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Zilnic cărbune peste plan
Minerii din Valea Jiu 

lui continuă cu succes în
trecerea socialistă pen
tru realizarea angajamen
telor sporite luate în a- 
cest an. Din abatajele 
minei Petrila au fost ex
trase într-o singură zi, 
la 13 ianuarie, 129 tone 
de cărbune peste sarcina 
planificată. La mina Lu- 
peni, planul zilnic a fost 
depășit cu 105 tone de 
cărbune. Aici cele mai 
mari realizări le-au do-

bîndit minerii sectorului 
III care au extras în ziua 
de 13 ianuarie mai mult 
de 300 tone de cărbune 
cftsificabil în plus. Tot 
în aceeași zi 
minei Uricani 
peste plan 
de cărbune 
Mai 
din 
fost
sectorului I, sector frun
taș pe exploatare.
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de jumătate 
cantitate a 
din abatajele

Sub procentul admis
La mina Lupeni, lupta 

pentru îmbunătățirea ca
lității cărbunelui dă re
zultate din ce în ce mai 
bune. Prin aplicarea de 
tot mai multe brigăzi a 
inițiativei ,,Nici un va- 
gonet de cărbune rebutat 
pentru șist“ procentul de 
cenușă din cărbunele ex
tras de minerii lupeneni 
în această lună a scăzut 
în medie cu aproape 1 la 
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și funcționarii doreau cu 
toții să aibă în uzină o 
florărie proprie. După cî' 
teva mii de ore de mun
că patriotică, dorința lor 

indepliriit. Anul tre- 
în septembrie, sera a 
terminată. A înce- 

culțivarea celor mai

Activitate bogată
Colectivul preparației Petri

la desfășoară o activitate rod
nică pentru îndeplinirea cu 
succes a sarcinilor de plan pe 
anul în curs. Merită a fi scoa
să în evidență munca depusă 
de către echipa de întreținere 
condusă de Matei Vaier la ra
ționalizarea conductelor de in
jectare cu apă de circulație la 
Rheo — spălătoarele de 10-80 
mm. Și echipa condusă de Rad 
Gheorghe, care execută repa
rarea generală a bateriei „C" 
de flotare a obținut rezultate 
bune în muncă.

Nici echipa de tineret con
dusă de Hogh Iosif nu se Iasă 
mai prejos. Această echipă lu
crează la confecționarea sis
temului automat de deplasare 
și fixare a dispozitivului au
tomat de curățire a cupelor.

De asemenea, pentru reali
zarea unei mai bune coeziuni 
a brichetelor, s-au schimbat 
valțurile la presa de brichete 
nr. 1, lucrare executată de că
tre echipa condusă de Lorintz 
Henrich.

In cadrul preparației Pe
trila, toate echipele desfășoa
ră o activitate cu adevărat 
bogată. In frunte cu comuniș
tii, acestea aduc un aport deo
sebit de important la traduce
rea în viață a sarcinilor de 
plan ale preparației Petrila 
pentru anul 1962.

N-a trecut prea mult 
timp de cînd incinta ter
mocentralei Paroșeni în
tâmpina muncitorii cu 
grămezi de moloz, bucăți 
de tier, lemn și alte ră
mășițe rezultate din lu
crările de construcții și 
montaje. In frunte cu co
muniștii, harnicul colectiv 
de energeticieni a curățat 
însă repede curtea centra 
lei. Fierul l-a trimis la 
l.C.M. ia' bucățile de 
cofraj, nisipul, tuburile 
au fost sortate și revalo
rificate.

Acțiunile de muncă 
voluntară au transformat 
incinta uzinei într-un a~ 
devărat parc. Primele 
flori au răsărit și ele o- 
d.ată cu angajarea unui 
harnic și priceput horti
cultor . comunistul Lăză 
rut Petru. Mînuind cu 
hărnicie uneltele sale gră
dinar ești acesta a trans
format cele mai ascunse 
colțuri ale curții în stra
turi și ronduri cu flori. 
Iarna însă meseria de 
grădinar, pe ca
re Lăzăruț baci 
o 
atât 
nu , 
multă 
Dar s-a găsit o 
rezolvare. Did 
materiale recu
perate s-a 
struit o
Muncitorii, 
nerii, tehnicienii

*
К ' ■ Ж5

к 1 І

s-a 
cut, 
fost 
put 
diferite flori.

Sub îngrijirea sa 
cresc și se dezvoltă 
pelargoni, garoafe, hor- 
tenzii, trandafiri, arbuști 
ornamentali și diferite 
plante exotice. Dezvolta
rea florilor e grăbită de 
condițiile bune pe care 
le au. In această privință 
își spun cuvîntul și nu.'
meroasele radiatoare. La 
primăvară, pe lingă deco
rarea secțiilor cu glastre 
și suporturi cu diferite 
flori, grădina centralei se 
va împodobi cu mii de 
trandafiri.

De pe acum sera cons
tituie o mîndrie a tuturor 
celor de la Paroseni.

PETRU BBJGBEN 
corespondent
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Pentru buna funcționare a 
cazanelor termocentralei Pa
roșeni se determină conți
nutul de săruri a apelor de 
la cazane.

IN CLIȘEU : Martina Ro
bert. șef de tură la labora
torul termocentralei, efectu- 
înd o operație de acest fel.

sută, față de norma 
misă. Fruntașe în lupta 
pentru îmbunătățirea 
lității producției sînt 
lectivele sectoarelor 1 

' II și III.
Și la mina Uricani 

îmbunătățit în
vreme calitatea cărbune
lui extras. Acest lucru es
te ilustrat de buletinele 
de analiză a calității de 
la preparația Lupeni care 
______ arată că produc

ția de cărbune 
livrată luna a- 
ceasta de către 
minerii de aici 
a avut un con
ținut de cenușă 
cu 0,6 la sută 
mai mic față de 
procentul admis.

prie- 
peste

o întâlnire cu o 
tenă orice secundă ce trece 
ora fixată îți pare o veșnicie. Te 
plimbi cu pași mari, fumezi țigară 
după țigară oprinau-te din cînd 
în cînd și scrutând depărtările în 
speranța de a o vedea apărînd. In 
minte repeți mereu cuvintele pe 
care le spune fiecare îndrăgostit. 
,Уіпе, nu vine, vine, nu vine".

Aceste cuvinte le-au repetat de 
nenumărate ori zeci de îndrăgos
tiți ai schiului, care urmau să par-

С. ВADl) ȚA
! corespondent

RANDAMENTE MADI

INSTANTANEE
ticipe la campionatele republicane 
dotate cu „Cupa Voința" și „Cu
pa Olimpia", în timp ce-și aștep
tau adorata... zăpadă. întâlnirea 
și-au dat-o la frumoasa cabană de 
la Poiana Brașov.

Rece, distantă și nepunctuală, 
Zăpada n-a venit la întâlnire.

— Poate s-o fi plictisit de me
leagurile astea unde ne-ат dat în
tâlnire și-n alți ani — își spuneau 
schiorii și au schimbat locul în
tâlnirii cu incîntătoarea Vale a 
Jiului. Mofturoasa însă n-a răspuns 
nici aici invitației.

Geana nopții s-a lăsat peste pă- 
mîntul negru, dezgolit de zăpadă, 
iar schiorii sătui de așteptare s~au 
culcat cu amărăciune în suflet. In 
zori cînd s-au trezit și au privit 
pe geam au sărit repede din aș
ternuturi.

— A venit! A venit I 
gau plini de bucurie.

Intr-adevăr, prietena mult aș
teptată a venit în zori aducînd cu 
ea rîsul și voia bună. Și să simtă 
fiecare că adorata e împreună cu 
ei s-au împărțit în două tabere 
încir.gînd o luptă cu zăpadă. Apoi 
în șir indian, pe drumuri albe, du 
început să urce spre culmile mun
ților.

Prietena a venit taman la timp 
la întâlnire. Deci natura și-a adus 
obolul la buna desfășurare a con
cursurilor de schi. Rămâne doar 
ca și organizatorii, apreciați și de 
alte dătâ ca fiind gazde primi
toare, să nu se dezmintă nici acum. 
Schiorilor ce le-am putea ura ? 
coboare vertiginos pe 
zborul lor vijelios să 
mai multe recorduri.

Creșterea ran
damentelor în a- 
bataje stă în cen
trul atenției co
lectivului sectoru
lui III de la mina 
Petrila. Graficele 
de întrecere din 
sector consemnea
ză realizări tot 
mai însemnate în 
această direcție.

In abatajele în ca
re lucrează brigă
zile minerului Cîș-, 
laru loan și Ol- 
teanu Silvester, de 
exemplu, s-au ob
ținut în ultimele 
două zile 
mente 
7 tone 
post, 
sector

randa- 
de aproape 
cărbune pe 

Pe întregul 
productivi-

D.

îndrăgește 
de mult, 
are prea 

: trecere.

coti
seră, 
ingi-

ta tea muncii pla
nificată a fost de
pășită cu 11,3 la 
sută.
bază 
aici 
ziua 
rie, 
tone 
peste
ducția dată a fost 
de bună calitate.

Pe această 
minerii de 

au extras, în 
de 15 ianua- 
aproape 150 
de cărbune 

plan. Pro-

Condiții tot mai bune 
de muncă pentru ceferiști

muncind din greu pentru. a-, 
ceastă treabă cite 15—20 de 
muncitori. In prezent alimen-, 
tarea locomotivelor se face 
mecanizat. La fel, pentru ri- 

virstnici, care se nîâî~afîă în dicarea locomotivelor, eînd li 
cîmpul muncii, își aduc cu a- 
mărăciune aminte de felul 
cum se muncea pe atunci la 
C.F.R. : fără mecanizare la o- 
perațiile grele de lucru, fără 
cele mai elementare condiții 
de ventilație la locurile de 
muncă, unde procesul tehno
logic viciază aerul. Cine mai 
ținea cont de protecția mun
cii, cînd muncitorii erau 
viți de către patroni ca 
ple unelte de muncă, cu 
torul cărora își umflau 
fiturile, exploatîndu-i 
milă ? ! iată un tablou semni
ficativ. Alimentarea locomoti
velor se făcea cu niște coșuri 
cu care combustibilul era ri
dicat pe scări și platforme

Anii munciți în perioada 
dinainte de 23 August ай ră
mas de tristă amintire munci
torilor feroviari. Ceferiștii a- 
flați acum la pensie șl cei

pri- 
sim- 
aju- 
pro- 
fără

3QOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OQW OO 00 030000 OOOO OO СО ООО ooooooo OO OO OO 03 00 OO OO OO OOCOOO OO GOOO ОС с

La puțin timp după deschiderea magazinului ,,Țăndărică pentru
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_... _ _ copii, la Petroșani 
a fost inaugurată o nouă unitate comercială specializată. Luni dimineața, cetățenii adu
nați în fața noului magazin specializat în țesături-tricotaje, care poartă numele de „Ro- 
dic’a/;, așteptau cu nerăbda re deschiderea lui. Așteptările lor nu au fost zadarnice. Noua 
unitate comercială specializ ată a fost aprovizionată cu toate sortimentele necesare, satis- 
făcînd pe deplin gusturile primilor cumpărători.

IN CLIȘEU : Un aspect din magazin, în primele ore ale dimineții.
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se făceau reparații, erau în
trebuințate vinciurile necesitlnd 
nu mai puțin de 32 meseriași 
expuși pericolului de a fi ac
cidentați. Această operație; 
grea se face acum în între-1 
gime pe cale mecanică. Dar, 
cîte exemple din acestea nu‘ 
pot fi date : că operația de 
dezlegare a osiilor nu s® mal 
face manual, că au fost înlă
turate sobele de încălzire cu 
combustibil solid din clădirile 
depoului fiind înlocuite cu 
încălzire centrală, că ilumina
tul la locurile de muncă este 
asigurat cu lămpi electrice' 
portative de 12 sau de 24 volți, 
că pentru personalul de drum 
s-a construit un . nou dormi
tor cu camere individuale de 
odihnă și multe altele.

Anul trecut, depoul de lo
comotive a fost distins de două 
ori cu diploma de unitate 
fruntașă pe Regionala C.F.R. 
Timișoara, pentru realizările, 
obținute în producție, pentru 
asigurarea regularității și si
guranței circulației. Colectivul 
nostru a avut în centrul preo
cupărilor întărirea protecției 
muncii, a luptat neobosit pen-, 
tru mărirea siguranței circu
lației.

Conducerea administrativă, 
comitetul sindicatului au luat 
măsuri pentru îmbunătățirea 
continuă a condițiilor de mun
că, pentru prevenirea acciden
telor și îmbolnăvirilor profe
sionale. S-a vegheat sistema
tic ca să se asigure o funcțio
nare normală a utilajelor, cele 
necorespunzătoare din punct 
de vedere al securității muncii 
au fost înlocuite. Personalul 
a fost înzestrat cu echipa
ment de protecție și i s-a a- 
sigurat alimentația specială de 
protecție prevăzută de nor - 
mative. Fiecare b muncitor a 
participat la instructajul 
N.T.S., o dată pe lună, pre 
cum și ori de cîțe ori era ne
voie de instructaj suplimen
tar la locul de muncă.

VIRGIL CETERAȘ 
tehnician principal

Depoul C.F.R. Petroșani
(Continuare în pag. 3-a)
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De la an la an, minerilor din Valea Jiului le revin sarcini tot 
mai mari, izvorîte din documentele celui de-al lll-lea Congres al 
partidului. Producția de cărbune cocsificabil și energetic extrasă 
din minele bazinului nostru carbonifer va trebui să crească necon
tenit — pe baza folosirii tehnicii noi fi a sporirii productivității 
muncii — calitatea cărbunelui să se îmbunătățească mereu, iar 
prețul de cost să cunoască o continuă scădere. Conferințele re
gională și orășenească de partid au subliniat faptul că o importan
tă rezervă pentru îndeplinirea acestor sarcini o constituie ridica
rea tuturor brigăzilor miniere din cărbune fi de la pregătiri la ni
velul îndeplinirii planului. Pag ina de față o consacrăm acestei 
probleme care în perioada actuală trebuie să stea în atenția con
ducerilor exploatărilor miniere, a sindicatelor, îndrumate de orga
nizațiile de partid.

Qdată cu această pagină, în coloanele ziarului a fost deschi
să rubrica „Cuvîntul brigadierului minier", pe care sint chemați 
să o susțină, prin scrisori și materiale proprii despre experiența 
bună, metodele folosite pentru ca să-și realizeze planul, ca și des
pre greutățile ce le intimpină în munca de zi cu zi în abataje Șt 
la pregătiri, toți brigadierii, - lucru ce le va fi de un real folos 
pentru realizarea sarcinilor de plan și a angajamentelor luate pe 
anul 1962.
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Cuvfniul brigadierului minier

Cînd ajutorui letiuic e concret
In urmă cu un an lucram 

ca șef de schimb in brigada 
de la abatajul 6 vest al sec
torului III de la mina Petrila. 
Pe atunci brigada, deși avea 
In componența ei oameni 
buni, cu experiență în minerit, 
nu obținea realizări pe măsu
ra posibilităților sale. Una din 
cauze era slaba aprovizionare 
a brigăzii cu vagonete goale 
și materiale. Oamenii din bri
gadă erau descurajați, iși ma
nifestau tot mai des dorința 
să fie repartizați la alte bri
găzi, unde ajutorul tehnic se 
făcea simțit.

In urma unei consfătuiri ți
nute cu Întreaga brigadă, con
ducerea sectorului a luat ho- 
tărlrea să ne dea un ajutor 
tehnic mai concret. In vederea 
unei bune aprovizionări a bri
găzii cu goale și materiale a 
fost amenajată galeria trans
versală de cap. S-a rearmat, 
de asemenea, suitorul abata
jului în care lucram, iar șeful 
Sectorului ne acorda un spri
jin tot mal mare. Ml s-a În
credințat conducerea brigăzii. 
«Toate acestea au dus la o se
rioasă înviorare a muncii În
tregii brigăzi. Realizările ob
ținute erau tot mai rodnice. 
La sfîrșitul fiecărei luni obți
neam un randament mediu de 
peste 6 tone cărbune pe post, 
dind în plus între 300—500 
tone de cărbune.

Odată cu creșterea realiză-

rilor au sporit și cîștigurile 
oamenilor din brigadă. Pe post 
de miner cîștigul depășea 100 
iei lunar, iar la ajutorul mi
ner era de 90 lei.

Iată, deci, unde duce aju
torul tehnic concret, acordat 
unei brigăzi,

CONSTANTIN PURDA 
miner șef de brigadă 

mina Petrila

Un protetica cc merita a il extins
Primele zile din ianuarie au 

arătat că în sectorul III al 
minei Vulcan lucrurile nu de
curg tocmai cum trebuie. Sec
torul și-a realizat, ce-i drept.' 
sarcinile de plan zilnic și 
chiar Ie-a depășit în medie 
cu 25—50 tone de cărbune, 
dar la alte capitole principale 
munca a decurs cu deficiențe. 
Majoritatea zilelor din prima 
decadă a lunii ianuarie, un 
număr însemnat de brigăzi 
le-au încheiat sub plan. Din a- 
ceastă cauză și randamentul 
planificat pe sector a fost cu 
247 kg. cărbune pe post sub 
cel planificat. Ce era de fă
cut ?

In ziua de 8 ianuarie, sub 
îndrumarea comitetului de 
partid, a fost organizată o 
ședință pe exploatare. La' 
ordinea de zi; ridicarea 
tuturor brigăzilor la nivelul 
îndeplinirii sarcinilor de plan. 
Intre măsurile luate în acest 
scop a fost și aceea ca șefii 
de sectoare să analizeze fie
care brigadă cu rezultate mai 
slabe.

Conducerea sectorului III a 
început cu brigăzile de ia pre
gătiri. Prima analiză a fost 
făcută în ziua de 9 ianuarie 
la brigada condusă de tov. Pă
tru Titu. Brigada rămăsese sub 
plan plnă la data de 7 ianua
rie cu 20 la sută, realizînd un

Un schimb al brigăzii conduse de tov. Furda Constantin 
(primul din dreapta) urmărind rezultatele muncii depuse în 
abataj la scosul cărbunelui, în prima decadă a lunii ianuarie.

cîștig mediu pe post de mi- 7 
ner de 57 Iei. Cauzele au fost ? 
arătate reciproc, în mod des- c 
ehis, de către brigadă și con- ( 
ducerea sectorului, fiind cu- ? 
prinse în referatul șefului de S 
brigadă și cel prezentat de tov. ( 
ing. Petrescu loan, care răs- i 
punde de brigadă din partea- ? 
sectorului. A reieșit că rămî- * 
nerea sub plan, atît în luna J 
decembrie cit și în primele 7 
zile din ianuarie, se datorește^ 
faptului că minerii nu res- , 
pectau cele 8 ore de lu- î 
cru. Din această cauză, șefii 
de schimb se intîlneau nu la/ 
ort, ci pe galerii, neputînd? 
stabili concret care e situa- a 
ția de fapt a locului de mun- / 
că și ce măsuri trebuie luatei, 
în schimbul următor pentru c • 
realizarea planului. In brigadă ( 
se făceau și absențe nemoti-\ 
vate. Așa era Cazul cu Pascu? 
Alexandru, care absenta tot \ 
mereu de la lucru. Conduce-> 
rea sectorului, de comun acord/ 
cu ortacii din brigadă, a luat? 
hotărîrea de a-i da o lecție? 
usturătoare „blaumeșterulul". ( 
Astfel, i s-a trimis soției lui s 
Pascu o scrisoare, acasă la 5 
țară în comuna Buciunișcu. \ 
din raionul Caracal, arătîn-s 
du-i-se că soțul ei nu-1 face/ 
cinste la Vulcan, că dezorga-? 
nizează producția. c

La rîndul ei, și conducerea 7 
sectorului și-a arătat deschis s 
lipsurile. Bunăoară, sectorul as 
avut vina că a îngăduit ame-l 
najarea nereglementară a li- s 
niei ferate pe galeria pe care / 
face transportul brigada tov. > 
Patru ș. a. ?

In cadrul analizei, minerii 7 
brigăzii au primit sarcina ca , 
pînă la data de 15 ianuarie ' 
să lichideze răminerea sub 7 
plan. Hotărîrea luată a fost ? 
pusă în aplicare chiar din ziua? 
următoare, atît de membrii? 
brigăzii cit și de conducerea? 
sectorului. Rezultatul: dacăit 
înainte de analiză brigada ob- ? 
ținea pe zi o avansare de nu- ( 
mai 1 metru în galerie, înce-> 
pînd din ziua următoare a 7 
sporit avansarea la 1 metru J 
pe fiecare schimb. In zilele de> 
10 și 11 ianuarie, de exemplu,^ 
tov. Pătru Titu cu ortacii să!» 
au realizat în total 6 m.l. de\ 
galerie, apropiindu-se simțitori 
de îndeplinirea planului. (,

NAGY ANDREI 
mina Lupeni

BR1NZAU AUREL
mina Vulcan

BARTHA DIONISIE 
mina Dilja

☆

Lactsăriie Conferințelor regională 
și orășenească de partid au cri
ticat lipsurile privind răminerea 
brigăzilor de mineri sub plan. Li
chidarea rămînerii sub plan a fri
gărilor se tărăgănează de 2 ani. 
datorită faptului că nu a existat 
preocupare suficientă în această 
direcție din partea organelor de 
conducere tehnico-administrative. 
Aceasta ți datorită concepției gre
șite că, daaă toate brigăzile își fac 
planul, s-ar ajunge la depășirea 
fondului de salarii planificat.

Organele combinatului, sub în
drumarea Comitetului orășenesc de 
partid, prin comisia economică, au 
stabilit principalele cauze ale ră
mînerii brigăzilor sub plan la mi
na Lonea in cursul lunii noiembrie 
1961. Odată cunoscute cauzele, 
4-au luat măsuri concrete pentru 
reducerea numărului de brigăzi 
tub plan. De la 51,8 la sută, cîț 
au fost în perioada ianuarie—sep
tembrie 1961, brigăzile sub plan 
au scăzut la 16,6 la sută pe luna 
noiembrie 1961. S-a demonstrat 
practic, că realizarea planului de 
către brigăzi nu duce la depăși
rea fondului de salarii ci, dimpo
trivă, la realizarea de economii. 
In cele ce urmează redăm cum 
s-a procedat practic pentru ajun
gerea la acest rezultat la Lonea 
In prima etapă a analizei s-a tre
cut la stabilirea concordanței in
tre producția prevăzută în planul 
de stat și cea din foile de acord 
înmînate brigăzilor. S-a trecut a-

Rezervă importantă în realizarea sarcinilor 
$1 angajamentelor colectivelor miniere

poi la punerea de acord a forțe
lor de muncă și fondului de sala
rii, rezultate din foile de acord 
înmînate brigăzilor. Aceasta a 
fost necesară din cauză că nu co
respundeau în special efectivele 
pe locuri de muncă în urma cărui 
fapt nu se puneau în practică pre
vederile planului de stat. S-a fă
cut apoi verificarea foilor de a- 
cord înmînate brigăzilor, astfel ca 
acestea să corespundă situației și 
condițiilor existente la locurile de 
muncă. Cu această ocazie s-a gă
sit, de exemplu, la abatajul nr. 
102 din sectorul V, că brigăzii 
conduse de tov. Țăranu Gheorghe 
i s-a înmînat o foaie de acord pen
tru abataj cu profil normal, cu 
toate că lucra la extragerea unei 
apofize din coperiș. De asemenea, 
la abatajul nr. 402 din sectorul IV, 
brigada tov. Lapșanski Adalbert, 
deși luata la o curățire de cărbune, 
foaia de acord înmînată prevedea 
o producție planificată corespunză
toare unui abataj cu profil normal. 
In aceste situații s-a cerut con
ducerilor sectoarelor să corecteze 
foile de acord, punîndu-le în con
cordanță cu caracteristicile locu
rilor de muncă.

O altă cauză care a dus la ne- 
îndeplinirea planului de către bri
găzi este aceea că nu s-au creat

PAUL BADULESCU 
serviciul muncă și salarii C.CV.J. 

condiții ca să se lucreze toate zi
lele planificate prin foile de acord. 
Astfel, la suitorul în steril din sec
torul IV, unde a lucrat brigada 
tov. Benko Alexandru, foaia de 
acord s-a întocmit pentru întrea
ga lună, deși se știa că este o 
surpare în transversala de acces la 
suitor, începîndu-și lucrul numai 
în ziua de 4 noiembrie 1961. Față 
de această situație s-au luat mă
suri de corectare a foii de acord.

O principală cauză care duce la 
neîndeplinirea planului pe brigăzi, 
este și aceea că nu se plasează lo
curile de muncă cu posturile pre
văzute prin foile de acord. Exem
plu in această privință se poate 
menționa de la sectorul IV unde 
brigada tov. Pantea loan lucra cu 
2—4 posturi pe zi, în loc de nouă 
posturi. Acest lucru a dus la ră‘ 
mînerea brigăzii respective sub 
plan. Luîndu-se măsura de a se 
completa toate posturile brigada 
și-a depășit planul. S-au găsit și 
brigăzi care aveau posturi mai 
multe decît prevedeau foile de a- 
co'rd. In aceste cazuri, s-au redus 
posturile la nivelul prevăzut în 

foile de acord. Pentru a se putea 
urmări zilnic plasarea posturilor pe 
locuri de muncă, precum si reali
zarea planului brigăzilor s-a ținut 
o strictă evidență a realizărilor.

O mare parte din brigăzi nu-și 
realizează planul din cauza că nu 
li se creează condiții normale de 
lucru. La sectorul III, în blocul V 
de pildă, aprovizionarea cu mate
rial lemnos și vagonete goale se 
făcea defectuos. S-a indicat să se 
reorganizeze brigăzile și să se pla
seze numai atîtea locuri de muncă 
pentru cîte se pot asigura condiții 
normale de lucru. S-a dezvăluit, cu 
ocazia acestei analize, faptul ca 
nu se urmăresc îndeaproape schim
bările condițiilor la locurile de 
muncă, de către conducerea secto
rului și de către normator, în con
secință nu se refac planurile bri
găzilor cînd situația locurilor de 
muncă se modifică radical. De a- 
ceea a fost necesară urmărirea con
tinuă a modificării acestor condi
ții, refăcîndu-se corespunzător pla
nurile brigăzilor în cursul lunii.

După un control al locurilor de 
muncă s-a ținut o ședință de lu
cru cu șefii de brigăzi și de schim
buri de la brigăzile rămase sub 
plan pe prima decadă a lunii no
iembrie 1961. Această ședință, care 

a fost organizată de comitetul sin
dicatului, după indicațiile comite
tului de partid de la mină, a ana
lizat fiecare loc de muncă stabi
lind cauzele rămînerii brigăzilor 
sub plan și s-au trasat pe loc sar-' 
cini concrete pentru remedierea lip
surilor. In acest fel, la decada a 
Il-a a lunii noiembrie, numărul bri
găzilor rămase sub plan a fost de 
numai 27,7 la sută, pentru ca pînă 
la sfîrșitul lunii să scadă la 16,6 
la sută.

Experiența de la mina Lonea a 
demonstrat practic că odată cu li
chidarea rămînerii brigăzilor sub 
plan se obțin și rezultate econo
mice bune. Astfel, planul de pro
ducție la această exploatare s-a 
îndeplinit și depășit în luna no
iembrie dîndu~se peste plan 4.190 
tone cărbune și s-au realizat 
63.495 lei economii la fondul de 
salarii. De aici rezultă că sarcina 
trasată de către Conferințele re
gională și orășenească de partid în 
problema lichidării rămînerii bri
găzilor sub plan, poate și trebuie 
să fie rezolvată în termenul stabilit.

Atenția tuturor colectivelor de la 
exploatările miniere trebuie în per
manență îndreptată în această di
recție, deoarece a reieșit destul de 
clar importanța acestei rezerve in
terne care, folosită, va duce cu si
guranță la realizarea sarcinilor de 
plan și a angajamentelor luate de 
către colectivele exploatărilor mi
niere pe anul 1962.
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NOTE

Servit în timp 
„record"

Încăpătoare’, elegantă, 
tată cu tot ce trebuie, 
nr. 1 Lupeni atrage mulți 
Așa dar, la sfîrșit de săptămînă, 
iată-mă așteptîndu~mi rîndut. 
Lucrătorii din frizerie zoreau cu 
hărnicie. Numai tinăra Benga 
Constanța și încă o colegă, retra
se intr-un colț, sporovăiau im
perturbabil. După o jumătate de 
oră, timp in care responsabilul 
frizeriei le mustră de trei ori, ele 
se apucară de treabă.

îmi venise tocmai

arnena- 
frizeria- 
clienți.

rîndul. 
M-am așezat pe scaunul liber.

Felul in care am fost tuns și 
bărbierit de tinăra Benga Cons
tanța nu-l vreau să-l destăinui. 
Mă trece un fior numai la amin
tirea celor ce am îndurat. De ce 
oare responsabilul frizeriei, co
lectivul care muncește aici 
conducerea Cooperativei din Lu
peni nu iau măsuri pentru îm
bunătățirea calificării profesio
nale a unor salariați.

B. PETRESCU 
corespondent
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Blocurile 
au și subsoluri..,

Cînd s-au construit noile blo
curi de locuințe în diferite car 
tiere ale Văii Jiului, la subsolul 
multora au fost amenajate spălă
torii și uscătorii de rufe, boxe 
pentru păstrarea combustibilului 
de către locatarii apartamente
lor.

Au trecut anii și multe din a~ 
ceste dependințe nu sînt în bună 
stare de funcționare nici acum. In 
majoritatea spălătoriilor și uscă- 
toriilor, diferiți locatari „inven
tivi'* au făcut adevărate crescă
torii de găini, gîște. Alții le-au 
transformat in depozite pentru 
butoaie cu varză, lemne : fia ti
nete blocuri din cartierul Gb. Di
mitrov, la blocurile noi — Lonea. 
la V iscoza-Lupeni).

tn alte locuri (blocul 17 —
cartierul Gb. Dimitrov, unele ■ 
blocuri din Vulcan. Lupeni) ins 
talațiile de iluminat din boxele 
de combustibil nu funcționează 
din care cauză locatarii sînt ne- 
voiți să-și lumineze boxele cu lu
minări...

Ar ft bine dacă tovarășii
la sectoarele I.L.L. ar intra și în 
subsolurile blocurilor, atunci cînd 
vizitează apartamentele, lutnd 
măsurile necesare de îndreptare a 
acestor nereguli.

de

Agenda sportivului
In afară de calendarul-agen- 

d& obișnuit, Agenda sportivu
lui cuprinde principalele săr
bători ale anului, aniversările 
sportive, principalele recorduri 
naționale, europene, mondiale 
și olimpice precum șl o sea
mă de indicații tehnice și 
organizare sportivă.

Agenda este executată 
Condiții grafice superioare, 
coperte din material plastic. 
Prețul unui exemplar 6 lei.

de
in 
in

încă din primele zile ale a- 
cestui an, colectivul minei A- 
ninoasa a obținut succese im
portante în procesul de pro
ducție. Minerii din Anlnoasa 
se situează între colectivele 
miniere fruntașe pe bazin. A- 
cest succes dovedește că mi
nerii, tehnicienii și inginerii 
minei Aninoasa sînt hotărîți 
să îndeplinească șl depășeas 
că sarcinile de plan pe anul 
1962.

In anul trecut nu s-a dat 
atenția cuveni
tă c r e șt e r 11 
continue a 
randamentelor. 
Productivitatea 
muncii a fost 
realizată numai 
de 99,5 la sută, 
consfătuirilor de 
ultimele luni ale anului tre
cut, și mai ales In adunările 
pentru dezbaterea cifrelor de 
plan pe anul 1962, au fost a- 
nalizate cauzele nerealizării 
randamentelor și s-au propus 
măsuri concrete pentru depă
șirea lor in anul 1962 cu 0,030 
tone/post. Acest angajament a 
fost realizat și depășit incă 
din primele zile ale acestui 
an. Pe luna ianuarie, pină in 
prezent, productivitatea muncii 
planificată a fost depășită cu 
36 kg./post pe exploatare și 
intre 1—11,5 la sută pe sec
toare.

Cheia succesului constă în 
crearea de condiții mai bune 
de lucru pentru brigăzile de 
mineri, in aprovizionarea lor 
cu materialele necesare și în 
buna desfășurare a transpor
tului.

Pe anul 1961, randamentul 
planificat in abataje a fost 
realizat numai în proporție de 
95,8 la sută. Aceasta pentru 
că nu au fost aprovizionate 
la timp brigăzile de mineri, 
transportul a fost de multe ori 
strangulat, nu s-au folosit ra
țional forțele de muncă, nu au 
fost suficient ajutate brigă 
zile rămase în urmă, nu s-au 
lichidat absențele nemotivate.

Pentru Înlăturarea acestor 
deficiențe, exploatarea s-a a- 
provlzlonat încă din toamnă 
cu cantitatea de lemn nece
sară, iar la locurile de muncă 
se depozitează dinainte mate
riale pentru 2—3 schimburi. 
Prin grija sectorului VIII e- 
lectromecanic au fost repara
te multe vaganete, încă din 
toamnă, iar în prezent se re 
pară și se pun în folosință 
cite I—2 vagonete pe zi. In 
acest mod s-a reușit ca bri
găzilor să II se asigure la timp 
goale în număr suficient. în 
luna decembrie, toate trans
portoarele cu raclete defecte 
s-au reparat.

Printr-o intensă muncă po
litică s-a reușit să se lichide
ze complet absențele nemoti
vate la sectoarele productive.

Pe teme de producție

In urma completării efectivu
lui la brigăzile din abatajele 
cameră cu 7 posturi pe schimb 
se poate lucra normal în am
bele aripi ale abatajelor, pu- 
tindu-se obține o avansare de 
5—6 m.l. pe zi și un randa
ment de 5—6 tone/post față de 
4,045 tone/post realizat în a- 
nul trecut.

Intr-un frontal 
rul I, tăierea se 
două schimburi, 
în cel de-al treilea, materialul 

răpire 
asigurat 
schimb

in proporție 
Cu prilejul 

producție din

Fie gestionar, bucătar ori ajutoare, pe toți ii preocupă 
satisfacerea gusturilor abonaților cantinei prin îmbunătăți
rea continuă a meniurilor preparate.

IN CLIȘEU : Un aspect din bucătăria cantinei Viscoza 
Lupeni.

ei
la 

ei

de la secto- 
execută In 

iar răpirea

Lampa, e to
varăș nedes
părțit al mi
nerului. La lu. 
mina pe 
o revarsă 
nerii 
trlei 
tone 
bune, 
tușii, 
elenii,
rătorii de ga
ze, inginerii șl 
tehnicienii — 
toți 
prin 
vin 
nul

care
dau 
mii 
de 
iar lăcă-

electri- 
măsu-

căr

pentru 
fiind 
cu un 
înainte.

Pe lingă cele 
arătate, con

ducerea exploatării a luat mă
suri concrete și pentru buna 
funcționare a transportului: 
au fost schimbați din vreme 
elemenții de la 6 locomotive 
care s-au dat in folosință ce
lor patru sectoare de cărbu
ne. Locomotivele pot face față 
transportului la sectoarele 
respective. In circuitul puțu
lui principal a fost 
un culbutor vibrant 
curățirea goalelor, 
curățirea lor se făcea 
meni pe schimb. In 
cu ajutorul acestui culbutor, 
care este deservit numai de 
3 oameni pe schimb, se cură
ță In bune condițiuni 
măr mult mai mare 
gonete.

Prin măsurile luate și efor- 
depus de mineri s-a reu- 
ca in prezent randarnen- 
pe exploatare să crească 

la 1,175 tone/post la 1.238 
tone/post. Brigăzile 
Roman Ioan, Gall 
altele de la sectorul 
Gavrilă și Klbedi 
din sectorul II, Ungureanu 
Vasile și Barzu Gheorghe, de 
la sectorul IV și-au depășit 
randamentul planificat între 
3—35 la sută.

Creșterea continuă a pro
ductivității muncii stă necon
tenit în atenția minerilor, in
ginerilor și tehnicienilor de la 
mina Aninoasa. in curînd vor 
fi experimentate și aplicate 
noi metode de lucru în unele 
abataje cameră de la sectorul 
I și IV, unde se preconizează 
un randament de 8—10 tone 
pe post. In acest scop, se cere 
și sprijinul C.C.V.J. pentru 
livrarea la timp a 
prevăzute în planul 
vizionare, în deosebi 
portoarelor, stilpilor 
mașinilor de încărcat, perfo
ratoarelor pneumatice și loco
motivelor. Avind o preocupa- ’ 
re neslăbită pentru creșterea 
productivității mfincii, colec
tivul 
plini 
revin

montat 
pentru 

înainte, 
de 8 oa- 
prezent,

un nu
de va

tul 
șit 
tul 
de

minerilor
Mihai și 
I, Codrea 
Francisc,

utilajelor 
de apro- 
a trans- 
metalicl,

minei Aninoasa va înde- 
cu cinste sarcinile ce-i 
pe anul 1962.

C. DANILA
planificator — mina Aninoasa

acei care 
munca lor 
în sprijl- 
minerilor 
prețuiesc 

adevărata 
valoare.

Condiții tot mai bune 
de muncă pentru ceferiști

(Urmare din pag. l-a)

aProblemele de protecție 
muncii au făcut deseori obiec
tul unor analize în adunările 
generale ale organizației d<? 
partid, in ședințele comisiei 
de protecție a muncii precum 
și in consfătuirile de produc
ție. Ou prilejul acestor anali
ze, responsabilii din grupele 
sindicale și inspectorii ob
ștești de protecție a muncii 
au făcut un număr de 90 pro
puneri de îmbunătățire a pro
tecției muncii. Pornind de la 
aceste propuneri, în cursul a- 
nului 1961 au fost soluționate 
o seamă de probleme de do
meniu! protecției muncii. S-au 
montat ventilatoare pentru 
împrospătarea aerului la ate
lierul de sudură, la camera de 
cernut nisip și în.alte locuri. 
La compartimentul BRD au 
fost montate calorifere pen-

--------------

O mină gigant
Mina Irșa Borodino, care se 

reconstruiește în prezent, va deveni 
cea mai mare din Siberia răsări
teană. Aici se vor extrage anual 
25 milioane tone de cărbune. In 
prezent se termini montarea pri
mului excavator puternic cu roată 
portcupe cu o capacitate de 1.000 
>n. cubi pe oră. De asemenea, este 
proiectată instalarea unui excava- 
tor-gigant tu roată portcupe cu o 
capacitate de 7.200 m. cubi pe 
oră

După reconstruirea ei,
Irșa-Borodino, unde cărbunele se 
extrage de la suprafață, va repre
zenta un tranșe» lung de 6—7 km.
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In plină campanie antipoliomielitică

mina

tru încălzit, iar în comparti
mentul de reparații și la li
niile de echipare a locomoti
velor s-a îmbunătățit ilumi-' 
natul. A fost confecționată o 
mașină pentru spălat echipa
mentul de protecție, s-a re
parat și vopsit baia persona-i 
lului, apa potabilă a fost con
dusă p'ină în apropierea locu-. 
rilor de muncă, locomotivele ț 
au fost dotate cu 35 truse cu 
medicamente etc.

Pentru anul 1962 sînt pre
văzute noi măsuri tehnico-or-: 
ganizatorice menite să asigu
re condiții tot mai bune de 
muncă în depou. S-a preco
nizat confecționarea unui dis
pozitiv pentru ridicat piese 
grele la strungul mare. Cu un, 
astfel de dispozitiv va fi e- 
chipat și compartimentul BRD. 
Se va monta 6‘instalație de1 
alimentare a locomotivelor cu 
nisip. Prin darea în exploata-; 
re a unei centrale termice, ca
re înlocuiește vechea instala 
ție cu aburi deservită de o lo-j 
comotivă, se va îmbunătăți 
încălzitul Ia instalația de a-i 
limentat locomotivele tu pă-j 
cură. La această centrală ter-; 
mică vor fi racordate, pentru 
a se îmbunătăți încălzirea,. 
cele 50 camere din clădirea 
dormitorului pentru persona
lul de locomotive.

Actuala instalație de ilumi-, 
nat din atelierul electric, din, 
Incinta depoului, precum și 
de la toate locurile de muncă 
va fl înlocuită cu iluminat 
fluorescent. Toate acestea vor 
face munca ceferiștilor din de
poul de locomotive mereu mai 
ușoară, mai spornică.

înce-
cam-

La data de 8 ianuarie a 
put în întreaga țară o vastă 
panic de vaccinare împotriva po • 
liomielitei, boală cunoscută și sub 
numele de paralizie infantilă. A- 
ceasta este o boală infecțioasă cau
zată de o vietate foarte mică denu
mită virusul poliomielitei. Virusul 
este rezistent la frig, se păstrează 
vreme mai îndelungată in lapte 
și în special în apă, dar e distrus 
sub acțiunea razelor solare, a an
tisepticilor și a căldurii. Omul 
sănătos se îmbolnăvește venind în 
contact cu bolnavi de paralizie 
infantilă în mod direct sau prin 
alimente infectate ca : lapte, fruc* 
te crude, legume sau apă. Virusul 
pătrunde în corp pe cale digesti
vă și respiratorie și se localizează 
apoi în sistemul nervos central. 
Boala începe prin tulburări diges
tive sau ca o răceală, la cate se 
adaugă de multe ori dureri de 
cap, dureri musculare, somnolen
ță, stare de nervozitate, sudori. 
Temperatura la început crește, a* 
poi scade încet pentru ca apoi 
să urce din nou la 38—38.5 gra
de.

Paraliziile survenite pot să dis
pară sau să rămînă definitive. Și

atunci ne întrebăm pe bună drep
tate de țe să nu evităm răul cînd . 
ne stă în putință ?

Una din principalele arme în 
lupta împotriva acestei boli grele 

Anul acesta va fi 
două

e vaccinarea.
vaccinată populația între 
luni și 31 ani inclusiv, iar în li* 
mita vaccinului disponibil și cei

Sfatul medicului

peste această vîrstă. Vaccinarea 
se face cu drageuri (bomboane) 
care pot fi administrate cu ușu
rință chiar și copiilor, deoarece au 
un gust plăcut, dulce.

Vaccinările se vor executa ast
fel : copiii năsțuți în 1961 (în
tre 2 luni și 1 an) care nu au 
fost vaccinați niciodată împotriva 
paraliziei infantile, vpr ptimi în 
acest an vaccin pe cale bucală. A* 
cestea se vor face în trei etape 
(deoarece șînt trei feluri de viru
suri și trebuie să ne apărăm îm
potriva tuturor. Astfel, între 8—13 
ianuarie un monovaccin, între 8*13

februarie un bivaccin, între 8*13 
martie cu trivaccin.

Aceste trei etape constitute o>, 
vaccinare completă și ferește co
piii în mod sigur de paralizia 
infantilă.

Persoanele tiăscute între 1 ia
nuarie 1931 și 31 decembrie I960 
vor fi vaccinați în două etape; 
astfel : între 25—31 ianuarie un 
drageu (o bomboană) împotriva 
celor 3 feluri ’ *’ ’
8—15 martie 
De asemenea, în aceasta categorie 
de vaccinare, in • --
intra șl copiii născuți în anul 1961 
cate au primit vaccin antipolio- 
rnielitic prin injecție la vaccinarea 
din vara anului 1961.

Vaccinarea pentru populația ca
re cu face parte din colective or
ganizate se execută la nivelul cir
cumscripțiilor sanitare și a punc
telor sanitare, iar pentru cei ce 
sînt în școli, instituții, întreprin
deri etc. la locul de muncă.

Cunoscînd gravitatea acestei 
boli, părinții au datoria a se pre* 
zenta cu copiii la vaccinări pentru 
a ie apăra astfel sănătatea.

de virusuri, între 
al doilea drageu.

în două etape, vor

dr. TRAIAN MAR CU
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Dezbaterile din Adunarea Generală
a O.N.D. in legătură cu problema angoleză

NEW, YORK 16 (Agerpres). 
Portugalia duce în Angola 

o politică de pace și de împă
care între rase 
la 16 ianuarie
O.N.U. fără să clipească din 
ochi, delegatul Portugaliei.

Această declarație care a ră
sunat ca o insultă adusă vic
timelor terorii portugheze și 
întregii opinii publice mon
diale, a fost făcută în cursul 
dezbaterii problemei asupra 
situației din Angola. Delegații 
la cea de-a 16-a sesiune a A- 
dunării Generale a O.N.U. au 
trecut la dezbaterea acestei 
probleme chiar în prima zi 
după reluarea lucrărilor se
siunii. Delegaților li s-a pre
zentat spre examinare rapor
tul subcomitetului O.N.U. pri
vind situația din Angola.

Cauza principală a răscoa
lei din Angola, se spune în 
raport, este adevărată nemul
țumire larg răspîndită, precum 
și naționalismul crescînd. Din 
cauza dezordinilor serioase, a 
măsurilor represive crunte și 
a încălcării drepturilor omu-

— a declarat 
de la tribuna

LONDRA. In anul 1961 in
dexul prețurilor cu amănun
tul în Anglia a crescut cu cinci 
puncte în comparație cu anul 
1960.

LONDRA. La 15 ianuarie, în 
Republica Irlanda au fost ma
jorate prețurile la pîine.

MONTEVIDEO. Greva gene
rală a lucrătorilor din trans
portul auto din Uruguay, de
clarată la 14 ianuarie, conti
nuă.

Inițial, au declarat grevă 
muncitorii și funcționarii de 
la parcul de autobuze din 
Montevideo care cer sporirea 
salariilor. Apoi în semn de so
lidaritate li s-au alăturat lu
crătorii din transportul inter
urban și șoferii de taxi.

lui, situația din Angola este a- 
preciată ca o amenințare se
rioasă pentru pacea și securi
tatea internațională.

In încheiere subcomitetul re
comandă măsuri destul de 
blînde pentru „rezolvarea paș
nică a problemei Angolei". A- 
ceste recomandări propun să 
se realizeze „o reformă radi
cală a legislației și admiftiă- 
trației" și să se elaboreze pla
nuri în vederea pregătirii teri
toriului pentru autocondudere 
și pentru înfăptuirea dreptu
lui la autodeterminare".

Reprezentantul Braziliei Al
fonso Arinos care a luat cu- 
vîntul după delegatul Portu
galiei a subliniat că situația 
în Angola este critică și se în
răutățește pe zi ce trece.

El și-a exprimat dorința ca 
Portugalia să recunoască drep
tul poporului Angolei 
determinare.

La ședința din 16 
a Adunării Generale 
delegațiile Bulgariei 
niei au depus un proiect de 
rezoluție cu privire la situa
ția din Angola. Rezoluția con
damnă în mod hotărît „exter
minarea în masă a populației 
băștinașe a Angolei și alte re
presiuni sălbatice ale autori
tăților coloniale portugheze 
împotriva poporului Angolei".

Rezoluția confirmă în mod 
solemn dreptul poporului An- 
golei la autodeterminare și in
dependență, cere încetarea re
presiunilor, cheamă Comitetul 
special creat în conformitate 
cu rezoluția celei de-a 16-a 
sesiuni pentru traducerea în 
viață a Declarației cu privire 
la acordarea independenței ță
rilor și popoarelor coloniale, 
să <țea cea, mal mare atenție 
problemei acordării indepen
denței Angolei și să prezinte 
un raport în legătură cu a- 
ceastă problemă la’ cea de-a 
17-a sesiune a Adunării Ge
nerale.

la auto-
ianuarie 

a O.N.U. 
și Polo-

Un articol de I.
MOSCOVA 16 (Agerpres). — 

TASS transmite:
In prezent s-a stabilit că nu 

există porțiune din scoarța 
Pămîntului care să se afle în 
stare de repaus și care să nu 
fie supusă mișcărilor seculare, 
scrie în ziarul „Pravda", I. 
Meșcereakov, președintele co- 
fldbtei 4e studiere a mișcărilor 
MMarțfi Pămîntului a Uniunii 
internaționale de geodezie si 
geofizică.

Unele porțiuni, se spune în 
articol, se ridică încet, altele 
se lasă. Intensitatea mișcări
lor este în cea mai mare parte 
de ordinul a numai cîțiva mi
limetri, mai rari a cîțiva cen
timetri pe an.

Savantul sovietic arată că 
de mișcările seculare ale Pă
mîntului este legat procesul 
de formare a turbei. Cercetă
rile oamenilor de știință din 
Estonia au arătat că în regiu
nea de nord-vest a republicii, 
unde are loc o ridicare inten
să, nivelul apelor subterane 
scade treptat, procesele de 
formare a turbei se desfășoa-

---------------©

Meșcereakov
ră în ritm încetinit, grosimea 
zăcămintelor de turbă nu de
pășește un metru.

In partea de sud-est a Esto
niei unde a fost constatată o 
lăsare relativă a suprafeței 
Pămîntului, grosimea zăcămin
telor de turbă crește pînă la 
6—7 metri. Acumularea turbei 
este stimulată aici de ridica
rea treptată a nivelului apelor 
subterane.

Subliniind că una din cele 
mai interesante probleme ale 
geofizicii și geologiei moderne 
este problema mișcărilor ori
zontale ale continentelor, sa
vantul sovietic consideră că 
este util să se folosească pen
tru studierea acestei probleme 
nu numai observatoriile exis
tente din lume, ci să se creeze 
și puncte speciale de obser
vație. Astfel de puncte trebuie 
organizate de-a lungul a trei 
meridiane, din care unul să 
treacă prin America de nord 
și de sud, altul prin Europa 
și Africa, iar al treilea prin 
Asia și Australia.

I

I

In preajma conferinței 
de Ia Punta del Este

HAVANA 16 (Agerpres).' 
In preajma conferinței de la 

Punta del Este, popoarele din 
America Latină acționează cu 
hotărîre în vederea dejucării 
planurilor urzite de Departa
mentul de Stat al S.U.A. îm
potriva libertății Cubei.

In Cuba se fac pregătiri in
tense în vederea celei de-a 
doua Adunări naționale gene
rale a poporului cuban — răs
punsul său la complotul anti- 
cuban pus Ia cale în legătură 
cu conferința de la Punta del 
Este. In întreaga țară au loc 
mitinguri în vederea pregăti-

rii acestei adunări. Pretutin
deni au apărut inscripții care 
cheamă pe toți cetățenii Ia a- 
dunare. Au fost organizate 
trenuri speciale pentru trans
portarea cetățenilor din pro
vinciile Pinar del Rio, Matan- 
zas, Las Villas etc. Centrul re
voluționar sindical al oameni
lor muncii din Cuba și alte 
organizații din țară aii dat 
publicității declarații care 
cheamă la vigilență' împotri
va planurilor imperialismului 
S.U.A.

Totodată, reprezentanți din 
diferite țări ale Americii La-

_ tine sosesc la Havana în ve
derea Conferinței reprezentan
ților popoarelor latino-ameri - 
cane în apărarea Cubei.

In Argentina diferite orga
nizații politice continuă să 
dea publicității declarații ca
re condamnă conferința de la 
Punta del Este, o mîrșavă ma- 

contrarevoluționară a 
împo- 
inde- 

califi- 
Civice

16 (Ager-

Le, preșe- 
militar su-

Declarația 
generalului Kong Le
XIENG KUANG 

preș).
Generalul Kong 

dintele Consiliului
prem, a declarat la 15 ianua
rie că poporul laoțian urmă
rește cu vigilență evoluția e- 
venimentelor din Laos și este 
gata să 
complot

„După 
velor de 
trei prinți laoțieni, a decla
rat el, clica Fumi Nosavan- 
Boun Oum, sprijinită de im
perialismul american a inten
sificat operațiunile militare 
Împotriva regiunilor eliberate. 
In prezent ea pune la cale un 
atac împotriva pozițiilor ocu
pate de trupele patriotice în 
Laosul superior, în partea de 
sud-est a provinciei Xieng - 
Kuang și de-a lungul șoselei 
nr. 12 aflată în partea cen
trală a Laosului. Clica rebelă 
continuă să lanseze din avi
oane grupuri de bandiți și di- 
versioniști în spatele frontu
lui trupelor noastre din pro
vinciile Xieng Kuang, Sam Nea 
șl în alte regiuni eliberate".

„Noi sprijinim propunerea 
cu privire la ducerea de tra
tative de către cei trei prinți 
la Geneva și sperăm că vă fi 
în sfîrșit creat un guvern de 
coaliție în frunte cu prințul 
Suvanna Fumma".

zădărnicească orice 
al dușmanului, 
zădărnicirea tratati- 

la Vientiane ale celor

WASHINGTON. „Diplomații 
din Statele Unite continuă să 
aibă de-a face cu răsismul". 
Astfel își intitulează ziarul 
„New York Herald Tribune" 
o știre din Palm Beach în ca
re se referă la declarațiile fă
cute de Angier Biddle Duke, 
șeful protocolului Departa
mentului de Stat al S.U.A. cu 
prilejul unei reuniuni care a 
avut loc în acest oraș.

XIENG KUANG 16 (Ager
pres)

După cum se anunță din 
Laos, la 12 ianuarie trupele 
patriotice laoțiene și-au resta
bilit controlul asupra impor
tantului punct militar 
Boun din provincia 
Prabang și au lichidat 
batalioane ale trupelor 
în această regiune.

Muong
Luan$ 

două 
rebele

împotriva acfivifăfii
PARIS 16 (Agerpres).
Un număr de aproximativ 

100 de personalități din viața 
politică și culturală ă Fran
ței, foști membri ăi rezisten
ței și participant la lupta 
împotriva fascisnpilui, au dat 
publicității un manifest in 
care condamnă cu toată as
primea atentatele teroriste 
puse la cale de organizația 
ultracolonialistă O.A.S. și cer 
autorităților să ia măsuri e- 
nergice de reprimare a ban
delor fasciste.

Semnatarii manifestului cer 
tuturor luptătorilor din rezis
tență și tuturor democraților 
francezi să-și unească forțele 
pentru a pune capăt activită
ții criminale a O.A.S. și a com
plicilor acestora.

☆
paris 16 (Agerpres).
Situația din Algeria conti

nuă să rămînă încordată da
torită fărădelegilor bandelor 
fasciste din cadrul O.A.S. ca
re continuă1 în mod nestinghe-

criminale a O.A.S
rit sub privirile tolerante ale 
autorităților franceze atacurile 
lor fasciste asupra populației 
pașnice algeriene.

Ca și în ziua precedentă, 
ziua de 15 ianuarie s-a soldat 
la Alger, Oran, Constantine și 
Bone, cu peste 30 de atacuri 
cu bombe și focuri de armă 
ale ultracolonialiștilor atacuri 
care ș-au soldat cu moartea a 
17 persoane și rănirea gravă a 
altor 40 de persoane.

Paralel cu aceste atacuri 
ale teroriștilor din O.A.S., la 
15 ianuarie fasciștii au ucis 
în plină zi la Oran pe directo
rul generai al Poștelor și Te
lecomunicațiilor, Victor De- 
mare, pe care ultracolonialiș- 
tii l-au amenințat în ultimal 
vreme de nenumărate ori cu 
moartea.

nevră 
imperialismului S.U.A. 
triva suveranității și 
pendenței Cubei cum o 
că declarația Uniunii 
radicale a poporului.

In Chile, după cum relatea
ză ziarul „El Siglo", au loc 
mitinguri ale studenților sub 
lozincile: „Cuba — dai, yan
keii — nul" și „Trăiască re
voluția cubană".

I
Mc Namara 

în „turneu1'

NEW YORK 16 (Agerpres) 
După cum relatează corespon- ] 

dentul din W' ashington al agen- ;
UPI, Robert Mc Namara, mi

nistrul de Război al S.U.A., a' 
plecat cu avionul la statul ma- 

\<jor al flotei maritime militare din' 
1 [Oceanul Pacific „pentru a veri- 
, 'fica personal programul american 
' de ajutorare a Vietnamului de 
1 sud. în lupta împotriva atacuri-' 
' .lor partizanilor conduși de co~ > 
1 muniști'. ;

1 Subliniind marea importanță a 
\ Vietnamului de sud, arată tcores-< 
pondentul, Mc Namara a hotă- 

1 rit să întreprindă o serie de 
Iinspecții lunare la cartierul ge
neral al amiralului Harry Felt, 
comandantul suprem al forțelor 
armate americane din zona Pa
cificului, pentru a supraveghea 
personal înfăptuirea programului 
de ajutor american.

Ministerul de Război al S.U.A. 
a anunțat că Mc Namara va 
examina toate fazele acestui 
program.

PROGRAM DE RADIO
18 ianuarie
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îngrijorarea luptătorilor pentru pace 
din Cipru în legătură 

cu deplasările de trupe engleze
NICOSIA 16 (Agerpres)'
Comitetul pentru apărarea 

păcii din Cirpu a dat publi
cității o declarație în care își 
exprimă îngrijorarea în legă
tură cu recentele deplasări ale 
trupelor engleze în Orientul 
Mijlociu, în care bazele engle
ze din Cipru au un rol impor
tant.

Comitetul pentru apărarea

din Cipru subliniază că 
pronunță împotriva ba- 
militare străine pe teri- 
Ciprului și cheamă po- 

cipriot „să se unească și

păcii 
el se 
zelor 
toriul 
porul
să ceară demilitarizarea Cipru
lui, ceea ce constituie o con
diție necesară pentru asigura
rea independenței Ciprului și 
pentru pacea din Orientul 
Mijlociu".

In S.U.A. se vor scumpi 
tarifele poștale

WASHINGTON 16 (Ager
pres).

Congresul S.U.A. a început 
lă 16 ianuarie dezbaterile a- 
supra unei legi privind scum
pirea tarifelor poștale. După 
cum transmite agenția United 
Press International, președin
tele Camerei Reprezentanți
lor, John W. McCormack, a 
declarat la 15 ianuarie că este 
convins că legea va fi adop
tată. Potrivit acestei 
rlfele poștale se vor 
cu 4—5 cenți pentru 
soare și 7—8 cenți

legi ta- 
scumpi 
o scri- 
pentru 

poșta aeriană suma totală pre
văzută a fi obținută în acest 
fel ridicindu-se la 550 milioa
ne dolari.

PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul 
medicului, 8,00 Din presa de 
astăzi, 8,30 Potpuriuri de mu
zică! ușoară, 9,00 .Vreau să 
știu, 9,30 Muzică populară ro- 
mînească și a minorităților 
naționale, 10,36 Muzică din o- 
perete, 11,35 Cîntă Ansamblul 
de cîntece și dansuri al Ar
matei sovietice, 12,00 Melodii 
distractive, 13,05 Din cîntecele 
și dansurile popoarelor, 14,30 
Rapsodii de Franz Liszt, 15,40 
Opera „Directorul de teatru" 
de Mozart, 16,15 Vorbește 
Moscova 1 17,45 Program mu
zical pentru fruntași în pro
ducție din industrie și agri
cultură, 18,30 Dicționar muzi
cal (7) (reluare), 19,05 Tine
rețea ne e dragă, 19,25 Din 
creația compozitorului Radu 
Șerban, 19,45 Transmisiune din 
studioul de concerte, a con
certului orchestrei simfonice a 
Radioteleviziunii. PROGRA
MUL П. 12,15 soliști ai Ope
rei Maghiare din Cluj, 12,45

Muzică de estradă, 14,03 For-< 
mâții sovietice de muzică u- 
șoară, 14,30 Almanah științi
fic (reluare), 15,30 Muzică 
populară din țări socialiste, 
18,05 Muzică ușoară, 18,45 Să 
învățăm limba rusă cîntînd, 
19,40 Muzică de dans, 20,30 
Cîntece, romanțe și jocuri 21,00 
Actualitatea Radio, 21,45 Pă
rinți și copii.
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CINEMATOGRAFE
18 ianuarie

PETROȘANI — 7 NOIEM- 
BRIE : Sosește circul; AL. 
SAHIA : Nu te lăsa niciodată; 
LONEA : Un strigăt în stradă; 
ANINOASA : Rozemarie; VUL
CAN : Alba Regia; URICANI: 
Zece pași spre răsărit. (Res
ponsabilii cinematografelor 
Petrila, Livezeni, Crividia, Lu- 
peni și Bărbăteni nu au tri
mis programarea filmelor pe 
luna ianuarie).
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