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Au colectat 11.500 kg. 
fier vechi

Tinerii din sectorul IV al 
minei Vulcan au efectuat în 
prima jumătate a lunii ia
nuarie zeci de ore de mun

că voluntară pentru strîn- 
gerea de fier vechi și cură
țirea galeriilor în subteran. 
Pînă acum ei au colectat 
11.500 kg. fier vechi. In a- 
ceste acțiuni s-au evidențiat 
tinerii Moraru Constantin. 
Hortopan Constantin, Matei 
Nicolae, Păroiu Gheorghe, 
Oprea Florea, Iacob Costică 
și alții
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î Luni de-a rîndul sortăreasa î 
î Groza Ana s-a situat și este și ♦ 
J in prezent printre cele mai bune *
• muncitoare ale filaturii Lupeni, •
• dînd zilnic peste sarcinile de j
J plan între 20—30 kg. fire sor- • 

, tate. *
IN CLIȘEU: Groza Ana j 

! executînd sortarea scuturilor de | 
: mătase. •

> Fruntași 
în activitatea C.E.C.

Ghișeele C.E.C. cu gestiune 
proprie, înființate în între ■ 
prinderile din Valea Jiului în
registrează lună de lună o 
creștere sporită de depună
tori. In mare parte, acest lu
cru se datorește comisiilor de 
sprijin care desfășoară în rîn
dul muncitorilor o activitate 
rodnică, 
această 
varășii 
cășescu
MIhai Dionisie și Bampi Fran- 
eisc care au organizat cu mi- 

. nerii din exploatările carboni
fere Lupeni, Vulcan, Petrila și 
Uricani numeroase discuții a- 
supra avantajelor ce le oferă 
economiile la C.E.C., au popu
larizat eu regularitate pe de 
punătorli posesori de obliga 
țhini C.E.C. care au ieșit cîș 
tigătoare la tragerile lunare.

? La minele amintite mai sus, 
numărul depunătorilor la C.E.C. 
a crescut cu 8—12 la sută.

I

Un bun exemplu în 
direcție l-au dat to- 
Cotroază Aurel, Făr- 
ioan, Frânez Maria,

de 
al

de 
ce 
a 

a-

Am citit cu atenție lucrările 
Conferinței regionale de partid 
Hunedoara. Pentru colectivul 
sectorului nostru Conferința 
constituie un bun sfătuitor, 
un imbold in obținerea de noi 
și însemnate succese în înfăp
tuirea sarcinilor stabilite 
cel de-al III-lea Congres 
partidului.

Conferința regională 
partid ne indică limpede 
trebuie să facem pentru 
dezvolta realizările de pînă
cum și pentru a trimite indus
triei noastre socialiste tot mai 
mult cărbune de bună călită 
te. In sectorul II al minei Pe
trila există toate condițiile 
pentru a munci tot mai bine,. 
De altfel, în angajamentul 
luat de . colectivul sectorului 
nostru pe anul 1962Se prevăd 
cifre mobilizatoare pentru de
pășirea planului de producție.

Ne-am propus, dc pildă, ca 
din abatajele sectorului să 
extragem în acest an 5.400 
tone cărbune peste plan, să 
realizăm o productivitate me
die pe sector de cel puțin 1,750 
tone cărbune pe post. In a- 
cest scop s-a făcut o plasare 
judicioasă a minerilor în bri
găzi, fiecare maistru
răspunde de cite o brigadă că
reia îi dă asistența tehnică

necesară. S-au luat măsuri 
pentru o mai bună aprovizio
nare a fronturilor de lucru cu 
и ateriale, a fost îmbunătățit 
transportul. In 1062 vbm a- 
corda o mare atenție reduce
rii prețului de cost pe tona 
de cărbune extras;, micșorînd 
continuu consumul specific de 
lemn de mină. Pentru acest lu
cru vom trece la extinderea 
susținerii în galerii cu fier 
TH și bolțari.

Pașii noștri sînt siguri în 
realizarea angajairentelor a- 
sumate în 
tă. Ne vom 
chiar mai 
propus, să 
tcăse învățămintele 
din lucrările Conferinței regio- 
nale de partid pentru a extra
ge din adinenri tot mai mult 
cărbune — plinea industriei 
noastre Socialiste.

întrecerea socialis- 
sfrădui să realizăm 
mult decît ne-am 
aplicăm în viață 

reieșite

MIRCEA FELEA 
șeful sectorului II 

E. M. Petrila

In cursul anului ———
1961, colectivul de IOSIF LEDRER
muncitori, tehnici- șeful exploatării miniere Aninoasa 
eni și ingineri de —
la mina Aninoasa a realizat pla
nul de producție anual la data de 
25 decembrie 1961, dînd peste sar
cinile de plan 12.519 tone de căr
bune. La realizarea și depășirea 
sarcinilor de plan pe anul 1961 
au contribuit mai mulți factori. In 
primul rînd, succesele noastre se 
datoresc faptului că am primit un 
ajutor eficace din partea organi
zațiilor de bază care au contro
lat în permanență activitatea eco
nomică din sectoarele productive. 
De asemenea, ne-am bucurat în 
întregime de sprijinul comitetului 
sindicatului și organizației de ti
neret care ne au ajutat în ce pri
vește înfăptuirea măsurilor tehnico- 
organizatorice prevăzute. In tot 
cursul anului buna aprovizionare 
a locurilor de muncă cu materiale, 
energie și utilaje a constituit un 
alt obiectiv important care a stat 
mereu în atenția colectivului mi
nei Aninoasa.

In anul 1961 s-au obținut succe
de importante și în ce privește îm
bunătățirea calității producției li
vrate. Față de anul 1960 conținutul 
de cenușă din cărbune a scăzut cu 
7 la sută, lucru pentru care exploa - 
tarea noastră a obținut o bonifica
ție de 1.028.504 lei. îmbunătăți
rea calității cărbunelui șe datorește 
următorilor factori: crearea unei 
opinii de masă pentru realizarea 
unei producții de calitate, alege
rea șistului vizibil la frontul de 
lucru și la punctele de încărcare, 
întărirea răspunderii maiștrilor fa
ță de calitatea producției date.

Cu toate că s-au obținut rezul
tate bune în realizarea planului de 
producție și a calității, în activi
tatea noastră au existat și lipsuri 
mai ales în ce privește randamen
tele și prețul de’ cost. Randamentul 
planificat a fost realizat numai în 
proporție de 99,5 la sută, iar pre
țul de cost a fost , depășit cu 
1.773.000 lei. O altă problemă 
care nu a fost rezolvată în anul tre
cut a fost ateea a scoaterii bri
găzilor de sub plan. In 1961 au 
rămas sub plan 53,4 la sută din 
numărul total - al brigăzilor din a- 
bătaje și de la pregătiri.

Cu ocazia prelucrării cifrelor de 
plan pe anul 1962, au fost serios 
analizate cauzele care au dus la 
nerealizarea randamentului, la de
pășirea prețului de cost și cauzele 
care au făcut ca un mare număr

Ssoaterea brigăzilor de sub pftn 
in centrul atenției noastre

de brigăzi să ră 
mină sub plan. Io 
urma acestei dez
bateri a rezultat

că există posibilități de realizare 
și depășire a sarcinilor. In 1962 
colectivul exploatării miniere Ani
noasa s-a angajat să dea peste 
plan 22.000 tone cărbune, din care 
sectorul I 8000 tone, sectorul II 
2.500 tone, sectorul III 3.500 tone, 
sectorul IV 8000 tone. O dată cu 
aceasta randamentul planificat va 
fi depășit cu 0,030 tone/post, iar 
la prețul de cost va fi realizată o 
economie de 750.000 lei.

In vederea realizării angajamen
telor luate a fost întocmit un plan 
concret de măsuri, printre care se 
menționează :

— creșterea vitezei de avansare 
de la 30,4 m.l./lună realizată în 
1961. la 37,7 m.l./lună.

— creșterea vitezei de avansare 
la abatajele cameră din straturile 
3 și 5 cu 8,40 la sută față de me
dia lunară realizată.

— mecanizarea completă a lo
curilor de muncă cu transportoare 
ușoare.

— pregătirea stratelor subțiri 
15, 17, 18 și 7.

reducerea consumului 
lemn de la 43,6 m.c./1000 tone 
43,4 m.c./1000 tone.

— raționalizarea consumului

8.

de 
la

la 
piesele de schimb pentru locomo
tive și vagonete.

Problema care stă în atenția per
manentă a conducerii sectoarelor 
și a conducerii exploatării este a- 
ceea ca în anul 1962 toate brigă
zile să-și realizeze sarcinile și an- 
gaiamentele pe care și le au luat 
în ceea ce privește sporirea pro
ducției de cărbune, creșterea ran
damentului și reducerea cheltuie
lilor pe tona de cărbune. Din a- 
naliza făcută cu ocazia dezbaterii 
cifrelor de plan pe anul curent â 
reieșit că din numărul de 73 bri
găzi numai 34 și-au realizat anul 
trecut planul. Totodată au fost a- 
nalizate și cauzele țâre au dus la 
rămînerea sub plan a 39 brigăzi

(Continuare in pag. 3-a)
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Ștatid de inovații 
la U. R. U. Ж. P,

Succesele dobîndite de ino
vatorii de la Uzina de reparat 
utilaj minier din Petroșani 
sînt bine cunoscute în Valea 
Jiului. Ele se concretizează 
prin aplicarea în producție a 
44 inovații, perfecționări și 
raționalizări de mare eficaci
tate care au contribuit anul 
trecut la realizarea unei eco
nomii de 801.550 lei.

Recent, in incinta uzinei a 
fost organizat un stand cu cele 
mai noi inovații.. Printre nu
meroasele exponate se află 
„Presă hidraulică pentru ma- 
trițare", „Dispozitiv pentru 
heftuit vagonete", „Dispozitiv 

. pentru strunjirea sferică inte
rioară",. „Sțîlpi de abataj pen
tru strate groase", „Claxon ~- 
lectric", „Manșon de legătură 
pentru cabluri" și altele.

Planul tematic de inovații 
pe anul 1962, care a și fost 

. popularizat în fiecare secție,, 
a trezit în rîndul muncitori
lor, tehnicienilor și inginerilor, 
de la U.R.U.M.P. un viu in
teres.

Recent, cabinetul tehnic a 
înregistrat primele două pro
puneri, venite din partea to
varășilor Duma loan și Jianu 
Ilie, la temele de inovații pre
văzute In acest an.

C. BADUȚA 
corespondent
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miner

Un grafic nou, mobilizator
trecut acum și cîștigul obținut 
post de miner, ajutor miner 
Vagonetar. De pildă, graficul 

că brigadă lui Domocoș An- 
are extrase peste plan 150 % 
de cărbune în prima decadă 8 

a lunii ianuarie, 8 
revenindu-i un 8 
clștig de 114 lei 8 
pe post .' de mi- 8

g Trecuseră cîteva zile de la în- 
peșerea primei decade din luna 

g ianuarie a.c. La sectorul 111 al 
g minet Vulcan, de pe unul din pe~ 
g refit biroului maiștrilor, 
g atenția graficul cu 
- brigăzi și

ale întregului sec
tor. Din grafic se 
vede că de ia de
cada l-a și pînă la 
data de 11 a lunii 
în curs, minerii 
sectorului au ex
tras peste plan f 

165 tone de că? 
bune cocsificabil, că fruntașe în în
trecere sînt brigăzile conduse de 
Domocoș Andrei, Negrescu Vasi- 
>e și Drob Gheorghe.

Dacă intri în vorbă cu normato
rul sectorului 111. tov. Mărgărea- 
nu Nicolae, el nu uită să'li spu
nă cite ceva și despre grafic :

— Brigăzile pot urmări zjlțâc 
cum stau cu planul și cu produc
tivitatea, fără să mai întrebe pe 
nimeni. Ne îngrijim să comple
tăm graficul în fiecare zi, în pri
mul schimb.

Noul grafic introdus în secto- 
8 rul 111 evidențiază mai concret 
8 realizările ce le obțin în muncă 
8 brigăzile miniere. Despre ce e 
8 vorba ? A fost deschisă o rubrică 
8 nouă, care se completează decadal. 
8 In dreptul fiecărei brigăzi este 
o
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atrăgea 
realizările fie~

rată

ner. Minerii din 
brigada lui Ne
grescu V asile 
cîștigat 110 
pe post, iar 
din brigada i

r au 
lei
cei 

cori
de Drob Gheorghe 93 leidusă 

pe post
lată o evidență care reflectă 

în mod concret situația brigăzilor. 
Și, după cum arată normatorul 
sectcftdui 111, ea nu răpește mult 
timp pentru a fi întocmită. Ar fi 
bine ca și celelalte sectoare ale 
minei Vulcan să manifeste același 
interes pentru prezentarea în mod 
cit mai sugestiv, mobilizator, a 
realizărilor obținute de brigăzi 
stimulînd astfel cointeresarea lor 
în îndeplinirea sarcinilor de plan. 
Cunoașterea cîștigului pe fiecare 
decadă constituie pentru mineri, 
alături de cunoașterea zilnică a 
realizărilor, un imbold pentru a 
munci cu spor la extragerea căr
bunelui.

ST. EKART
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Munca la I.C.O. Lupeni nu -i ușoară. Se ivesc ba ici, ba; 
dincolo unele lipsuri și greutăți. înlăturarea deficiențelor stă în 
permanență în atenția organizației de partid și a conducerii ad
ministrative. IN CLIȘEU : Tovarășul Zeleneac loan, secretarul 
organizației de bază, discută cu Hirean luliu, șeful sectorului 
și contabilul Lungana Mihai ce trebuie făcut pentru a se do- 
bîndi noi succese.

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

Angajamentele ppind viața
coiu Gheorghe, Pec- 
sear Ghinter, Iva
nov Mihai și Mlai- 
din loan din echi
pa de electricieni 
condusă de comu
nistul Munteanu 
Vasile au depășit 
norma de lucru cu 
3 Ia sută și au re. 
cuperat numeroase 
dulii, prize, între
rupătoare și peste 
200 metri de sîr- 
mă izolată a că
ror valoare se ri
dică la 3.000 lei.

compar - 
de acti- 
sectoru- 

Lupeni 
angajamentele lua
te la începutul a- 
nului încep 
prindă viață.

Pe lingă faptul 
că-și depășesc zil
nic cu 2—3 la sută 
volumul de lucrări 
prevăzute, 
de zidari 
de Vereș 
Moldovan

In toate 
timentele 
vttate ale 
lui I.L.L.

să

echipele 
conduse 
Martin, 

Ioanj

Benko Iosif și ce
le de zugravi con
duse de Ciungan 
Dezideriu și Ri- 
zescu Florea exe
cută numai repa
rații de calitate.

Rezultate bune 
în muncă obțin și 
echipele de elec
tricieni. De exem
plu, modernizînd 
rețeaua electrică 
din cartierul Ște
fan, muncitorii Tu- 
dorici Adrian, Muș-

Gata pentru noi zboru
ri cosmice
O nouă organizație po
litică revoluționară în 
Vietnamul de sud
Declarația Biroului Po
litic al P-C. Francez
O nouă lovitură de stat 

în Republica Dominicană
• Mesajul președintelui 

Kennedy cu privire 1* 
bugetul S.U.A.
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la piuă fi alte lucruri cu întrebuin
țare practică sau de ornament.

Cm de duh, deschis și vorbă
reț, colectivistul loan Mateiaș ne 
întovărăși la plecare o bună buca
tă de drum făcîndu-ne tot timpul 
să ridem cu hohote de glumele pe 
care le născocea.

I I

urme 
dacă, 
dru- 
tere*

An de an valea și împrejurimile 
Stresului exercită asupra оатеп’Аат 
muncii, o atracție tot mai puter
nică-

Acest lucru se explică prin di
versitatea formelor de relief mar
cate la tot pasul de monumente 
și curiozități naturale și mulți
mea punctelor de interes științific, 
istoric etnografic.

Ohaba, Federi, Cioclovina, Bă
ieții, Ciopea, Sub cetate, Călări, Ba
riz sînt numai cîteva din localiti' 
(He în care au fost identificate 
așezări din comu
na primitivă, 
din cultura 
construcții și 
muri romane,
nuri cu vechi de
pozite fosiliere, izvoare cu ape ter
male, grote și peșteri. Uzinele, ca
rierele, industria ceramică, bogă
ția forestieră și satele înfloritoare, 
cu o 
liftă, 
biottl

In 
lișți, 
tarii 
ți excursioniștii se opresc plini de 
încîntare. Iarna sau vara, ei găsesc 
aici în timpul liber un teren pro
pice pentru îndeletnicirile îndrăgi
te sau pentru a se recrea in aer 
liber.

O vizită recent făcută în trei 
localități așezate pe malul drept al 
Streiului ne-a dezvăluit noi curio
zități și frumuseți care merită des
crise.

dezvoltată agricultură socia- 
completeazâ armonios ta- 

pitoresc al văii.
aceste locuri, tinerii natura- 
iubitorii artei plastice, ama- 
fotografi, vtnătorii, pescarii

Popas Ia Ponor

După o scurtă și vertiginoasă 
coborîre prin defileul $erpuit al 
Crivadiei, trenul care ne poartă 
spre Ponor oprește în haltă, argin
tai de chiciură.

Prin pilea rece a dimineții, gru
pul nostru de excursioniști porneș
te înviorat și vesel spre sat. Ca
sele arătoase, curate și bine gos
podărite ne tntîmpină cochet. Reș- 
pectînd programul, cel dinții popas 
pentru dejun și găsirea unei că
lăuze hotărîm să-l facem la colec
tivistul loan Mateiaș. Simțindu-ne 
în curte, doi zăvozi ciobănești, 
mari, flocoși și dați dracului ne în
conjoară lătrind furioși. Primitoa
re, gazda ne poftește înăuntru. 
Deși grăbiți, zăbovirăm mai bine de 
o oră în interiorul cald și plăcut al 
locuinței, adrtnrînd covoarele de 
lină, războiul de țesut, abana moa
le și pufoasă, scoasă chiar atunci de

Ohaba și alte Irumuseți
De la prima privire, satul Oha

ba Ponor pare un sat obișnuit. îm
prejurimile deluroase și împăduri

te ascund splen- 
dorite locului. A-

Din frumusețile bia lingă școala 
regiunii noastre i no^> a£ol° u”de

11 pinul Ponor des
crie o curbă lar

gă, peisajul se schimbă brusc. La 
nord-vest, un pinten uriaș singu
ratic și alb, ciudat dăltuit de in
temperii, domină întreaga zare. La 
poalele lui, chei înguste și viroage 
adinei cu maiștri abrupte se resfiră 
dezordonat în direcții diferite. Ar- 
monizjndu'se cu terenul, casele lo
cuitorilor (construite din calcarul 
teraselor joase pe care șirul mile
niilor, aerul și apa ploilor acidu
lată cu bioxid de carbon le-au 
transformat într-un material poros, 
ieftin și ușor de prelucrat) dau 
văii un aspect cu totul specific și 
rar întîlnit. Urmînd firul apei Po
norului, ajungem la una din cele 
mai impunătoare guri de peșteră 
din regiunea noastră. înălțimea 
deschiderii, de circa 45—50 metri, 
impresionează- Din cauza lacului 
format sub imensa cupolă a primei 
intrări și a cascadei care barează 
trecerea amînăm pentru altă dată 
pătrunderea in interior. Cu ajuto
rul unei . schițe vizităm pe rînd 
dealul Bordului și peștera uscată, 
cariera cu grote care uimește prin 
bogăția ei uluitoare de formațiuni 
și scurgeri stalactice, cleanțul lui 
Petru, 
părții 
parte, 
postat
Tăul negru, care după o versiune 
a legendelor locale, astupă cu a- 
pele sale o tainică intrare spre la
birintul Padeștelui fi. însfîrștt, dea
lul și peștera Plăișoru de unde co- 
borîm spre comuna Livadea.

Drumul n-a fost ușor. Efortul 
a fost însă răsplătit cu multă dăr
nicie de fiecare lucru nou, de fie
care colț și de fiecare priveliște.

UMOR
O firmă din California care 

se ocupă cu confecționarea de ro
chii de mireasă trimite clientelor, 
după nuntă, scrisori de felicitare 
care se încheie cu cuvintele : „...și 
vă asigurăm, totodată, că am fi 
foarte fericiți să vă avem cît de 
curînd din nou de clientă...".

In timpul manevrelor N.A.T.O. 
în Germania Federală, un tanc a- 
merican „intră" într-o casă. După 
ce dărîmă două ziduri, tancul se 
opri într-o cameră unde locatarii 
se aflau tocmai la masă. Tanchis- 
tul scoase capul din turelă și în
trebă :

— Pe unde s-o iau ca să ajung 
la Hanovra ?

— Foarte simplu — răspunse u- 
nul din comeseni. Spargi zidul din 
față, treci prin brutăria de alături, 
dărîmi biserica din colț , și ajungi 
în stradă. Acolo mai întrebi.
V
* Un hoț se furișase în casa 

unui cetățean american norocos, 
căci avea slujbă de peste douăzeci 
de ani. Cetățeanul îl zărise și-i ieși 
jovial în întîmpinare :

— Dragul meu, alege-ți tot ce-ți 
place și ia-ți 1 Cu o singură con
diție : să plătești 
ratele. Căci eu, 
eram în stare să

Zimbetul Ioanei 
Bușu, exprimă în
credere șt mulțu
mire. 1 n curînd, 
mîinile ei îndemî- 
natice vor termina 
de bobinat un 
nou motor electric. 
După cum se ve
de din clișeu, u~ 
riașul se lasă dă' 
dăcit țâră a face 
nazuri. Parcă vrea 
și el să fie cit 
mai curînd de fo
los muncii din a- 
dînc.

STEAGUL ROȘU

I A T
aur" și „Ur- 

sînt două pepite de

♦

♦ 
♦ 
♦ 
♦
♦ 
♦
♦ 
♦

♦ 
♦ 
♦
♦ 
♦
♦ 
♦

Ronț,
fel

băiete,

e

tu în continuare 
oricum, m 
le plătesc I

S T
9

...„Uriașul de 
sul" 
aur grele una de 14.150 și alta 
de 1.840 de grame ? Ambele au 
fost recent descoperite la o 
exploatare auriferă din bazi
nul riului Kolima, în nord- 
estul Siberiei. „Uriașul de aur" 
este un dar al naturii foarte 
rar chiar pentru Kolima și Ciu- 
cotka, atit de vestite pentru 
marile lor rezerve de aur.

...Pentru prima oară în is
toria construcției de mine, in 
bazinul carbonifer Karaganda 
s-a folosit cu succes un nou a- 
gregat pentru săparea puțuri
lor verticale ? înălțimea aces
tei mașini cu trei etaje trece 
de 16 metri, iar greutatea ei 
depășește 140 de tone. Cobe-

C Â- X 4 • • •

rînd mereu mai adine, agre
gatul lasă în urma sa un puț .. gața sapaț cu un 

6,5 metri, armat 
de beton armat, 
de lucrători ști- 
Academia de Ști-

de extracție 
diametru de 
cu cuvelaje

...Un grup 
ințifici de Ia 
ințe a R.S.S. Letone a efectuat 
un recensămint al copacilor 
„foarte bătrini" ? In republi
că au fost înregistrați peste 
80 de copaci în virată de 300 
pînă la 1.000 de ani. Patriarhul 
florei letone este stejarul mile
nar din apropierea orașului 
Mazsalat. Diametrul coroanei 
sale atinge 20 de metri, iar . 
trunchiul abia poate fi cuprins 
de 0 oameni ce se țin de mină.

...Recent, constructorii com
binatului de potasiu din Soli- 
gor (Bielorusia) au descoperit 
la o adlnciire de 75 de metri 
într-un strat de gresie, trun
chiul unui copac 
cum spun specialiștii, 
vechime de un milion 
Acest exemplar unic 
transportat la Muzeul 
can.

♦ 
♦ 
♦
♦*

*

♦ 
♦
♦
♦
♦
♦
♦ 
♦
♦
♦
♦

♦

♦ 
♦ 
♦

♦

imensul cub de stîncă des- 
de masivul din care face 
printr-Q adine a tăietură, șt 
nefiresc pe un soclu îngust.

A. NICHIFOREL

care, după 
\ are o 
de ani ?
a fost 
republi-

Dacă te prefaci în vierme-, să nu 
te mai miri că vei fi strivit, (pro
verb rusesc).

Cînd pisica plînge pe șoarece, 
n-o lua în seamă (proverb , ja
ponez).

Cel mai veninos șarpe, poate H 
răpus de un mușuroi de 'furni 
(proverb din Camerun).

Musafirii obișnui# din tim
pul verii ai parcurilor nu se 
mai plimbă pe alei. Singurul 
prieten ai băncilor e zăpada 
ce le încălzește cu plapuma-i 
groasă și pufoasă. Se vede că 
zăpada e mai grijulie decît 
acei care trebuiau să adăpos. 
tească băncile de intemperiile 
naturii.

un

Cuceritorii spatiilor siderale
Etapa sateliților artificiali a 

fost inaugurată la 4 octom
brie 1957 prin lansarea de că
tre Uniunea Sovietică a pri
mului sputnik. In cadrul a- 
cestei etape s-a manifestat pe 
deplin prioritatea și superio
ritatea indiscutabilă a științei 
și tehnicii sovietice. Astfel, în 
1957, toate încercările S.U.A. 
de a plasa pe orbită un sate
lit artificial orlcît de mic s-au 
soldat cu eșecuri, istoria a 
consemnat, pe baza faptelor, 
că, în primul an al asaltului 
cosmic, singurul stat care a 
lansat sateliți artificiali, șl 
încă sateliți foarte grei (cel 
de-al doilea avînd peste 500 
kg.) a fost Uniunea Sovietică.

Experiența acumulată cu Q- 
cazia lansării primilor sateliți 
artificiali, progresul rapid al 
tehnicii sovietice in domeniile 
cele mai hotărîtoare au per
mis specialiștilor sovietici tre
cerea la o nouă etapă a cuce
ririi cosmosului, la etapa ra
chetelor cosmice.

Și în cadrul acestei etape, 
specialiștii sovietici și-au a- 
firmat din nou prioritatea. 
Prima rachetă sovietică cos
mică, de 
decit cea 
pe lingă 
de numai 
cînd posibilă efectuarea unor 
măsurători științifice deosebit 
de importante în spațiul cos
mic din imediata apropiere a 
Lunii, apoi Lunik" 2 a atins

suprafața Lunii, iar cea de-a 
treia rachetă cosmică a foto
grafiat partea invizibilă a Lu
nii. La 12 februarie 1961 a fost 
lansată de pe un satelit greu 
al Pămîntului o stație auto
mată interplanetară în direc
ția Venus. S.U.A. au parcur» 
în această etapă doar o sin
gură treaptă... Racheta cosmi
că americană, lansată mal 
tîrziu decît cele sovietice, a 
avut o greutate de numai 5,8» 
kg-, și a trecut pe lingă Lună 
la o distanță de 60.000 km.

A treia etapă — cea a na
velor cosmice — este destina
tă cercetării tuturor proble
melor legate nemijlocit de 
securitatea organismului uman 
in condițiile zborului cosmic 
și de readucerea intactă a na
vei la suprafața pămîntului.

Au fost efectuate 4 expe
riențe cu nave cosmice care 
au fost readuse pe Pămînt, 
s-au făcut observații deosebit 
de importante șl, pe baza bo
gatului material obținut, fiind 
organizată deplina securitate 
a zborului, savanții sovietici 
au considerat că este oportu
nă lansarea în deplină sigu
ranță a unui om în spațiul 
cosmic. Justețea acestei apre
cieri este confirmată de stră
lucitul succes al științei șl teh
nicii sovietice — înfăptuirea 
primelor zboruri ale cosmo- 
nauțllor sovietici Iuri Gaga
rin și Gherman Tițov în spa- . 
țiul cosmic.

♦ 
* 
♦ 
♦ 
♦
♦ 
♦
♦

♦
♦
♦ 
♦ 
♦

♦ 
♦
♦
♦ 
♦ 
♦
♦
♦ 
♦
♦ 
♦ 
*
♦
♦ 
♦

♦ 
♦

♦ 
♦
♦ 
♦ 
♦ 
♦
♦ 
♦
♦
♦

♦
♦
♦

* 
♦

La Colțul roșu de la I.C.M.M. Petroșani, de luni de zile, nu există nici 
de activitate. Numai șoarecii trăiesc în voie nestingheriți de nimeni.

...Ssst... pisica. Șoricimea toată dispăru îndată 
Sala

hai la tenis. Am o poftă 
uimitoare» 

o minge, două înainte
de culcare.... 

...Șl partida amicală intre Ronț și Chiț 
în grabă 

Furtunos se desfășoară parcă-s la olimpiadă. 
Mingi tăiate, faze pline de spectacol

mult gustat 
De ilustra adunare ce lung i-a aplaudat. 
Numai domnișoara Chița la o masă,

mai în spate, 
Răsfoiește cu încîntare un album

de ilustrate. 
Intr-un colț bătrinul tată, un șahist

fără pereche, 
Și-a făcut șah-mat amicul printr-o

indiană veche, 
Iar mezinul cu ochi galeși, ridicați parcă 

spre cer, 
Declama cu voce tare Odiseea Iui Homer. 
Mama lui cu gingășie, i-a șoptit blînd 

șl încet: 
Dragul meu, vei fi băiete un prea strălucit 

poet.

Să schimbăm
Prin

întreagă este goală, nimeni nu se mal 
arată, 

mijlocul ei motanul trece țanțoș 
și-ngîmfat 

doar stăpînul sălii, el motanul e împărat.El e
Necioplitul și incultul oare cum de se îndură 
Să-i conturbe pe cei care-s dornici de sport 

și cultură ?
— știți, s-au hotărît cu toții :

ăsta trebuie amendai 
Și în cea mai scurtă vreme trebuiește reclamat 
Ce adică șoricimea nu se poate să trăiască ?' 
Liniștită, și „cultura" bine să și-o 

însușească ?
Р. S.
Nu ne supărăm chiar dacă nu ni se face 

dreptate 
Că și noi ne săturarăm de atita „activitate" 
Poate cei în drept atuncea se vor hotărî 

o dată 
Să dea sala-a folosință pentru cei ce-a fost 

creată.

M. CALIN
* ♦

250 de ori mai grea 
americană, a trecut 
Lună la o distanță 
5.000—6.000 km., fă-
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Noul contract colectiv 
metalurgiștilor de

In aceste zile, atenția colec
tivului de muncitori și tehni
cieni de la U.R.U.M.P. este în
dreptată spre studierea și îm
bogățirea cu noi propuneri a 
contractului colectiv pe 1962.

Prevederile proiectului nou
lui contract colectiv au fost 
afișate in toate secțiile uzinei. 
Președinți ai secțiilor sindicale 
Ca Kristaly Ludovic — turnă
torie, Cioara ioșif — mecani
că, Nicu Constantin — con
strucții metalice, Kiș Gheor
ghe — reparații mecanice, Ko
vacs Ioan — metrologie au or
ganizat o largă publicitate a 
prevederilor proiectului de 
contract colectiv, dezbateri în 
cadrul grupelor sindicale, dis
cuții pentru ca muncitorii și 
tehnicienii să vină cu propu
neri pentru îmbogățirea pre
vederilor noului contract.

Pentru anul curent, preve
derile proiectului noului con
tract colectiv al metalurgiș
tilor de la U.R.U.M.P. cuprind 
o seamă de obiective și indici 
sporiți de producție, ca șt an
gajamentele colectivului de a 
le realiza și depăși. Astfel 
muncitorii și tehnicienii de la 
U.R.U.M.P. s-au angajat să 
realizeze în 1962 volumul pro
ducției globale cu 15 zile mai 
repede, să depășească produc
tivitatea planificată cu 1,5 la 
sută, cheltuielile de regie să 
le reducă cu 1 la sută și să 
realizeze economii suplimenta
re de 800.000 Iei la producția 
marfă.

i In sprijinul acestor angaja
mente, conducerea uzinei se 
obligă să ia o seamă de mă
suri tehnlco-organizatorice, 
printre care mărirea capaci
tății de producție a turnăto
riei, construirea a două cup
toare pentru tratamentul ter
mic, a unul bazin de călire șl 
a 10 oale de turnare. De ase
menea. se vor extinde proce-

cu

in dezbaterea 
la U. R. II. M. P.

deele moderne de turnare în 
coji de silicat șl coji de ba- 
chelită, confecționarea și do
tarea secțiilor de turnătorie 
și construcții metalice cu 6 
macarale pi votante și alte a- 
semenea măsuri. Paralel
înfăptuirea acestor măsuri, se 
vor crea condiții ca un număr 
de mașini să fie astfel pre
gătite incit 2—-3 mașini să 
poată fi deservite numai de 
un singur muncitor (mașini de 
frezat roți dințate, de rectifi
cat interior și exterior, de ra
batat, mortezat, de rectificat 
arbori cotiți etc.) ceea ce va 
duce la creșterea 
tății muncii.

In ce privește

productivi-

protecția 
muncii și tehnica securității, 
este prevăzută cheltuirea unei 
sume de peste o jumătate de 
milion lei pentru echipament 
de protecție, alimentație 
dală, ventilație etc.

Alte măsuri importante 
prevăzute la capitolele 
vlnd activitatea culturală, 
sportul etc.,1 In scopul creării 
unor condiții tot mal bune de 
trai pentru muncitorii și teh
nicienii uzinei.

Pe măsura studierii preve
derilor proiectului noului con
tract colectiv de la U.B.U.M.P., 
muncitorii și tehnicienii uzi
nei fac tot mai multe propu
neri de Îmbogățire a lui.

spe-

slnt 
pri-

Pe șantierul de prefabricate Petroșani
Prefabricate peste plan

Dezvoltarea continuă a mi
nelor din Valea Jiului ridică 
de la an la an sarcini tot mai 
sporite în fața colectivului de 
pe șantierul de prefabricate 
Petroșani. Față de anul tre
cut, pe șantier trebuie să se 
producă cu 12.000 m. c. mai 
mulțl bolțari din beton pen
tru susținerea minieră în ga
lerii și puțuri.

Muncitorii șantierului, mo
bilizați de organizația de ba
ză, au pornit cu nădejde la 
muncă din primele zile ale 
noului an obținînd rezultate 
bune pe linia îndeplinirii rit
mice a sarcinilor de plan. Ast
fel, în perioada 1—15 ianua
rie, planul de producție a fost 
depășit cu 123 m. c. betonite.

In mod deosebit au contri
buit la acest succes brigăzile 
de turnat betoane conduse de 
Bălțatu Viorel, Țacea Dumitru 
și Pocivilișteanu Tltu care zil
nic îșj depășesc planul cu 1-2 
m. c. beton turnat in forme.

• PUBLICITATE

----

V. I. LENIN

Opere alese
▼ol. I

Volumul I (908 pag., 23,90 
lei) cuprinde lucrări scrise de 
V. I. Lenin în perioada 1897 
— Ianuarie 1917, dintre care 
menționăm: articolele „Karl 
Marx", „Friedrich Engels", 

rei izvoare și trei părți con
stitutive ale marxismului" și 
«lucrările „Ce-i de făcut?", 

„Un pas Înainte, doi Îna
poi", , Două tactici ale

Calitatea betoanelor 
se îmbunătățește

Anul trecut, muncitorii de pe 
șantier au avut o neslăbită 
grijă pentru ridicarea calită
ții prefabricatelor. La marca 
de betonite В 170 kg./cmp.,

SESIZĂRI ÎN... GOL
mr 
de 

din 
Mi-

4
1
l

4•
anemică, hainele de І 

care minerii iasă din ț

♦

J Multă satisfacție au adus 
J nerilor din Petrila măsurile 
І protecție a muncii luate încă

primele zile ale anului 1962.

Î
 nerilor ce lucrează în abataje cu 
trepte răsturnate și celor de la 
lucrările de pregătiri li s-a dis- 

w tribuit ha'tne de protecție. Celor
care muncesc la înaintări în ste
ril li s-au dat 
măști individuale 
de protecție con
tre prafului sili- 
cogen. Organele 
administrative, în 
colaborare cu comisiile pe proble
me din secțiile 
muncă susținută 
gaiaților pentru 
citor să respecte

tinuă să fie 
protecție cu 
șut nu se usucă, fiind nevoiți să 4 
le îmbrace a doua zi tot ude. Nu I 
în permanență este asigurată apă J 
suf icient de caldă la baie. Există т 
multe geamuri cu închizători lip-1 
să și ochiuri sparte, lăsînd să pă- * 
trunda frigul

î 
î r 
î T 
î
♦ 
Ș 
♦

T nica securității.
• La capitolul asigurarea condiții- 
ț lor igenico-sanițare însă minerii
• Petrilei nu mai au cuvinte de lau- 
ț dă pentru conducerea minei și
I comitetul siudiratu л. 
t Iu

sindicale, duc a 
in r iadurile an
ca fiecare mun- 
normele de teL-

din afară. De ase
menea, nu la

• 
menea, nu la toa- Z 
te rindurile de | 
dulapuri sini be~ • 
curi pentru ilumi- î 
nat, muncitorii * 

bijbjie prin semi- j 
își schimbă îmbră ■ jîntuneric cînd 

cămintea.
Pe bună dreptate minerii petri- * 

leni pun întrebarea conducerii ad- J 
ministrative și comitetului sindica- ♦ 
tului cînd se vor lua măsuri care ț 
să dovedească că sesizările lor au ț 
nimerit, în sfîrșit, în plin ? Cei * 
datort cu răspunsul s-o facă cit •

folosite la susțineri în galerii 
și puțuri, s-a reușit să 
mărită rezistența inițială 
compresiune, care a ajuns 
medie la 192,6 kg./cmp. De 
semenea, la marca 
kg./cmp. rezistența 
a betpnitelor a crescut 
die la 212,5 kg./cmp.

Pentru anul 1962, colectivul 
șantierului s-a angajat să îm
bunătățească în continuare 
calitatea prefabricatelor, res- 
pectînd consumul specific de 
ciment planificat, in acest 
scop, în perioada de iarnă, 
prepararea betonului se face 
cu apă caldă; la amestecul de 
balast, piatră concasată și ci
ment se adaugă clorură de 
calciu care degajă căldură în 
timpul prizei, grăbind întări
rea betonului. In halele de tur
nare se asigură o încălzire co
respunzătoare și multe alte 
măsuri ce contribuie la ridi
carea calității producției de 
betonite.

fie 
la 
în 
a- 

B 200 
inițială 
în me-

j.
întreprinderea 
de explorări 

cu sediul în Lupeni 
sir. Avram Iancu nr.

« I

1,

Preocupări pentru introducerea 
noului în producție

Transportarea materialului 
pentru betoane de la locul de 
depozitare la malaxor nu-i de 
Ioc o treabă ușoară. Această 
operație s-a făcut pînă acum 
manual. Forjorul Kerestes A- 
dalbert, muncitor priceput șl 
cu inițiativă, privea totdeauna 
încruntat cum oamenii din e- 
chipa de transport asudau Im- 
pingînd roaba încărcată de 
zeci și sute de ori pe zi. Pen
tru a se îmbunătăți transpor
ts materialului folosit la pre
pararea betonului 
munca fizică, el ; 
propunerea de a 
fiona un buncăr 
care să se facă 
materialului pentrp -betoane. 
Conducerea șantierului а sa
lutat propunerea, .. dînd tot 
sprijinul pentru a îi pusă in 
aplicare. In prezent forjorul 
Kerestes Adalbert lucrează la 
confecționarea buncărului por
tativ, folosind. pentru aceasta 
materiale din resursele șantie
rului. Prin folosirea buncăru
lui, materialul de betonare, a- 
mestect uscat, va fi transpor
tat de кл

одаіші імйіаі
— Dactilografe 
experiență, 
—- Achizitori apro
vizionare,
— Tehnicieni/
— Adaiștri sondori, 
—— /Magazioneri.

Salarii corespunzătoare.
Solicitanții se vor pre* 

zenta Ia Serviciul perso
nal și învățămînt al în
treprinderii cu acte de 
studii și vechime.

CU

I

și ușura/ 
a venit cu 
se confec- 

portativ cu 
transportul

ANUNȚ
I.C.O. Petroșani re

crutează 30 candicfafi 
pentru școala de con-* 
ducători auto. Durata 
de școlarizare 1 an în 
localitatea Brad.

Condiții de admitere :
— absolvent a 7

elementare,
— stagiul 

făcut
— etatea 

ani.
Menționăm 
școlarizării
fi de 50Ѳ lei lunar.

Doritorii se vor adresa 
la l.C.O. Petroșani, ser
viciul cadre telefon 557 
unde vor depune toate ac
tele necesare pentru com
pletarea dosarului. t

militar

pînă la

clase

satis-

35 de

timpulca pe 
salarizarea va

Scoaterea brigăzilor de sub plan 
în centrul atenției noastre

(Urmare din pag. l-a)

din care 50 la sută în abataje, 67 
la sută la pregătiri și 44,5 la sută 
ia lucrările de investiții. Din cauza 
Deplasării locurilor de muncă, au 
rămas sub plan în anul trecut bri
găzi bune ca cele conduse de tov. 
Barau Gheorghe, Codrea Gh., Pis
tol Gh., Asmarandei Augustin, 
Heg> Aleandru, Sereștei Ioan și 
alții. La aceasta s-au mai adăugat 
și alte deficiențe datorită conduce
rilor administrative ale sectoare
lor. In anul trecut s-a manifestat 
o funcționare defectuoasă a trans
portului in abataje și a transportu
lui general.

In vederea ridicării brigăzilor de 
sub plan au fost luate următoarele 
măsuri care se aplică din primele 
zile ale anului în curs : Defalcarea 
judicioasă a planului de producție 
pe brigăzi înainte de începerea fie- 

r“ cărei lur-i ■ plasarea frontului de 
lucru conform planului stabilit, 
completarea brigăzilor din abatajele 
cameră cu 7 posturi pe schimb, lu
cru care ne-a permis ca în ambele 
aripe să realizăm de pe acum vi-

teac de avansare sporite și să ob
ținem randamente de 7 tone oăr- 
bune pe post.

Pentru buna funcționare a trans
portului au fost puse în funcțiune 
încă 6 locomotive ai căror element! 
au fost schimbați încă înainte de 
1 ianuarie. S-a montat un culbu- 
tor vibrant în circuitul puțului prin
cipal. Cu acest culbutor, în 24 de 
ore, se curăță un număr mai mare 
de vagonete. cu 5 oameni pe schimb 
mai puțin ca înainte de montarea 
Iui. încă din primele zile ale anu
lui s-a început rearmarea galeriilor 
din stratele 13 $i 15 pe care, în a* 
nui trecut, transportul era între
rupt, s-au luat măsuri de aprovi
zionare la timp a brigăzilor cu va
gonete goale și materialele nece
sare. A fost reorganizată munca 
pentru aprovizionarea cu lemn și 
in prezent brigăzile nu au de suferit 
de pe urma lemnului și a altor 
materiale. A fost completat efec
tivul prevăzut la reparații capitale 
pentru a putea crea condiții bune 
de transport atît a producției cit 
și a materialelor la brigăzi. De a- 
semenea, s-au luat măsuri de eșa-

lonare a pușcării. In anul trecut, 
neglijarea acestei probleme a dus 
la dezorganizarea transportului, iar 
pe de altă parte, la imposibilitatea 
artificierilor de a se deplasa la 
timpul cerut la brigăzi. In fiecare 
sector s-au luat măsuri de funcțio
nare în bune condițiuni a utilajelor. 
In prezent acest lucru este în a- 
tenția permanentă a mecanicului de 
sector și a colectivului său. Montă
rile de transportoare, conducte de 
aer comprimat și aerai se fac ia 
timp și au fost reduse ts i ■*- 
țitor suflările de aer

In zilele еже * гам вЬ sra 
cest ал, ia ifaaa жйввлзлг йжк. 
noi ara reușit să netă» ca ажй- 
rul brigăzilor care răaua sac ptaa. 
In abataje, procentul bdxăaloc «? 
plan este de 42 la sută țață de 5u 
la sută in anul trecut, iar la pre
gătiri 47 la sută față de 67 ta 
sută. Pe exploatare, fără Ьгі.тіпіе 
de investiții, în алиі trecut au ră
mas sub plan 31 brigăzi din 55. 
iar pe luna ianuarie anul curent 
22 din 50.

I-L-scrile luate au dus la depăși
rea planului de cărbune pe luna îa-

□nane, я la aeștcrca randamentu
lui. Pînâ în ziua de 16 
a c exploatarea noastră ase un 
de 2.738 tone cărbune din 
sectorul I a extras 591 tone 
bune peste plan, sectorul 
tone, sectorul III 614 tone 
torul IV 1356 tone.

Randamentul planificat

II
Și

plus 
care 
căr-
177 
sec-

fost 
creț-

a 
depășit cu 5,30 la sută. La 
terea productivității cît și la de
pășirea planului de producție au 
contribuit brigăzile conduse de tov. 
Ungureanu Vasile, Bulgaru Gh., 
Schneider Francisc, Roman loan, 
Kibedi Francisc, Gal] Mihai, Co
drea Gavrilă, Pistol Gheotsă^ 
Cosma Лежал я айве. Ой 
cat. câ •

jzit'liii «адй., i=U» ,CT»orse 
гжгісаіі- — program de mu
zică ușoară, 11,30 Vorbește 
Moscova ! 12,00 Muzică din o- 
peretele lui Lehar, 12,30 in
terpret! de 
13.10 De toate 
14,05 Vitrina 
muzică ușoară, 
muzical pentru 
coîtelor oogate, 
orchestra de studio a Radio - 
televiziunii, 18,00 Din creația 
con păzitorilor noștri de mu - 
zică ușoară, 19,05 „Melodii...’ 
melodii" — In program muzi
că ușoară de compozitori din 
R. S. Cehoslovacă, 19,30 Tea
tru la microfon — premiera : 
„Justina". 
nică după 
finlandeze
21 Ai

muzică ușoară, 
pentru toți, 

cu noutăți de 
15,05 Program 

fruntașii re- 
16,10 Cintă

Adaptare radiofo- 
piesa scriitoarei 

HeUa VuoiijoU,

®a«eisr— WSS. ж we& cK лгах. 
aswnrieiu я ц сят- ое 1л 
Лзлэмла я> botăriți в~я depă
șească лвкаіявепсві luat, să de- 
ржаа efccrari susținute pentru a da 
purici cărbune tot mai mult și de 
benă calitate, să dobindească noi 
succese in înfăptuirea mărețelor 
sarcini pe care Conferința regiona
lă de partid le-a pus în fața mi
nerilor.

îonfee ale Filarmonicii de Stat 
,,George Enescu“. 13,40 Muzi
că ușoară interpretată de Vlco 
Toriâni, 16,30 Soliști și for
mații artistice de amatori, 
17,25 Muzică din opereta „Li
liacul" de Johann Strauss, 
18,05 Muzică populară romî- 
nească, 19,31 Muzică de dans, 
20,30 Almanah muzical, 22.OQ 
Muzică de dans.
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Gala pentru 
noi zboruri cosmice
MOSCOVA 19 (Agerpres) 

JTASS transmite;
„Sîntem gata pentru noi 

■boruri", declară un grup de 
■osmonauți sovietici în numă
ra! 1 al revistei „Aviația și 
Cosmonautica".

Este greu de precizat unde 
se vor înscrie traseele zboru
rilor noastre, scriu cosmonau- 
țil. Poate pe o orbită circum- 
terestră, poate spre Lună sau 
Marte. Cit vor dura ele : o zi, 
o săptămînă, o lună — și a- 
ceasta este o întrebare a vii
torului. Se poate spune cu 
siguranță un singur lucru — 
ne vom consacra toate cunoș
tințele și întreaga experiență 
pentru a îndeplini cu cinste 
datoria de cosmonauți sovie
tici".

In articolul pe care-1 sem
nează în revistă, proiectantul 
principal al navelor cosmice 
sovietice subliniază că explo
rarea întinderilor cosmice pe- 
riterestre nu mai este o pro
blemă a viitorului îndepărtat. 
Probabil, mai întîi stații au
tomate vor zbura spre Lună 
și vor aluniza. Apoi un om va 
face o vizită în Lună. Cons
truirea în Lună a unei stații 
științifice permanente, iar ul
terior și a unei unități indus
triale, va permite să se valo
rifice resursele încă necunos
cute nouă ale acestui satelit 
etern al Pămîntului. Apoi va 
veni rîndu’ zborurilor spre 
Marte și Venus — planete a- 
propiate ale sistemului solar.

-=©=-

Electricienii newyorkezi 
au obligat pe patroni 

sa le satisfacă revendicările
NEW YORK 19 (Agerpres). 
Potrivit relatărilor agenției 

France Preșse, la 18 ianuarie 
a. e., greva celor 9.000 de e- 
lectricieni din New York, de
clarată în sprijinul cerințelor 
de mărire a salariilor și în
cheierea contractelor de mun
că s-a încheiat cu victoria 
greviștilor. După o săptămînă 
de grevă patronii au fost ne- 
voiți să satisfacă în cea mai 
mare parte revendicările mun
citorilor.

------ ------------ =——------

O nouă lovitură de stat 
în Republica Dominicană

• Balaguer și Echevarria au fost înlăturați din vechiul consiliu 
de stat. • In locul lui Balaguer a fost numit dr. Read Cabrai

SANTO DOMINGO 19 (Ager
pres)

Agenția France Presse anunță că 
la 19 ianuarie în Republica Domi
nicană s-a produs o nouă lovitură 
de stat. Ofițeri din aviația domi
nicană au arestat la baza aeriană 
San Isidre pe generalul Rodriguez 
Echevarria și suita sa. Ofițerii au 
dat apoi ordinul ca baza să fie 
încercuită de o unitate blindată. 
Ceilalți ofițeri și piloți ai bazei 
s-au alăturat acestei acțiuni care 
a menținut pe foștii membri ai

Cu privire la formarea 
primului cabinei 

al Kuweit-ului
KUWEIT 19 (Agerpres).
Corespondentul din Kuweit 

al agenției United Press In
ternational anunță că la 17 
ianuarie conducătorul Kuweit
ului, șeicul Abdullah As-Salim 
As-Sabah a dat publicității un 
decret cu privire la formarea 
primului său cabinet.

Cabinetul este alcătuit din 
14 persoane din care 11 mi
niștri sînt membri ai familiei 
șeicului. potrivit decretului 
șeicul Kuweit-ului devine totr 
odată șeful statului și prim- 
ministru.

STEAGUL ROȘU

O nouă organizație politică 
revoluționară în Vietnamul de sud
SAIGON 19 (Agerpres)
După cum anunță agenția 

patrioților sud-vietnamezi 
„Eliberarea", la sfîrșitul lui 
decembrie 1961, în Vietnamul 
de sud s-a creat o nouă orga
nizație politică — Partidul 
popular-revoluționar. Acest 
partid a intrat în rîndurile 
Frontului național de elibe
rare din Vietnamul de sud.

Agenția „Eliberarea" a tran
smis o declarație a partidului 
cu data 1 ianuarie 1962. In 
declarație se spune că Parti
dul popular-revoluționar este 
partidul clasei muncitoare și 
al oamenilor muncii din Viet
namul de sud, partidul tutu-

------------ o-------------

Declarația Biroului Politic 
al P. C. Francez

PARIS 19 (Agerpres).
Intr-o declarație dată pu

blicității, Biroul Politic al 
Partidului Comunist Francez 
a chemat partidele și organi
zațiile democratice să se u 
nească in lupta împotriva pri
mejdiei fascismului.

Arătind că guvernul „per 
mite de fapt bandelor fas
ciste să-și desfășoare nestin
gherite activitatea criminală 
atît în Algeria cit și în Fran
ța, Biroul Politic al P. C. 
Francez subliniază că „Este 
necesar ca poporul să se pă
trundă de ideea că dacă vrea 
să zdrobească fascismul, tre
buie să conteze în primul rînd 
pe unitatea și pe acțiunile 
propriilor sale forțe. Demon
strațiile de masă care au a - 
vut loc după atentatele să- 
vîrșite la Paris și în provin- 
cie, confirmă că în întreaga 
țară crește mînia și hotărîrea 
de luptă împotriva asasinilor 
din O.A.S. și a complicilor lor 
care dețin puterea de stat. 
Biroul Politic al P.C. Francez 
arată că chemarea la unitate 
adresată foștilor participanți 
la mișcarea de rezistență, ca
re împărtășesc cele mai dife
rite convingeri, confirmă că

Consiliului de Stat cu excepția lui 
Balaguer și Echevarria. Președin
te al consiliului a fost ales Rafel 
Bonnely, iar în locul lui Balaguer 
a fost numit dr. Read Cabral.

îndepărtarea lui Balaguer și 
Echevarria constituie fără îndoială 
un succes al luptei duse de po
porul dominican pentru a pune 
capăt definitiv tiraniei trujilliste 
și a adepților acesteia. Noul Con
siliu de stat nu și-a făcut pînă 
în prezent cunoscută poziția.

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

Bonnul strînge colaborarea 
militară cu ciankaișiștii 
BONN 19 (Agerpres)1.
La 17 ianuarie, generalul 

Foertsch, comandantul Bun- 
deswehrului l-a primit pe ge
neralul Ho In-țin, consilier 
militar principal al lui Cian 
Kai-și.

Ziarele subliniază că deși în
tre guvernul lui Adenauer și 
regimul lui Cian Kai-și nu e- 
xistă relații diplomatice ofi
ciale, la Bonn generalului 
ciankaișist i-au fost date o- 
noruri înalte.

ror patrioților sincer devotați 
patriei și poporului.

In continuare în declarație 
se arată că Partidul popular- 
revoluționar sprijină manifes
tul și programul de acțiuni al 
Frontului național de elibera
re din Vietnamul de sud.

In declarație se exprimă ho
tărîrea partidului de a lupta 
pentru îndeplinirea glorioasei 
sale sarcini istorice — pentru 
înlăturarea jugului americano- 
diemist și restabilirea inde
pendenței, democrației și pă
cii pentru poporul sud-vietna- 
mez — și astfel de a contribui 
la reunificarea pașnică a țării 
și la asigurarea păcii în Asia 
de sud-est și în întreaga lu
me.

toate forțele sănătoase ale 
țării pot să se unească în 
lupta împotriva rebelilor din 
O.A.S.

Este necesar, se spune în 
declarație, să fie demascată în 
permanență complicitatea au
torităților la crimele săvîrșite 
de fasciști și să se depună e- 
forturi pentru ca organiza
țiilor sociale să li se acorde 
drepturi și mijloace pentru a 
apăra de fasciști ordinea pu
blică și securitatea cetățeni
lor".

Pensionarii englezi < 
trăiesc în mizerie î

LONDRA 19 (Agerpres). •;
Aproape două milioane și ’ 

jumătate de pensionari en- ' 
glezi trăiesc în mizerie, se J 
spune în raportul cu privire ! 
Ia situația pensionarilor dat ) 
publicității la 18 ianuarie și { 
întocmit de doi economiști 
ai Universității din Cam- '> 
bridge — D. Cole și J. At- <! 
ting. Ei declară că este ne- 
cesar să se sporească in mod > 
simțitor ajutorul acordat de < 
stat celor bătrîni.

Situația pensionarilor en- , 
glezi se înrăutățește din ce I 
în ce mai mult din cauza î 
creșterii prețurilor.

Mesajul președintelui Kennedy 
cu privire la bugetul S.U.A.

WASHINGTON 19 (Ager
pres)

La 18 ianuarie președintele 
S.U.A., Kennedy a prezentat 
Congresului mesajul asupra 
bugetului, primul proiect de 
buget alcătuit de guvernul său 
pentru anul financiar 1962— 
1963, care începe la 1 iulie.

Bugetul prevede la capitolul 
cheltuieli cifra record de 
92.500.000.000 dolari. Astfel, 
cheltuielile naționale ale S.U.A. 
vor înregistra o creștere de a- 
proxîmativ 3.500.000.000 dolari 
față de actualul exercițiu fi
nanciar.

Din această sumă 52,7 mi
liarde sînt alocați pentru sco
puri militare. Paralel cu întă
rirea continuă a forțelor stra
tegice, care se bazează pe ar
ma nucleară, o atenție deose
bită se acordă creării de uni
tăți militare speciale pregăti
te pentru a fi trimise în alte 
țări în vederea așa-numitor 
războaie „locale" și reprimarea 
popoarelor care luptă pentru 
independență națională.

După cum se arată în mesaj, 
Statele Unite acordă in pre
zent ajutor militar unui nu
măr de peste 40 de țări. Pe 

exercițiul financiar 1962—1963,

DE 30 DE ZILE

Minerii dlsi Dccazcvillc continuă 
lupta grevista

PARIS 19 (Agerpres).
Decăzeville... de 30 de zile 

numele acestui mic oraș de 
mineri ține capul de afiș în 
presă, el se află pe buzele tu
turor oamenilor muncii din 
Franța care, ca și minerii din 
Decăzeville își apără dreptu
rile vitale printr-o luptă gre 
vistă dîrză.

Greviștii au petrecut pînă în 
prezent 30 de zile în ghlerii 
umede, semiobscure, la 400 
metri sub pămînt, unde drept 
pat servește o legătură de 
paie și abia se poate respira.

Oamenii muncii din Aveyron 
sprijină lupta curajoasă a mi
nerilor care-și apără dreptul 
la muncă și pîine. La greva 
generală, declarată la chema
rea a 19 organizații politice 
și obștești, precum și la de
monstrații de masă au luat 
parte muncitori, funcționari, 
țărani, elevi și studenți.

Ținînd seama de starea de 
spirit a populației din Avey
ron, 307 primari din departa 
ment și-au prezentat demisia, 
iar Consiliul general al depar
tamentului Aveyron a decla - 
rat că va refuza să-și exercite 
funcțiile, dacă guvernul nu 
va satisface pînă la 20 ianua
rie revendicările juste ale gre
viștilor.

Oamenii muncii francezi lși 
exprimă solidaritatea cu mi
nerii de la Decăzeville. In ca 
drul a zeci de mitinguri mun
citorii de diferite profesii își 
manifestă solidaritatea cu 
greviștii adresează petiții au
torităților, string mijloace 
pentru fondul de ajutorare a 
familiilor greviștilor. Greviștii 
au aflat la 17 ianuarie că mi* 
nerii din Tarn, Lorena, Fran- 
ța de nord, Provence le-au 
trimis o parte din modestul 
lor cîștig în semn de solida 
ritate proletară. „Lupta mine
rilor din Aveyron este insepa
rabilă de lupta întregii clase 
muncitoare franceze împotri
va politicii actualului gu
vern", declară în rezoluția lor 
oamenii muncii din departa 
mentul seîne-et-Oise, care au 
trimis la Decăzeville 100.000 
de franci vechi. Muncitorii 
din departamentul Herault au 
trimis soțiilor și copiilor mi
nerilor greviști suma de 

pentru ajutorarea altor țări 
se alocă 1,4 miliarde dolari. 
Aceste fonduri vor fi folosite 
In primul rînd pentru achizi
ționarea de armament ameri
can.

O parte din cheltuielile bu
getare este alocată așa-zisului 
„ajutor economic" pentru stră
inătate concretizat în planuri 
ca faimoasa „alianță pentru 
progres", respinsă de popoa
rele latino-americane și alte 
planuri menite să înrobească 
statele slab dezvoltate. Acest 
ajutor este însă condiționat 
de acceptarea de către „bene
ficiari" â anumitor reforme 
politice său economice în fo
losul monopolurilor nord-ame- 
rîcane.

Bugetul pe anul 1962—1963 
nu prevede nici un fel de mă
suri constructive care să ușu
reze situația milioanelor de 
șomeri. Cheltuielile guvernului 
federal pentru asigurările so
ciale se reduc cu 191 milioa
ne dolari în comparație cu e- 
xercițlul financiar 1961—1962 
în special prin încetarea acor
dării de ajutoare de șomaj 
persoanelor care au rămas fă
ră lucru de multă vreme.

214.000 franci; in întreprinde
rile industriei extractive din 
departamentul Loire s-au co
lectat jumătate milion de 
franci pentru fondul de aju
torare a minerilor din Deca- 
ze viile...

La 17 ianuarie zeci de mii 
de mineri de la importantele 
bazine carbonifere din depar
tamentele Nord și Pas-de-Ca- 
lais au organizat o grevă de 
24 de ore în semn de solidari
tate cu minerii din Decaze- 
ville. Pentru 19 ianuarie a fost 
organizată o grevă de 24 de 
ore la minele din Lorena. Mi
nerii din Tarn au hotărît să 
reducă la jumătate extracția 
de cărbune pentru a-și de
monstra solidaritatea cu mi
nerii greviști.

La Decăzeville, la intrarea 
la sediul Comitetului intersin- 
dical de grevă, s-au instalat 
mari panouri. In fiecare zi 
acolo se afișează listele ora
șelor, întreprinderilor, organi
zațiilor și persoanelor parti
culare care au adresat mesaje 
de salut participanților la 
lupta eroică.

La 17 ianuarie pe aceste pa
nouri a apărut mesajul mine
rilor din Donbas. Sîntem cu, 
voi cu tot sufletul, scriu mi-î 
nerii sovietici. Ne exprimăm' 
admirația pentru lupta voas
tră curajoasă în apărarea in
tereselor vitale și a drepturi
lor minerilor. Alături figurea
ză mesajul de salut din partea 
Federației naționale a lucră
torilor din învățămînt, o tele
gramă din partea minerilor 
Republicii Democrate Germa
ne, scrisoarea trimisă de sol- 
dații regimentului 24 de in
fanterie ma ină franceză șl 
alte multe dovezi emoționante 
de solidaritate.

Opinia publică franceză stă
ruie ca să fie anulată hotărî- 
rea care sortește mii de oa
meni șomajului și mizeriei. 
Potrivit datelor oficiale, Fran
ța, care își restrînge în pre
zent industria cărbunelui sub 
pretextul „nerentabilității", a 
importat în 1961 din Germa
nia occidentală 11 milioane 
tone cărbune. Aceasta s-a r^- 
cut la cererea monopolurile^ 
vest-germane și a trusturilor 
franceze ale cărbunelui și me
talurgice, legate de acestea.

MONTEVIDEO. Greva mun
citorilor și funcționarilor din! 
transportul urban din Monte- , 
video, care a durat cîteva zile, 
s-a încheiat cu victoria greviș- 
tilo”. Guvernul a acceptat să 
sporească salariile lucrătorilor 
din transporturi.

LIMA. Agenția Prensa Lati
na anunță că 1500 de munci
tori din serviciile de salubri
tate din capitala Perului au 
declarat grevă în semn de 
protest împotriva maltratării 
de către autorități a unui bă- 
trin muncitor afiliat sindica
tului muncitorilor din servi
ciile municipale. Greviștii cer 
sancționarea vinovaților. Peste 
400 de muncitori din serviciile 
municipale din orașele Callao 
și Balnearies, au hotărît să de
clare o grevă de solidaritate cu 
greva muncitorilor din Lima.

WASHINGTON. Agenția a- 
mericnă Associated Press a- 
nunță că la 18 ianuarie S.U.A. 
au efectuat o nouă explozie 
subterană cu arma nucleară. 
Această explozie este cea de-a 
10-a efectuată din actuala 
serie de experiențe nucleare. 
Explozia nucleară subterană a 
avut loc pe poligonul experi
mental din deșertul Nevada.
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