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Perspectivele minunate des
chise poporului nostru de sar
cinile trasate de cel de-al Ill- 
Tea Congres al partidului în
suflețesc oamenii muncii din 
mine, uzine și de pe șantiere 
la luptă plină de avînt pen
tru dezvoltarea economiei na
ționale, pentru desăvîrșirea 
construcției socialiste.

Desfășurînd larg întrecerea 
socialistă pentru realizarea 
planului pe 1962, punînd la 
baza ei criteriile stabilite ide 
Directivele C.C. al P.M.R., .co
lectivele exploatărilor miniere, 
nenumărați muncitori, ingineri 
și tehnicieni mineri manifestă 
tot mai mult inițiativă, se stră
duiesc neîncetat să găsească 
noi căi de îmbunătățire a rea
lizărilor obținute anul trecut. 
Unul din principalele mijloa
ce de sporire a producției de 
cărbune, de creștere a randa
mentelor în abataje 
tuie folosirea largă 
noi, introducerea 
moderne, extinderea 
lor de muncă avansate.

Prin grija partidului, tehni 
ca nouă își face loc tot mai 
mult în mine, pe șantierele de 
construcții, în sectorul fores
tier. In minele noastre munca 
manuală este înlocuită într-o 
măsură tot mai mare cu ma
șini de 
Combine și haveze din tipu
rile cele mai noi, mașinile de 
încărcat în abataje și pe ga
lerii, greiferele, forezele pen
tru suitori, transportoarele 
blindate și alte utilaje de ma
re productivitate sînt tot mai 
des întilnite în minele noastre 
de cărbuni. Ca un rezultat al 
înzestrării minelor într-o mă
sură tot mai mare, cu trans
portoare de tip ,T.P. 1, S.K.R. 
11 și crațere blindate, gradul 
de mecanizare a transportului 
în abataje a crescut la peste 
92 la sută. S-au făcut pro
grese în extinderea mecaniză
rii încărcării — una din ope
rațiile de muncă cele mai gre
le din subteran — la care mi- 

ț nerii nici nu îndrăzneau să 
viseze pe timpul burgheziei. 
Folosind utilaje moderne mi
nerii din brigada condusă de 
Vass Martin de la mina Vul
can au realizat anul trecut o 
înaintare de 151 m. lunar, iar 
minerii din brigăzile conduse 
de Tătaru Petru, Băbuț Con
stantin de la mina Lonea, Ileș 
Ioan, Sorescu 
la mina 
bert de 
realizat 
70—115

Extinderea într-un ritm 
mai intens a mecanizării pro
ceselor de producție în mine-

îl consti- 
a tehnicii 
utilajelor 
procedee-

înaltă tehnicitate.

Constantin de 
Uricani, Balint Adal- 
la mina Lupeni 
avansări lunare 

m.

au 
de
tot

rit ușurează mult eforturile 
minerilor, face ca munca lor să 
capete un caracter nou, să4 
devină mai frumoasă și mai 
productivă. Cită deosebire e- 
xistă între minerul de ieri ca
re avea ca principale unelte 
fistăul, burghiul de mînă și 
roaba și minerul de azi care 
se folosește de puternice ha- 
veze, de mașini de încărcat și 
alte utilaje moderne 1

Deosebit de important este 
faptul că extinderea mecani
zării a creat largi condiții1 
pentru creșterea productivită
ții muncii. Faptul că sporul de 
producție de aproape 400.000 
tone cărbune realizat în 1961 
față de 1960 s-a obținut in 
proporție de 99 la sută pe sea - 
ma creșterii productivității 
muncii este semnificativ în 'a- 
ceastă privință. Productivita
tea muncii pe bazin a fost în 
această perioadă de 1,089 tone 
pe post — cu 0,066 tone pe 
post mai mare față de anul 
1960. Este semnificativ, de a- 
semenea, faptul că cele mai 
bune randamente au fost ob
ținute la exploatările miniere 
Uricani și Petrila unde s-ă a- 
cordat o atenție mai mare 
creării condițiilor materiale 
necesare folosirii depline a u- 
tilajelor (asistență tehnică 
pentru brigăzile de mineri, o 
mai bună aprovizionare cu 
materiale și vagonete goale 
etc.). '.

Numeroase colective de mun
că ale unor sectoare cum sînt 
sectorul HI de la mina Lupeni 
și altele iși datoresc, de ase
menea, rezultatele obținute 
extinderii mecanizării și folo
sirii metodelor avansate de 
muncă.

Gonvlngîndu-se din experien
ța de pînă acum, 
foloase pe care le 
troducerea tehnicii 
nizațiile de partid 
dicat. un număr tot măi ma
re de cadre tehnice din C.C.V.J. 
și din conducerile exploatări
lor, precum și de muncitori, 
ingineri și tehnicieni pun mult

Spectacol
Aseară, for

mația de estra
dă a clubului 
muncitoresc din 
Ahiiioasa a pre
zentat în sala 
cinematografului 
din Uricani 
spectacolul in
titulat : „Maga
zin muzical".

Minerii din 
Uricani au răs
plătit cu vii a- 
plauze pe artiști.

de marile 
aduce în
noi, orga- 
și de sin-

(Continuare în pag. 3-a)
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Brigada minerului Teodorescu Stancu de la 
mfna Uricani a hotărît ca în acest an să dea 
patriei un plus de 1000 tone cărbune cocsifi- 
cabil peste sarcinile de plan. Muncind cu ran
dament sporit, harnicii mineri ai lui Teodores
cu Stancu au extras pînă acum 100 tone de 

peste plan. IN CLIȘEU : Trei dintre 
brigăzii conduse de Teodorescu

cărbune 
membrii 
Stanca.

Toate
---- O

brigăzile peste plan
Minerii din cadrul sec

torului II al minei Vulcan 
muncesc cu însuflețire 
pentru îndeplinirea ritmi
că a sarcinilor de plan.a sarcinilor de plan.
Ei sînt sprijiniți în inun

de -către maiștri carecă
le asigură la timp mate
rialele necesare și goale. 
In prezent toate brigă
zile din ,, sector îgi îiaclc- 
plinese sarcinile Йе plan. 
Brigada condusă de Йг 
munistul Moraru Nicolae, 
care lucrează în abata
jul cameră nr. 1—2 stra
tul 3, blocul II, muncind 
cu un randament mai 
mare de cît cel 
planificat cu 500 
kg, de cărbune 
pe post șî-a de
pășit sarcinile de 
plan pînă la 25 
ianuarie cu 19,5 
la sută. Rezulta
te bune au obți-

nut și brigăzile conduse de 
Nicoară loan și David V.

Un alt fapt îmbucu
rător : în cadrul sectoru
lui se pune accent și 
pe lucrările de pregătire. 
Brigăzile care execută 
astfel de lucrări au asi
gurate condiții pentru a 
desfășura o activitate 

. rodnică. ..Cele conduse de 
Micloș LȘutențiu, l.ebă- 
dă Gheorghe, Demeter 
Adalbert și Iar.cu Ale
xandru au obținut ran
damente mai mari de cît 
cele prevăzute cu 1,260- 
1,460 m.c. pe post.

=©=

Patru noi blocuri

• o•

In luna aceasta, colectivul sectorului II! 
de la mina Lupeni se situează in primele ♦ 
locuri ale întrecerii socialiste pe mină. De 
la începutul lunii și pînă ieri, minerii a- 
ccstui sector au sporit productivitatea mun
cii în medie cu aproape 150 kg. cărbune pe 
post, pe această bază depășindu-și planul 
la zi cu mai bine de 2.300 tone de cărbune.

IN CLIȘEU : Un grup de mineri din sec
tor privind pe graficul minei cu mîndrie 
succesele colectivului lor.
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Angajamentele
Pentru luna ianuarie 

a.c. colectivul termocen
tralei Paroșeni și-a luat 
o seamă de angajamente 
frumoase în muncă : obți
nerea unui indice de con
sum specific Kcal/kWh 
de 2765, reducerea con
sumului propriu tehnolo
gic la 7,7 la sută și al 
tele.

Cum se realizează ele? 
Graficul de producție al 
termocentralei -dă răspuns 
clar la aceasta. Pîn.ă la' 
23 ianuarie, planul de 
producție era realizat în 
proporție de 75,8 la sută. 
Dacă fa 1 ianuarie indi
cele de consum specific 
Kcal/Kwh se ridica la

14
a scăzut la

La uzina Paroșeni

capătă viață
2914, față de 2765 cit c 
sarcina, la data de 
ianuarie el
2840, iar la 23 ianuarie 
a ajuns la 
piindu-se de
ficată. La fel, față de 7,7 
la sută consum propriu 
tehnologic planificat, la 1 
ianuarie 
ducție 
7,63 la 
de 23 
7,09 la 

Aceste
vente ale graficului arară 
clar că angajamentele co
lectivului de la termo
centrala Paroșeni centru 
luna ianuarie, vor fi ‘f&~ 
lizâte în buhe condițiuni.

2788, apro- 
cifra plani-

graficul de pro- 
indica cifra de 
sută, iar pe data. 
‘ ianuarie numai 
sută.

indicații"-,

o----

Un nou tupn de puț
Zilele trecute, brigada 

de lăcătuși-montori a lui 
Bicskei Mihai din cadrul 
șantierului I.G.M.M.-Pe
troșani a început execuția 
celui de-al doilea turn 
de extracție pentru unul 
din puțurile minei Dîlja.

... Comanda nr. 95 care 
se referea la construcția 
primului turn de extrac
ție pentru această mină 
a fost lansată încă în 
1961. Pentru realiza
rea ei în bune condiți
uni, colectivul șantierului 
I.C.M.M. Petroșani a de
pus eforturi susținute. Sub 
conducerea . organizației . .. 
de partid, tehnicienii și 
inginerii au întocmit pla- 
nul de măsuri țehnico-or- 
ganizatorice pentru exe
cuție. Lucrările de atelier

—n»t------

au fost realizate de bri
gada comunistului Fileu 
Ion cu 12 zile înainte de 
termen, iar brigada lui 
Bicșkei Mihai — în frun
te cu sudorii Zoica Iosif 
și Popescu Marin au de
pus toată străduința în 
realizarea sarcinii încre
dințate. De asemenea, la 
montarea turnului și ins
talațiilor casei de mașini, 
un aport important au 
dat maiștrii Lazăr Vasile, 
Hideg Bazil, montorul 
Ianăși Ludovic și alții.

Acum, efortul colecti
vului șantierului I.G.M.M. 
se concentrează spre ■ exe
cutarea în bune condițiuni 
a noii 
doilea 
pentru

Săptămîna trecută, constructorii 
șantierului Lupeni au predat în 
folosință blocul nr. 28, cu 32 apar
tamente, Prin aceasta, s-au încheiat 
lucrările la întreg cvartalul Vis- 
coza, așezat dincolo de pîrîul Bra- 
ia ; toate cele 9 blocuri însumțnd 
264 apartamente fiind predate.

Paralel cu aceasta, constructorii 
din Lupeni au început obiective 
noi. Printre acestea sînt 4 blocuri 
cu 169 apartamente. La parterul u- 
nuia din ele, se construiesc ma
gazine noi.

Lucrările la noile blocuri se des
fășoară. într-un ritm susținut. Ast
fel, brigada de zidari a lui Sandu 
Tudor a înălțat blocul D pînă la 
etajul III, iar brigăzile zidarilor 

Arpad Albert și 
Ghebedi Iosif 
execută acum la 
blocurile C și 
10 etajul I.

agroKoo-

A. TUDOR
to respondent

comenzi : cel de-al 
turn de extracție 
mina Dîlja.

gestante 
iernii", 
și In- 

vitâkir"

Invățămîntul agrozootehnic la Uricani
A devenit o pre

ocupare de căpe
tenie pentru țăra
nii întovărășirii 
zootehnice de la 
Uricani de a-și în
suși metodele ști - 
ințifice de creștere 
a animalelor. Ga-n 
fiecare an, organi
zația de partid și 
sfatul popular s-au 
îngrijit să organi
zeze bine invăță
mîntul 
tehnic

12 lecții. De la 
data de 12 decem
brie 1961, cind 
s-au deschis cursu
rile agrozootehnice 
și pînă în prezent, 
țăranii întovără
șiți au audiat lec
țiile despre „Hră- 
nirea și îngrijirea 
vacilor 
în timpul 
„Creșterea 
grijirea

prezintă lecțiile în 
fața lor. Lecțiile 
sini în așa fel pla
nificate Incit au o 
strînsă legătură, 
una cu alta; în ca
drul lor sînt scoa
se în evidență a- 
vantajele economi
ce pe care întovă
rășirea zootehnică 
le dobîndește cres
când și Îngrijind



— Așa... Miș
cările să nu fie 
forțate. Mai 
mult curaj. A- 
cum e bine. Și 
primii pași sub 
ochii a ten ți 
al instructoa - 
rei. sînt făcuți

Activitate cultural-educativa multilaterala
4
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și-a ciștigat pe bună drep
tate aprecierea de club cu 
o vie activitate cultural-ar- 
tistică. Zilnic, activitățile ca
re au loe aici, atrag zeci de 
tineri și vîrstnici.

In anul care a trecut, ac
tivitatea clubului minier din 
Lonea îndrumată de către 
comitetul de partid și comi
tetul sindicatului a fost deo
sebit de rodnică. Iată cîteva 
din acțiunile care au avut 
Ioc.

4
4 
І

Munca culturală, 
în sprijinul producției
Una din sarcinile principale 

care a stat în fața clubului a 
fost legarea activității cultu
rale de problemele producției, 
de sprijinirea minerilor pentru 
realizarea indicilor de plan.

O metodă, folosită cu mult 
succes în această direcție a 
fost organizarea schimburilor 
de experiență — între mineri, 
brigăzi sau sectoare de la mi
na Lonea. Schimburile de ex
periență au fost organizate cu 
sprijinul cabinetului tehnic al 
minei, care sugera temele ce 
interesau mai mult mina în- 
tr-o anumită perioadă. Au 
fost organizate opt schimburi 
de experiență a căror eficaci
tate s-a simțit in creșterea 
producției de cărbune și a dis
ciplinei în muncă.

Cu rezultate bune a fost fo
losită propaganda tehnică prin 
conferințe, referate, expuneri. 
Pentru ca conferințele să fie 
bine documentate, să fie as
cultate cu interes, s-a căutat 
ca acestea să fie prezentate 
de către cadre competente în 
problemele respective. Au fost 
prezentate 19 conferințe și 
referate pe teme tehnice la 
care 'au asistat peste 1900 de 
mineri, ingineri și tehnicieni.

In planurile de activitate 
ale clubului nu a fost negli
jată nici munca cu inovatorii. 
In cursul anului trecut s-au 
ținut 16 consfătuiri cu inova
torii în cadrul cărora au fost 
luate în discuție teme și pro
bleme care interesau produc
ția.

Pentru stimularea morală a 
Inovatorilor, la club a fost 
creat un colț ăl inovatorilor 
unde au fost afișate fotogra
fiile, inovatorilor și o scurtă' 
caracterizare asupra inovații
lor realizate.

In fiecare duminică artiștii amatori ai cercului de artă 
plastică din Lupeni vin la club pentru a executa diferite lucrări 
de pictură. Printre pictorii amatori mai des întîlniți se numără 
și minerul Bocin Gheorghe de la sectorul IV В de la E, M. 
Lupeni.

IN CLIȘEU : Minerul Bocin Gheorghe lucrind ia portretul 
fiului său, Gigei.

iată deci că prin formele șl 
mijloacele folosite, clubul și-a 
adus contribuția la realizarea 
sarcinilor de plan de către 
minerii loneni.

Munca cu cartea
Colectivul de muncă al bi

bliotecii s-a străduit să atra
gă cit mal multi cititori, să 
mărească numărul cărților ci
tite, in așa fel incit cartea să

Bilanț rodnic la clubul 
muncitoresc din lonea

scop un accent mai 
pus pe crearea bi- 
mobile și de casă

fie îndrăgită de tot mal mulți 
mineri.

In acest 
mare s-a 
bliotecilor 
și aprovizionarea lor cu cele 
mai noi cărți. Astfel in cursul 
anului trecut au fost cumpă
rate 1726 volume noi în va
loare de 13.000 lei, numărul 
volumelor in bibliotecă ajun- 
gînd la 10.309.

Aceasta a avut ca urmare 
și creșterea numărului de ci
titori cu 310 față de 1960, iar 
a cărților citite cu 9000 de vo
lume.

Creșterea numărului de citi
tori și a numărului cărților 
citite se datorește și muncii 
susținute a colectivului biblio
tecii pentru găsirea*, de noi 
forme și mijloace de atragere 
a cititorilor.

Popularizarea cărților noi a 
duse în bibliotecă prin vitrine 
cu cărți, afișe, expoziții, pre
zentări de cărți, referate, re
cenzii, seri literare a dat re
zultate bune. Astfel, au fost 
ținute 38 de recenzii, 22 seri 
literare, 6 seri tematice, 16 pre
zentări de cărți, s-au organi
zat 30 de expoziții de cărți pe 
diferite teme, fotomontaje, 
simpozioane literare și tehni
ce, audiții la radio, seri de 
poezie etc.

Un loc important în 
tatea bibliotecii, l-a 
acțiunile cu copii de 
școlară și preșcolară, 
aceștia s-’au organizat 
mineți de basm urmate 
diafilme, cercuri de citit, lec
turi in grup, dimineți de poe
zie, jocuri distractive etc.

activi- 
ocupat 

vîrstă 
Pentru 
40 di- 

de

Organizarea timpului liber 
și educației tineretului
O metodă eficace în munca 

de educare patriotică a oame
nilor muncii, a tineretului, fo
losită de către club, fost 

propaganda prin conferințe cu 
caracter politic, cultural șl 
științific. La aceste conferințe 
au participat peste 7000 de 
muncitori, tehnicieni și ingi
neri.

In scopul educării tineretu
lui, la club au fost organizate 
4 intHniri între tineri și vîrst
nici, reuniuni pe sectoare sau 
exploatare, serbări cîmpeneștl, 
excursii etc. De asemenea, au 
fost organizate 11 seri de o- 
dlhnă pentru fruntașii în pro
ducție, jocuri distractive, con
cursuri și altele.

Toate aceste acțiuni au con
tribuit la educarea patriotică 
a tineretului, la crearea de 
clipe cit mai plăcute pentru 
minerii loneni.

a stat in 
conduce

au acti- 
cor mixt 
persoane,

Formațiile artistice 
ale clubului

Atragerea a cit mai mulți 
tineri spre club și crearea de 
noi formații artistice — iată 
un alt obiectiv care 
fața colectivului de 
re al clubului.

In cadrul clubului 
vat anul trecut un 
compus din 80 de 
o fanfară compusă din 35 de 
persoane, o brigadă artistică 
de agitație, două formații de 
teatru — una in limba romînă 
și alta în limba maghiară, o 
orchestră de muzică populară, 
o formație de fluierași, soliști 
etc.

Pentru formațiile ■ artistice 
ale clubului, anul 1961 a fost 
într-adevăr un an rodnic de 
activitate.

Formațiile artistice au рте- 
zentat 77 programe., atît la 
Lonea cit și în deplasare la 
Hațeg, Baru Mare, Cîmpu lui 
Neag, Uricani, Rovinari etc.

La cel de-al Ш-lea concurs 
pe țară, corul din Lonea s-a 
clasat pe locul II pe regiune, 
fluîerașii locul I pe Valea Jiu
lui și la fel și formația de 
teatru în limba maghiară.

Datorită rezultatelor fru
moase obținute de formațiile 
artistice, radiodifuziunea șl 
televiziunea a invitat forma
țiile corală și de fluierași aie 
clubului la București unde au 
prezentat spectacole, iar for
mația de teatru a pregătit un 
scenariu radiofonic care a fost 
radiodifuzat la rubrica „Tea
tru de amatori la microfon".

In accent mare s-a pus pe 
atragerea de noi tineri în for
mațiile clubului ceea ce a dus 
după sine prezentarea unui 
număr mai mare de spectaco
le, interesante șl atractive.

☆

Ele vor trebui însă.

Desigur că în activitatea clu
bului au existat șl unele de
ficiențe, 
eliminate în cursul acestui an.
Activitatea clubului poate fi 
mai bogată dacă toți factorii 
care răspund de munca cul
turală la Lonea, vor sprijini 
și îndruma acțiunile care au 
loc la club.

C. COTOȘPAN

SIMPOZION
Comisia A.R.L.U.S. de la E.M. 

Uricani în colaborare cu Con
siliul orășenesc A.RX.U.S. Pe
troșani a organizat în ziua de 
26 ianuarie, în sala cinemato
grafului „7 Noiembrie" din lo
calitate un simpozion cu te
ma : „Totul pentru om, pen
tru binele său". In cbdrul sim
pozionului au fost expuse con

STEAGUL ROȘU

cu grație și su
plețe de micu
ții dansatori.

IN CLIȘEU I 
Un aspect de la 
cercul de balet 
pentru copii de 
la clubul cen
tral al sindica
telor din Petro
șani.

Intelectualii și
A intrat în obișnuința țăranilor 

muncitori din comuna Iscroni ca o 
parte din timpul liber să și-l pe
treacă in mod plăcut și instructiv 
la căminul cultural, participînd la 
diferite acțiuni care au loc aici.

Mulți din ei sînt membri ai 
formațiilor artistice ale căminului, 
alții vin să audieze o conferință 
sau să împrumute o carte de la 
bibliotecă, să stea de vorbă între 
ei, să discute problemele care i 
frămîntă.

In munca de culturalizare a oa
menilor muncit de la sate, un rol 
deoseb de important revine in
telectualilor.

E> sînt acei care prin bagajul de 
cunoștințe pe care-1 posedă, au 
datoria să participe la viața cul
turală a satului, să lămurească ță
ranilor muncitori fenomenele ce au 
loc în natură și societate, să com
bată misticismul, să popularizeze 
realizările statului nostru demo
crat popular.

Dacă la căminul cultural din co
muna Iscroni are loc în fiecare zi 
cite o acțiune interesantă și ins
tructivă, la care țăranii muncitori 
participă cu multă plăcere și in
teres, acest lucru se datorește și 
muncii intelectualilor de aici. A- 
ceștia participă activ la viața sa
tului. De aceea, atunci cînd se pla
nifică activitățile care vor avea 
loc la căminul cultural ei iau parte 
la organizarea acestor acțiuni.

In fruntea acțiunilor întreprinse 
la căminul cultural din Iscroni 
sînt cadrele didactice de la școala 
de 7 ani din localitate. Din rîndul 
lor au fost recrutați conferențiari, 
instructori sau artiști.

Astfel, cadre didactice ca Mo- 
raru Rodica, Pătrășcoiu Leon, Biro

oeoeoeoeoooeeeooeoooeoeooooeeoeeooeoi

UN FAPT Dl VERS
...Eram cinci... Toți unul după 

altul... Multi fi necăjiți... De cite 
ori vine factorul cu pensia ’mi-a- 
mintesc de bietul tata. Și el era 
factor. Umbla din casă în casă... 
Peste tot întîlnea foame, triste
le, mizerie.. Nici noi n-am avut 
bucurii. Prima mea bucurie a fost 
prin ’921 cînd nt-au primit la 
cru. Dar n-a ținut mult... A 
серіи greul... 30 de ani am 
crai în mină, Cînd
schimbat munca fi pentru noi mi
nerii, eu am ajuns la pensie. Tare 
greu mi-am găsit astîmpir acasă. 
De atunci am apucat ața, cu ci
titul, 
avut.
Cum 
tecă, 
ani încoace tovarășa Aurelia m-a 
luat în colectivtd bibliotecii. A-

lu- 
ІП' 
lu~ 
s-a

Ci doar aLtă treabă n-am 
Am citit fi eu și băbuța mea. 
veneau cărți noi la biblio' 
eram prezent. De vreo trei

temele: „Totul 
pentru fericirea 

.Comunismul și
ferințele cu 
pentru om, 
omului", 
tirea familiei, mamei și 
lului** șl „Cel mai înalt 
de .trai din lume".

La simpozion au luat _ 
peste 260 de mineri șl famt- « 
liile lor. După simpoeton a ru- ii ltciu lucia §
lat filmul sovietic „Plnze pur- II 8
PUTU". eOQOOOOOOOOOecoooeoeocooeoeoaoo»seoeee.

ocro- 
copl- 
nivei

J 
parte ;

viata satului
Eugen și altele, pe lingă alte ac
tivități la care participă, sjur și 
membri ai formației de teatru a 
căminului.

In ultimul timp la căminul cui" 
tural s-au ținut conferințele „Știin
ța și religia", „Formarea ploii și 
a zăpezii", „Despre univers", „Ce 
ne-a dat regimul democrat-popu
lar", „Construcții noi în regiunea 
noastră" și altele care au contribuit 
din plin la redarea adevărului, la 
formarea unei concepții noi despre 
lume, la combaterea misticismului 
și la dezvoltarea dragostei față 
de partid și guvern.

La întocmirea ți ținerea acestor 
conferințe, o contribuție de seamă 
a adus și învățătorul Popa R. 
Ioan de la școala din Iscroni.

Alături de cadrele didactice, la 
viața culturală a satului participă 
și alți intelectuali din comuna.

Astfel, dr. Marcu Traian de la 
circumscripția sanitară Iscroni, prin 
conferințele pe care le-a ținut la 
cămin, cum sînt „Vrăjile și des- 
cintecele", „Adevărul despre su
flet și nemurire" prin discuții cu 
oamenii, a contribuit la combate
rea misticismului. Alți intelectuali 
cum sint Ignat Dumitru, Almășan 
Maria, salariați ai sfatului popular 
din Iscroni sînt membri ai forma
ției de teatru sau ai brigăzii artis
tice de agitație.

Intelectualii din Iscroni sînt a- 
propiați țăranilor muncitori din lo
calitate, iar cuvintul lor estj as
cultat și urmat. Ei știu acest lucru 
$i de aceea se străduiesc ca prin 
aportul lor să contribuie la ridica
rea vieții culturale a satului lo/, 
la educarea țăranilor muncitori.

8

cum îs mina ei dreaptă. Nu-i %i Й 
să nu vin pe aici. De un an | 
mi-ат instalat acasă biblioteca | 
volantă. Dacă vrei s-o vagi, stau | 
pe strada Al. Sabia la nr. 1. Cbiar R 
pe colț, lîrtgă drumu’ ce duce la 8 
mină. Toată ziua avem oaspeți... g 
cititori. Cei mai mulți îs de seama 8 
noastră, între 60—70 ani. Da, uite | 
că mă luași cu vorba tovarăși' 
со și era să uit...

■Și Topor baci scoase o bir tie pe 
care o întinse bibliotecarei.

— No tovarășă Aurelia, am a 
dus situația cu cititorii de la bi
blioteca „mea". l-a ascultă ce am 
scris :

Cititori i 15. 
Cărți citite : 147. 
Cititori fruntași: Kosteal Eszty, 

de 60 de ani, Nagyszeghi Ecateri- 
na tot de 60 de ani, Mîrza Ele
na, de 70 de ani — o evidențiez 
și pe ea, deși nu citește decît cărți 
de povești. De fapt cu anecdotele 
lui Illes Bela au început toate ci
titoarele mele, și acum îmi cer 
cărți de te mir cum de le înțeleg...

E-am lăsat pe Topor baci, să'fi 
continuie munca pe care a înce
put-o cu ani în urmă, muncă in 
care își pune toată pasiunea.

Am părăsit clubul minier din 
]i Petrila aducînd cu mine un fapt 

— poate divers — din viața co- _ 
, tidiană dar plin de semnificație 8



6TBAGUL ROȘU 3

Cel mal destoinici muncitori- 
primiți fn partid

LAMINA LONEA

Realizări frumoase
Biroul organizației de bază 

de la Uzina electrică Vulcan 
are în central preocupării sale 
Întărirea continuă a organi
zației de bază prin primirea 
In rîndurlle candldaților șl a 
membrilor de partid a celor mai 
înaintați muncitori, care prin 
activitatea lor de fiecare zi au 
dovedit că merită această 
Înaltă incredere.

Avînd în vedere că cei mai 
mulți muncitori slpt tineri, 
biroul organizației de bază, 
comuniștii din uzină se ocupă 
cu grijă de creșterea și educa
rea lor. Cu aceștia, precum și 
cu tovarășii din activul fără 
de partid, biroul a desfășurat 
n muncă susținută și continuă, 
-n fața lor au fost ținute pe
riodic diferite expuneri pe te
me ca : „Trecutul de luptă ai 
partidului", „Calitatea de 
membru de partid", „Ce cere 
partidul de la membrii săi", 
„Drepturile șl Îndatoririle unui 
comunist". Aceste expuneri 
l-au ajutat pe cei care le-au 
ascultat să înțeleagă mai bi
ne politica partidului, trecutul 
glorios de luptă al partidului, 
sarcinile ce revin unul mem
bru de partid, modul cum tre
buie să lupte pentru a trans
pune In viață sarcinile trasate 
de partid.

Pentru întărirea continuă a 
organizației de partid, mai 
muiți comuniști au primit 

/ sarcina să se ocupe de pre- 
1 gătirea politico-Ideologică șl 

profesională a celor mai buni 
și inalntațl muncitori din uzi
nă, fruntași în producție, ca
re merită cinstea și încrederea 
de a fi primiți In rîndurlle 
organizației de bază. Preocu
parea continuă, părintească, a 
membrilor de partid față de 
tovarășii lor de muncă, a că
ror pregătire le-a fost încre 
dințată, a dat rezultate. Co
munistul Mariș Gheorghe, pro-

Iul costuri U.T.H. ii toatrol 
rare ii nai nrlen

La secția construcții metalice de 
la U.R.U.M.P., activează două pos- 
turi U.T.M. de control, dintre care 
unul în subsecția tinichigerie. Pe 

! panourile acestor posturi stă scris 
cu litere de-o șchioapă : „Vorbește 
postul U.T.M. de control".

Dar, din păcate, aceste două 
gazete nu mai vorbesc în ultimul 
timp, Înfățișarea de obiecte pără
site a acestor gazete, nu prea face 
dotte membrilor colectivelor lor, 
arată lipsa lor de activitate.

E drept că la panoul postului 
U.T.M. din secția construcții me
talice există un articol, fără dată, 
dar și acesta tratează problema în
deplinirii planului de producție în 

1 general, în 8—10 rînduri. Oare nu 
>e poate scrie despre felul cum ti
nerii din secția construcții me
talice se preocupă de valorifica
rea rezervelor interne, despre ex
periența și metodele de muncă fo
losite de ei în producție, despre 
sesizările ce le fac tinerii pentru 
îmbunătățirea procesului de pro
ducție.

Aspecte negative ca lipsa de 
preocupare a unor tineri pentru ri
dicarea calificării, pentru calitatea 
-produselor sau întîrzierile de la lu
cru, cum este cazul tînărului Voi- 
nicescu Gheorghe care în ultimul 
timp îptîrzie des de la serviciu, 
nu puteau faoe obiectul unor ma
teriale sau caricaturi ?

Posturile U.T.M. de control, fo’ 
lpsind din plin panourile ce le 
au la dispoziție, ar putea să spri
jine creșterea aportului tineretului 
la îndeplinirea și depășirea pla
nului, fiind astfel de un real fo
los procesului de producție din în
treaga secție.

Ce părere au membrii din co
lectivele posturilor U.T.M. de con
trol. Dar membrii biroului organi
zației de bază U.T.M. a secției ?

VETRO FRANCISC 

pagandist la cercul de studiere 
a Statutului P.M.R., s-a ocu
pat cu dragoste de pregătirea 
tînărului Covrig Dumitru, L-a 
ajutat în ridicarea calificării, 
l-a vorbit despre calitățile 
pe care trebuie să le îndepli
nească un candidat de partid, 
despre disciplina de partid. Nu 
după mult timp tov. Covrig a 
cerut organizației de bază să 
fie primit în rîndurlle candi - 
daților. Analizînd cererea sa, 
comuniștii l-au primit în una
nimitate de voturi în rîndurlle 
candldaților de partid.

Rezultate bune în munca de 
pregătire a muncitorilor pen
tru a deveni candidați de 
partid au dobîndlt și comu
niștii Surdulescu Vasile de Ia 
secția cazane, care s-a ocupat 
de tovarășul Cutucă Dumitru, 
Biro Nicolae, de la A.C.R.E.V., 
care s-a ocupat de tov. Colea 
Nicolae, precum și alți comu
niști care desfășoară o mun
că susținută pentru pregătirea 
celor mai destoinic! munci
tori din uzină spre a deveni 
candidați. Biroul șl-a Îndrep
tat, de asemenea, atenția spre 
femeile fruntașe în producție. 
In ultimul an au fost primite 
în partid 10 femei muncitoa
re, între care bobinatoarele 
Pop Gabriela, Ghllle Victoria, 
Vass Rozalia, Laza Domnica, 
Ponoraș Maria și altele. Aces
te tovarășe își îndeplinesc cu 
cinste sarcinile încredințate, se 
evidențiază prin lucrări de 
bună calitate la bobinarea mo
toarelor electrice, folosesc din 
plin orele de lucru.

Ca rezultat al unei preocu
pări continue din partea bi
roului organizației de bază, a 
comuniștilor, pentru atragerea 
in rîndurile candidațllor de 
partid a celor mai înaintați 
muncitori, in ultimul an au 
fost primiți 23 muncitori frun
tași in rindul membrilor șl 
candidaților de partid. In pre
zent organizația de bază din 
uzină numără 128 membri și 
candidați de partid. Este demn 
de remarcat faptul că din cei 
primiți, 18 frecventează cursu
rile serale ale școlii medii din 
localitate și aproape toți sînt, 
purtători al insignei de „Prie
ten al cărții". Printre aceștia 
se numără Simedrea Constan
tin, Țintea Petru, Coșuță Ce
cilia, Nevezi Ladislau, Iacob 
Iosif, suteu Remus și alții. 
Ajutați în permanență de co
muniști, cei mai mulți dintre 
candidații și membrii de partid 
primiți în ultimul an s-au si
tuat in fruntea întrecerii so
cialiste, execută lucrări de bu
nă calitate, Întrețin instalațiile 
în bună stare de funcționare.

s. x

Tehnica nouă
(Urmare din pag. l-a)

suflet pentru introducerea de 
noi utilaje moderne în produc
ție, pentru găsirea de noi pro
cedee de organizare a muncii, 
pentru perfecționarea continuă 
a procesului de extragere a 
cărbunelui. Datorită activității 
depuse in multe exploatări 
miniere de colectivele create 
pentru descoperirea și folosi
rea rezervelor interne și a 
preocupării sporite care exis
tă în această privință din par
tea conducerilor administrati
ve sint tot mai rare cazurile 
cînd utilajele stau nefolosite.

Dar nu numai introducerea 
utilajelor noi caracterizează 
progresul tehnic. La exploată
rile miniere sint multe insta
lații care pot fi îmbunătățite 
și modernizate în scopul creș
terii productivității lor. Lu
crul acesta il fac cu perseve
rență inovatorii, raționalizato- 
rii. Este pozitiv faptul că a 
crescut numărul inovatorilor, 
că mișcarea de inovații din 
exploatările miniere a fost o- 
rientată într-o măsură mai 
mare spre îmbunătățirea pro
ceselor de extracție șl că a

De curînd, la mina Lonea a avut 
loc o consfătuire de producție îp 
cadrul căreia s-au analizat rezul
tatele obținute pe trimestrul trecut 
și s-au luat noi angajamente în 
muncă.

Cele mai frumoase realizări în 
cele trei luni trecute le-au obținu 
minerii din brigada de abataj a 
lui Bîrluți Clement care au extra* 
peste plan 1041 tone cărbune ;i 
brigada lui Cosma Alexandru de 
la investiții care au excavat în 
plus 173 tn.c. Dintre maiștrii mi
neri, s-au evidențiat tov. Costinaș 
Aurel, iar inginer fruntaș este tov. 
Marian Nicolae, șeful secretului 
V Jieț.

■------------------0-----------------

PE TEME COMERCIALE

Aprovizionarea oamenilor muncii
in condițiuai

Frigider, aragaz, mașină de spă
lat rufe, aparat de radio, mobilă, 
covor... Zeci de asemenea produse 
cu o larga căutare, îmbogățesc as
tăzi căminele oamenilor muncii. 
Ele se vînd an de an în cantități 
tot mai mari, la pături largi ale 
populației. Desfacerea lor arată ia
să și altceva, mult m i important 
decit o simplă operație de comerț : 
anume că în anii noștri cresc ce
rințele oamenilor muncii și că, 
prin veniturile tot mai bune reali
zate, ei au și posibilitatea mate
rială să și le satisfacă. In aceasta 
direcție este semnificativ să ară
tăm că in anul care a trecut s-au 
vîndut in Valea Jiului cu 900 ma
șini, aragaz, 780 mașini de spălat 
rufe, 350 aparate de radio, 130 fri
gidere, 260 motociclete și scutere 
mei mult decit în 1960. Iar in 
1962, numai în sectorul industrial, 
se vor desface mai multe produse 
— cu 14.680.000 lei — decit în 
1961.

Dezvoltarea aceasta impetuoasă 
a activității comerciale, satisface
rea tot mai largă a cerințelor me
reu crescînde ale oamenilor mun
cii, pune în fața lucratorilor noș
tri din comerț problema îmbunătă
țirii continue a muncii lor. Una 
din căile eficiente spre atingerea 
acestui scop o constituie speciali
zarea rețelei de desfacere pentru 
ca cumpărătorul să găsească in 
magazinul de specialitate TOATE 
SORTIMENTELE din produsul 
respectiv. Apoi buna aprovizionare 
a magazinelor periferice cu cele 
necesare populației cartierelor res
pective pentru ca oamenii muncii 
să nu fie nevoiți aă vină „ia cen
tru" după diferite produse.

încă de la intrarea într-un ma
gazin, poți să-ți dai scama ce fel

crescut numărul inovațiilor. In 
această direcție mal există însă 
largi posibilități nefolosite. In 
unele exploatări miniere ca 
Vulcan, Lupeni, Lonea și al
tele încă nu se dă atenția cu
venită muncii cu inovatorii și 
raționalizatorii în producție, 
propunerile lor sînt deseori în- 
mormintate pe la cabinetele 
tehnice (a căror activitate este 
incă mult sub nivelul cerințe
lor la toate minele), se tără
gănează introducerea In pro
ducție a inovațiilor acceptate. 
Asemenea stări de lucruri nu 
pot fi îngăduite ln zilele noas
tre cînd lupta pentru progre
sul tehnic a devenit o proble
mă la ordinea zilei, cînd în fa
ța colectivelor întreprinderilor 
stă sarcina de a ridica în per
manență productivitatea mun
cii, de a atinge încă în aeest 
an indicii prevăzuțl pentru vii
torii ani ai planului economic 
de șase ani.

Așa după 
conferințele 
șenească de 
indicilor de 
dustriei cărbunelui trebuie să 
ducă la obținerea unei produc
tivități a muncii de 1,180 tone

cum au stabilit 
regională și oră- 
partld creșterea 
mecanizare a în-

— noi angajamente
Noile angajamente în întrecerea 

socialistă luate de minerii de la ■ 
sectorul V, de exemplu, prevăd că 
pînă la 1 Mai $ă se dea peste plan 
1500 tone cărbune, să se sporească 
productivitatea muncii cu 31 kg. 
cărbune pe post și să se realizeze 
economii în valoare de 20.000 lei. 
Minerii din sectorul I vor extrage 
peste pian 2.000 tone cărbune și 
vor reduce prețul de cost cu 0,50 
lei pe tonă, minerii sectorului de 
investiții vor realiza 20.000 lei e- 
conomii. Noi angajamente mobi
lizatoare și-au luat și colectivele 
celorlalte sectoare 
nea.

ale minei Lo‘

P. M1HAI 
corespondent

de vînzători sint acolo. Prezentarea 
mărfurilor, atenția și răbdarea față 
de cumpărători, rapiditatea cu care 
ei sint serviți sint tot atitea criterii 
care caracterizează colectivul unui 
magazin. Din păcate, mai tint și 
lucrători comerciali — împreună 
cu gestionarii respectivi — care cred 
că dacă expun cîteva sticle cu bău
turi și cîteva pachete de maca
roane au făcut o vitrină... Apoi, 
luni la tind, nimeni nu se gîndește 
la reînoirea acestei „expoziții".

La magazinele alimentare este 
necesar ca personalul de deservire 
să aibă continuu halate albe, să 
deservească cu rapiditate cumpără
torii — mai ales la raionul de me
zeluri unde de obicei la amiază și 
seara este aglomerație. Vitrine des
chise, schimbate des, organizarea de 
mici expoziții (și la restaurante cu 
preparate culinare), introducerea în 
magazin a noi sortimente și lămu
rirea cumpărătorilor asupra carac" 
teristicilor și calitățile lor —- sînt 
tot atîtea cerințe care se pun ln 
fața lucrătorilor noștri din comerț, 
pentru îmbunătățirea continuă a a- 
ptQvizionării oamenilor muncii.

Secția comercială a Sfatului popu
lar orășenesc Petroșani va lupta 
pentru o mai bună organizare a 
desfacerii mărfurilor, pentru întă
rirea exigenței comisiilor de recep
ție față de calitatea produselor in
trate pe rețea, organizarea de ex
poziții care constituie o eficace re
clamă comercială, în scopul unei 
mai bune deserviri a populației. 
Avem condiții și posibilități să îm
bunătățim activitatea comercială. 
Să le folosim din plin,, spre binele 
celor ce muncesc I

SCOROȘAN CONSTANTIN
Șeful Secției comerciale a Sfatului 

popular orășenesc Petroșani

ANUNȚ
întreprinderea dă 'explo

rări -Lupeni cu sediul ln 
Lupeni str. Avram Iancu 
nr. 1, organizează pentru 
ziua de 15 februarie 1962, 
orele 16,30 CONCURSUL 
PENTRU OCUPAREA POS
TURILOR VACANTE DE 

TRI SONDORI ȘI 
TRI SONDORI PRIN

CIPALI DE LA SECTOA
RELE URICANI, BARBA- 
TENI, LIVEZENI Șl RO- 
VINARI.

Cererile de Înscriere la 
concurs șe depun la sediul 
unității cu 10 zile înainte 
de data concursului, îm
preună cu următoarele 
acte:

a) Pentru ocuparea poe
tului de maistru:

— certificat de naștere 
tip R.P.R. (copie),

— diplomă de maistru 
în specialitate sau a unei 
școli echivalente,

— autobiografie,
— certificat medical.
b) Pentru ocuparea pos

tului de maistru principal 
va prezenta in plus:

— acte doveditoare din 
care să rezulte că a ocu
pat funcție de maistru ln 
specialitatea respectivă 
timp de cel puțin 5 anl„

— aprecierea scrisă asu
pra activității ea maistru 
dată de directorul șl in
ginerul șef al întreprinde
rii și de șeful secției de 
producție.

Io aienjia vimioiiloi 
si pesiarilor swlivi
Comitetul Filialei de vî- 

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

In vederea vizei, toți 
membrii vînători și pescari 
mai vechi se vor pretexta 
-----ionel la biroul filialei

ii 
ii 
ii
:■ personal la biroul 1 
și ln termenul stabilit, 
îi 
I

у 
îi

î

i:

de cărbune pe post in medie 
pe bazin, la mărirea vitezelor 
de avansare in abataje și ga
lerii, la concentrarea produc
ției. Aceste sarcini impun ca 
tehnica nouă să fie întregită 
cu o organizare corespunză
toare a procesului de produc
ție, cu ridicarea continuă a 
calificării muncitorilor șl maiș
trilor.

Grija pentru extinderea me
canizării, pentru perfecționa
rea utilajelor existente ln func
țiune, pentru îmbunătățirea 
continuă a proceselor tehnolo
gice trebuie să fie in perma
nență în atenția organizații
lor de partid, a colectivelor 
tuturor exploatărilor noastre 
miniere. Organizațiile de 
partid, sindicatele, conducerile 
întreprinderilor sînt chemate 
să dea mai multă atenție aces
tor probleme, să ridice nive
lul activității comisiilor pen
tru descoperirea și folosirea 
rezervelor interne din între
prinderi — care necesită să fie 
activizate și lărgite —, să dea 
âvînt mișcării inovatorilor Și 
rațlonalizatorllor care sînt 
chemați să fie în primele rln- 
durl pentru progresul tehnic.

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

Taxele de viză sint ace* 
leași ca și in anul 1001 ~— 
atît pentru vînători cit și 
pentru pescari — și se a- 
cliită la prezentarea per
miselor pentru viză.

Se primesc șl membri 
noi, vînători și pescari.

Totodată se face cunos
cut că pescarii mai vechi 
care vor fi găsiți la pes
cuit fără a avea permisele 
vizate pe anul 1962 vor fi 
considerați braconieri și li

:ț!«s
il
ij se vor aplica sancțiunile 
ii prevăzute de lege.

muncii 
Jiului

c
a

Oameni al 
din Valea
IȚIȚI

„STEAGUL ROȘU
Pentru a primi ziarul la 
timp și fără întrerupere 

faceți abonamente

TRIMESTRIALE 
și SEMESTRIALE

Primesc aoonamenle 
DIFUZORII VOLUNTARI 

din întreprinderi 
șl Instituții 

FACTORII POȘTALi 
OFICIILE P. T. T. R.
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BUNța del ESTE: Planurile S.U.A.
tot aproape de eșec

PUNTA DEL ESTE 27 (Ager 
preș)

Dezbaterile generale în cadrul 
celei de-a 8 a conferințe a miniș
trilor Afacerilor Externe ai țări
lor membre ale O.S.A. au luat 
sfîrșit în după-amiaza alei de 26 
ianuarie, după ce conducătorii ce
lor 21 de delegații șî-au expus 
punctul de vedere. Conferința in
tră în prezent într-o a doua fază 
a «a discuțiile asupra propune
rilor concrete. In dimineața zilei 
de 26 ianuarie a fost amînată cu 
24 de ore limita depunerii de re
zoluții. \

„Această amînare, subliniază a~ 
geoția France Presse, constituie o 
dovadă că negocierile care au loc 
fără întrerupere de la începerea 
conferinței nu au dus încă la rea
lizarea unui acord". Este vorba, în 
speță, despre ceea ce agenția Uni
ted Press International relata în 
modul următor : „Efortul susținut 
al secretarului de stat al S.U.A., 
Rusk, de a ajunge la un acord cu 
miniștrii Afacerilor Externe ai ce
lor nouă state latino-americane 
cheie pentru a stabili cum și cînd

poate 
temui 
Mulți dintre diplomații S.U.A. sînt 
— potrivit expresiei agenției — 
„descurajați".

După cum s-a mai anunțat, 
pierzînd speranța de a întruni ma
joritatea de două treimi de care 
aveau nevoie pentru adoptarea de 
hotărîri severe împotriva Cubei, în 
prezent Statele Unite depun efor
turi pentru a obține fie și numai 
excluderea Cubei din organismele 
O.S.A. Această manevră constituie 
însă o nouă încercare de încălcare 
a statutului O.S.A.; întrucît, po
trivit acestui statut, nici o țară 
latino-americană nu poate fi ex
clusă din organizație.

După cum relatează 
United Press International, 
narea lucrărilor cu încă 24 de ore 
„poate indica o nouă rezistență fa
ță de planurile S.U.A. de înlătu
rare a Cubei din comunitatea in- 
teramericană" (Este vorba despre 
poziția celor mai mari țări din 
America Latină între care Brazi
lia, Mexic, Chile etc.).

fi înlăturată Cuba din sis- 
interamerican, a eșuat".

agenția
amî-

Prezențe romînești 
peste hotare

EREVAN 27 (Agerpres) — 
TASS transmite i

Pe scena Teatrului de Operă 
din Erevan cântărețul romîn Ion 
Piso, solist al Operei 
Stat din Cluj și al 
-„George Enescu" din 
interpretat rolul lui 
din opera „Tosca" de 
a cîntat, de asemenea, în operele 
;fiigoletto“ și „Traviata" de Ver
di. Toate aceste trei spectacole 
S-au bucurat de un excepțional 
succes. La cererea publicului cîn- 
târețul romîn a repetat de două 
și trei ori unele arii.

După cum a declarat intr-un in
terviu acordat corespondentului a~ 
genției TASS artista poporului a 
IȘR.S.S., Tatevik Sazandarian, Ion 
Piso captivează publicul prin bo
gatele sale calități vocale și prin 
marea sa măiestrie artistică. Căl
dura și strălucirea vocii sale îi a- 
duc acestui cîntăreț un permanent 
succes birte meritat.

Romine de 
Filarmonicii 
București-, a 
Cavaradossi
Puccini. El

NEW, [YORK 27 (Agerpres). 
TASS transmite :

Organizația Națiunilor Unite 
trebuie să adopte măsurile cele 
mai hotărîte pentru a pune 
capăt războiului colonial din 
Angola, а declarat la 26 ia
nuarie delegatul Guineei, Di
allo iTelli. Luînd cuvîntul la 
ședința plenară a celei de-a 
16-a sesiuni a Adunării Gene
rale a O.N.U., în cadrul dez
baterilor cu privire la situa
ția din Angola, reprezentan
tul Guineei i-a condamnat ve
hement pe colonialiștii portu
ghezi pentru politica lor 
exterminare în masă 
lației angoleze.

Portugalia, a spus 
rează voința O.N.U. 
tă în Carta O.N.U., în rezolu
țiile 'Adunării Gfenerale și ale 
Consiliului de Securitate, în 

j. decTărațiâ^ cu privire la acor-

de 
a popu-

el, igno- 
exprima-

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

\ Franța să evacueze complet
baza navală și

TUNIS 27 (Agerpres).
Luînd cuvîntul la o adunare 

politică a partidului Neo-Des- 
tur, președintele Republicii 
Tunisia, Burghiba, referindu- 
se la tratativele franco-tuni- 
siene care au avut loc recent 
la Roma, a declarat că Tuni
sia nu va renunța la cererea 
ea Franța să evacueze complet

-=©=- ------- w

„Ragner 3“ 
nu va atinge Luna 
NEW YORK 27 (Agerpres). 
După cum transmit agen

țiile occidentale de presă, lă 
26 ianuarie S.U.A. au încer
cat să lanseze o rachetă spre 
Lună de la centrul de experi
mentare Cape Canaveral. Ra
cheta purtătoare este de tipul 
„Atlas Agena" și transportă 
o navă cosmică „Rănger-3“ 
dotată cu instalații de televi
ziune și diverse aparate știin
țifice.

După cum relatează agenția 
France Presse, „Ranger-3“ s-ă 
îndepărt'at însă de orbita pre
văzută și nu va măi atinge 
Luna deoarece, potrivit comu
nicatului N.A.s.A. (Administra
ția Națională pentru proble
mele aeronauticii și cercetării 
spațiului cosmic), în cursul 
zborului racheta a imprimat 
navei o viteză mai mare de- 
clt cea stabilită Inițial, făcînd-o 
să se îndepărteze ’de Lună și, 
probabil, să ajungă pe o orbi- 

f tă în jurul soarelui. „Statele 
Unite — scrie cu amărăciune 
agenția United Press Interna
tional — au înregistrat astăzi 
un nou insucces în intenția 
de a trimite un pachet de in
strumente în Lună care să fil
meze suprafața acesteia". Cau
zele care au provocat noul 
eșec nu sînt încă cunoscute.

_=©=_

Tel-Aviv ; Adunarea foștilor 
deținuți de la Auschwitz 
TEL AVIV 27 (Agerpres). 
La Tel Aviv a avut loc

aeriană Bîzerta
baza navală și aeriană Bizerta.

Burghiba a arătat, că la tra
tativele de Ia Romă, Franța 
s-a arătat dispusă să evacue
ze baza în decurs de circa doi 
ani începînd de la o dată ne
precizată și cu condiția ca 
baza să fie „reactivată" în 
cazul pericolului unui război. 
Tunisia a respins aceste pro
puneri și tratativele au tre
buit să fie întrerupte. S-a că
zut însă 'de acord ca ele să.fie 
reluate la 1 iulie. P.reședintele 
Burghiba și-S exprimat spe
ranța că francezii vbr fixa cu 
ocazia acestor» tratative o dată1 
precisă pentru începerea ope
rațiunilor de evacuâre și vor 
renunța la condiția „reacti- 
vărn".

Reprezentanții O.N.U. în Congo 
„restabilesc" înțelegerea cu Chombe
LEOPOLDVILLE 27 (Ager

pres).
Fostul reprezentant al O.N.U. 

în Congo, Sture Linner, a de
clarat la 26 ianuarie înainte 
de a preda această funcție lui 
Robert Gardiner, că forțele 
O.N.U. au pus la punct un 
plan pentru desfășurarea unor 
operațiuni împotriva unități
lor armatei naționale congo
leze. care luptă împotriva se
paratiștilor în nordul Katan- 
găî. Linner a declarat că acest 
plan a și început să fie pus 
în aplicare.

In 'declarația sa, Sture Lin
ner și-â manifestat „optimis
mul" în privința evoluției si
tuației din Congo, deși se știe 
că această situație nu a cu
noscut nici o îmbunătățire în 
ultima vreme, că rezoluțiile 
Consiliului de Securitate nu 
ău fost nici pină 'acum înde-

plinite și că, renunțînd la în
datorirea lor principală și a- 
nume de a alunga din Congo 
pe mercenarii străini, asigu- 
rînd unitatea și independența1 
acestei țări, foitele O.N.U. în
treprind acțiuni împotriva e- 
lementelor patriotice congole
ze. „Optimismul" lui Linner 
se întemeiază, potrivit spuse
lor sale, pe faptul că ar fi in
tervenit o îmbunătățire în re
lațiile dintre autoritățile O.N.U. 
și clica lui Chombe. El a pre
tins chiar că problema mer
cenarilor străini ar fi pe cale 
de rezolvare pentru simplul 
motiv că Chombe i-a făcut 
cunoscut că ar fi renunțat la 
un 
pă 
un
au
luni în urmă). Incîntat de „în
țelegerea" manifestată 
Chombe, Linner î-a dat asi
gurări asupra intențiilor au
torităților O.N.U. în legătură 
cu societatea „Union Miniere" 
pe care, a spus el, „Națiunile 
Unite doresc s-o vadă reluîn- 
du-și activitatea".

Nu este de aceea de mirare 
că și Chombe la rindul său s-a 
arătat foarte satisfăcut de re
lațiile existente în prezent în
tre autoritățile O.N.U. și cli- 

„Constatăm, a declarat 
evidentă mulțumire în 
unei cuvîntări rostite 
Elisabethville, că înțe

se restabî-

număr de mercenari. (Du- 
cum se știe, este vorba de 
număr de mercenari care 
părăsit Katanga cu cinci

o 
adunare a foștilor deținuți de 
la Auschwitz care au aniver
sat 17 ani de la eliberarea lor 
de către Armata Sovietică. 
După ce au descris coșmaru
rile din acest lagăr al morții, 
vorbitorii au îndemnat să se 
continue lupta împotriva neo- 
nazismului și antisemitismu
lui. Ei au cerut să fie deferiți 
justiției criminalii fasciști 
Gldbke și Heusinger.

fetlbi de eliberare 
națională din Vietnamul de sud

S.U.A. trebuie să". înceteze ne
întârziat toate actele de agre
siune armată', să evacueze în
tregul lor Armament, să-și re
cheme consilierii militari și 
trupele din Vietnamul de sud. 
Frontul național cheamă popu
lația Vietnamului de sud să 
intensifice lupta pentru înce
tarea imediată a persecuțiilor, 
represiunilor, arestărilor și h- 
sașinării în masă a patrioților, 
pentru acordarea de dresuri 
democratice populației.

0—-——•

Deficitul balanței de plăți a S.U.A.
WASHINGTON 27 (Agerpres)'. 
După cum relatează agenția 

americană Associated Press, 
balanța de plăți ă S.U.A, a în
registrat o bruscă înrăutățire 
în ultimul timp. Intr-un dis
curs rostit la 23 ianuarie în fața 
unei asociații din Chicago, 
Edward Gudeman, ministru 
adjunct al Comerțului al 
S.U.A., a declarat că deficitul 
balanței de plăți a Statelor 
Unite s-a înrăutățit în mod 
neașteptat în cursul ultimului 
trimestru al anului 1961, fără 
a se putea determina cauzele 
acestei înrăutățiri. Ca' urmare 
a acestui fapt, a declarat Gu
deman, deficitul balanței de 
plăți a S.U.A. s-a ridicat pe 
anul 1961 la cifra de 
2.100.000.000 de dolari, între- 
cînd cu mult pronosticurile 
administrației care sconta pe 
un deficit care să nu depă
șească 1.700.000.000 de dolari. 
Agenția France Presse relatea-

Declarația Fron

SAIGON 27 (Agerprest
După cum anunță Agenția 

Vietnameză de Informații, 
Frontul național de eliberare 
a Vietnamului de sud a dat 
publicității o declarație în. ca
re protestează energic împo
triva actelor agresive ale- 
S.U.A. în Vietnamul de sud și 
cere să se pună capăt unelti
rilor imperialiștilor americani 
care primejduiesc pacea în 
Indochina și în întreaga lume.

in declarație se spune că

ză că cifra de 2.100.000.000 do
lari nu reprezintă adevărata' 
situație a deficitului de plăți 
a S.U.A. pe anul 1961.

„In ciuda optimismului a- 
fișat de președintele Kennedy 
în cele trei mesaje recente, 
perspectivele economice ale 
S.U.A. în viitorul an bugetar 
nu sînt promițătoare. Potrivit 
agenției Associated Press, de
ficitul balanței de plăți a 
S.U.A. va continua să persiste 
și în anul 1962 înregistrînd 
chiar o creștere îngrijorătoa
re. „Anul 1962 — scrie agenția 
— va fi cel de-al 5-lea an con
secutiv cînd balanța de plății 
a S.U.A. va înregistra deficite 
îngrijorătoare". Potrivit agen
ției, care în sprijinul celor a- 
firmate citează aprecierile a 
40 de experți economici gu
vernamentali, deficitul balan
ței de plăți a S.U.A. în anul 
1962 va atinge impresionanta' 
cifră de 3.000.000.000 dolari.

de

ca sa. 
el cu 
cursul
Joi la
legerea reciprocă 
lește în relațiile dintre Katan
ga și O.N.U. și nu putem decît 
să ne felicităm pentru a- 
ceasta".

darea independenței țărilor și 
popoarelor coloniale.

Adunarea Generală trebuie 
să condamse categoric răz
boiul colonial din Angola și să 
aplice Portugaliei sancțiuni în 
conformitate cu articolele 41 
și 42 din Carta O.N.U.

Delegatul Guineei a subli
niat că de partea poporului 
Angolei care luptă pentru in
dependență, se află toate po
poarele iubitoare de libertate.

Cuvîntarea delegatului Ca
nadei s-a înscris pe linia po
zițiilor adoptate de reprezen
tanții blocului occidental. Dis
cursul său s-a redus la îndem
nul de a acționa „înțelept", 
întrucît „o hotărîre nejustă 
ar putea să distrugă tot ce 
s-a realizat datorită aportu
lui considerabil radus de Por
tugalia la dezvoltarea mate
rială a Angolei". In același 
timp reprezentantul Canadei a 
recunoscut că faptele citate 
în raportul subcomitdtului 
O.N.U. cu privire la 
din Angola dovedesc 
porul angolez duce o luptă 
dreaptă.

Delegatul Republicii Popu
lare Ungare, K. Csatordai a 
subliniat necesitatea adoptării 
unor măsuri urgente pentru Ц 
determina Portugalia să înce
teze războiul colonial din An
gola și a asigură înfăptuirea 
cit mai grabnică a dreptului 
poporului angolez Ia autode
terminare și independență. Ef 
a subliniat poziția fățărnică a 
puterilor coloniale în proble
ma situației din Angola.

Delegatul Ungariei a spriji
nit proiectul de rezoluție al 
Poloniei și Bulgariei care con
damnă cu asprime pe colo
nialiștii portughezi, prevede 
sancțiuni împotriva Portuga
liei și interzicerea livrărilor de 
armament către aceasta.

Telegrama adresată de D. Aidit 
Biroului Politic al С. C.
al Partidului Comunist 

din Olanda
HAGA 27 (Agerpres). »•.
Biroul Politic al C.C. 'al 

Partidului Comunist din Olan
da a primit o telegramă din 
partea lui D. Aidit, președin
tele C.C. al Partidului Comu
nist din Indonezia.

In numele comuniștilor in
donezieni și al tuturor oame
nilor muncii din 
Aidit mulțumește 
Comunist și clasei 
din Olanda pentru 
tea cu poporul indonezian în 
lupta sa pentru eliberarea 
Irianului de vest de sub domi
nația colonialiștilor olandezi.

Lupta comuniștilor olandezi 
pentru retragerea trupelor o- 
landeze din Irianul de vest se 
arată în telegramă, este un e- 
xemplu strălucit de interna- 

I ționalîsm proletar.

siiuația 
că po-

Indonezia, 
Partidului 

muncitoare 
solidarita-

PROGRAM DE RADIO
29 ianuarie

la Casa de cultură din Orăștie,
21.30 Coruri din opere. PRO
GRAMUL II. 12,15 Prologul 
din opera „Neamul Șoimăreș- 
tilor" de Tudor Jarda, 12,45 
Muzică ușoară, 13,25 Din via
ța de concert a Capitalei,
14.30 Muzică populară romî
nească și a minorităților na
ționale, 15,00 Program de arii 
din operele compozitorilor 
francezi, 16,30 Vorbește Mos
cova I 18,05 Concert de muzi
că ușoară din țări socialiste, 
18,35 Doine și jocuri populare 
romînești, 19,40 Ghid muzical - 
(11) (reluare), 21,00 Actuali
tatea Radio, 21,30 Lecturi la 
cererea unor oameni ai mun
cii din agricultură, 22,00 Din 
muzica popoarelor sovietice.

PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul 
medicului, 8,00 Din presa de 
astăzi, 9,00 Tinerețea ne e 
dragă, 10,08 Cîntă corul de 
copii al Radioteleviziunii, 10,30 
Muzică romînească de estradă,
11.30 Almanah științific, 12,15 
Să citim împreună : „Sămînță 
în nisip" de V. Teitelboim 
(Chile), 13,05 Călătorie muzi
cală — program de muzică u- 
șoară, 14,30 Muzică din opere
ta „Sînge vienez" de Johann 
Strauss, 15,45 Muzică ușoară, 
16,25 Fragmente din opera 
„Hovanscina" de Musorgski,
17.30 Prietena noastră cartea, 
18,00 Lucrări inspirate din 
lupta poporului nostru pentru 
libertate, 19,25 Din muzica po
poarelor, 21,00 Cu microfonul
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