=©

CINEMATOGRAFE
14 ianuarie

PETROȘANI — 7 NOIEM
BRIE : Cazacii ; AL. SAHIA : 
Alexandru Nevschi ; LONEA : 
Dragostea te așteaptă ; ANINOA- 
SA : Alba Regia; VULCAN: Zece 
pași spre răsărit; URI CÂNI : Ro- 
zemarie. (Responsabilii cinemato* 
grafelor Petrila, Livezeni, Crividia, 
Lupeni și Bărbăteni n au trimis 
programarea filmelor pe luna ia
nuarie).
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