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Vești din Lupeni
Cu mijloace proprii

Recent, la inițiativa tovarășilor 
Borșa Ernest, Leonte Valeria și 
Kaakovskî Ludovic, 
secției mecanice de ia 
Lupeni a executat, cu 
proprii, o serie de lucrări 
aduc o contribuție importantă la 
îmbunătățirea calității producției 
de fire și reduc prețul de cost. 
Astfel, la compresor s~a montat 
o instalație pentru recuperarea a- 
pei de răcire, lucrare care anual 
va reduce cu 30.000 lei cheltuie
lile de producție, a fost extinsă 
suprafața dc încălzire a spălătoriei 
de bobine, iar la filtrele băii de 
filaj a fost modificat vechiul sis
tem de ventilație. Perfecționări 
importante care au sporit capaci
tatea de prelucrare a mașinilor și 
au dus la eliminarea completă a 
încrucișărilor de fire au fost efec
tuate și în secțiile I și III.

colectivul 
„Viscoza" 
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Spre noi succese in gospodărirea 
treburilor obștești

> Constructori fruntași
? Muncind cu hărnicie pe șantierul 

'? 7 construcții Lupeni brigăzile con- 
? duse de Sandu ~
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> in întrecere numărul cel mai mare 
1 de puncte la calitate, economii și 
/ lucrări efectuate. Cu prilejul unei 
? consfătuiri unde au fost eviden- 
( țiați, brigadierii Sandu Tudor, 
( Ristea Gheorghe și Catrini irr Che
's orghe s-au angajat să contribuie 
S din plin la darea în folosință îna-
> inte de termenul fixat a celor 169 
) apartamente în curs de construc

ție la Lupeni.

Tudor (zidari). 
Ristea Gheorghe (fierari betoniști) 
și Calrionoiu Gheorghe (dulgheri) 
au realizat în prima jumătate a 
lunii ianuarie depășiri de plan 
cuprinse între 10—15 la sută. A- 
jutîndu-se reciproc și pregătind 
din timp materialele necesare la 
construcția blocurilor D 1 și D 2, 
aceste brigăzi au reușit să obțină
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Printre muncitorii fruntași ai atelierului mecanic de la 
termocentrala Paroșeni se numără și tînSrul strungar 
Stoica Eugen. El a cîștigat aprecierea colectivului din care 
face parte mai ales pentru calitatea bună a lucrărilor pe 
care le execută. In timpul liber, alături de alți tineri 
muncitori energeticieni, utemistul Stoica Eugen frecven
tează cursurile serale ale școlii medii de pe lingă termo
centrală.

Vom extinde susținerea metalică 
în galerii

începui bun
In toate exploatările sectorului 

forestier Lupeni activitatea a înce
put rodnic chiar din primele zd'- 
ale anului. Majoritatea brigăzilor 
care lucrează la scos, apropiat și 
încărcat lemnul în autocamioane 
depășesc zilnic planul cu 15—20 
la sută. Obiectivul principal al în
trecerii forestierilor îl constituie 
însă valorificarea superioară a 
lemnului. Acordînd o atenție mai 
mare sortării materiei prime care 
ia drumul fabricilor de mobilă bri
găzile conduse de Tămășilă Iosif 
și Bădiu Dumitru de la parchetele 
Pietroasa și Valea de brazi îm
bunătățit procentul de valorificare 
la lemn despicat cu 10 la sută. 
Acest început bun constituie un 
stimulent pentru ca in 
la celelalte sorturi de 
centul de valorificare 
să fie îmbunătățit.

încă din anul trecut, în cadrul 
sectorului III al minei Vulcan, un
de lucrez ca tehnician, armarea 
metalică în galerii a cunoscut o 
largă extindere. Acest sistem de 
armare a fost extins în primul 
rînd în scopul Aducerii simțitoare 
a consumului specific de lemn. In 
afară de aceasta, armăturile me
talice, după ce s'-au, folosit timp 
îndelungat la susținerea unei ga
lerii. pot fi recuperate și refolosite 
din nou. Minerii noștri de la pre
gătiri s-au obișnuit cu. sistemul de 
armare cu fier, au cîștigat expe
riență și lucrează cu multă înde- 
mînare.

Din Directivele Congresului al 
III-lea al P.M.R. minerilor le re
vin sarcini importante. Consumul 
de lemn va trebui să ajungă în 
1965 la cel mult 35 m.c. pe mia 
dc tone de cărbune extras, prin 
extinderea armării metalice și a 
celorlalți înlocuitori ai lemnului. 
In sectorul nostru, in scopul în
deplinirii acestei sarcini, s-au luat

IV-a
memorială de 
cinstea zboru- 
Gagarin

curînd și 
lemn pro- 
superioară
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încă din anul trecut măsuri pentru 
introducerea și extinderea susține
rii moderne in abataje și galerii. 
S-a ajuns ca în luna decembrie 
1961 aproape toate galeriile din 
lucrările noastre de pregătiri să 
fie armate metalic. Astfel, pe lu
na respectivă, am reușit să obți
nem pe sector un consum de lemn 
de numai 30 ш.с./lUOO tone de căr
bune, față de 31 m.c.' citi a fost 
planificat. ' '' • 4

In anul acesta, armarea meta
lică in cadrul sectorului nostru se 
va extinde și mai mult. Galeriile 
de la lucrările de pregătiri, înce- 
pînd din această lună, vor fi ar
mate numai în fier de profil Т.Н. 
și pocal. In prezent execută lucrări 
de pregătiri (galerii) armate în 
fier, brigăzile conduse de Pătru 
Titu, Boghin Dumitru, Bor- 
dea Emanoil, Azămfirii Dumitru; 
Pîrvu Dumitru. Ele folosesc 
mături metalice recuperate din 
lena de bază din stratul 7,
zontul 480, unde exploatarea căr
bunelui s-a terminat.

Folosind armarea metalică în 
galerii în proporție de 100 la sută, 
minerii din sectorul III, Conștienți 
de sarcinile ce le revin, vor con
tribui la îndeplinirea angajamen
tului luat de colectivul minei noas
tre privind realizarea încă din a* 
cest an a unor indici prevăzuți 
pentru anul 1965.

ar-
ga- 
ori'

FARKAS LAURENȚIU 
tehnician — sectorul III, mina 

Vulcan

In anul 1962 
sfaturilor popu
lare Ie revin 

.sarcini de mare 
1 însemnătate în __ _______
treburilor obștești, dezvoltarea 
economiei locale, în rezolva
rea cerințelor populației.

In realizarea acestor sarcini 
crește rolul deputatului, mai 
ales în privința întăririi legă
turii organelor locale ale pu
terii de stat cu masele largi 
ale oamenilor muncii. Pentru 
întărirea activității deputați- 
lor, Comitetul executiv al Sfa
tului popular al orașului Pe
troșani, prin decizia elaborată 
în ședința sa lărgită din 27 
decembrie 1961, a preconizat 
măsuri corespunzătoare.

Principalul cîmp de activi
tate al deputatului rămine cir
cumscripția electorală în care 
a fost ales. Pentru ca munca 
obștească cu masele să se 
poată desfășura organizat și 
cu maximum de eficiență, fie
care deputat are sarcina ca ir, 
cursul trimestrului I ăl anu
lui 1962 să reorganizeze comi
tetele de cetățeni din circum
scripțiile electorale, să le com
pleteze cu activiști fruntași 
ai treburilor obștești. Cu spri
jinul comitetelor de cetățeni 
din circumscripțiile electorale, 
deputății tuturor sfaturilor 
populare din raza teritorială 
a orașului regional Petroșani 
urmează ca în lunile de iarnă, 
în cadrul unor consfătuiri cu 
alegătorii lor, să stabilească 
de pe acum ce anume lucrări 
gospodărești și de înfrumuse
țare pot fi înfăptuite prin 
munci patriotice în cadrul ac
țiunilor de primăvară.

Spre deosebire de anii tre- 
cuți, cînd s-a avut în vedere 
îndeosebi înfrumusețarea cen
trelor localităților, in 1962, și 
în anii următori, accentul tre
buie pus pe o mai bună gos
podărire a cartierelor mărgi
nașe în scopul lichidării trep
tate a decalajului ce mai e- 
xiștă între centrele și perife
riile localităților noastre.

in planurile de măsuri pe 
1962, comitetele executive ale 
sfaturilor populare orășenești 
și comunale, inclusiv comite
tul executiv al Sfatului popu
lar orășenesc Petroșani, au 
prevăzut măsuri tehriico-orga- 
nizatorice concrete pentru îm
bunătățirea metodelor lor de 
muncă, pentru îmbinarea ar • 
monioasă a inițiativelor locale 
cu directivele organelor cen
trale.

Comisiile permanente de pe 
lingă fiecare sfat popular iși 
vor întări în cursul trimestru
lui I qctivele lărgite cu ele
mente capabile și dornice să 
contribuie prin studii și pro
puneri la rezolvarea proble
melor gospodăririi 
obștești. Pe lingă 
frumoase obținute 
majoritatea comisiilor perma
nente, unele din ele, mai ales 
cel constituite pe lingă sfatul

BLAJ TRAIAN 
președintele Sfatului popular 

al orașului Petroșani

gospodărirea

treburilor 
realizările 
de către

popular al ora
șului Petroșani, 
au desfășurat 
o activitate sub

nivelul posibilităților. Comi
siile permanente nu și-au e- 
xercitat dreptul de control a- 
supra instituțiilor și întreprin
derilor economice tutelate de 
sfaturile populare.

In curind vor începe adu
nările de dări de seamă ale 
deputaților în fața alegători
lor, acțiune importantă pen
tru întărirea legăturii sfaturi-, 
lor populare cu masele de ce
tățeni. In acest sens au fost 
trasate sarcini comitetelor e- 
xecutive ale sfaturilor popu
lare ca împreună cu fiecare 
deputat să programeze locul 
și data adunărilor 
seamă in fața 
Dările de seamă 
meinic pregătite.
flecte felul cum au fost rezol
vate sesizările și propunerile 
făcute de cetățeni 
adunărilor de dări de 
precedente cit și 
primirii cetățenilor în audien
țe. Se va acorda o deosebită 
atenție noilor propuneri pe 
care le vor face cetățenii, de
oarece propunerile venite din 
mase constituie un ajutor pre
țios în munca sfaturilor popu
lare pentru remedierea anu
mitor lipsuri și nereguli din 
unele sectoare de activitate.

Se impune a fi subliniat 
faptul că acele comitete exe
cutive care în activitatea lor. 
au folosit în 1961 în mai ma
re măsură formele organizato
rice de legătură cu masele, ca 
de exemplu Sfatul popular al 
orașului Vulcan și cel din co
muna Bănița, au reușit să ob
țină cele mai bune rezultate, 
sltuîndu-se în fruntea între
cerii patriotice intre sfaturile 

anului 
din plin

de dări de 
alegătorilor, 
trebuie te- 
Ele să re-

în cadrul 
seamă 

cu ocazia

populare. Experiența 
trecut trebuie folosită 
In noul an.

Membrii comitetelor . execu
tive, toți deputății și lucrăto
rii administrației locale de stat 
vor trebui să studieze în 1962 
cu mai multă stăruință hotă- 
ririle partidului și guvernului, 
legile, decretele și hotărîrile 
Consiliului de Miniștri cit și 
alte materiale, astfel ca prin 
îmbinarea directivelor 
trale 
locală 
se în 
ce ne

Sarcinile sporite 
sfaturilor populare 
1962 impun o îmbunătățire a 
metodelor de muncă a sfatu
rilor populare, a legăturii lor 
cu oamenii muncii în rezolva
rea problemelor obștești.

Să facem ca sub conducerea 
organizațiilor de partid, cui 
sprijinul maselor de cetățeni, 
sfaturile populare să obțină 
noi succese, cu mult mai mari 
decît în anul trecut în gospo
dărirea și înfrumusețarea lo
calităților Văii Jiului.

cu experiența 
să se obțină 
îndeplinirea 

stau în fată.

cen- 
practică 

r.oi »6ucce- 
sarcinilor

ce revin 
in anul
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mai mare 
productiv 

mina Ani- 
— sporesc

La mina de un
de a pornit cu ani 
în urmă inițiativa 
randamentelor spo
rite, se desfășoară 
o întrecere însu
flețită între bri
găzi pentru randa
mente tot mai 
mari. Noul anga
jament 
nerii 
pentru 
privind 
productivității, fa
ce ca această în
trecere să se în
cheie in fiecare zi 
cu rezultate îmbu
curătoare.

In abatajele ca
meră ale sectoru-

luat de mi- 
aninoseni 

anul 1962 
creșterea

lui IV Priboi, sec 
tor fruntaș pe a- 
nul trecut și pe 
prima jumătate a 
lunii curente, ran
damentele realiza
te de mineri de
pășesc 7 tone pe 
post. La 15 ianua
rie, de exemplu, 
ortacii brigadieru
lui Codrea Gheor- 
ghe și-au depășit 
randamentele cu 
1,53 tone pe post, 
iar cei din brigă
zile lui David Ni- 
colae și Ungurea- 
nu Vasile cu 0,46 
și, respectiv. 0,78 
tone pe post.

Și in sectorul I

sector 
de lă 
noasa 
randamentele. Re
zultatele cele mal 
semnificative le-au 
obținut în perioa
da ce a trecut din 
luna curentă bri
găzile conduse de 
Roman Petru, 
Cristea Aurel șl 
Gall Mihai. Aces
tea au înscris ran
damente 
pășesc pe 
văzute în 
0,61—1,83 
post.

LICIU

care de- 
cele pre
plan cu 
tone pe

LUCIA
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Lucrînd într-ип abtaj f ontal pe stratul 18, minerii din brigada condusă de tov. Nicoara , 
Ion dau o bună parte din producția de cărbune a sectorului II de la mina Vulcan. Conștienți de , 
faptul că fac parte dintr-o brigadă de bază în sector, ei se străduiesc să valorifice cit mai deplin , 
posibilitățile .tehnico-materiale asigurate de sector pentru a extrage cantități sporite de cărbune cocsi- , 
ficabil peste plan în contul angajamentelor de întrecere. In frontalul în care lucrează brigada, vi- , 
teza de avansare și productivitatea muncii sînt în continuă creștere. In prima decadă a lunii ianua- . 
rie, de exemplu, harnicii frontaliști au depășit randamentul planificat cu 0,62 tone pe post. , 

IN CLIȘEU : Un schimb al brigăzii conduse de minerul Nicoara Ion, într-o discuție cu bri~ < 
gadîerul (mijloc) despre problemele producției. |
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Această tînără depănate are face parte din formația de 
dansuri a clubului central al sindicatelor din Lupeni. Hăr
nicia care o situiază printre fruntașele filaturii Lupeni șl 
măiestria cu care dansează împreună cu soțul el, Grecu 
Ioan în formația clubului au făcut ca Grecu Ana să fie iu
bită și apreciată de toți cei care o cunosc din muncă șl 
activitatea artistică.

IN CLIȘEU : Grecu Ana lucrind la mașina de depănat.

И
STEAGUL ROȘU

IN EDITURA POLITICA
au apirut:

E. HUTIRA — M. OPRI- 
ȘAN — Politica Partidului 
Muncitoresc Romln de in
dustrializare socialistă a 
țării.

L. MELINTE — I. CHIR- 
CULESCU — Baza tehnică- 
materială a socialismului.

S. NICA — FL. BALAURE
— Politica P.M.R. de întări
re a alianței dintre clasa 
muncitoare și țărănimea 
muncitoare șl de transfor
mare socialistă a agriculturii.

L BLAGA — F. BURTAN
— Principiul leninist al co
interesării materiale.

I. ȘERBANESCU — Mar
xism-leninismul despre pro
blema războiului și păcii. 
Lupta pentru pace —- sarci
nă primordială a partidelor 
comuniste și muncitorești.

I. ROȘIANU — Marxism- 
leninismul despre patriotis
mul socialist șl internațio
nalismul proletar.

Partidul Muncitoresc Ro
mln — conducătorul revolu
ției culturale În țara noas
tră.

Formarea conștiinței so
cialiste a oamenilor muncii 
din R.P.R.

--g-W--------------- -....----- ------
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FENOMENE I I
SOCIET

In 1958, cînd la Moscova au 
apărut primele troleibuze fără 
taxatori s-au găsit poate sceptici 
care să spună : „Direcția transpor
turilor din Moscova va suferi pa
gube de sute de mii de ruble și 
atunci se va pune capăt acestei 
experiențe”.

Dar experiența, dimpotrivă, s-a 
țxtins tot mai mult. După trolei
buze, au apărut autobuze și vagoa
ne de tramvai fără taxatori.

Urcînd într-un vagon de tram
vai, în autobuz sau troleibuz, că
lătorul -introduce singur plata Ia 
casă și își rupe un bilet. Firește, 
într-un oraș cu o populație de cî
teva milioane de locuitori au exis
tat și oameni care au abuzat de 
încrederea acordată călătorilor, dar 
ei s-au dovedit a fi atît de puțini, 
îneît faptul că unii nu au scos bi
lete s-a reflectat într-o măsură cu 
totul neînsemnată asupra încasări
lor. S-au realizat în schimb eco
nomii la salariul personalului de 
deservire.

Astăzi lâ Moscova este tot mai 
greu să întîlnești taxatori în trans
portul de călători la suprafața pă*

de IVAN ARTEMOV 
comentator al Agenției TASS

In atenția Шоіііоі 
li senarilor swtiii
Comitetul Filialei de vî- 

nătoare și pescuit sportiv 
— Petroșani anunță mem
brii filialei că, in confor
mitate cu indicațiile con
ducerii A.G.V.P.S., a înce
put viza permiselor de vî- 
nătGare și pescuit pentru 
anul 1962.

In vederea vizei, toți 
membrii vînători și pescari 
mai vechi se vor prezenta 
personal la biroul filialei 
fn termenul stabilit.

Viza permiselor la vînă
tori se face pînă la 31 
martie a. c.; tar la pescari 
pînă la 30 aprilie a. c.

Taxele de viză sînt ace 
leași ca și în anul 1981 —• 
atît pentru vînători cit și 
pentru pescari — și se a- 
chită la prezentarea per
miselor pentru viză.

Se primesc și membri 
noi, vînători și pescari.

Totodată se face cunos
cut că pescarii mai vechi 
care vor fi găsiți ia pes
cuit fără a avea permisele 
vizate pe anul 1962 vor fi 
considerați braconieri și ti 
se vor aplica sancțiunile 
prevăzute de lege.

mîntului. Iar anul acesta ei vor 
rămîne nuniai pe liniile de legă
tură între oraș și suburbii, adică 
pe traseele unde plata 
se face

1.500 
leibuze 
tramvai 
cova fără taxatori. întotdeauna era 
lipsă de taxatori și în felul acesta 
numărul lor a putut fi redus cu 
9000 de persoane. La cursuri spe
ciale ei și-au însușit o altă profe
sie, în special de șoferi, și au fost 
plasați la munci corespunzătoare. 
Inițiativa moscovițiior a fost adop
tată apoi și în alte orașe ale țării 
sovietice.

Exemplul cu transportul orășe
nesc este doar unul din numeroa
sele exemple ale noilor fenomene 
apărute în ultimii ani în viața so
cietății sovietice. Numai la Mos
cova, de pildă, există în prezent 
cîteva sute de cantine și bufete de 
întreprinderi și instituții, chioșcuri 
de ziare și reviste în care nu exis
tă nu numai vînzători, ci nici ca
sieri. Casa a fost încredințată cum
părătorilor, care își iau singuri res
tul ce li se cuvine.

Crește literalmente zi de zi nu
mărul întreprinderilor și inștitu 
țiilor ale căror lucrători își primesc 
salariile fără casieri. Banii sînt 
aduși în secții și lăsați acolo îm
preună cu statele de plată, în care 
muncitorii semnează de primirea 
salariului. Oamenii își iau singuri 
ce li se cuvine și nu s-au întimplat 
cazuri ca cineva să fi rămas fără 
banii ce i se cuveneau.

La tot mai multe uzine construc
toare de mașini s-a introdus sis
temul ca muncitorul care lucrează 
în acord să-și controleze el însuși

biletului nu 
unic.
900 de tro- 
vagoane de

după un tarif 
de autobuze, 
și tot atîtea 
circulă în prezent la Mos-

cantitatea și calitatea produselor 
livrate de el. Pentru prima oară 
acest sistem a fost introdus la u- 
zina de rulmenți din Kuibîșcv, din 
inițiativa muncitorilor înșiși.

Aprobind această inițiativă, con
ducătorii întreprinderii respective 
își dădeaua seama că riscă mult. 
Intr-adevăr, potrivit acestui sistem 
muncitorul își stabilește singur cîș- 
tigul, absolut fără de nici un con
trol. In afară de aceasta, autocon
trolul asupra calității producției 
putea avea ca urmare creșterea re
buturilor.

Dar chiar primele două săptă- 
mîni de lucru potrivit noului sistem 
au arătat că aceste temeri nu fu
seseră justificate. Verificările prin 
sondaj au arătat că procentul pie
selor rebutate a scăzut considerabil, 
iar salariul general al muncitorilor 
secției, în număr de peste 1000 de 
oameni, a corespuns strict cu tota
lul producției livrate.

Astăzi este la fel organizată 
munca în mii de secții și brigăzi, 
în care lucrează sute de mii de 
oameni. Iar în anii viitori numă
rul lor va ajunge la milioane.

Vorbind despre realizările U- 
niunii Sovietice, deobicei se dau 
ca exemplu dinamismul dezvoltă
rii economiei sale, faptul ca omul 
sovietic a deschis era cosmică, că 
în țara unde înainte de Revoluție 
trei sferturi din populație era 
analfabetă, în prezent sînt pregă
tiți mai mulți ingineri și lucrători 
științifici decît oriunde 
parte. Toate acestea sînt 
adevărate. Dar noul, care 
rut în ultimii ani în viața 
ții sovietice, exemplele menționate 
constituie, de asemenea, una din 
realizările pline de semnificație ale 
societății sovietice. Iar aceste rea
lizări au devenit posibile datorită 
faptului că în U.R.S.S. omul se 
simte stăpinul adevărat al statului 
său.

Tinerii muncitori din uzina 
noastră participă cu elan la 
îndeplinirea planului de pro 
ducție la toți indicii, la lupta 
pentru îmbunătățirea parame
trilor de exploatare șl a cali
tății lucrărilor de reparații, Ia 
reducerea prețului de cost al 
energiei electrice. întrecerea 
socialistă in termocentrala Pa- 
roșeni se desfășoară in prezent 
pentru realizarea angajamen 
telor luate de colectivul uzinei 
pe anul 1962 privind depăși 
rea planului de energie elec
trică cu peste zece milioane 
kWh, reducerea termenelor de 
reparații la agregatele de ba 
ză și ridicarea productivități; 
muncii cu 1 la sută.

Am redat aceste angaja
mente deoarece in jurul înde
pliniri lor organizația U.T.N 
din uzină, îndrumată de or 
ganizația de partid, Își des 
fășoară Întreaga activitate po
litică in rindurlle tineretului

In adunarea generală U.T.M. 
din luna decembrie 19Ѳ1 au 
fost prelucrate sarcinile caro 
ne stau in față în 1962.

Totodată, organizația noas
tră U.T.M. a hotărît ca la în
ceputul fiecărei luni să orga 
nizeze consfătuire cu brigăzile 
de tineret în cadrul cărora 
maiștrii, inginerii și tehnicie
nii să arate tinerilor posibili
tățile existențe la fiecare loc 
de 
rii 
re.
se

muncă în vederea realiză- 
angajamentelor de întrece- 
Roadele acestei preocupări 

văd. Tineretul termocentra
lei participă cu entuziasm la 
depășirea planului de produc
ție, ia realizarea de însemnate 
economii și beneficii. Lupta 
pentru reparații de calitate, 
pentru parametri cît mai op
timi — obiective principale 
ale întrecerii socialiste orga
nizate de către comitetul sin
dical cu sprijinul organizației 
de U.T.M. a cuprins întreg ti
neretul din centrala noastră. 
Cele peste 20 brigăzi de pro
ducție de tineret se întrec 
pentru obținerea titlului de 
colectiv de muncă fruntaș. în
treaga lor activitate este în
dreptată spre îmbunătățirea 
calității lucrărilor de repara
ții și întreținere șl reducerea

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

prețului 
lectrice. 
zile conduse de tov. Miulescu 
Isaia din secția cazane, Dra- 
gomir Gh. de la secția turbine 
și brigada condusă de tov. Du- 
mitrică Sabin din secția repa
rații termomecanice, 
mat la întrecere, pe 
obiective concrete, 
fiecărei secții toate 
din secțiile respective.

Brigăzile de tineret au răs
puns Cu căldură la această 
chemare. Ele s-au angajat ca 
în cursul trimestrului I 1962 
să realizeze importante eco
nomii prin reducerea consu
murilor specifice de materiale 
și să aplice numeroase metode 
Înaintate de muncă pentru a 
contribui din plin la prelungi
rea duratei de funcționare a 
agregatelor între două repara
ții capitale.

Realizarea acestor angaja
mente este însă indisolubil le
gată de ridicarea continuă a 
calificării profesionale a tine
rilor. Pornind de la acest con
siderent, comitetul U.T.M., îm
preună cu birourile organiza
țiilor de bază U.T.M. de secții 
acordă o mare atenție ridică
rii calificării profesionale a 
tinerilor. în acest scop s-au 
luat măsuri ca tn toate sec
țiile, la toate locurile de mun
că unde sînt condiții să se or
ganizeze cercuri de ridicare a 
calificării profesionale și ca 
în aceste сигзигі să fie cu
prinși toți tinerii. Pentru ti
nerii care urmează învățămln- 
tul de stat seral se organizea
ză un ciclu de conferințe teh
nice pe diferite teme. Astfel 
Ш uzina noastră nu există 
nici un tinăr care să nu facă 
parte dintr-o formă de ridica
re a calificării profesionale.

Tinerii uzinei noastre sînt 
animați de dorința de a munci 
in noul an cu eforturi sporite 
pentru a contribui 
mult la realizarea 
sarcini puse de 
colectivului 
noastre.

BĂDIȚĂ

de cost al energiei e- 
In acest sens, brigă-

au che- 
bază de 
specifice 
brigăzile

tot mai 
mărețelor 

partid în fața 
termocentralei

MIRON j
secretarul comitetului U.T.M. 

termocentrala Paroșenl

Unitățile sanitare din toată țara 
sînt dotate cu aparate moderne

în alta 
perfect 
a apă- 
societâ-

Pentru satisfacerea în cele mai 
bune condiții a ocrotirii sănătă
ții oamenilor muncii, unitățile 
sanitare din întreaga țară sînt do
tate în continuare cu noi aparate 
medicale moderne. Policlinicile și 
spitalele din diferite regiuni ale 
țării au primit zilele acestea în fo
losință primele noi instalații de 
specialitate din acest an, fabricate 
de industria noastră.

Un mare număr de cabinete sto
matologice au primit noul aparat
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Un cristal enorm descoperit în R. P. Mongolă
Din timpuri străvechi Mongolia 

era renumită prin bogățiile sale de 
pietre prețioase i beriliu, topaze, 
cristale, smaragde. Dar nici pînă 
în pregent nu au fost descoperite 
încă toate zăcămintele existente 
în R.P. Mongolă.

Un mare interes tehnic și indus
trial il prezintă cristalul. Tocmai 
de aceea, începînd din 1951 în 
Mongolia se desfășoară o largă 
activitate de prospectări geologice, 
în urma cărora în unele regiuni au 
și fost descoperite cîteva Zăcămin
te de cristil cu rezerve bogate.

Unul dintre acestea este și zi" 
câmîntul de la Gerhin, situai la 
60 km. est de Ulan Bator. Aia 
exploratorii au găsit trei bucăți 
mari de cristal. Lungimea celui 
mai mare dintre acestea este de 
240 cm., lățimea de 100—130 cm., 
iar greutatea de aproape 1.500 ki
lograme. Dacă acest cristal enorm 
ar fi așezat în poziție verticală, 
ar fi cu mult mai înalt decît un 
om de statură mijlocie. Giganticul 
cristal are 18 muchii simetrice cu 
suprafețe strălucitoare ca oglinda.

semănînd pe alocuri cu un cristal 
artificial după o minuțioasă șle
fuire.

Trebuie menționat că în istoria 
geologiei asemenea descoperirii 
sînt foarte rare. Cel mai mare 
cristal, descoperit pe teritoriul U- 
niunii Sovietice, în munții Kazah- 
stanului de est cîntărea 10 de to
ne și avea muchii de HO cm. Un 
alt cristal, în greutate de 41 de 
tone a fost găsit în 1942 in Bra
zilia. Tot pe teritoriul U.R.S.S. a 
fost descoperit în anul 1951 un 
alt cristal în greutate de 13 mn-?.
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„Dentior" fabricat la Întreprinde
rea Optică Romînă. Noul aparat 
dentar, prevăzut cu toate acceso
riile moderne, permite efectuarea 
de perforări dentare cu o turație 
pînă la 300.000 ture pe minut fa
lă de 8000 ture pe minut cit rea- 

• Uzau vechile aparate. El îmbună
tățește mult calitatea tratamentu
lui, reducînd totodată durata lui. 
De asemenea, cabinetele stomato
logice au fost, dotate cu aproape 
100 de noi aparate Rontgen den
tare ca și cu nou instrumentări 
printre care o nouă oglindă den
tară realizată tot de colectivul în
treprinderii O.R. Noua oglindă 
are o rezistență mărită la sterili
zarea umedă și uscată efectuată 
la temperaturi ridicate. Pentru u- 
nitățile sanitare, unde se aplică 
tratamente cu izotopi radioactivi, 
întreprinderea „Grigore Preoteasa ‘ 
a produs aparate pentru număra
rea particulelor -adioactive Colec
tivul aceleiași întreprinderi a ter
minat în aceste zile primul lot 
de 100 de radiometre cu care vor 
fi înzestrate laboratoarele de spe
cialitate pentru detectarea me
diilor infectate cu izotopi radio
activi.

( Agerpres)
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AiegerHe în organizațiile sindicale

îmbunătățirea transportului subteran —
0 с й ■ и c t в *in atenția comitetului de secție

Cei care au luat cuvîntul la 
adunarea generală sindicală 
de dare de seamă și alegeri 
din sectorul VIII transport 
subteran de la mina Lonea au 
vorbit cu mîndrie despre re
zultatele bune obținute în 
muncă în anul trecut. Activi 
tatea comitetului de secție a 
avut un rol Important în îm
bunătățirea transportului sub
teran, in aprovizionarea bri
găzilor de mineri cu vagonete 
goale și materialele necesare. 
Sectorul de transport a con 
tribuit din plin la îndeplinirea 
In anul trecut cu 17 zile mai 
devreme a planului de pro 
ducție la E. M. Lonea. Comi
tetul de secție, îndrumat în
deaproape de biroul organiza
ției de partid, a acordat a- 
tenție organizării 
socialiste. Aceasta 
șurat pa echipe șl 
cuprinzînd aproape 
citorii șl tehnicienii 
In cadrul Întrecerii, muncita-" 
rii de la transport au contri
buit la îmbunătățirea calității 
cărbunelui prin alegerea a 

. 3800 vagonete de șist vizibil 
din cărbunele ajuns pe ben
zile transportoare. De aseme
nea, colectivul sectorului și-a 
depășit aproape în fiecare Iu-

intrecerii 
s-a desfă- 
schlmburl 
toți mun- 
dln sector.

NOTA

Să fie
• înghesuială

La autobaza I.R.T.A. din 
Petroșani e un dute-viho 
necontenit. Mașinile pornesc 
de aici, împînzind șoselele 
Văii Jiului. Pe multe din 
ele, alături de numerele de 
circulație au apărut tăblițe 
indicînd că mașinile respec
tive au parcurs o sută de 
mii, ba și mai mulțî kilo
metri fără reparații. In ca
binele altora,, flutură drape- 
luțe roșii ale , șoferilor frun
tași în producție. Cum e și 
normal, realizările obținute 
de colectivul autobazei sînt 
popularizate la gazeta de 
perete, iar fotografiile celor 
mai buni dintre cei buni sînt 
puse pe panoul de onoare al 
fruntașilor.

Autobaza I.R.T.A. din Pe
troșani are mulțl șoferi, me
canici auto și 
riași fruntași, 
autobazei există 
perete și panou 
Юг. Și totuși 
cută despre felul 
sînt popularizați fruntașii, 
în glasul meseriașilor de aici 
эе simte o umbră 
ciune și spun :

— Gazetă este, 
asemenea, dar în 
o „înghesuială" de nu mal 
apuci să vezi nimic.

Cum așa ? O fi apărut 
ediție nouă, iar pe pa- 
s-au schimbat frunta- 
— întrebi mirat.
Nici una nici alta —* 

îți răspunde cu subînțeles 
interlocutorul.

— Atunci care-i explica
ția ?

— Care ?... Din a cui ini
țiativă, nu se știe, dar ex»ct 
aici s-au stivuit o mulțime 
de anvelope, îneît chiar da
că ai fi uriaș nu poți să vezi 
peste ele, iar pînă în prezent 
cauciucurile de mașini 
sînt transparente ca să 
tem privi prin ele.

— Dacă-i așa, atunci

alți mese- 
In incinta 
și gazetă de 
al fruntașl- 
cind dls- 

în care

de amără-
panou, de > 
fața lor e j

I

îj
4

!-

■i

3

vreo 
nou 
șll ?

nu 
pu-

1
in

tr-adevăr în fața panoului 
e înghesuială, dar o înghe
suială de care nu este nevoie. 

Tovarășii din conducerea 
organizației sindicale de aici 
nu-s de aceeași părere, că 
doar dînșii trebuie să se 0- 
cupe cu popularizarea reali
zărilor și a fruntașilor. Șl, 
fiind vorba de fruntași, să 
fie 
din 
S-a

1

s
înghesulală dar formată 
cei curioși să vadă cine 
evidențiat în Întrecere.

D. CRISTEA

nă sarcinile planului de trans
port, a realizat mai bine do 
60.000 lei economii prin rațio
nalizările făcute de muncito
rii atelierului йе reparat va- 
gonete.

Atît din darea de seamă 
prezentată în fața adunării 
de tovarășul Demeter Ștefan 
cît și din discuțiile purtate a 
reieșit strădania depusă de 
tov. Gligor Cornel, Podosu 
Ștefan, Butuza Ștefan, Țan- 
dea Simion, Ciolpan Simion, 
Răducu Gheorghe, Pavel Vic
tor și alți membri de sindicat 
care în permanență s-au si
tuat la loc de frunte în între
cerea socialistă, au depus e- 
forturi susținute pentru buna 
desfășurare a transportului în 
sectoarele minei.

In aduharea generală mem
brii de sindicat au vorbit șl 
despre ceea ce mal trebuie fă
cut pentru realizarea în bune 
condițiuni a Sarcinilor sporite 
de plan ce stau în fața mine
rilor din Lonea în anul 1962. 
Tov. Lăzărescu Gheorghe, O- 
prișa Alexandru, Demeter An
drei șl alții au propus noului 
comitet ales șl conducerii sec
torului să acorde o atenție 
mal mare haldării ritmice a 
vagonetelor cu piatră, să se 
la măsuri pentru o mal bună 
Întreținere a liniilor ferate din 
subteran și circuitului de la su
prafață, să fie reparate maca- 
zele defecte, să se pună un 
mai mare accent pe calitatea 
reparațiilor la locomotive, cul- 
butoare și vagonete. De ase
menea, ei au propus noului 
comitet să organizeze mai bi
ne întrecerea socialistă, să 
popularizeze mai larg frun
tașii în producție și mai ales 
metodele lor de lucru.

Mai mulțl vorbitori printre 
care tov. Stana loan, Smida 
Iosif I, Hlopețchi Vasile au a- 
rătat că în anul în care arh 
pășit comitetul de secție tre
buie să se ocupe mal mult de 
educarea muncitorilor, de ri
dicarea calificării acestora, de 
organizarea de schimburi de 
experiență, de întărirea disci
plinei în muncă.

Propunerile făcute de mem
brii de sindicat în adunarea de 
alegeri șl hotărîrea adoptată 
vor Întări rolul organizației 
sindicale în antrenarea îhtre- 
gului colectiv de muncă al 
sectorului la îndeplinirea sar
cinilor trasate de cel de-al 
III-lea Congres al partidului.

Z. ȘUȘTAC

Ruanda Urundi denumită de a' 
fricani „țara vulcanilor și a mari
lor lacuri" se află sub tutela Bel
giei.

Situată in centrul Africii, Ruan
da Urundi are ca vecini — Tan- 
ganica. Uganda și Congo. Supra
fața țării este de 54.000 km. pă- 
trați. Populația 
de locuitori și 
triburile bahutu

Capitala țării 
bura.

Populația se ocupă cu agricultu
ra și creșterea vitelor. In agricul
tură se folosesc mijloace rudimen
tare pe un sol sărac, măcinat de 
eroziuni. Se cultivă pentru export : 
cafea, bumbac, tutun. Subsolul este 
bogat in aur, cositor șt wolfram.

numără 4.700.000 
este formată din 
și batutsi.
este orașul Usum-

Ruanda Urundi este o țară cu 
Q civilizație de peste 1.0Q0 de ani. 
Primele contacte ale populației cu 
colonialiștii datează de la sfîrșitul 
sec. al XÎX-lea. Un mesager al 
Kaiserului Wilhelm al Germaniei 
atrăgea atenția împăratului încă 
din 1893 asupra celor doua țări' 
șoare din Africa centrală. Imperia
liștii germani au făcut din aceste 
două țări o colonie a lor și au stă- 
pinit-o oină după primul război 
mondial, cind datorită pierderii 
războiului Ruanda Urundi ă fost 
pusă sub tutela Belgiei.

De curînd Ia Institutul de 
mine din Petroșani a înce
put sesiunea de examene.

Atît cadrele didactice cît 
și studenții au făcut intense 
pregătiri pentru ca prima 
sesiune din acest an să fie 
încununată de succes. Pen
tru aceasta, decanatele fa
cultăților împreună cu or
ganizațiile de partid și U.T.M. 
de ani, au întocmit planuri 
comune de pregătire, pla
nuri care au fost apoi pre
lucrate cu toți studenții.

PRIMELE
REZULTATE

Cadrele didactice ale Insti
tutului au acordat un nu
măr mai mare de ore pen
tru meditații și consultații, 
la care au participat majo
ritatea studenților.

Ca urmare a măsurilor 
luate, la primele examene 
din această sesiune s-au ob
ținut rezultate foarte bune. 
Astfel, la facultatea electro
mecanică, studenții anului 
II, grupa 2109, și anului V, 
grupa 2101, au susținut două 
colocvii la disciplinele desen 
industrial și instalații de e- 
vacuare. S-au evidențiat prin 
răspunsuri clare 
studenții luga 
Dulce Zalman și 
colae, anul II,
Ioan, Le-Thi-Tuat și Bădes- 
cu Alexandru, anul V.

La facultatea de mine, 
studenții anului III au sus
ținut examenul de matema
tici superioare la care s-au 
obținut, de asemenea, rezul
tate foarte bune. S-au re
marcat
denții Zlăgneanu Francisc, 
Penciu 
Gheorghe, Predoi Ana Maria, 
Chiabura Victor și alții ca
re au luat 
nota 10.

Primele 
mene lasă
actuala sesiune va fi încu
nunată de succes.

și concise 
Alexandru, 
Chiosa Ni* 
și Sebely

in mod deosebit stu-

Dumitru, Taranovschi

examenul cu

rezultate la exa- 
să se întrevadă că

Dacă primii oaspeți nedoriți 
n-au avut suficient timp pentru 
a-și perfecționa formele de asu
prire, în schimb succesorii lor s-au 
dovedit spoliatori dintre cei mai 
cruzi și mai lipsiți de scrupule. 
Pentru „civilizatorii" belgieni, Ru
anda Urundi este țara de unde ei 
își pot procura mina de lucru ief-

DOCUMENTAR

tină, furnizînd-o societăților mono
poliste belgiene „Forminiere" și 
„Union Miniere" care își au se
diile în provinciile congoleze Ka
tanga și Kasai.

Cei peste 40 de ani de ocupație 
belgiană au fost simțiți din plin 
de populația din Ruanda Urundi. 
Foamete, mizerie, tuberculoză, ia
tă numai cîteva din „binefacerile" 
aduse băștinașilor de către admi
nistrația belgiană. Ziarul „Le Dra
peau Rouge" scria în legătură cu 
această situație: „Foametea cons
tituie un fenomen social de mult 
cunoscut. Numai foametea 
1926 și apoi cea din 1943 au 
talizat 500,000 de morți".

In ceea ce privește nivelul 
trai al populației, mărturiile 
prinse în publicația „Dosarele
țiunii social-catolice" sînt elocven*
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Din țările socialiste
i Cea mai mare cascadă 
J de hidrocentrale
ț din R. К Bulgaria
ț SOFIA 27 (Agerpres).
i Anul acesta va începe constru-
♦ ir ea celei mai mari cascade de
* hidrocentrale din R.P. Bulgaria — 
: „Dospat-Vucia". Ea va cuprinde 
I patru baraje și șase hidrocentrale. 
j Cel mai mare baraj va ji „Dos
it pat" care va forma un lac artifi-
♦ cial lung de 10 kilometri și lat de
• trei kilometri avind o capacitate 
; de 445 milioane metri cubi de
• apa. Lucrările de pregătire a cons- 
; trucției barajului au început. Hi- 
9 drocentralele vor avea o capacita- 
i
9 
i
9
9
9
♦
♦
♦

ie totală de 436.000 kW și vor 
produce aproximativ un miliard 
de kWh de energie electrică, adi
că de patru ori mai mult decît 
totalul energiei electrice produse 
în 1944.

Cascada „Dospat-Vucia"
permite irigarea a 100.000 ha. 
terenuri fertile.

de

In căutarea celor mai 
potrivite metode de sporire 

a septetului
ULAN BATQR 17 (Agerpres).
Agenția Monțame anunță că la 

15 ianuarie s-a deschis la Ulan- 
Bator cea de-a doua consfătuire 
a specialiștilor și crescătorilor de 
vite din Mongolia. La lucrările 
consfătuirii participă un număr de 
300 specialiști în domeniul creș
terii vitelor și cei mai buni crescă
tori de vite din republică.

In centrul atenției lucrărilor

lor mai potrivite metode de spo
rire a șeptelului de vite și ridicat 
rea productivității lui pe anul 
1962.

Un puternic laminor 
degrofor

VARȘOVIA 17 (Agerpres). - 
P.A.P. transmite :

Recent la Uzina metalurgică 
Bathory din R. P. Polonă a fost 
dat în exploatare un puternic la
minor degroșor. Capacitatea anua
lă de producție a laminorului de- 
groșor este de 200.000 tone tablă 
groasă.

Experiențele de probă care au 
durat cîteva luni au demonstrat 
înaltele calități ale acestui agre 
gat.

comasată „Slatenice'

Mina ,,Slatenice“ 
a început sa dea cărbune
FRAGA 17 (Agerpres).
Recent a început să funcționeze 

noua mină
în bazinul de cărbune brun din 
Cehia de nord.

Producția zilnică medie a minei 
va fi de 15.000 tone cărbune ener- 
getic, iar producția anuală de 4 
milioane tone.

Toate lucrările în mină sînt me
canizate.

După calcule preliminare rezer
vele de cărbune energetic ale mi
nei „Slatenice" vor ajunge 20 de 
ani.

In preajma conferinței de la Punta del Este

Eșecul planurilor diplomației 
nord-americane

MEXICO CITY 17 (Agerpres)
Diplomația americană este 

unanimă în ă recunoaște ne- 
popularitatea planurilor sale, 
precum și a imposibilității de 
a găsi, la o săptămînă înainte 
de deschiderea conferinței de 
la Punta del Este, o formulă 
acceptabilă pentru atragerea 
țărilor latino-americane de par
tea punctului de vedere nord- 
american. Cele mal importan-

te state din America Latină1, 
printre care Brazilia, Argenti
na și Mexicul, au refuzat să 
sprijine politica americană fa-: 
ță de Cuba. Toate încercările 
făcute de diplomația nor<ty-a- 
merlcană pentru a le determi
na să-și schimbe atitudinea au 
eșuat.

Intre timp, în întreaga Ame
rică Latină continuă manifest 
tațiile de solidaritate cu cauza1 
dreaptă a Cubei revoluționate»

te. Folosind date- 
M DII

trăiește în Ruanda 
Urundi, această publicație scrie : 
„Cine știe că în Ruanda Urundi 
marea majoritate a populației nu 
mănîncă decît o dată pe zi ? Cine 
știe, că există 40.000 de tuberculoși 
înregistrați oficial și numai un sin
gur spital cu 300 paturi ? Cine știe 
că medicamentele sînt aproape 
inexistente ?‘‘.

Tabloul este completat de dis
criminarea ce se face în ceea ce 
privește salarizarea băștinașilor. 
In timp ce remunerația unui negru 
feste de *90 de franci pe lună, cel 
mai mic salariu al unui european 
ajunge la 20.000 de franci lunar. 
Ținînd seama de această situație, 
nu e de mirare că. majoritatea 
populației băștinașe se îmbracă și 
astăzi cu frunze de banane și cu 
piei netăbăcite de animale vînate.

In țară învățămîntul superior 
este inexistent, iar cel elementar și 
mediu este lipsit de condițiile ne
cesare unui proces de învățămwt 
normal.

Nici din punct de vedere politic 
situația băștinașilor nu este mai 
bună. Majoritatea populației este 
lipsită de cele mai elementare drep
turi democratice.

In preajma, alegerilor care au 
avut loc la 18 septembrie anul tre' 
cut în Urundi, și cîteva zile fflai 
tirziii în Ruanda, ambele țări au 
fost transformate de colonialiștii 
belgieni în adevărate lagăre de con.

furnizate de
care

centrare. Studentul Sylvestre Nyin* 
do, de naționalitate ruandeză, des* 
crie astfel climatul în care s-au 
pregătit alegerile: „Partidele care 
militează pentru independență au 
fost puse practic în imposibilitate i 
de a desfășura propaganda electo
rală. Toate orașele și așezările mai1 
importante au fost ocupate de pa'1 ( 
rSșutiști. Avioane și helicoptere su- j 
pravegheau șoselele. La punctele! 
de • frontieră unități militare bel-: 
giene împiedicau pe cei ce se re- 
fugiascrâ cu cîtva timp înainte In 
alte țări, să revină pentru a-și exer» 
cita dreptul de. vot. Comisia 
O.N.U., trimisă să supravegheze a- 
legerile, a avut un rol strict for
mal. Unul dintre membrii comisiei 
— reprezentant al Spaniei fran- 
chiste — a avut un singur răspuns 
de dat unui refugiat care i-a adre
sat plîngcrea că nu e lăsat să V0~: 
teze : „Sînteți insuportabil l“.

In aceste condiții în Ruanda co
lonialiștii au reușit să-și aleagă 
oamenii lor în Adunarea legisla
tivă.

Tn fața situației în care se află, 
populația din Ruanda Urundi a 
răspuns totdeauna prin luptă. Răs
coalele împotriva autorităților, boi
cotarea măsurilor luate de belgieni 
sînt numai cîteva din formele lup
tei de eliberare națională.

In istoria acestui teritoriu anul 
1925 va rămîne însemnat cu litere 
de sînge. Pentru a înțelege ce «*a 
întîmplat atunci, trebuie dacă mai

(Continuare in pat. 4«a)
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Amploarea construcțiilor 
capitale în U.R.S.S.

MOSCOVA 17 (Agerpres).
In Uniunea Sovietică construe

țiile capitale iau o amploare uria
șă. Anul acesta vor fi construite, 
printre altele, sute de întreprin
deri industriale mari, patru fur
nale și șapte cuptoare Martin, 
cinci laminoare, opt baterii 
cocs, numeroase întreprinderi mi- • 
niere, puternice instalații de pre
lucrare primară a țițeiului și altele 
Puterea centralelor hidroelectrice va 
crește într-un singur an cu 8,9 
milioane kW. Vor fi construite 
peste 4.000 km. conducte magis
trale de gaze și petrol, circa 
5.000 km. de căi ferate și șosele.

Investițiile statului sovietic în 
construcțiile capitale din acest an 
însumează 30,6 miliarde de ruble, 
adică cu 8,1 la sută mai mult de- 
cît în anul 1961 și de peste patru 
ori mai mult decît în cursul prt 
mului plan cincinal.
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Pentru îndeplinirea 
sarcinilor celui de-al 4-lea 

an al septenalului 
înainte de termen

MOSCOVA 17 (Agerpres).
Oamenii muncii din Republica 

Sovietică Federativă Socialistă 
Rusă luptă pentru îndeplinirea 
sarcinilor celui de-al patrulea an 
al șeptenalului. Anul acesta, oa
menii muncii din R.S.F.S.R. voi 
trebui să producă 245.600 milioane 
kWh de energie electrică, 151 mi~
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oțel, 32 milioane tone de lânii' 
nate, 25.800.000 tone de fontă.

Dar. desfășurând larg întrecerea 
socialistă, ei sînt hotărîți să înde
plinească aceste obiective înainte 
de termen. Colectivele numeroase
lor întreprinderi din republică de
pășesc sarcinile de plan încă din 
primele săptămîni ale anului în 
curs. Printre acestea se numără co
lectivul de metalurgiști de la Com
binatul metalurgic din Magnito
gorsk, care și-a luat angajamentul
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de a da peste plan zeci de mii " 
tone de oțel și fontă, colectivele i 

mai multor întreprinderi industria- ț 

le din Leningrad, care au hotărît j 

să-și îndeplinească planul anual ț 

Іpînă la 25 decembrie și să depă- t 

șească productivitatea muncii pla- ț 

nificate cu 12 la sută, precum și ♦ 
colectivele diferitelor întreprinderi • 
industriale din Moscova, Ural, i 

Rostov pe Don și alte centre in- | 
dustriale ale republicii. *

•* ■»■ ♦ •— ■ ••
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RUANDA
iXUrmare din pag. S-a)

natură.

întîi o mică explicație. Una din 
practicile colonialiștilor belgieni — 
care dăinuie și astăzi — este a- 
ceea a „prestațiilor" în 

.Conform acestei practici, locuitorii
sînt obligați să predea organelor 
de rechiziție produsele pămîntului 
păsările; vitele etc. In anul 1925, 
pentru funcționarii care veneau 
fără familie se rechiziționau și... 
fete de la 14 ani în sus. Revoltați 
împotriva acestei ticăloșii, țăranii 
au atacat cu ciomege cîteva din 
centrele apărate de colonialiști. 
Represiunea a fost de 
nemaipomenită. Numai 
gură colină unde se 
băștinașii au fost uciși
oameni, printre care 4.000 de copii 
și 3.000

Lupta 
crește zi 
lupte se 
Națională a Poporului" din Ruan
da (U.N.A.R.) înființat în anul 

.1959, a cărui platformă prevede 
proclamarea neîntîrziată a indepen
denței țării, crearea unui organ

o cruzime 
pe o sin- 
refugiaseră 
10 mii de

de femei.
de eliberare națională 
cu zi. In fruntea acestei 
află Partidul „Uniunea

Medalia 
în cinstea

LENINGRAD 17 (Agerpres)
In Uniunea Sovietică a lost 

turnată o medalie memorială 
de bronz în cinstea zborului 
lui I. Gagarin.

Pe o parte a medaliei se a- 
flă chipul în relief al primu
lui cosmonaut din lume cu 
cască pentru zborul 
iar

parte repre- 
pămîntesc cu 

zbor a navei 
circumferință 

„Uniu-

Să fie lichidat colonialismul 
portughez din Angola

— Dezbaterile din Adunarea Generală a O.N.U. —

lume
cosmic,

jos data de 12 aprilie

memorială de bronz 
zborului lui I. Gagarin 

1961. Cealaltă 
zintă globul 
traiectoria de 
„Vostok". Pe
stau scrise cuvintele : 
nea Republicilor Sovietice So
cialiste", iar jos un text în 
relief — „In cinstea primului 
zbor în lume al omului în 
cosmos".

©

Radiocomunicații cu stelele 
cu ajutorul unor dispozitive cuantice
MOSCOVA 17 (Agerpres) —

TASS transmite :
Intr-un interviu acordat unui 

corespondent al ziarului „Pravda" 
Nikolai Basov, laureat al Pre
miului Lenin, director adjunct al 
Institutului de fizică al Academi
ei de Științe a U.R.S.S.; arată că 
omenirea va avea posibilitatea de 
a stabili radiocomunicații directe 
cu stelele cele mai apropiate de 
pămînt. El precizează că aceste 
radiocomunicații pot fi înfăptuite 
cu ajutorul unor generatoare de 
lumină. Au și fost proiectate dis
pozitive cuantice

Dispozitivele
în acest scop- 
cuantice pot fi

utilizate și pentru radiocomunica- 
ții sub apă.

Cu ajutorul radiocomunicațiilor 
pe undele gamei vizibile se ivește 
posibilitatea de a se transmite în- 
tr-un timp scurt un volum imens 
de informații. Generatorul de lu
mină poate transmite informații 
echivalînd sub raportul volumului 
cu 10.000 de programe de tele
viziune.

Nicolai Basov subliniază că 
generatoarele de lumină vor contri
bui la soluționarea unui mare nu
măr de probleme științifice 
portante în domeniul fizicii, 
miei, biologiei și medicinei.

©-------------------

B.

im- 
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Situația din Republica Dominicană
SANTO 

gerpres)
In ciuda cenzurii severe insti 

tuite asupra informațiilor tran
smise din Republica Dominicană 
s-a aflat că la 16 ianuarie sute de 
demonstranți au cerut cu insisten
ță la Santo Domingo demisia lui 
Balaguer și a generalului Eche
varria, ministrul de Război. Au
toritățile au mobilizat împotriva 
acestei demonstrații forțe poliție-, 
nești și o coloană de tancuri cu 
mitraliere. Populația indignată a 
opus rezistență, azvîrlind cu pie
tre în atacanți. A fost incendiată 
reședința lui Balaguer și au fost 
distruse mai multe automobile 
ale poliției. După cum relatează 
agenția France Presse; în timpul 
ciocnirii, poliția a asasinat șapte 
persoane și numeroși participant 
la demonstrație au fost răniți. 
reprimarea demonstranților 
participat și forțele aeriene care 
mitraliat populația masată 
străzi. După cum menționează 
genția Associated Press, „aceasta 
a fost cea mai puternică ciocnire 
violentă de după perioada domi
nației lui Trujillo și a cufundat 
guvernul provizoriu în cea mai 
grea criză". ,

In timpul demonstrației au ră
sunat proteste vehemente împotriva

DOMINGO 17 (A-

U.UNDI
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legislativ prin alegeri libere, re
forma agrară, elaborarea unui plan 
de dezvoltare economică a țării, 
lichidarea totală a discriminării 
rasiale. In Urundi activează din 
1958 „Partidul Unității și al Pro
gresului" (U.P.R.O.N.A.) care cere 
la fel acordarea imediată a inde
pendenței, retragerea trupelor bel
giene de pe teritoriul țării.

In luna decembrie anul trecut 
a fost dată publicității o declara
ție semnată de primul ministru al 
teritoriului Urundi, Andre Muhir- 
wa, precum și de alți nouă miniș
tri ai guvernului din acest terito
riu, care cer „plecarea imediată a 
rezidentului general belgian J. P- 
Harroy", reprezentantul colonialiș
tilor belgieni în Africa centrală.

Lupta poporului din Ruanda 
Urundi este susținută de întregul 
continent african și se bucură de 
simpatia opiniei publice mondiale. 
Poporul din Ruanda Urundi, prin 
reprezentanții sâi, a făcut demer
suri pe lingă O.N.U. însistînd să 
fie inclusă pe ordinea de zi a 
Adunării Generale discutarea si-

sprijinului acordat de S.U.A. regi
mului lui Balaguer.

;,Consiliul de Stat" a convocat 
în grabă o ședință specială care a 
hotărît introducerea stării de ase
diu. O delegație de studenți s-a 
prezentat membrilor consiliului și 
le-a cerut demisia lui Balaguer și 
a lui Echevarria.

Postul de radio „El Caribe" a 
transmis că în noaptea de 16 spre 
17 ianuarie „Consiliul de Stat'' 
condus de Balaguer care deținea 
puterea de 16 tăie și-a dat demi
sia sub presiunea amenințării unei 
greve generale în țară. După cum 
menționează aceeași agenție, con
siliul a fost de îndată înlocuit 
printr-o juntă civilă-militară. A- 
gențiile nu precizează caracterul a- 
cesteî junte.

NEW YORK 17 (Agerpres).
Organizația Națiunilor Unite 

trebuie să ia măsurile cele mai 
hotărîte pentru a obliga guvernul 
Portugaliei să pună capăt războiu
lui de exterminare împotriva po
porului Angolei și să ’recunoască 
dreptul acestui popor la autode
terminare și independență — au 
cerut delegații Poloniei, Senegalu
lui, Liberiei și Congoului (cu ca
pitala Brazzaville) în cadrul dez
baterilor la cea de-a 16-a sesiune 
a Adunării Generale a O.N.U. 
privind situația din Angola.

Reprezentantul Poloniei,
LEWANDOWSKI, a făcut o ex
punere de motive asupra proiec
tului de rezoluție propus de Polo
nia șî Bulgaria.

Portugalia, a 
în Angola; cel 
de exterminare 
mai perfecționate arme furnizate 
de aliații ei din N.A.T.O. Cu bom
be de napalm sînt distruse regiuni 
întregi ale țării, împreună cu în
treaga populație. Potrivit datelor 
existente, în cursul acestui război 
de exterminare au fost asasinați 
multe zed de mii de angolezi.

Refuzul încăpățînat al guvernu
lui Portugaliei de a recunoaște 
dreptul Angolei la autodetermina
re, drept prevăzut în Carta 
O.N.U., semnată de altfel și de 
guvernul Portugaliei, creează un 
pericol pentru pace și securitate. 
Iată de ce Adunarea Generală a 
condamnat cu o majoritate zdrobi
toare colonialismul în genere și co
lonialismul Portugaliei în Angola 
în special. Cu toate acestea guver
nul Portugaliei ignorează cu încă
pățînate și în mod fățiș voința 
O.N.U. Poziția guvernului Portu
galiei dovedește limpede că nu se 
poate merge pe linia convingerii. 
Adunarea Generală trebuie să tra
gă concluziile corespunzătoare din 
această situație. Ea trebuie să ia

declarat el, duce 
mai tipic război 
cu ajutorul celor

măsuri hotărîte în deplină confor
mitate cu Carta O.N.U.

Reprezentantul Senegalului, S. 
DIOP, a relatat despre numeroa
sele represiuni inumane ale colo
nialiștilor portughezi împotriva po
porului Angolei. El a citat, printre 
altele, următorul exemplu : popu
lația unei provincii a trimis auto
rităților portugheze o petiție ce- 
rînd să i se acorde libertăți demo
cratice. Drept răspuns la aceasta, 
autoritățile portugheze au trecut 
la arestări în masă. Cei arestați au 
fost aruncați din avioane în mare. 
Delegatul Senegalului a chemat A- 
dunarea Generală să lichideze co
lonialismul portughez în Angola 
care reprezintă o amenințare pen
tru pacea și securitatea internațio
nală. împotriva Portugaliei trebuie 
folosite orice sancțiuni politice și 
economice, inclusiv excluderea 
Portugaliei din O.N.U.,, a spus el.

Delegatul Congoului (cu capitala 
la Brazzaville), E. DADET, a ca
lificat, de asemenea, războiul de 
exterminare împotriva poporului 
angolez ca o amenințare pentru 
pace și securitate. El a vorbit în 
amănunțime despre soarta refugia- 
ților cate părăsesc Angola pentru 
a se salva de teroare. Numai în 
Congo (cu capitala la Leopoldville) 
se află în prezent 180.000 de refu- 
giați din Angola. Armatele portu
gheze îi urmăresc pe refugiați chiar 
dincolo de hotarele Angolei.

Vorbitorul a cerut ca Portugalia 
să fie izgonită din Angola, și să 
se organizeze acolo alegeri gene
rale în conformitate cu dreptul po
porului Angolei la autodeterminare.

Reprezentantul Liberiei, FORD 
COOPER, a subliniat în cuvînta" 
rea sa importanța 
rezoluție propus de 
loniei și Bulgariei.

Trebuie subliniat
loniale au și desfășurat o campa
nie împotriva rezoluției Poloniei și 
Bulgariei căutînd să-l scoată bas
ma curată pe aliatul lor din 
N.A.T.O. Reprezentanții delegații
lor americană și engleză au l&sat 
să se înțeleagă pe culoarele O,N.U. 
că ei nu vor sprijini această rezo
luție. Cu ajutorul amenințărilor și 
presiunilor ei încearcă să oblige ță
rile Africii și Asiei să urmeze cu 
docilitate politica N.A.T.O. Guver
nul Portugaliei, prin reprezentantul 
său la O.N.U. a declarat că va ig
nora și pe viitor hotărîrile O.N.U. 
privind situația din Angola. Dele
gatul portughez a declarat că dez
baterea acestei probleme de către 
Adunarea Generală este „ilegală" 
și imediat după cuvîntarea sa im
pertinentă a părăsit demonstrativ 
sala de ședințe.

proiectului de 
delegațiile Po*

că puterile co-

Victoria blocului lui Kekkonen 
în alegerile prezidențiale din Finlanda

HELSINKI 17 (Agerpres). —
TASS transmite :

Potrivit datelor preliminare; la 
alegerile pentru electorii președin
telui Finlandei, care au avut loc 
la 15 și 16 ianuarie, au participat 
2.141.586 alegători (peste 78 la 
sută din cei care au drept la 
vot). La alegerile din 1956 au par-

tuației din acest teritoriu aflat sub 
tutela Belgiei.

Ga prim pas spre cîștigarea in
dependenței; în prima jumătate a 
lunii aprilie 1961 Comitetul de tu
telă al Adunării Generale a O.N.U. 
a discutat situația din Ruanda 
Urundi. Delegați ai U.R.S.S.; Bir- 
maniei, Etiopiei; Mali, R.A.U.; 
R.P. Bulgariei, R.P. Romîne, R.P. 
Polone, Libiei și ai altor țări, au 
demascat crimele. săvîrșite de colo
nialiștii belgieni în Ruanda Urundi. 
Delegații au cerut ca Adunarea 
Generală a O.N.U. să priveze Bel
gia de toate drepturile și împuter
nicirile în privința teritoriului sub 
tutelă Ruanda Urundi și să fie 
constituită o comisie alcătuită din 
state africane care să preia toate 
funcțiile de administrare a acestui 
teritoriu.

Cea de-a 16-a sesiune a Adu
nării Generale a O.N.U., care și--a 
reluat la 15 ianuarie a.c. lucrările, 
va lua hotărîri cu privire la de
clararea independenței acestui te
ritoriu încă în cursul acestui an.

Se apropie astfel ziua cînd ;,țara 
vulcanilor și a marilor lacuri*1 va 
intra în marea familie a țărilor li
bere,

ticipat 73,4 la sută din alegători. 
In provincia Oulu s-a înregistrat 
cea mai mare participare la alegeri 
- ■ 89,9 la sută din numărul to
tal al alegătorilor. Cea mai mică 
participare s_a înregistrat în Ca- 
relia de nord și în insulele Aland.

Rezultatele preliminare arată că 
blocul actualului președinte al Fin
landei, Urho Kekkonen, a înre
gistrat o mare victorie obținînd 
969.324 voturi (45,1 la sută din 
totalul voturilor). Blocul lui Kek
konen are 145—146 de electori.

Colegiul electorilor îl va alege 
pe președintele Finlandei la 15 fe
bruarie.

PROGRAM DE RADIO
19 ianuarie

PROGRAMUL I. 7,00 Radio
jurnal. Sumarul presei centrale,
7.45 Dansuri instrumentale, 8,00 
Din presa de astăzi, 8,30 Lucrări 
ale compozitorilor sovietici pentru 
orchestră de instrumente populare, 
9,30 Soliști romîni interpretînd arii 
din opere, 10,08 Cîntece vesele, 
11,03 „Concert Mozart", 12,10 
Melodii și dansuri de estradă,
12.45 Noi formații artistice de 
amatori la microfon, 13,05 Arii și 
duete din operete, 14,50 Formații 
de muzică ușoară, 15,10 „Progra
me muzicale alcătuite de ascultă
tori", 16,15 Vorbește Moscova !,
16.45 Cîntece revoluționare, 
Emisiunea muzicală pentru 
18,40 Melodii de dragoste, 
Muzică populară romînească, 
;,Concert ghicitoare" (9),

17.30
copii,

19,25
20.30
21,15

Seară Eminescu, 22,30 Seară de 
balet. PROGRAMUL II. 12,15 
Concert simfonic, 12,45 Muzică 
ușoară de Florentin Delmar și 
Ștefan Kardoș, 13,25 Concert de 
prînz, 14,03 Cîntece din țări so
cialiste, 14,30 Din viața de concert 
a Capitalei, 15,35 Actualitatea în 
țările socialiste, 16,30 Muzică u- 
șoară interpretată la chitară și 
orgă, 17,00 Muzică populară din 
Muntenia, 18,05 „Melodii... me
lodii" — In program muzică u- 
șoară de compozitori sovietici (re
luare), 19,30 Teatru la microfon: 
„Bulevardul împăcării", comedie 
de Aurel Baranga, 20,22 Muzică ' 
populară romînească din diferite 
regiuni ale țării, 21,50 „Din viața 
muzicală a orașelor și regiunilor 
patriei" — orașul Bacău, 22,35 
Tangouri.
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