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LA MINA ANINOASA

La producție indiei buni 
calitate nesatisfăcătoare

Cărbune peste pian
In cursul decadei a П-a a 

lunii ianuarie mina Aninoasa 
se situează pe pyimul loc în 
întrecerea dintre exploatările 
miniere din Valea Jiului, mi
nerii de aici dînd peste plan 
659 tone cărbune. Cele mai bu
ne realizări le-a obținut co
lectivul sectorului IV Priboi 

. care are o depășire de 554 to
ne față de sarcina planificată.

Activitatea din ultima peri
oadă a adus și o revelație, 
colectivul sectorului iii Piscu, 
care luni de-a rîndul nu și-a 
îndeplinit sarcina, ocupă a- 
cum un loc de frunte în între
cerea dintre sectoare, avînd 
depășită sarcina de plan de- 
cadală cu 344 tone de căr- 

: bune.
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Sporesc randamentele
Pe lingă preocuparea de a 

fiepăși sarcina planificată, în 
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atenția întregului colectiv stă 
și aceea de a spori producti
vitatea. in acest sens cele 
frumoase realizări le au 
găzile de la sectorul I. De 
dă brigada condusă de 
Gall Mihai a realizat în 
mele 20 de zile din ianuarie 
un randament mediu de 6,23 
tone/post, față de 5,56 tone 
pe post cit avea planificat; 
cea condusă de Sas Teodor a 
realizat 5,79 tone/post, față de 
4,48 tone/post planificat, iar 
brigada condusă de tov. Cris- 
tea Aurel a realizat 6,18 tone 
pe post, față de 5,38 tone/post 
planificat.

Și minerii de la sectorul IV 
Priboi au obținut randamente 
bune. Cele niai frumoase rea
lizări le are brigada de la a- 
batajul cameră nr. 9 din stra
tul 3 
care 
față 
ficat 
meră 
dusă 
gureanu Vasile care a obținut 
7,07 tone/post, față de ’ 6,27 
tone/post planificat.

De la sectorul III Piscu, 
cele mai bune rezultate le-a 
obținut brigada de la abata
jul cu front scurt nr. 4 din 
stratul 13 care: a. realizat 6,89 
tone/post față de 4,64 tone 
pe post planificat.

Și alte brigăzi de la mina 
Aninoasa au obținut randa
mente bune la sfîrșitul deca
dei a Il-a.

condusă de Bălțatu loan 
a realizat 6,95 tone/post 
de 5,71 tone/post plani- 
și cea de la abatajul ca- 
nr. 7 din stratul 3 con- 
de tînărul brigadier Un-

Concursul celor mici

veste

Fruntaș in producție șl la În
vățătură, tînărul Beldeanu E- 
mil de la termocentrala Faro- 
șeni a ciștigat simpatia și res
pectul tovarășilor săi de mun
că si de la școala medie serală.

IN CLIȘEU : Tînărul Bel
deanu reglînd sarcina activă 
pe centrală, din camera de 
mandă a termocentralei.
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Zi de muncă 
patriotică

Ziua de 21 ianuarie tinerii 
din sectorul I al minei Vulcan 
au declarat-o zi de muncă pa
triotică. In această zi zeci de 
tineri mineri din sector au 
participat la diferite acțiuni 
de folos obștesa. Tinerii au 
colectat 2.000 kg.' de fier vechi, 
au încărcat și au transportat 
la diferite locuri de muncă ale 
sectorului 5 cărucioare cu ar
mături metalice tip Т.Н.-2, au 
demontat o conductă de aeraj 
lungă de 130 m. și au transpor
tat tuburile la ziuă, au întins 
un cablu de forță pe o distan
ță de 200 m.

Prin lucrările efectuate, ti
nerii au realizat o economie 
de peste 1.500 lei.

In fruntea acțiunilor de 
muncă voluntară s-au situat 
utemiștii Roncea Aurel, Han- 
gan Gheorghe, Mitrofan 
bastian, Cucuță Augustin, 
grut Constantin si alții.

IOAN PARDOS 
secretar al comitetului U.T.M. 

al minei Vulcan

Prea mint șist vizibil!
Dacă mina Aninoasa se poa

te mindri cu rezultate bune 
obținute în creșterea produc
ției și a productivității* cali
tatea cărbunelui livrat prepa- 
rației Petrila nu se ridică încă 
la nivelul posibilităților. Pro
centele de umiditate și gra- 
nulație a cărbunelui recepțio
nat pînă la 20 ianuarie sînt 
bune, fiind sub norma admi
să. in schimb procentul de 
cenușă este mai mare cu 3,3 
la sută față de normă.

E necesar ca la mina Ani
noasa să se ia toate măsurile 
pentru aplicarea inițiativei 
„Nici un vagonet de cărbune 
rebutat pentru șist“, să se a- 
plice, unde e posibil, pușca- 
rea selectivă, iar alegerea șis
tului vizibil în abataje și la 
gurile de încărcare să se e- 
fectueze la toate locurile de1 
muncă.

VETRO FRANCISC
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Sala e arhiplină. Spectatori de toate vîrstele 
au venit la concursul celor mici, concursul pio
nierilor și școlarilor. Scena clubului din Aninoa- 
sa își așteaptă oaspeții: artiștii de la Școala 
de 7 ani din Iscroni. Prima fază a concursului 
se desfășoară între formațiile artistice ale ce
lor două școli — Aninoasa și Iscroni.

Ora deschiderii concursului a trecut. O
surprinde neplăcut spectatorii : formațiile artis
tice ale școlii din Iscroni nu se vor prezenta.

Să lăsăm ca explicația în legătură cu această 
: veste s-o dea cei în drept și să urmărim spec- 
' tactilul pe care micii artiști ai școlii din Ani- 
, noasa l-au pregătit cu atîta sîrguință.
> ...Din zeci de piepturi pionierești se înalță 
' un... cîntec drag, etniec închinat republicii, ~ In
I privirile senine ale vlăstarelor 'tinere licărește ' 
' lumina bucuriei, a copilăriei fericite. Piesele '
> muzicale își primesc aplauzele bine meritate așa 
! cum își primesc răsplata și micii recitatori Anuța, 
i Dorina, Ionică, Nina, acordeonistul Ilie Trofin 
r și toți cei care s-au pregătit pentru concursul de 
l azi. Nici dansurile oltenești, maghiare și cele 
f maramureșenești n-au dezmințit „reclama' pe 
l, care și-au făcut-o în perioada pregătirilor viito- 
I rii „artiști". Ele au stîrnit admirație, voioșie, 
r au scos la iveală talente, multe talente.
[ Și la fel ca în anii precedenți, de la con- 

curs nu a lipsit mei mult așteptata brigadă ar- 
L tistică de agitație. Ea a adus în scenă noul din 

școala de la Aninoasa — fruntașii la
[' tură — și nu a scăpat din vedere nici 

care trec cartea pe planul doi. Formele
> sanie de prezentare a programului ca și 
i sul pe care-l manifestă micii interpreți
> dreptățește să credem că la faza orășenească re- 
' gionelă, brigada artistică de la Aninoasa nu se
> va face de rușine. Doar în ultimii patru ani și-a 
1 menținut cu cinste locul 1 la toate concursurile 
. pionierești.. Le urăm mult succes I
> L. LICIU
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A sosit ziarul. O fi scriind ceva despre mina Vulcan ? — se întreabă minerii 
8 dintr~un schimb al brigăzii conduse de tov. Domokos Andrei (în clișeu) dornici 
3 să afle vești bune înainte de a intra în șut. Spre satisfacția lor, între numele 
Ș brigăzilor cu realizări frumoase în creșterea producției de cărbune este evidențiat 
8 și cer al brigăzii din care fac parte. Ridicarea producției de cărbune cocsificabil 
8 brigada o face pe seama realizării în fiecare schimb a 2 fîșii de cărbune din am- 
3 bele aripi ale abatajului cameră din sectorul III unde lucrează.
«XX.'O!
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De fiecare da
tă cînd la mina 
Vulcan se cere 
să se execute o 
lucrare urgentă 
de pregătiri, 
ea este încre
dințată brigăzii 
lui Brînzău Au
rel. IN CLI
ȘEU : Brigadie
rul Brînzău Au
rel (mijloc) ex- 
plicînd ortacilor 
săi măsurile or
ganizatorice lua
te pentru înde
plinirea în 
ianuarie a 
cinilor de 
ducție.

luna 
sar- 
pro-

о

Un rodnic schimb 
de experiență 

Valea Dușanu — Jigoreasa. 
Coastele pietroase ale dealuri
lor îmbrăcate în zăpadă, co
pacii plini de chiciură, strălu
cesc orbitor — în mii de seîn- 
teieri — în lumina soarelui. 
Pe drumul forestier, bătătorit1 
de mașini, un grup numeros 
de maiștri de exploatare, sor- 
tatori, expeditori de la rămpi, 
tehnicieni și ingineri forestier? 
din toată Valea Jiului, înain- 
tau în adîncul parchetelor.

Se vizitau noile locuri de 
muncă, pe 196Й, iar inginerul' 
Orvaș Gheorghe, șeful servi
ciului de producție al I., F. Pe
troșani, dădea lămuririle ne
cesare participanților lâ acest 
schimb de experiență în do
meniul forestier.

Grupîndu-se pe sectoare, 
participanții au trecut în par
chete pentru ca fiecare lucră
tor să facă sortarea și des
chiderea unui sortiment, iar 
restul ascultînd, notînd și a- 
jutîndu-1 pe cel care făcea sor
tarea, unde era cazul. Mie mî-a 
plăcut felul cum se exploatea
ză parchetul după metodă a ■ 
cordului global, de o echipă de 
muncitori musceleni. Ea este 
compusă din 19 muncitori din 
care : un tractorist (tractor 
K.D. 35) și 2 mecanici cu fie
răstraie mecanice „Drujba".

Transportul materialului, se 
face pe 12 km. de la rampa de 
încărcare pînă la depozitul fi
nal, Băriița, cu autocamloa- 
nete.

Cu această ocazie, numeroși 
lucrători și-au luat angaja
mente de a realiza, fieepre la 
locul lui de muncă, sarcinile 
de plan și a ridica calitatea 
produselor îndeplinind sarci
nile ce le revin din Directivele 
celui de-al III-lea Congres al 
P.M.R.

VtttCAN DUMITRU
. corespondent
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Din activitatea tineretului
Manifestări culturale

In aceste zile în rîndul 
tinerilor de la exploată
rile miniere din Valea 
Jiului au avut loc nume
roase acțiuni cultural- 
educative. La mina Ani
noasa, brigada de agita
ție a dat o serie de pro" 
grame în fața unui nu
măr de peste 6000 spec" 
tatori. In orașul Petro
șani organizațiile de ti
neret au organizat vizio
nări colective la filmele 
„Rapsodia ucraineană11, 
„Alexandru Nevski11 și 
altele. Pe marginea aces
tor filme s"au purtat 
discuții interesante. Prin
tre cei care au’ participat 
la vizionarea în colectiv 
a diferitelor filme se nu
mără tinerii din organi
zațiile ' U.T.M. de la 
U.R.U.M.P., P.T.T.R..
cooperație etc.

S-au organizat; de ase- 
riienea, recenzii unde au 
participat numeroși tineri 
din orașul Petroșani. In 
fața unui număr de 30 
tineri tov. Rusalin Băl" 
șan, responsabilul biblio 
tecii centrale din locali
tate, a - vorbit despre 
viața și opera lui Alexan
dru Sahia.

stau 
de 

teh- 
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Un nou curs 
de ridicare a calificării

Executarea lucrărilor 
la timp și de bună cali
tate este unul din princi
palele obiective ce 
în fața colectivului 
muncitori, ingineri și 
nicieni al sectorului 
de la mina Lupeni.
curînd la secția puțuri 
din acest sector, la pro
punerea organizației de 
bază P.M.R., a luat fiin
ță un curs de ridicare a 
calificării. In cadrul 
cursului, care este frec
ventat cu regularitate de 
peste 30 mundtori, s-an 
ținut pînă ia șacxm 5

lecții. Lecțiile sînt pre
gătite și predate de către 
cei mai buni tehnicieni 
ai secției. Majoritatea 
cursanților au reușit ca 
după primele lecții să. lu
creze mai bine, execu- 
tind lucrări de bună ca
litate.

Tovarășul Papuc Stan, 
maistru la atelierul meca
nic al minei Lupeni, a 
venit cu propunerea ca 
în zilele ce urmează să 
fie înființat un 
mănător și în 
care lucrează.

curs ase- 
secția - în

bună 
organizare a muncii
Mecanicul de locomo

tivă loan Păcurar de la 
reparația Lupeni este 

unul din șefii brigăzii de ; 
tineret care își organizea
ză bine • munca. De la 
începutul anului si pînă 
în prezent brigada de ti
neret de pe locomotiva' 
nr. 4 pe care o conduce, 
nu a depășit niciodată 
timpul de manevrare a 
garniturilor de vagoane. 
Prin executarea în timp 
scurt q manevrelor bri
gada reușește să aprovi
zioneze la timp cu va
goane goale stația de în
cărcare а cărbunelui de 
la preparația Lupeni. De 
asemenea, vagoanele în
cărcate cu cărbune sînt 
aduse la timp în stația 
Lupeni.

Pentru buna funcțio
nare a. locomotivei, tine
rii din ■ brigadă fac zil
nic o revizie minuțioasă 
locomotivei.

La repararea locomoti
velor se evidențiază, 
printre, altele, brigada de 
tineret condusă de Er
nest Popescu. Această 
btigadă â dat lucrări de 
cea ! mai bună calitate, 
reducând, totodată ți tâm
pul de' lucre ia пермж-

Printr-o
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TREI FiȘJI LA DOUA ZILE :
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In centrul preocupărilor întregului colectiv

Sectorul III bl minei Lupeni 
exploatează cărbunele din stra
tul 3 cu abataje frontale ori
zontale de mare capacitate, a- 
sigurînd, în condiții normale de 
aprovizionare, circa 30 la sută 
din producția întregii mine, 
încă din 1966 aici s-a încetă
țenit metoda de a se extrage 
în fiecare zi cîte o fișie de căr
bune. A contribuit multi 
și faptul că armarea frontale
lor cu lemn s-a înlocuit trep
tat cu cea metalică cu stîlpi 
înalț! G.H.H. Așa se muncește 
și în prezent. De aceea din 
frontalele brigăzilor Iui Ghi- 
oancă Sabin, Butnar Victor, 
Ghioancă loan. Spinii Petru 
s-au extras peste prevederile 
de plan in ianuarie mai bine 
de 3.700 tone de cărbune de 
bună calitate.

de ‘cărbune, 
la armarea metalică 
la micșorarea consu- 
1960 lâ 35 m.c./1000 
în 1961 Ia 29—30 
tone cărbune". Tre-

Ce aduce noul program 
de muncă ?

însăși denumirea noului pro
gram de lucru înseamnă o 
Inoire, o creștere simțitoare a 
volumului de producție, o spo
rire considerabilă â indicilor 
tehnico-ecoriomici. Așa cum a- 
răta brigadierilor ’ inginerul 
Teodorescu Constantin, șeful 
sectorului, consumul de lemn 
in abatajele sectorului a scă
zut de la an la an. „Dacă în 
1959, arăta el, în frontalele 
noastre armate exclusiv în 
lemn utilizam aproape 40 m.c. 
lemn,1000 tone 
trecerea 
ne-a dus 
mul ui in 
tone și 
m.c./1000
cerea la 3 fîșii pe 2 zile, pro
gram în care armarea abata
jelor se faee cu stîlpi metalici 
și grinzi în consolă, va permi
te scăderea consumului de lemn 
pe sector la cel mult 17—19 
m.c. lemn Ia o mie tone de 
cărbune. Aceasta în privința 
scăderii consumului de lemn.

Organizarea muncii în aba
taje de așa natură îneît zilnic 
să existe două schimburi de 
tăiere, și unul de răpire-mon- 
tare va duce, așa cum arăta 
inginerul și cum au subliniat 
numeroși mineri printre care 
Ciprian Pavel, maiștrii Szoes 
Ioan, Suba Aurel și alții, la 
creșterea considerabilă a pro
ductivității muncii. In 1959, 
trimestrul IV, pe sector se ex
trăgea de fiecare post prestat 
cite 1,831 tone de cărbune, în 
I960 randamentul a crescut Ia 
2,073 tone pe post, iar în 1961, 
trimestrul III, la 2,434 tone pe 
post. Folosirea stîlpilor de ti
pul „Schwartz", a crațerelor 

» blindate SLASK, a perforatoa
relor rotative,, permite ca ran
damentul pe sector să sporeas
că Ia cel puțin 4 tone pe post

_=©=_

Hetanlzarea ещііамі 
[âfhaoelci in 0. I. J. S.
La al ll-lea Congres minier in

ternațional, academicianul V. A. 
J opciev, vorbind despre mecani
zarea exploatării cărbunelui în 
Uniunea Sovietică, arăta că pe sea
ma folosirii combinelor, se obțin 
anual economii de circa 700.000.000 
ruble. Proiectanții sovietici creară 
noi tipuri de combine perfecțio
nate LGD-2, Donbas-2, K.R și 
altele, Un pas înainte îl constituie 
folosirea complexelor de susținere, 
tăiere și transport. Academicianul 
Topciev sublinia că în cadrul pla
nului septenal se prevede mecani
zarea complexă a 200 de mine, 
automatizarea transportului la 100 
mine, mecanizarea și automatiza
rea complexă a 10 exploatări la 
zi- In acest mod se consideră po
sibilă creșterea productivității mun
cii în industria carboniferă -u 150 
la sută față de anul 1959.

in cursul acestui an, în 
frontalele sectorului ш de 
la Lupeni se va trece la pro
gramul de lucru cu 3 fîșii de 
cărbune la două zile, aceasta 
făcîndu-se pe seama utili
zării unor agregate de tăie
re, susținere și transport de 
mare productivitate. In le
gătură eu acest progres im- 

: portant In munca sectorului, 
: s-an ridicat o seamă de pro

bleme de organizare noi.

pe sectar și la Ч—1М tanc pe 
poet în frontale unde actual
mente se realizează In medie 
cite 4—4,26 tone pe post. 
Creșterea productivității mun
cii este posibilă prin însăși 
felul de lucru al noilor utilaje. 
Craterul SLASK permite încăr
carea cărbunelui la o înălțime 
doar de circa 20—25 cm. de la 
vatră prin lopătare, această o- 
perație făcîndn-se doar pen
tru 10—15 la sută dhl volumul 
total de cărbune dizlocat, res
tul venind pe crațer din puș- 
cătură (crațerul se află chiar 
In timpul pușcării lingă front, 
apărat fiind de blinduri meta
lice).

Ce impune noua 
organizare a muncii 

Participanții la ședința
informare de la sectorul III au 
cunoscut noile utilaje cu care 
vor lucra. De aceea discuțiile lor 
au avut ca obiectiv principal or
ganizarea muncii pentru ca in
dicii să fie tot mai buni. Mi
nerul Ciprian Pavel, om cu bo
gată experiență în minerit și 
mai ales în folosirea armării 

de ma- 
necesi- 
brigăzi

?

de

mai ales in folosirea 
metalice și a craterelor 
re capacitate, sublinia 
tatea organizării unor 
complexe.

„Ca să putem trece de la ac
tuala fișie pe zi la 3 fîșii în 2 
zile, și apoi la 2 Ușii pe zi, a 
spus maistrul Szocs loan, con
ducerea sectorului și noi toți 
trebuie să creăm o puternică 
opinie de masă printre mineri, 
să ajungem acolo incit fieca
re miner să fie in același timp 
și mecanic, să știe să foloseas
că deplin aceste utilaje mo 
derne".

„Cu utilajul pe eare-1 avem 
acum adus in frontalul 4 vest 
șl care va intra in cjirind in 

lucru, spunea inginertil Teodo-

Mișcarea inovatorilor la un nivel mai înalt I
An de an, mișcarea inovatorilor 

cunoaște o amploare tot mai ma
re, Un număr din ce în ce mai 
mare de muncitori, tehnicieni și in
gineri intră în rîndurile inovato
rilor desfășurînd o rodnică acti
vitate pentru introducerea tehnicii 
noi în toate ramurile de produc
ție.

Mișcarea inovatorilor, organiza
tă și condusă de sindicate, des
fășoară o rodnică activitate pentru 
perfecționarea procesului de pro
ducție, pentru ridicarea gradului 
de tehnicitate a întreprinderilor.

Intensificîndu-și activitatea crea
toare, inovatorii din cadrul ex
ploatărilor și întreprinderilor din 
Valea Jiului, au obținut în anul 
1961 noi și însemnate succese în 
creșterea numărului de inovații și 
a eficacității lor economice. Au 
fost înregistrate in semestrul II 
un număr de 454 propuneri de ino
vații. Numărul inovațiilor apli
cate în această perioadă este de 
520 la care se mai adaugă 62 de 
inovații aplicate din fișa S.E. ceea 
ce reprezintă față de semestrul I 
al anului 1961 o creștere de 15 
la sută, respectiv, 93 la sută. Ino
vațiile aplicate în semestrul II al 
anului 1961 au generat economii 

rescu Constantin, producția 
sectorului va crește zilnic cu 
cel puțin 200—300 tone de căr
bune. Transportul pe galerii 
al acestei cantități de cărbune 
impune modificarea și mărirea 
capacităților noastre de trans- 

. port la orizontul 480 și, bine
înțeles, un sprijin mai bun In 
asigurarea goalelor necesare 
din partea transportului ge
neral bl minei".

Trecerea Ia programul de 
lucru cu 3 fîșii pe 2 zile im
pune, pe lingă aceste aspecte 
relevate in consfătuire și asi 
gurarea la timp a noilor locuri 
de muncă prin creșterea a- 
vansării in pregătiri, prin Îm
bunătățirea calității acestor 
luerări. De asemenea, este ne
cesar ca U.R.U.M.P. să urgen
teze livrarea tmpingătoarelor 
pentru cratere și a blindurilor 
de protecție cu care incă uzina 
este datoare minerilor lupe- 
neni.

*
Colectivului de ia sectorul 

III Lupeni ii revine pentru a- 
eest an o sarcină de mare răs
pundere, aceea de a păși la o 
organizare superioară a mun
cii — extragerea a 3 fîșii de 
cărbune pe 2 zile. Condiții teh
nice pentru aceasta sînt crea
te, Cele organizatorice sînt în 
curs de înfăptuire. In sector 
muncesc mulți membri și can- 

cudidați de partid, mineri 
înaltă calificare, care vor în
făptui cu succes sarcinile 
le revin.

ing. GH. DUMITRESCU

ce

La minS Lupeni sosesc mereu noi utilaje moderne. De cu- 
rînd pe rampa de descărcare a minei a poposit un utilaj ne- 
maiintilnit în Valea Jiului. Este vorba de un plug de cărbune, 
care va fi pus în funcțiune intr-un frontal de pe stratul 18 la 
sectorul IV B.

IN CLIȘEU: 
ductivitate.

Plugul de cărbune, mecanism de mare pro-

valoare de 
economii post-

antecalculate în 
1.786.572 lei, iar 
calculate de 1.900.737 lei — ele 
reflectînd rezultatele tehnico-eco- 
nomice obținute în reducerea pre
țului de cost, în creșterea produc
tivității muncii, in îmbunătățirea 
calității producției și a protecției 
muncii și tehnicii securității.

PE TEME ACTUALE

Dintre inovațile aplicate în pe
rioada raportată la întreprinderile 
din Valea Jiului, amintim mai 
semnificative următoarele : meto
dă de susținere elastică corespun
zătoare presiunilor de la mina Le
nea I, autor ing. Berceanu Lucian ; 
elevator pentru colectarea automa
tă a probelor de cărbune de la 
preparația Petrila ; dispozitiv pen
tru spălarea ciocanelor și perfora
toarelor pneumatice aplicată Да E. 
M. Vulcan, autor tov. Cilcer rban 
și altele.

Pentru răspîndirea celor mai noi 
realizări ale științei și tehnicii, ca
binetele tehnice au difuzat în rîn
durile muncitorilor, tehnicienilor $1 
inginerilor materiale documentare

Will №1 
шіШ шііо еінііѵ
Luna trecută, brigada noastră 

a lucrat la abatajul cameră nr. 8 
din stratul 3. Condițiile de abataj 
au fost destul de bune dar la sfîr- 
șitul lunii am rămas totuși sub 
plan cu 101 tone cărbune. Cauza 
principală a rămînerii sub plan a 
fost aproviziona
rea neritmică cu 
vagonete goale. 
Nam primit goale 
la timp pentru 
că o singună loco
motivă de 4 tone 
față în ambele aripi ale stratului 
III.

In luna ianuarie am obținut re
zultate mai bune. Eșalonîttd lucrul 
după condițiile create zilnic, arti
ficierii vin la timp pentru я ne 
pușca, iar materialul lemnos ne 
este asigurat in suficientă măsură. 
La fel și partea mecanică ține pa
sul cu lucrul brigăzii fădnd mon
tările la timp.

Pînă în ziua de 20 ianuarie am 
extras peste sarcina planificată 440

CUV1NTUL 
BRIGADIERULUI

nu putea face

f ăPâMine
De pe acum multe mine din 

bazinul Donețului s-au transformat 
tn adevărate uzine subterane, în
zestrate cu tehnică moderni sovie
tică. Specialiștii sovietici au reali
zat mașini și utilaje, complexe, 
care permit într-o importantă mă
sură mecanizarea și automatiza
rea proceselor tehnologice de ex
tracție. O importantă contribuție 
la realizarea unui complex de ma
șini, care să permită extracția căr
bunelui fără ajutorul oamenilor.

și publicații de specialitate care au 
condus la ridicarea nivelului tehnic 
și profesional al acestora. In plus 
au fost organizate un număr de 
128 conferințe cu caracter tehnic 
privind introducerea tehnicii noi, 
automatizarea proceselor de pro
ducție, îmbunătățirea calității pro
duselor etc.

In scopul generalizării celor mai 
bune inovații și a metodelor bune 
de lucru în mișcarea de inovații în 
cadrul întreprinderilor din Valea 
Jiului s-au organizat un număr de 
67 de schimburi de experiență și 
consfătuiri cu inovatorii. Acestea 
s-au organizat în cadrul întreprin
derilor sau între diverse întreprin
deri cu proces tehnologic similar. 
La consfătuiri au participat ino
vatori fruntași în producție, tehni
cieni etc. care în discuțiile purtate 
au evidențiat aspectele pozitive ob
ținute în munca de inovații, pro- 
punînd măsurile cele mai eficace 
pentru îmbunătățirea muncii.

Un alt aspect al activității și 
preocupării comitetelor sindicatelor 
în îmbunătățirea mișcării de ino
vații l-a constituit acțiunea de mo
bilizare și antrenare a celor mai 
pricepute cadre tehnice în rezol
varea problemelor specifice fiecărei

hotărî- 
înde- 
anga-

tone cărbune, iar randamentul ob
ținut este de 6,44 tone/post față 
de 6,27 tone/post cît este planificat.

In noul an ne-am angaiat să de
pășim sarcina de plan a brigăzii cu 
1200 tone cărbune. Am început 

lucrul cu 
rea de a 
plini acest 
jament.

In brigada noas. 
tră muncesc oa

meni harnici ca minerii șefi de 
schimb Gruieț loan, Bozga Gheor- 
ghe, Meszaros Ioan, ajutorul de 
miner Petrovan Dumitru, vagoneta
rii Csobor loan fi Hoțea Petru.

Consider că este important ca 
maiștrii din revirul nostru, tov. 
Bîrzău Gheorghe, Marinca Іоав, 
Crecan Alexandru care răspund și 
de brigada noastră, să ne acorde 
și în continuare sprijinul lor tehnic. 

(’Oi)KEA GHEORGHE 
șef de brigadă sectorul IV Priboi 

Aninoasa
Ѳ-

minepi , 
o aduce Institutul de stat pentru 
proiectarea de mașini carbonifere 
din Donețk—„Donghiprouglemaș‘\ 

Colectivul institutului lucrează fi 
la realizarea unor agregate pentru 
extracția cărbunelui în abatajele 
cu înclinare mică a straturilor — 
de 0,70 — lm.
«II ■ — .

Curent electric în i&c 
de exploziv

Cu cîțaia ani în-urmă, un grup 
de oameni de știință sovietici a 
propus, pentru prima oară în lu
me, metodă prin care curentul e- 
lectric este folosit la spargerea 
rocilor în mine.

Recent, au fost experimentate la 
minele de fier din Ucraina primele 
instalații care aplică această nouă 
metodă de lucru. Probele la care 
a fost supusă instalația au dat re- 
Z uitate excelente. - ч

Noul procedeu prezintă mi
roase avantaje: eliminînd expta 
Vile, instalația exclude posibilita
tea formării prafului și a gazelor 
in galerii. Totodată, folosirea 
ei dă posibilitatea de a se me- 
caniza și apoi de a se automatiza 
una din cele mai grele munci din 
mină — aceea a spargerii rocilor 
și duce în același timp la o se
rioasă ridicare a productivității 
muncii, în timp ce prețul de cost 
al lucrărilor scade de patru ori.

exploatări prin raționalizări și per
fecționări tehnice, popularizînd 
prin gazetele de perete, stații de 
radioficare și presă pe inovatorii 
merituoși.

Avînd in vedere realizările în
registrate pînă în prezent în munca 
de inovații și cunoscînd posibilită
țile existente in cadrul întreprinde
rilor din Valea Țiului, s-a elabo
rat un pian de măsuri cu sarcini 
concrete pentru remedierea lipsu
rilor ce se .manifestă în scopul 
activizării tuturor comisiilor de ino
vații de pe lingă comitetele de sin
dicat ale întreprinderilor.

In baza măsurilor preconizate 
considerăm eă comitetele sindica
telor, sub îndrumarea permanentă 
a organizațiilor de partid, vor ob
ține rezultate și mai bune în dez
voltarea mișcării inovatorilor în 
Valea Jiului, în atragerea unor 
mase largi de muncitori, ingineri 
și tehnicieni la rezolvarea celor mai 
importante probleme tehnice ale 
producției în scopul îndeplinirii și 
depășirii sarcinilor de 
îmbunătățirii calității 
în ridicarea continuă a 
a celo'r ce muncesc.

plan ți a 
produselor, 
bunei stări

IOAN BLAGA
activist al Consiliului local 

al sindicatelor ,



: VEȘTI DIN VULCAN
: Orașul crește, devine mai frumos
I Vulcanul este azi de nerecu 
’ noscut. Iu locul maghernițelor de
♦ altădată s-au construit aici 14
• blocuri cu peste 550 apartamen- 
« te confortabile, 3 cămine mun- 
J citorești cu 850 de locuri, case 
j în șir cu peste 200 de aparta- 
î mente, o cantină centrată, un 
î pavilion spitalicesc cu 10 de pa-
♦ turi, Patru din noile blocuri sine 
« prevăzute cu încălzire centrală.
! Deși s~a construit mult, în 
J Vulcan se vor înălța mereu noi
• fi noi construcții.
I In acest an, a începui 
! construcția unei noi școli, Școa-
* la va avea 16 clase, 2 labo-
♦ ratoare, 2 ateliere pentru practi- 
r că, o sală de gimnastică și o bi- 
î bhotecă. Școala va fi înzestrată 
; cu mobilier nou, încălzire cen- 
J trală. Piny în prezent au fost
* terminate săpăturile fundației, 
î s-au confecționat cofrajele și s~au

î Muncitor
ț In anul școlar 1961—1962 peste 
ț 255 de tineri muncitori din în- 
J treprinderile și instituțiile ora-
• șului Vulcan îți complectează stu- 
ț diile în clasele 5—11 la școala 
I serală de pe lingă E. M. Vul- 
J can. Pe lingă faptul că muncesc 
ț conștiincios în producție, contri-
* buind cu tot elanul lor la înde-
* plinirea sarcinilor de plan, ei sînt 
j in același timp și burți elevi.
* Mulți dintre cei care frecvenlea- 
ț Ză astăzi cursurile școlilor sera- 
ț le se vor număra nu peste mult
• timp printre studenții institute-
* lor de învățămînt superior, spre 
î a deveni cadre de nădejde ale 
j economiei noastre naționale.
f Organizațiile V.T.M. desfâșoa- 
f ră în continuare o largă activi' 

Sectorul electromecanic al minei Urteani s-a achitat cu
Cinste de sarcinile sale, venind in sprijinul brigăzilor minie
re, de producție.

Iată-i pe maiștrii Mihăly Francisc, Szellăn Iosif și pe su
dorul Buteieă Gheorghe discuți nd despre repararea unei colivii 
de puț, de rezervă, o reparație care face parte din primele de 
acest fel pentru anul 1962.

Cum putem preveni fuMNsumI la copii! miel
Bolile care slăbesc sănăta

tea copiilor mici sînt multe șl 
îmbracă diferite aspecte. In 
mod obișnuit, părinții copiilor 
sesizează acele boli care sînt 
însoțite de temperatură ridi
cată, pe acestea le consideră 
grave, se neliniștesc și cer a- 
jutor medicului. Sînt unele 
boli ale copiilor mici сате nu 
atrag atenția de la început și 
totuși sînt destui de grave, 
prin ele Însăși sau prin com
plicațiile pe care le dau.

Printre aceste boli se nu
mără și rahitismul. Rahitis
mul este o boală care se în- 
tîlnește cu deosebire la copiii 
sugari după două luni de via
ță, precum și la copiii mai mă
rișori. Ca semn principal al 
bolii este înmuierea oaselor la 
cap, torace șl membre, apoi 
deformarea acestora. Cauza 
constă in lipsa sau cantitatea 
insuficientă de vitamine In cor
pul copiilor. Copiii alimentați 
din primele luni de viață cu 
lapte de vacă, copiii care nu 
sint scoși sistematic la aer șl 
soare in fiecare zi, copiii înfo
foliți, cei ținuți murdari — 
neîmbăiați zilnic, sau cei ca
te au suferit mai mult de dia
ree, boli înfecțioase, toți a-

turnat peste 220 m. cubi beton 
în fundații. Zilele acestea vor 
începe și lucrările de zidărie.

Printre brigăzile care s-au evi
dențiat sînt cele conduse de bri
gadierii Tutunaru C-tin, Călescu 
Nicolae și Chițu loan. Noua școa
lă, cea mai mare din orașul Vul
can, va țt gata în a doua jumă
tate a lunii august 1962.

In acest an constructorii din 
Vulcan vor mai începe lucrările 
de construcție la încă 520 de a- 
partamente din care 200 de apar
tamente vor ft date în folosință 
pînă la sftrșitnl acestui an.

Zilele ace, tea, constructorii vor 
începe lucrările pentru introdu
cerea iluminatului fluorescent pe 
strada Republicii din Vulcan. 
Pînă în prezent au fost aduși 
stilpii de beton și cablurile ne
cesare instalației. Vor fi montate 
44 de lămpi fluorescente.

i și elevi
tale pentru a îndruma tineretul 
muncitor spre școala serali. Pi 
nă în prezent, ten număr de peste 
10 de tineri din orașul Vulcan 
urmează cursurile de pregătire 
pentru clasa a opta. Printre aceș
tia se numără tinerii Negrea 
loan, miner, Poboreanu Nicolae 
și Balrnens C-tin, ajutori mineri 
la mina Vulcans Surda Emil, zi
dar I.L.L., Bucurescu loan, elec
trician U.E.V., Toma Virgil, me
canic pe șantierul Coroiești, Ne
met Francisc, mecanic la T.C. 
Paroșeni, Niculescu Acbim, ope
rator stația de radtoficare 
P.T.T.R. și mulți alți tineri din 
orașul Vulcan.

I. АЛАМА

ceștia fac mai ușor boala oa
selor mol, lipsa de vitamina 
D fiind mai evidentă la ei.

La început acești copii de
vin neliniștiți, pllng mult, 
dorm puțin, pielea lor la un 
aspect din ce în ce mai pa
lid, transpiră cînd sug sau 
cînd dorm, pofta de mlncare 
scade, nu cresc în greutate.

Sfatul medicului 
ееоооооооеоооооееооооѳееоовеооеееофее 
Mai apoi, le scade forța muș
chilor corpului, oasele 11 se în
moaie, ceea ce face ca să 
nu-și poată ridica la timp 
capul, să nu meargă, dinții le 
apar mai tîrzlu, vorbesc, de 
asemenea tîrziu.

Pe acest „teren slab" apar 
foarte ușor alte boli.

Iată de ce rahitismul este 
socotit o boală grea împotriva 
căreia trebuie să luptăm cu 
hotărire.

Fiecare din noi știe că este 
mai ușor să previi o boală, 
decît să o tratezi odată in
stalată.

Cum se poate preveni rahi
tismul :

E plăcut să asculți la radio o melodie de muzică populară după 
o zi de muncă în mină. La căminul tinerilor mineri din Petrila foarte 
mulți tineri și-au cumpărat aparate de radio care îi ajută să-și petreacă 
timpul liber plăcut. Unul dintre aceștia e ți Cbivuc Dumitru, vago
netar în sectorul l al exploatării.

---------------- Q--------------

Gospodari și.
P.entru oamenii muncii din 

Petroșani, cartierul Livezeni 
constituie o adevărată mîndrîe. 
Prin grija partidului și guver
nului aici s-au mutat în ulti
mii doi ani sute de familii de 
mineri, tehnicieni, ingineri, 
medici etc.

Conștienți că această imen
să valoare materială trebuie 
păstrată cit mai bine, locata
rii multor apartamente s-au 
angajat să îngrijească interi
oarele, să păstreze curățenia, 
să amenajeze și să înfrumuse
țeze terenul din jur. In acest 
scop anul trecut, au fost efec
tuate peste 7.700 ore de mun
că voluntară. S-au curățat 
străzile, au fost nivelate ridi- 
căturile, s-au creat zone verzi, 
ronduri de flori și s-au plan
tat pomi. Situindu-se în frun
tea acțiunilor patriotice și ve
nind mereu cu noi propuneri 
și inițiative tovarășii Zăvoianu 
Constantin, Blaju Dumitru, 
Bazavan Elisabeta, Torok Pau
lina. Dioș Magdalena, Vuia 
Maria, Samoilă loan și alți lo
catari au contribuit zi de zi 
la înfrumusețarea cartierului, 
a blocurilor, apartamentelor și 
scărilor.

In acest cartier sînt însă și 
locatari care privesc bunul 
obștesc cu nepăsare, nu par
ticipă la activitățile gospodă
rești și mai mult de cît atît 
aduc prin atitudinea lor ne
glijentă daune materiale sta
tului și neplăceri colocatari
lor. S-o cităm, de exemplu, pe 
Chifor Lucreția (bloc 21 Sc. F 
ap. 10) care a forțat ușa a- 
partamentului în care locu
iește cu toporul. Nu putea ea

Prevenirea rahitismului în
cepe din perioada gravidită
ții. In ultimele 3 luni de sar
cină, femeia gravidă, la con
sultațiile preventive de la cir
cumscripția medicală respecti
vă, primește în mod gratuit 
vitamina D2 care de la mamă 
trece în singele și oasele fă
tului șl-1 întărește.

Prezentarea femeii gravide 
la consultații prenatale șf lua
rea de vitamina D2 este o în
datorire elementară și de foar
te mare importanță pentru 
sănătatea viitorului copil. De 
asemenea, un regim corect de 
viață, alimentație substanția
lă, variată, cu vitamine duce 
la același rezultat.

O dată copilul născut, cea 
mai bună măsură pentru pre
venirea rahitismului este ali
mentația naturală, alimenta - 
ția la sîn, care în genere cu
prinde toate substanțele nece
sare unei bune creșteri șl dez
voltări a copilului.

îmbăierea zilnică, aerisirea 
camerei copilului, scoaterea 
regulată la aer și soare, neln- 
fofolirea, ferirea de boli fe
brile, ca : gutural, gripă, bron- 
hopneumonie etc., ferirea de 
diaree și vărsături prin evita

„gospodari0
oare să cheme un lăcătuș ca
re să deschidă ușa dacă 3 
pierdut cheia ? De ce nu a a- 
pelat Ia ajutorul vecinilor ? De 
ce atîta lipsă de răspundere 
față de bunul obștesc ? iată 
numai întrebări la care Chi 
for Lucreția va trebui să re
flecteze adine.

Un alt caz este cel al fa 
miliei Michel Safti de la blq- 
cul 27 sc. 1 ap. 5. LăSînd din 
neglijență robinetul deschis în 
bucătărie, apa a produs la 
subsolul acestui bloc o adevă
rată inundație. Parchetul, pe
reții și tavanul unor aparta
mente au suferit stricăciuni.

Pentru combaterea unor a- 
semenea atitudini nu este gre
șit să amintim șl comporta
rea nejustă a unor locatar* ca 
Nănu Eugenia, Mozeș Vilma, 
Edeș Nicolae, care de la înăl
țimea apartamentelor ■ unde 
stau, scutură prin ferestre Co
voare, curăță ghete, aruncă 
gunoaie sau sparg în bucătă ■ 
rie ciutaci de lemn.

Față de asemenea atitudini 
responsabilii de blocuri, de 
scară, însăși locatarii, trebuie 
să aibă in viitor o poziție mal 
combativă.

Intr-un colectiv de munci
tori fruntași, codașul este o- 
bligat să se ridice la nivelul 
tovarășilor săi. Deci și In car
tierul nostru locatarii corecți 
trebuie să se ocupe cu mal 
multă stăruință de acei care 
nu respectă liniștea, nu îngri
jesc apartamentele, nu parti
cipă la activitățile cu carac
ter gospodăresc sau se abat 
prin alte fapte de la normele 
de conviețuire.

A. G.

rea excesului In alimentație 
și tratarea la’ timp a orică
rei boli febrile, iată măsuri 
care împiedică instalarea ra
hitismului.

Ducerea copilului la control 
periodic, lunar, sau șl mai 
des, la medicul de copii din 
circumscripție In zilele cînd 
se consultă copiii sănătoși pen
tru a controla greutatea copi
lului și starea lui de sănătate, 
constituie, de asemenea, o 
altă măsură foarte eficace.

In sfîrșit, o măsură foarte 
importantă constă in admi
nistrarea de vitamina D2. A- 
ceasta se administrează gra
tuit pe tot timpul sezonului 
rece, adică din luna octombrie 
pînă în martle-aprille. In a- 
ceastă perioadă de timp se 
dă copilului vitamina D2 — 
pe gură — tot la 6 săptămînl 
de zile. Dacă este nevoie de o 
singură sau mai multe doze, 
aceasta o hotărăște medlcur 
care are în supraveghere co
pilul.

Cu ajutorul acestor măsuri 
aplicate la timpul potrivit, 
copiii vor fi feriți de rahitism 
și se vor dezvolta în mod ar
monios spre bucuria și ferici
rea părinților lor.

dr. FONOVA TEODOR 
medie de copil

EXTERNE
Declara|id prințului 

Suvanna rumma
GENEVA 22 (Agerpres).
Prințul Suvanna Fumma a 

părăsit Geneva plecînd la Pa
ris.'

înainte de plecare prințul 
Suvanna Fumma a făcut o 
scurtă declarație ziariștilor. Nu 
sîntem satisfăcuți pe deplin 
de rezultatele obținute in tim
pul întîlnirii celor trei prinți 
la Geneva, a spus ei, intrucît 
mai există dificultăți ce vOr 
trebui înlăturate în perioada 
formării guvernului. La sfîr- 
șitul săptămînil viitoare in
tenționez să mă înapoiez in 
patrie și dacă pină atunci va 
sosi șl prințul sufanuvong, ne 
vom întilnl probabil pentru a 
rezolva definitiv problema for
mării guvernului. Prințul Su
vanna Fumma și-a exprimat 
speranța că această problemă 
Va fi rezolvată la începutul 
lunii februarie, după care va 
fi alcătuită imediat o delega
ție laoțiană unică. Aceasta va 
pleca la Geneva pentru a par- 
ticipa la stadiul hotărîtor al 
lucrărilor Conferinței interna- 
țlonale și la semnarea docu
mentelor elaborate de confe
rință.

_=03_

Remanieri îu guvernai 
Tanganieăi

DAB ES SALAM 23 (Ager-: 
preș).

La 22 ianuarie la Dar Es Sa
lam s-a anunțat în mod ofi
cial demisia primului ministru 
al Tanganycăî,' Julius Nyerere.

Guvernatorul generai al 
. Tanganieăi, Richard Turnbull, 
a acceptat demisia lui Nyerere 
și a numit in postul de prlm- 
ministru pe Rashidi Kawawa, 
care pînă în prezent deținea 
postul de ministrul fără por
tofoliu in guvernul Tangani- 
căi, fiind în același timp vice
președinte al Partidului Uniu- 
nea Națională Africană Gin 
Tanganlca (T.A.N.U.) al cărui 
președinte continuă să. râmi- i 
nă Nyerere. *

De asemenea, sir Ernest Va
sey, ministrul de Finanțe al 
Tanganlcăi care era un alb, a 
fost înlocuit cu un african, P. 
Bonaml.

Intr-o conferință de presă 
în care a anunțat aceste 
schimbări, Nyerere a declarat 
că și-a dat demisia pentru 
a-și concentra eforturile in ve
derea consolidării Partidului 
T.A.N.U. El a subliniat că po
litica internă și externă a ță
rii nu vor suferi schimbări.

(e arați raportai tatuai 
-ішаЦиііаі O.tt.fl. li (mii

NEW YORK 23 (Agerpres).
Din raportul șefului opera

țiunilor civile ale O.N.U. In 
Congo, Lînner, rezultă că prin
cipala prevedere a rezoluției^ 
adoptate de Consiliul de Se-1 
curitate la 24 noiembrie cui 
privire la inlăturarea merce-j 
narilor străini din provincial 
Katanga nu a fost îndeplinită' 
nici pină în prezent. Deși răs-’ 
punderea pentru îndeplinirea 
acestei rezoluții revine exclu
siv comandamentului O.N.U. 
în Congo, autorul raportului 
se pllnge că prevederile rezo
luției cu privire la înlătura
rea mercenarilor nu ar fi fost 
îndeplinită numai din pricina , 
poziției adoptate de autorită
țile din Katanga.

Raportul menționează tot
odată „îmbunătățirea în gene
ral a relațiilor dintre coman
damentul O.N.U. șl autorită
țile katangheae". întregul ton 
si raportului dovedește că co
mandamentul O.N.U. in Congo 
Intenționează și de acum îna
inte să urmeze politica de 
„conciliere" cu Chombe.



STEAGUL, ROȘU

Eolnunicatul Direcției Centrale 
de Statistică a U. R. S. S.

' MOscoyA 23 (Agerpres). — 
TASS transmite :

După cum se arată; în comu
nicatul Direcției Centrale de 
Statistică de pe lingă Consi
liul de Miniștri al U.R.S.S., in
dustria Uniunii Sovietice a de
pășit planul anului 1961 la vo
lumul global al producției.

Volumul producției a crescut 
cu 9,2 la sută în comparație cu 
anul 1960 (în S.U.A. cu 1 la 
sută).

Potrivit datelor preliminare, 
In anul care a trecut venitul 
național al U.R.S.S. a depășit 
153 miliarde ruble (a crescut 
eu 7 la sută). In orașe și așe- 
Ztri muncitorești au fost con
struite case de locuit cu 
2.200.000 de apartamente.

Direcția Centrală de Statis
tică a anunțat, de asemenea, 
că planul septenal (1959-1965) 
se înfăptuiește cu succes. In 
ultimii trei ani producția glo
bală a industriei a sporit cu 33 
la sută în loc de 27 la sută 
cît era prevăzut. S-a realizat 

:o producție industrială valo
rică cu aproximativ 19 mili
arde ruble mai mare decit era 
prevăzut pentru această pe
rioadă.

Planul anual al producției! 
industriale a fost depășit în 
ansamblu și la numeroase ti
puri principale de produse în 
toate republicile unionale.

In anul 1961 în U.R.S.S. S-a 
obținut o producție de fontă 
de 50,9 milioane tone, oțel — 
70,7 milioane tone, laminate 
— 55,2 milioane tone, energie 
electrică — 327 miliarde kWh, 
ciment — de 50,9 milioane to
ne, s-au extras 166 milioane 
tone de țiței.

A crescut producția bunu
rilor de larg consum : Printre 
altele s-au produs 4,9 miliarde 
metri patrați de țesături de 
bumbac, 442 milioane perechi 
încălțăminte de piele, s-a ob
ținut o producție de carne de 
4,3 milioane tone, o producție 
de unt de 894.000 de tone.

Anul trecut au fost proiec
tate șl fabricate aproximativ 
3000 de noi tipuri de mașini 
și utilaje și aproape 1000 ti
puri de aparate.

Productivitatea muncii a 
crescut cu peste 4 la' sută. Ți- 
nîndu-se seama de reducerea 
duratei zilei de lucru, pro
ductivitatea orară a muncii a 
sporit cu 11 la sută.

Anul trecut producția 'de oțel 
în U.R.S.S. a crescut cu 8 la 
sută în timp сё în S.U.A. — 
s-a redus cu 1,7 la sută, pro-

BANGKOK. La Bangkok s-a 
deschis cea de-a 5-a sesiune 
a Comitetului pentru proble
mele comerțului al Comisiei 
economice O.N.U. pentru Asia 
și Extremul; Orient (Ceaeo). 
Sesiunea va discuta probleme 
legate de dezvoltarea comer
țului in Asia. Lucrările sesiu
nii vor dura pînă la 29 ianua
rie.

LEOPOLDVILLE. Al doilea 
grup de medici sovietici sosit 
Ia Leopoldville pentru a acor
da ajutor populației Republi
cii Congo care a avut de su
ferit de pe urma inundațiilor, 
a plecat la 22 ianuarie la lo
cul de lucru la Kohemba — 
provincia Leopoldville.

MOSCOVA. La invitația ma
reșalului Abdel Hakim Amer, 
vicepreședintele R.A.U., co
mandantul șef al forțelor ar
mate. primul cosmonaut Iuri 
Gagarin va vizita Republica 
Arabă Unită.

Iuri Gagarin va pleca în 
R.A.U. Ia sfîrșitul lui ianua
rie — începutul lui februarie 
a.c.

cu 7.700.000 
de vaci a 

anului cu

al investi-

ducția de energie electrică; a 
sporit in U.R.S.S. cu 12 la sută 
Iar în S.U.A. cu 4 la Sută, pro
ducția de țiței a crescut cu 12 
la sută față de 2,5 la sută* in 
S.U.A.

Suprafețele cultivate cu 
plante agricole au totalizat în 
anul trecut 204,6 milioane 
hectare. Producția de cereale 
ă fost de 8,4 miliarde puduri, 
achizițiile de stat fiind de 3,2 
miliarde puduri la cereale, iar 
Ia bumbac brut de 4,5 mili
oane puduri.

Creșterea efectivului de vite 
cornute mari și 'de porcine a 
fost superioară oricărui spor 
ănual din perioada postbelică. 
Efectivul de vite cornute mari 
a crescut cu 6.100.000 capete, 
iar cel de porcine 
capete. Efectivul 
crescut în cursul 
1.500.000 capete.

Volumul- global 
țiildr făcute de organizațiile 
de stat și cooperatiste (ab
stracție făcînd de investițiile 
făcute de colhozuri) s-a cifrat 
în 1961 la 32,5 miliarde ruble. 
Au fost puse în funcțiune pes
te 800 de mari întreprinderi 
de stat și un mare’ număr de 
secții în întreprinderile exis
tente.

Salariul mediu zilnic ăl mun
citorilor și funcționarilor a 
crescut cu 4 la sută, în con
dițiile reducerii duratei zilei 
de lucru. Au crescut, de ase
menea, veniturile colhoznicilor.

Au fost repurt'ate noi 
succese în domeniul dezvoltă
rii învățămîntulul public,- ști
inței și culturii. Numărul ce
lor încadrați în toate formele 
de învățămînt a fost de circa 
56 milioane de persoane.

Uniunea Sovietică1 continuă 
să rămînă țară cu nivelul cel 
mai scăzut al mortalității ge
nerale a populației. Potrivit 
datelor preliminare, la 1 ia
nuarie 1962 populația; U.R.S.S. 
era de circa 220 de milioane de 
locuitori.

Conferința de la
PUNTA DEL ESTE 23 (Ager- 

pres)
La 22 ianuarie la Punta del 

Este a avut loc ședința inaugu
rală a celei de_a 8-a conferințe 
a miniștrilor Afacerilor Externe 
ai țărilor membre ale Organiza
ției Statelor Americane. Convocată 
la propunerea Columbiei, această 
conferință a fost inițiată, de fapt 
de Statele Unitei care urmăresc să 
obțină adoptarea aplicării de sanc
țiuni împotriva Cubei revolu
ționare.

Din cauza divergențelor care 
s-au conturat în ultimul moment 
cu și mai multă pregnanță, între 
poziția S.U.A. și cea a celor mai 
mari țări din America Latină, șe
dința inaugurală, care a durat 54 
de minute, nu a fost urmată ime
diat de ședințe plenare de lucru, 
cum se preconizase, prima ședință 
plenară, fiind amînată cu 24 de 
ore.

Intre timp, tot mai multe de
legații la Punta del Este își fac 
cunoscute pozițiile.

După cum anunță agenția 
France Presse, un reprezentant 
haitian autorizat a făcut cunoscut

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

Demonstrație de solidaritate cu Cuba 
în fața clădirii O. N. U.

NEW YORK 23 (Agerpres)
Mîinile jos de pe Cuba ! Să se 

pună capăt amestecului american 
în treburile Cubei ! Sîntem pen
tru Castro, pentru o Cubă liberă ! 
O.S.A. este un instrument al De
partamentului de Stat! Sub aces
te lozinci s-a desfășurat la 22 ia
nuarie în fața clădirii O.N.U. o 
mare demonstrație organizată de 
Comitetul de luptă pentru o ati

DE LA TRIBUNA O. N. J.

Delegafii condamnâ cu mînie 
pe colonialiștii portughezi

NEW YORK 23 (Agerpres) - 
De la tribuna celei de_a 16-a 

sesiuni a Adunării Generale a 
O.N.U. delegații condamnă cu 
mînie pe colonialiștii portughezi 
care duc un război colonial nimi
citor împotriva poporului angolez. 
La discuțiile cu privire la situa
ția din Angola au luat pînă acum 
CUVînttd reprezentanți ai 19 țări.

A fost supus discutării de că
tre delegați un proiect de rezolu
ție al Bulgariei și Poloniei care 
condamnă cu hotărîre pe colonia
liștii portughezi, confirmă dreptul 
poporului angolez la autodetermi
nare și independență, recomandă 
tuturor țărilor să nu acorde Por
tugaliei nici un sprijin, nici un a- 
jutor armat, și cere să se aplice 
sancțiuni Portugaliei. Rezoluția 
cere, de asemenea, ca Comitetul 
special creat de cea de-a 16-a se 
siune a Adunării Generale a 
O.N.U. pentru supravegherea tra
ducerii în viață a Declarației cu 
privire la acordarea independen-

Tpatative financiape 
anglo—vest-gepmane

zelor militare din Anglia. ToateBONN 23 (Agerpres)
La Bonn au început tratative 

financiare anglo-vest'germane pe 
baza înțelegerii realizate recent în
tre primul ministru al Angliei 
Macmillan și cancelarul R. F. G.

Londra se plînge că numai 
pentru întreținerea trupelor engle
ze din Germania occidentală An
glia cheltuiește anual 740 de mi
lioane mărci.

După cum s-a aflat la Bonn, 
guvernul englez dorește ca R.F.G., 
în scopul ușurării balanței de 
plăți a Angliei, să achiziționeze 
în viitorii doi ani din Anglia ar
mament pentru Bundeswehr în su
mă de 800 milioane mărci. In a- 
fară de aceasta Londra vrea să 
primească din partea Bonnului o 
compensație financiară pentru fo
losirea de către Bundeswehr a ba-

Punta del Este
că t,Republica Haiti a hotărît să 
abandoneze blocul țărilor care 
sprijină aplicarea de sancțiuni îm
potriva Cubei, la Conferința in- 
teramericană de la Punta del Es
te; pentru a se alinia frontului 
opus".

Aceeași agenție menționează că 
ministrul Afacerilor Externe chi
lian a declarat că Argentina, Bra
zilia; Ecuadorul și Chile se opun 
oricărei forme de sancțiuni împo
triva Cubei. Declarația a fost fă
cută după ce între reprezentanții 
acestor țări a avut loc o întreve
dere pentru a examina atitudinea 
pe care o vor adopta în cadrul 
lucrărilor conferinței.

Corespondenții de presă consi
deră că, potrivit expresiei folosite 
de agenția United Press Interno- 
tional, speranțele Statelor Unite de 
a putea obține aplicarea sancțiu
nilor împotriva Cubei, „s-au spul
berat". Agenția France Presse men
ționează că ;,în fața imposibilită
ții de a reuni o majoritate sub
stanțială în favoarea sancțiunilor, 
delegația Statelor Unite pare deja 
gata să se mulțumească cu o for
mulă de compromis...".

tudine justă față de Cuba.
Demonstrația a avut loc în le

gătură cu conferința Organizației 
Statelor Americane de la Punta 
del Este pe care Departamentul 
de Stat american vrea s*o deter
mine să adopte sancțiuni împo
triva Cubei.

Puternice forțe polițienești au 
fost mobilizate pentru a-І supra
veghea pe demonstranți. 

ței țărilor și popoarelor coloniale, 
să dea principala atenție acordă
rii independenței Angolei.

La ședința din 22 ianuarie au 
luat cuvîntul delegații SOMALI
EI, SIRIEI, AFGANISTANULUI, 
COASTEI de FILDEȘ. Vorbito
rii au subliniat dreptul inalienabil 
al poporului angolez la autodeter
minare și au cerut ca Portugalia 
să-și schimbe fundamental politica 
față de Angola.

In aceeași ședința a luat cuvîn
tul și V. A. Zorin, reprezentantul 
permanent al U.R.S.S. la O.N.U. 
Problema situației din Angola, a 
spus el, a fost deja examinată de 
Adunarea Generală și de două 
ori de Consiliul de Securitate, 
însuși faptul că în decursul cîtor- 
va luni Organizația Națiunilor 
Unite discută pentru a patra oară 
situația din Angola, arată că a- 
ceastă problemă este una din cele 
mai acute probleme internaționale, 
care continuă să îngrijoreze opi
nia publică mondială.

Ѳ

acestea corespund întrutotul pla 
nurilor militare ale Bonnului care 
vrea să obțină pentru Bundeswehr 
cel mai modern armament englez 
și noi baze militare în Anglia.

In cercurile politice de la Bonn 
se vorbește, de asemenea, cu insis
tență despre faptul că în schim
bul „ajutorului" financiar vest- 
german, Londra va accepta pro
babil să sprijine cererea Bonnului 
cu privire la transformarea 
N.A.T.O. în „cea de-a patra pu
tere atomică".

-----— -= aa—11  -----
La Praga s-a deschis expoziția 

cărții romînești
PRAGA 23 — Coresponden

tul Agerpres transmite :
Marți dimineața a avut loc la 

Praga vernisajul Expoziției cărții 
•romînești. A luat cuvîntul prof, 
dr. Vaclav Kristek, prim locțiitor 
al ministrului Invățămîntului și 
Culturii, care a subliniat succesele 
înregistrate de R.P. Romînă în 
dezvoltarea culturii, ca și realiză
rile din domeniul activității edi
toriale. Vorbitorul a arătat că li-

----------- ©------------
A. I. Mikoian s-a înapoiat la Moscova

MOSCOVA 23 (Agerpres) —
La 23 ianuarie A. L Mikoian, 

prim vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S., și per-

PROGRAM DE RADIO
25 ianuarie

PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul 
medicului, 8,00 Din presa de 
astăzi, 8,30 Muzică ușoară, 
9,00 Vreau să știu, 10,35 Mu
zică din operete de compozi
tori din țări socialiste, 12,00 
Concert distractiv, 13,05 Din 
muzica popoarelor, 14,30 Mu
zică de balet, 15,10 Formații 
de muzică ușoară, 15,40 Arii 
și ansambluri din opere inter
pretate de cîntăreți romîni, 
16,15 Vorbește Moscova ! 17,15 
Cîntă corul minerilor din Pe- 
trila, 17,45 Program muzical 
pentru fruntași în producție 
din industrie și agricultură, 
18,30 Dicționar muzical (8) 
(reluare), 19,05 Tinerețea ne 
e dragă, 19,25 Din creația 
compozitorului H. Mălineanu, 
19,45 Transmisiune din stu
dioul de concerte, a concertu
lui orchestrei simfonice a Ra- 
dioteleviziunii. PROGRAMUL 
II. 12,15 Program de arii din 
opere, 12,45 Din albumul me
lodiilor de estradă, 13,15 Din

Gizenga
în domiciliu forțat

LEOPOLDVILLE 23 (Ager
pres) — TASS transmite :

La 23 ianuarie un purtător de 
cuvînt al O.N.U. a informat pe 
corespondenții de presă că An
toine Gizenga, care s-a înapoiat 
de cîteva zile la Leopoldville, a 
fost mutat în seara zilei de 22 
ianuarie de la reședința O.N.U. 
din capitala congoleză unde se 
afla sub protecția O.N.U.. într-o 
vilă ce i-a fost pusă la dispoziție 
de guvern. Această vilă, a decla
rat purtătorul de cuvînt al O.N.U.; 
este păzită de doi agenți ai po
liției congoleze. Potrivit spuselor 
purtătorului de cuvînt. mutarea 
lui Gizenga de la reședința O.N.U. 
s-ar fi făcut „cu consimțămîntul 
și în urma dorinței" lui Gizenga.

După cîteva minute de la co
municarea făcută de purtătorul de 
cuvînt al O.N.U., trei deputați în 
parlament, dintre care unu l-a 
vizitat pe Gizenga în dimineața 
zilei de 23 ianuarie și a stat de 
vorbă cu el, au declarat corespon
dentului agenției TASS că Gizen
ga a afirmat că a fost mutat în 
noua sa reședință contrar dorin
ței sale, în urma dispoziției auto
rităților din Leopoldville. Depu
tății au declarat, de asemenea, că 
în cursul mutării, înainte de a co
borî din mașină, lui Gizenga i s-a 
cerut să țină mîinile la spate.

Cei trei membri ai parlamen
tului congolez și-au exprimat ne
liniștea profundă pentru soarta lui 
Gizenga.

Deputății au informat, de ase
menea, că „de ieri Gizenga n-a 
primit nici un fel de alimente".

teratura, știința și tehnica romî- 
nească se bucură de o înaltă a* 
predere în R.S. Cehoslovacă, o- 
perele scriitorilor romîni fiind pre
țuite în cercuri foarte largi <Je ci- 
titori. *

A răspuns Gheorghe Nițescu, 
ambasadorul R.P. Romîne în R.S. 
Cehoslovacă.

Expoziția a fost deschisă de 
acad. prof. Alexandru Graur.

soanele care l-au însoțit în călă
toria sa în Guineea; Ghana, Mali 
și Maroc, s~au înapoiat la Mos
cova cu un avion special „IL-18".

poezia noastră contemporană, 
14,03 Muzică ușoară, 14,30 
Almanah științific (reluare), 
15,30 Muzică populară roml- 
nească și a minorităților na
ționale, 16,30'Muzică corală de 
Nicolae Ursu, 18,05 Muzică u- 
șoară, 18,45 Să învățăm limba 
rusă cîntînd, 19,40 Muzică de 
dans, 20,30 Interpreți de mu
zică populară romînească, 21,20 
„Cînt dragei mele" — program 
de muzică ușoară, 21,45 Pă
rinți și copii, 22,00 Dansuri și 
scene din operete.
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CINEMATOGRAFE
25 ianuarie

PETROȘANI — 7 NOIEM
BRIE : Secțiunea V-a: AL. 
SAHIA : Poveste despre o fată; 
PETRILÂ: Raidul vărgat;
LONE A: Carmella; ANINOA- 
SA : Porto Franco: VULCAN : 
Doctorul din Bothenow; URI- 
CANI: Pînze purpurii.
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