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Proletari din toate țărik, uniți-vă,

UZINA PAROȘENI
Titlul de

Străduindu-se să a- 
ducă □ contribuție cît 
mai mare la acoperirea 
vîrfului de sarcină din 
perioada iernii, colecti
vul de muncă al termo
centralei Paroșeni a cu
cerit locul I pe țară în 
întrecerea dintre uzinele 
electrice. Acest lucru a 
fost confirmat de analiza 
recent efectuată de sec
torul economic al Minis-

fruntași
teruluî minelor și energi 
ei electrice. Sucesul ob
ținut a impulsionat și 
mai mult activitatea har
nicilor muncitori, tenni- 
cieni și ingineri care lu
crează la termocentrala 
Paroșeni. De aseme
nea, s-au realizat în 
perioada 1—31 ianua
rie 1962 o economie de 
421.438 kWh. la consu
mul propriu tehnologic.

I N О V
de muncitori șl

și realizată de tov. 
uzână de o unanimă

practică 
pentru

se elimină- 
sfărî marea

A Ț I E
Zilele acestea un colectiv 

tehnicieni de la termocentrala Paroșeni a pus
la punct o nouă inovație : concasor pentru sfă- 
rîmarea zgurii la pîlnia(rece din secția caza- 
r^*W. Inovația concepută 
Crăinic Petru se bucură în 
apreciere.

Prin introducerea ei în 
complet munca manuală
zgurii care.se cimentează în pîlnia rece, se re
duc orele neproductive în secția cazane și se 
realizează economii.

■ 1 La executarea pieselor și asamblarea conca- 
sorului s-au evidențiat, alături de inovatorul 
Crainic Petru, lăcătușul Abfudean 
strungarii Muneran Traian, 
Mfcnică Gheorghe și frezorul 
Dornic Tlberiu.

Sfmion,

învăfăminfu' agrozootehnic 
la Bănifa

indicațiile 
țară a ță- 

colectiviști, înto- 
din Banița 
recent, cu 

organizației

au 
aju- 

de
popu-

un 
Pri-

Urnind 
consfătuirii pe 
rănilor 
vărășiții 
înființat 
torul
partid și a sfatului 
Iar din localitate, 
curs agrozootehnic, 
mele două lecții (ținute
pînă acum) sau bucurat 
de multă atenție. Luînd 
cuvîndul, numeroși ță
rani întovărășiți au ară
tat aă în activitatea lor

noile cunoștințe agrozo
otehnice îi ajuta să ob
țină în viitor rezultate 
mai bune în creșterea și 
îngrijirea animalelor. Ei 
au mulțumit cu multă 
căldură organelor locale 
de conducere pentru gri
ja și atenția pe care a- 
cestea o acordă zi de zi 
întovărășiților și sau an
gajat să nu- lipsească de 
la nici o lecție.

I.' VOIN 
profesor

©

Un nou cepe de citit
, la ini- 
de femei 

cartierul 
de 7 ani 
a luat 
cerc dc 

citit pentru gospodine. 
Cu prilejul deschiderii 
cercului, tovarășele Cse 
ki Ileana și Stoican Gre- 
ty au prelucrat din zia
rul „Drumul socialismu
lui" mgi multe articole

brigăzii conduse de minerul Drob Gheor- 
ritmic la suprafață cantități însemnate 
plan. Randamentul de peste 6 tone pe

Din abatajul 
ghe sînt trimise 
de cărbune peste 
post, depășirea planului cu aproape 280 tone obținute de 
minerii brigăzii pînă la da ta de 25 ianuarie, au făcut ca 
brigada să se situeze fruntașă la mina Vulcan.

Clișeul nostru înfățișează un schimb al brigăzii din ca
re fac parte minerul șef de schimb Ohreanu Pinen 
(drapta), Pădure Sabin’ și Rusu Constantin.

Agitata prin viu grai — 
la un nivel tot mai înalt I

Zilele trecute, 
țiativa comisiei - 
din Vulcan, în 
de lingă Școala 
din localitate 
ființă un nou

tra-legate de sarcinile 
sate de Conferința regio
nală de partid. La dis
cuții au participat Smitco 
Maria, Antal Elena, Ho- 
dan Rozalia și Nemeș 
Irina.

Tot în acest cartier se 
preconizează în viitorul 
apropiat înființarea unui 
cerc pentru • lucru de 
mînă.

C. I.
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In timD recordA

Nu de mult sub îndrumarea 
maistrului energetic Sas Gheorghe, 
echipele conduse de Bușu Gheor
ghe, Girnaț Teodor, Dismacek 
Aurel și Stănișel Gheorghe de la 
termocentrala Paroșeni au execu
tat iri timp record o lucrare deo
sebit de importantă : trecerea ali
mentării electropompei nr. 3 pe 
altă secție și darea în exploatare 
a unei noi electropompe. Pentru 
a nu aduce perturbări în procesul 
de producție, echipele au execu
tat lucrările în numai două zile și 
două nopți în loc de o săptămî" 
nă. Cu acest prilej ei au recupe
rat . 120 m. cablu de forță.

Așa l-a surprins fotoreporte
rul nostru pe Baki Ervin, șef 
de tură în camera de comandă 
a termocentralei Paroșeni, 
dlnd comandă pentru excita
rea generatorului ca să se 
mențină parametrii de func
ționare. Utemistul Baki Ervin 
este unul dintre fruntașii ter
mocentralei.

'Aproape că nu există sector 
'al economiei naționale care 
să nu fie influențat în dez
voltarea sa de producția de 
cărbune. Dezvoltarea indus
triei siderurgice, energetice, 
chimice și a altor ramuri ale 
economiei naționale impune 
sporirea continuă a produc
ției de cărbune și îndeosebi a 
producției de cărbune cocsifi- 
cabil. Nevoile de cărbune ale 
patriei noastre care pășește 
cu avînt pe calea desăvîrșirii 
construcției socialiste, cresc 
an de an. Ținînd seama de a- 
ceste necesități, Congresul al 
Ш-lea al P.M.R. a prevăzut 
măsuri care să asigure o sim
țitoare creștere a producției 
de cărbune în anii șesenalului.

Luptînd cu entuziasm sub 
conducerea organizațiilor de 
partid pentru îndeplinirea 
sarcinilor trasate de Congresul 
partidului, minerii din Valea 
Jiului au dat patriei în inter
valul care s-a scurs pînă a- 
cum din acest an însemnate 
cantități de cărbune peste 
sarcinile de plan, majoritatea 
colectivelor exploatărilor mi
niere îndeplinindu-și cu cinste 
angajamentele luate în între
cerea socialistă. Anul acesta 
harnicii noștri mineri au ob
ținut, de asemenea, succese 
importante în creșterea ran
damentelor, îmbunătățind în 
același timp simțitor calita
tea cărbunelui.

înfăptuirea importantelor o- 
biective puse în' fața colecti
velor exploatărilor miniere de 
Conferința regională și Confe
rința orășenească de pârtiei, 
realizarea angajamentelor de 
întrecere pe anul 1962, impun 
necesitatea ridicării nivelului

activității și a muncii pollti-, 
ce de masă desfășurate de or
ganizațiile de partid in vede
rea mobilizării tuturor mun
citorilor, inginerilor și tehni
cienilor la muncă avîntată 
pentru folosirea deplină a u- 
tilajelor și agregatelor în sco
pul sporirii producției și a 
productivității muncii, pentru 
îmbunătățirea calității cărbu
nelui, pentru economisirea e- 
nergiei și 
reducerea 
ducție.

Ca un 
nivelului 
masă, al creșterii eficacității 
ei, o largă extindere cunoaște 
mișcarea pentru îmbunătățirea 
calității cărbunelui. Inițiativa 
„Nici un vagonet de cărbune 
rebutat pentru șist" a fost ЙЙ- 
brășițată de marea majorita
te a brigăzilor de mineri. Ex
tinderea acestei inițiative a 
determinat îmbunătățirea cali
tății cărbunelui pe întregul 
bazin carbonifer. 
„Trei fîșii în două 
„Ziua și două fîșii" desprinse 
din hotărîrea Conferinței Oră
șenești de partid mobilizează 
tot mai puternic brigăzile de 
mineri din abatajele frontale 
spre noi succese în creșterea 
randamentelor.

Militînd pentru Întărirea 
răspunderii față de îndeplini
rea angajamentelor luate cu 
prilejul dezbaterii cifrelor de 
plan pe 1962, pentru extinde
rea metodelor folosite de bri
găzile fruntașe, pentru folo
sirea mai bună a utilajelor, 
comuniștii, ‘ agitatorii _ de la 
mina Uricani au contribuit la

materialelor, pentru 
cheltuielilor de pro-

rezultat al ridicării 
muncii politice de

Lozincile 
zile“ și

(Continuare în pag. 3-a).
Minerul Omșor Nicolae lucrează împreună cu 

brigada sa în pregătiri, la sectorul ІІІ al minei 
Lupeni. In fiecare zi din acest an brigada con
dusă de el și-a îndeplinit și chiar depășit pla
nul de pregătiri.

Iată-1 discutînd cu o parte diri ortacii săi des
pre rezultatele obținute în întrecere.

Pe lingă Școala de 7 ani din Bărbăteni func
ționează din luna noiembrie 1961 .un curs popu
lar de limbă rusă. Lecțiile predate de către în
vățătoarea Nereanțu Valentina se bucură de 
un mare interes.

Multă silință la învățătură dovedesc tov. Mi • 
cuiescu Constantin, zidar la șantierul 7 con
strucții, Mantale Tița, gospodină din colonia 
Bărtăteni, Boloșin Constantin, șofer la I.C.O. 
Lupeni, Kiss Francisc, muncitor și Lazăr Ana, 
casnică

Pentru ca învățămîntul să se poată desfă
șura în cele mai bune condiții conducerea școlii 
a pus la dispoziția cursanților o sală de clasă 
bine încălzită.

ЕМП. TETILEANU
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O deservire cit mai prompta 
și civilizată în magazine!

In
țeaua comercială de» stat 
din Valea Jiului a cu
noscut o largă dezvol
tare. Au fost deschise 
numeroase magazine noi 
alimentare și industriale. 
In noile cartiere munci
torești din Petroșani, Lu
peni, Vulcan, Petrila și 
Lonea au fost amenajate 
circa 50 de unități co
merciale. Se îmbunătă
țește continuu și înzes
trarea magazinelor. In : 
anul trecut, de exem
plu marea majoritate 
a magazinelor alimen
tare din Valea Jiului 
au fdst dc-tat? îu "iao-

ultimii ani re-

Marfuri de sezuft 
din abundență

Magazinele industriale 
din Petroșani au fost 
aprovizionate la timp și 
în cantități. . suficiente 
cu mărfuri pentru sezo
nul dc iarnă. Dacă in
tri îu magazinul nr. 1. 
textile (responsabil Schre. 
ter Adolf) privirea îți 
este atrasă de abunden
ța de mărfuri de sezon 
intre care : stofă - pen
tru paltoane, urson dc 
diferite culori, catifea 

. „cord“; dittin, ■ .bărchet, 
finet etc. Dc : asemenea.
i.-avazinvl ne. 2 de m-

bilier nou și cu vitrine 
frigorifice..

eerie și galanterie este 
bine aprovizionat cu 
diferite sortimente,, ca de 
pildă, cojoace, fulare, mă
nuși de piele, ciorapi, 
bocanci, șoșoni, cisme de 
cauciuc pentru femei și 
bărbați și altele.

In aceste magazine,, 
mărfurile de sezon sînt, 
expuse plăcut și atră
gător atît în rafturi cît 
și în vitrinele eXtfdoa 
re. Nu-î de mirare că 
aceste magazine cunosc 
o afluență mare de 
cumpărători ceea ce fa
ce ca planul lor de vîn- 
zări să fie depășit sim
țitor.

care.se


STEAGUL RQfU

A

EHNICI!
ст

CÎFEVA ASPECTE PRIVIND FOLOSIREA 
ТЕНЫ1СЫ NOI LA MINA ANINOASA
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tJn cnvmt hotărîtor
Kidicarea continuă a pro

ductivității muncii în vederea 
creării bazei materiale pentru 
realizarea obiectivelor econo
mice urmărite de colectivul 
minier de la Aninoasa presu 
pune promovarea cu curaj a 
tehnicii noi. In ce măsură i 
s-a creat drum tehnicii noi in 
abatajele și lucrările de pre
gătiri, in transportul minei 
Aninoasa ?

De la an la an tot mai mul
ate mașini și utilaje perfecție 
nate au fost puse la dispozi
ția minerilor ca să-și poată 
realiza cu succes și cu maj 
multă ușurință sarcinile de 
producție mereu sporite. Ast
fel, o listă cuprinzătoare al
cătuiesc numai utilajele mo
derne eu care a fost dotată 
mina Aninoasa in ultimul timp. 
A fost introdus 
pneumatic rotativ la majori
tatea sectoarelor de produc
ție. Un număr de 20 perfora
toare pneumatice rotative sînt 
folosite de minerii sectorului 
■I, iar 10 bucăți de cei de la 
sectorul IV. La sectorul II sînt 
folosite perforatoare electrice. 
Pentru mecanizarea Încărcării 
cărbunelui în abataje 
au fost introduse trei mașini 
de încărcat tip G.N.L., iar mi
nerilor de la pregătiri 
dat spre folosință mașini de 
încărcat cu cupă și reîncărcă- 
toare cu bandă. Trebuie amin
tit, de asemenea, faptul că au 
fost introduși în subteran, In 
cursul anului trecut, 37 su
porți telescopici pentru susți
nerea perforatoarelor și ușu
rarea efortului fizic al mineri
lor. In vederea combaterii pra
fului silicogen la înaintările 
în piatră s-au dat brigăzilor 
miniere 5 aparate „Nemcsek" 
pentru captarea uscată ă pra
fului.

In măsura in care utilajele 
noi sînt judicios folosite, re
zultatele muncii minerilor sînt 
din cele mai bune. Iată cîteva 
exemple. Minerii din brigada 
de pregătiri condusă de Pop 

jVasile au primit ca sarcină în 
cadrul sectorului V investiții 
să execute lă orizontul IX* ga
leria principală spre puțul 
sud. Fiind o lucrare importan
tă, de lungă durată — 1000— 
1260 metri lungime — aici se 
folosește la încărcarea steri
lului mașina de încărcat 
B.P.M.-1. In primele două de- 
eade din ianuarie minerii bri
găzii au sporit randamentul 
cu 6,27 m.c./post ceea ce le-a 
permis să depășească planul 
eu 23,1 la sută.

Sectorul de investiții are 
sarcina de aOrealiza la beto- 
narea galeriilor un volum de 
aproape 10.000 m.c. beton. 
Majoritatea brigăzilor de la 
lucrările de betonare fac a- 
mestecul materialului de be
tonare mecanizat folosind pen
tru aceasta betoniere cu ca
pacitate de 150 litri, ceea ce, 
pe lingă ușurarea muncii și 
creșterea randamentului, con
tribuie Ia ridicarea calității
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in mină, 
invocate 
Anine a - 

Sistemul

' Г

perfora jul

cameră

li s-au

Minerii din Aninoasa au de 
realizat anul acesta indici 
de producție mult mai mari 
de cit cei obținuți pînă a- 
cum. , Bizuindu-se pe posi
bilitățile tehnico-materiale 
de care dispun, harnicii mi
neri aninoseni s-au angajat 
să depășească sarcinile de 
plan pe 1962 cu 22.000 tone 
cărbune de calitate, să creas
că randamentul cu 0,030 to
ne cărbune pe post peste cel 
planificat, să obțină econo
mii la prețul de cost de 
750.000 lei. Cum și prin ce 
mijloace vor fi realizate a- 
ceste obiective de întrecere ?

lucrărilor de betonare. Așa se 
explică faptul că folosind 
la capacitate betoniera și ce
lelalte utilaje, minerul Farkas 
Ștefan cu ortacii săi, care lu
crează la camera mașinii de 
extracție a puțului orb nr. 7, 
au realizat la lărgire și beto
nare un randament mai mare 
de cit cel planificat cu 0,18 
m.c. pe post și o depășire de 
plan de 18 la sută.

Deosebit de concludent au 
ieșit in evidență foloasele a- 
duse de introducerea tehnicii 
noi Ia brigada tov. Kiss Dezi- 
deriu. In puțul orb nr. 6, pe 
care-1 adincește brigada șub 
orizontul IX, a fost introdus 
zilele trecute un greifer tip 
L.C.H.-2 de fabricație polone
ză. Minerii brigăzii au primit 
cu deosebită bucurie acest u- 
tilaj modern, care îi scutește 
de efectuarea operației grele 
de Încărcare a sterilului in 
puț, fi’ndu-le de un real folos 
pentru creșterea productivită
ții muncii. Avind capacitatea 
de 0,1 m.c. grelferul încarcă 
o chiblă din trei cupe, reali - 
zind o productivitate nomi
nali de 8 m.c./oră. In două 
decade din luna ianuarie mi
nerii brigăzii au sporit randa
mentul cu 0,10 m.c./post față 
de planificat, iar planul l-au 
depășit cu 16 la sută. Dar suc
cesele brigăzii au făcut un 
mare salt după introducerea 
greiferului.

Ne întoarcem 
înapoi ?

După o perioadă scurtă 
folosire la încărcarea cărbune-

de

iui in abatajele cameră, cele 
3 mașini de încărcat GNL au 
fost scoase afară. Ele se „o- 
dihnesc" acum, iar minerii au 
luat din nou lopata 
Ce-i drept, motivele 
de conducerea minei 
sa sînt ini -raeiate.
de armare în abatajele came
ră nu permite folosirea in bu
ne condițiuni (manevrarea ma
șinii se face greoi intre armă
turi, ceea ce implică multe o- 
priri in producție și pierderi 
de timp) a G.N.L.-urilor. To
varășii din serviciul tehnic de 
la combinat și din conducerea 
minei nu s-au ostenit insă pen
tru a rezolva problema îmbu
nătățirii sistemului de susți
nere in abatajele cameră, pen
tru a se putea folosi cu succes 
la încărcarea cărbunelui ma
șinile de încărcat G.N.L., deși 
această problemă se pune de 
vreo 2 ani. Pînă una alta, ma
șinile vor sta multă vreme ne
folosite. Conducerea minei A- 
ninoasa preconizează să le fo
losească la lucrările de 
tire a strat elor 15, 
galeriile de bază 
strate, dar aceasta

Cei 47 de suporți 
stau și ei nefolcsiți. Cauza : 
variația mare a presiunii ae
rului comprimat, din care pri
cină suporții cedează pe ver
ticală, stînjenind munca mi
nerilor la perforat. Minerii 
preferă să folosească suporții 
metalici (ce-i drept rudimen
tari) confecționați cu mijloa
ce proprii. Oare e permis să 
ne întoarcem înapoi la utila
jele vechi, rudimentare, în timp 
ce stau nefolosite cele noi ca
re au costat bani ? Oare pro
blema variației aerului com
primat șl a folosirii suporți- 
lor telescopici nu poate fi so
luționată ? Organele compe
tente din combinat au dato
ria de a lua urgent măsuri 
pentru rezolvarea problemelor 
tehnice ridicate atit de folo
sirea mașinilor de încărcat 
G.N.L. cit și a suporțiior te
lescopici. Tehnica nouă să-și 
spună din plin cuvîntul la 
mina Aninoasa, aducindu-și 
contribuția la realizarea sar
cinilor de plan sporite și a an
gajamentelor luate de mineri!

pregă- 
18, în 
aceste 
tîrziu.

pe 
mai 
telescopici

I. BRADKANU
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Noi utilaje miniere
Exploatările miniere din bazinul 

carbonifer al Văii Jiului sînt do
tate an de an cu noi utilaje și 
mașini moderne, menite să facă 
mai ușoară munca minerilor, să 
sporească productivitatea ei.

Zilele acestea minerii din Lu
peni au primit două locomotive 
Diesel, iar cei din Dîlja două 
mașini de încărcat sosite din 
U.R.S.S. Alte exploatări au fost 
dotate cu diferite piese pentru 
transportoare blindate și 150 va- 
goneți de mină tip UNIO Satu 
Mare.

-
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După schemele publicate in literatura de specialitate, la 
mina Uricani se construiește un dispozitiv pentru spălarea și 
ungerea rapidă a ciocanelor și perforatoarelor pneumatice fără, 
demontarea lor. IN CLIȘEU : Maistrul mecanic Szelan Iosif dă 
indicații de lucru lăcătușului Bucurescu Viorel care a primit sar
cina construirii dispozitivului de ungere.

e
Activiiafea cercurilor A. S. I. Г

ft;

La Lupeni a Feîneeput activitatea
In sfîrșit, după un timp 

lungat în care activitatea 
iui A.S.I.T. de la mina Lupeni 
a fost ca și inexistentă, cercul de 
aici și-a reînceput alele trecute 
munca, deocamdată cu un plan de 
acțiune pentru anul în curs. După 
cum ne informează coresponden
tul nostru A. Mica, cercul dispune 
acum de o 
muncii sale, 
pentru acest 
cienii minei

îndc- 
cercu-

sală special destinată 
In planul de muncă 
an, inginerii și tehni- 
au prevăzut ținerea

unor conferințe cu caracter tehnic 
de informare. Dintre acestea re
marcăm ..Studiul îmbunătățirii in
dicilor tennico-economici la ram- 
bleierea hidraulică", „Raportul 
delegației tehnice care a vizitat 
R.S. Cehoslovacă", „Utilizarea ra
țională a stîlpilor metalici hi
draulici" și altele. De asemenea, 
s-au luat măsuri pentru sprijinirea 
mai activă a muncii inovatorilor, 
pentru organizarea unor schimburi 
de experiență.

la urma studiilor făcute
...La mina Petrila a fost înlo

cuită* căptușeala clasică de la roa
ta Koeppe a mașinii principale 
de extracție. Față de căptușeala 
avută de fabrică, noua căptușeală 
montată asigură un coeficient de

uzură mai scăzut al cablurilor de 
extracție. Tot la mina Petrila au 
fost introduse în exploatare zece 
noi perforatoare electrice rotative. 
Rezultatele funcționării lor tint 
bune.

<

Modernizări la LI. E. Vulcan
Colectivul cercului de studii și 

cercetări de la Uzina 
Vulcan și-a propus să 
documentația pentru 
rea instalațiilor uzinei 
creșterii debitului de 
lectrică.

Lucrările, începute

electrică 
întocmească 
moderniza
ta vederea 
energie e-

în ultima

Putem scoate două cîmpuri pe schimb 
în fiecare aripă a abatajului

La sectorul III al minei Vul
can în abatajul cameră nr. 1 
din stratul 3, muncește brigada 
lui Domokos Andrei. In luna 
ianuarie, de-a lungul a 20 zile 
lucrătoare, această brigadă a 
realizat o avansare de 92 m.l. 
în abataj cameră, avansare care 
include atacările celor două ca
mere și lucrările de prăbușire. 
In unele zile brigada a scos 
pînă lă 9 cîmpuri. Randamentul 
obținut de brigadă este de 7,32 
tone/post față de 4,40 tone/post 
planificat, iar depășirea față de 
plan a ajuns la. 477 tone căr
bune cocsificabil. Aceasta este 
o avansare record pentru sector 
ținînd seama de faptul că alte 
brigăzi cu aceleași condiții de 
muncă obțin avansări medii lu
nare de 50—80 m.l., iar în anul 
trecut avansarea medie în aba
tajele cameră ale minei Vulcan 
a fost de 73 m.l.

Tovarășul Domokos Andrei a 
stat de vorbă cu un colaborator 
al ziarului nostru căruia i-a fă
cut cunoscută munca brigăzii 
sale. Iată ce a declarat el:

„Ca la orice abataj cameră,

și la noi se execută operațiile 
obișnuite, in ordinea cunos
cută : perforare, pușcare, e- 
vacuare și armare. In toamna 
anului 1961 am trecut la per
forarea cu perforatoare rota
tive. De la început mi-am dat

CU V ÎN TUL 
BRIGADIERULUI

seama că la baza succesului 
trebuie să stea buna organi
zare a muncii, gospodărirea 
rațională a locului de muncă.

O dată cu înaintarea fron
tului, la 4 sau 5 m. excavați 
se podește, iar montarea cra- 
țerului se face pe vatra defi
nitiv podită. Transportorul se 
prelungește la nevoie, in mod 
provizoriu, cu un scoc de 1 
m. sau 2 m., înaintea pușcă
rii. La fel, atunci cind timpul 
permite se execută peretele 
de scindură spre cărbune. 
Prin aceasta eliminăm timpii 
morți din munca noastră. 
Astfel, camera o dată ajunsă

8
8
8
8

la hotar, e gata pentru pră
bușire — sau rambleu — fiind 
podită și cu peretele de 
dură gata. Altă dată se 
deau 

schimburi pentru aceste 
rații.

Lucrăm concomitent in am
bele aripi ale abatajului. E- 
șaionarea muncii este insă în g 
așa fel făcută incit pușcarea g 
in cele două fronturi se face g 
la intervale scurte, timpul g 
neproductiv rezultat din aș
teptarea pentru 
gazelor fiind folosit 
provizionarea eu 
lemnos, eu goale, 
stîlpilor și grinzilor în gale
ria de bază. Fină acum am 
obținut o avansare mare, dar 8 
considerăm că tocmai acest 8 
succes constituie premisa ob- 8 
ținerii unei avansări mai mari, 8 
Țelul nostru este ca in scurt " 
timp, cu ajutorul conducerii 
sectorului, să putem păși la 
extragerea a cite două cîm
puri de cărbune pe schimb in 
fiecare aripă a abatajului in 
condiții normale de lucru".

seîn- 
pier- 

cinci și chiar șase 
ope-

evacuarea 
pentru a- 

material 
fasonarea

parte a anului trecut, sînt în pli
nă desfășurare. Așa de pildă, se 
modernizează camera de coman- 

o
de automa- 
ca : acționa- 
a întrerupă- 
semnalizarea

telecomandă 
telecomandă 
de 15 kV;
la întrerupătoarele lini-

8
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8
8
8
8
8
8
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8
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8
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dă a uzinei, folosindu-se aici 
seamă de dispozitive 
tizare și 
rea prin 
toarelor 
avariilor
ilar de 15 kV, realizarea sincro
nizării agregatelor uzinei cu sis- 
ternul național prin liniile de 15 
kV etc.

—=©

Actualitatea tehnici 
pe scurt

• La mina Uricani in sec
torul II la săparea galeriei di
recționale din blocul I—II o- 
rizontul 640, brigada condusă 
de tov. Sorescu Constantin fo
losește eu succes perforatoare 
cu injecție laterală a apei. 
Tot la Uricani, In galeria 
transversală nr. 2, orizontul 
580 blocul V nord, încărcarea 
sterilului rezultat se face cu 
un reincărcător. In ianuarie, 
brigada de aici a Încărcat, cu 
ajutorul acestui utilaj, peste 
plan mai bine de 120 m.c. ste
ril.

• La mina Vulcan, frontalul 
din stratul 3 la sectorul III se 
armează metalic. Acest fapt a 
permis minerilor de aici să 
extragă in luna ianuarie peste 
8400 tone de cărbune, cu mult 
mai mult decît dacă ar fi ar
mat abatajul cu lemn de mină.
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Agitația prin viu grai — 
la un nivel tot mai înalt I

(Urmare din pag. l-a)

îndeplinirea sarcinilor sporite 
de plan.

Acestea sînt realizări cu ca
re colectivele exploatărilor mi
niere din Valea Jiului se pot 
mîndri și care dovedesc că 
minerii noștri se străduiesc să 
fie la înălțimea sarcinilor 
puse în fața lor de cel de-al 
Ш-lea Congres al partidului.

Privind insă înainte, noi tre
buie să punem problema : oare 
nu se putea face măi mult ? 
Nenumărate fapte confirmă 
că da. Experiența unor colec
tive fruntașe, cum sînt cele 
de la minele Uricani și Petri
la, al sectorului HI de la mina 
Lupeni și altele arată că în 
toate exploatările noastre mi
niere există mari rezerve de 
creștere a productivității mun
cii, de îmbunătățire a calită
ții cărbunelui și de reducere 
a prețului de cost.

Aproape în flecare între
prindere mai avem locuri de 
muncă unde nu se acordă în
treaga atenție folosirii depli
ne a utilajelor, extinderii me
todelor avansate, folosirii în 
condiții optime a timpului de 
lucru, unde se manifestă in
teres scăzut pentru îmbună
tățirea calității și pentru re
ducerea prețului de cost al 
cărbunelui. Astfel de lip
suri se manifestă tocmai a- 
colo unde munca politică nu 

ridicat în întregime la ni
velul cerințelor.

In bazinul nostru carbonifer 
avem multe organizații de 
partid care au acumulat o 
bogată experiență în conduce
rea șl desfășurarea muncii 
politice de masă. La mina Pe
trila, spre exemplu, comitetul 
de partid, analizînd posibilită
țile de sporire a producției 
de cărbune pe baza creșterii 
productivității muncii, a în
drumat agitatorii, folosind în 
acest scop membri de partid 
cu experiență din rîridul mi
nerilor, inginerilor și tehnicie
nilor, care au vorbit agitato
rilor despre căile de creștere 
a productivității muncii, des
pre tehnica nouă, despre e- 
Iementele prețului de cost. A- 
gitatori cum sînt tovarășii 
Moldovan Mircea din sectorul 
de transport, Hanc Vaslle, Cîș- 
laru loan din sectorul III, Gă- 
lățan Petru și Michlev Gheor- 
ghe din sectorul II au organi
zat în schimburile în care lu- 

■'’crează convorbiri, discuții și 
consultări cu muncitorii asu
pra posibilităților de îmbună
tățire a procesului de extrac
ție.

Din păcate această expe
riență nu este folosită peste 
tot. Unele birouri de organi
zații de bază, cum sînt cele 
de la sectoarele IU Lonea, IV 
A Lupeni, nu acordă suficien
tă atenție selecționării și in
struirii cu regularitate a agi
tatorilor, nu se preocupă de 
legarea strînsă a muncii po - 
lltice de sarcinile concrete pe 
care viața le ridică în fiecare 
zi în sectorul și 
pectlv.

Datorită slabei 
lipsei de control

abatajul res-

îndrumări și 
din partea

CEL MAI TÎNĂR CITITOR
Minerul Mușat loan din Iscroni 

este un cititor activ. Nu trece o 
săptămină să nu viziteze biblio
teca căminului cultural de unde 
împrumută cărți de literatură po
litică, tehnică și beletristică.

O dată cu el au devenit citi
tori pasionați și membrii familiei 
sale, 
casei 
abia 
cris 
elev 
neți

.. lele
care

Numai Ionel Mușat, mezinul 
care a terminat clasa l-a 

anul trecut rămăsese netrts- 
in fișele bibliotecii. Ajuns 
într-a 11-a frumoasele dinii' 
de basme organizate în zi~ 
de duminică la bibliotecă, la 
participa, nu-l mulțumeau pe 

deplin. Voia să citească singur. 
Taina slovelor nu i se mai pă
rea așa de grea ca la începutul 
primului an de școală.

Zilele trecute s~a prezentat

la șut etc. 
convorbiri 

cu proble- 
la locurile 
asemenea, 
suficientă

birourilor organizațiilor de 
bază, un număr destul de ma
re de agitatori nu folosesc din 
plin posibilitățile pe care le 
au — scurtele pauze pentru 
aerisirea locului de muncă 
după pușcare, întîlmrile la in
trarea și ieșirea de 
— pentru a ține 
zilnice în legătură 
mele care se ridică 
lor de muncă. De 
nu se folosește in 
măsură metoda muncii de lă
murire de la om la om, citirea 
în comun și organizarea de 
discuții în jurul unor articole 
apărute în ziare sau la gaze
tele de perete, ținerea de ex
puneri și conferințe în fața 
unui număr mai mare de au
ditori.

Iată deci că putem îmbu
nătăți mult munca politică 
de masă. Este o datorie a tu
turor birourilor organizațiilor 
de bază, a tuturor comuniș
tilor, a tuturor agitatorilor de 
a nu precupeți nici un efort 
în direcția aceasta;

Pentru un comunist, pentru 
un agitator nu ește o bucu
rie mai mare de cît aceea de 
a vedea cum dă roade cuvîn- 
tul partidului sădit de el în 
Inimile oamenilor. Agitatorii 
din exploatările miniere slnt 
chemați să lupte ca prin cu- 
vîntul șl prin exemplul lor 
înaintat în producție să însu
flețească tot mai mult elanul 
de muncă al minerilor pentru 
a da patriei cărbune din ce 
în ce mal mult, mai bun și 
mai ieftin.

■sse*

O deservire cît mai promptă 
și civilizată în magazine!

(Urmare din pag. l-a)

.Lucrurj bune se pot spune și 
despre magazinele alimentare nt. 4 
(responsabil Anghel Constantin) și 
nr. 20 (responsabil Prisecar Virgil) 
care sînț bine aprovizionate cu di
ferite produse alimentare, acestea 
fiind prezentate îngrijit și cu gust 
în rafturi și vitrine interioare. Co
lectivele acestor două magazine se 
numără, de altfel, printre unitățile 
fruntașe pe Valea Jiului în cadrul 
O.C.L. Alimentara.

Pentru o mai bună deservire
Lucrători din unitățile comerțu

lui nostru sodalist au datoria să 
asigure o bună deservire, promptă 
și civilizată a consumatorilor. Cea 
mai mare parte dintre ei reușesc, 
prin comportarea lor, prin atitu
dinea atentă cu care deservesc în 
magazine să se bucure de aprecie
rea cumpărătorilor. La magazinul 
nr. 1 textile Petroșani brigada de 
bună deservire condusă de vînză- 
toarea Țînțaș Elisabeta și-a cîști- 
gat un bine merjtat renume pentru 
felul cum tratează clienții. De a- 
semenea, la magazinul nr. 2 de 
mercerie și galanterie precum și la 
unitatea alimentară nr. 4 din Petro
șani se evidențiază prin comportare 
și muncă vînzătoarele Toth Ana, 
lanoși Elena, Dobre Elena, Doboș 
Anuța, Benea Doina, Bordea Ma
ria și Lepăduș Irina.

Din păcate mai sînt unii vîn- 
zători care manifestă o atitudine

cerut o

l-a in- 
Ecate-

carte și 
glas tare, 
ii alese

sertar о
numele

singur la bibliotecă și a 
carte de povești.

— Știi să citești l — 
trebat tovarășa Kemeny 
terina.

Ionel luă din raft o 
începu să citească cu 
Bucuroasă bibliotecara 
două cărți cu povești frumoase. 
Apoi scoase dintr-un 
fișă pentru a completa 
„pasionatului" cititor.

Niciodată pînă acum Ionel n a 
fost atît de mîndru și de fericit. 
Cînd 
terina 
el a 
poate 
sa iscălitură și prima sa fișă de 
cititor.

bibliotecara Hemeny , Eca~ 
l-a pus să semneze fise, 

inscălit-o corect și cit se 
de frumos. E doar prima

CORNEA T1TU

Alegerile în organizațiile sindicale • PUBLICITATE
Pieoc№№ onaiwala: аітііішіеа la lini 

a miotilloi ia
Aproape 200 de membri de 

sindicat din sectorul X al mi
nei Petrila au participat zilele 
trecute la adunarea generală 
de dare de seamă și alegeri a 
secției sindicale. Cei prezenți 
au urmărit cu interes darea 
de seamă prezentată de tov. 
Curtean loan, președintele co
mitetului de secție. Ea a re
liefat aportul membrilor din 
comitet, a tuturor muncitori
lor din sector, la îmbunătă
țirea aprovizionării minerilor 
din Petrila, Aninoasa, Lonea 
și Dîlja cu lemn de mină.

In perioada la care se re
feră darea de seamă, comite
tul de secție a 
întrecere aproape toate echi
pele de încărcări 
cări, a mobilizat 
sectorului la descărcarea și 
stivuirea ritmică a materia
lului intrat în depozit, s-a în
grijit ca fiecare echipă să în
carce și să expedieze la ter
menul prevăzut exploatărilor 
miniere lemnul 
prin comenzi.

In ultimul 
din sectorul X 
te 12.000 vagoane 
materiale, au încărcat și tri
mis minerilor mai bine de 
140.000 m.c, lemn de mină. La 
succesele obținute a contribuit 
întreg colectivul de muncă. 
Demnă de remarcat este ac
tivitatea rodnică, desfășurată 
de echipele conduse de tov. 
Ivanov Toma, Dincă Dumitru, 
Pușkaș Emeric, Radu

antrenat în
și descăr- 
muncitorii

de mină cerut

an, 
au

muncitorii 
stivuit pes- 
cu diferite

Dinu,

dese — 
maga-

inadmisibilă față de, buna 
”vire a consumatorilor. La
zinul alimentar nr. 15, vînzătoa- 
rea Oprea Lucia de la raionul 
pîine, pe lingă faptul că se poartă 
necuviincios cu cumpărătorii are 
și obiceiul ca adesea să nu dea 
restul pe motiv că... n-are mă" 
runțiș. Responsabilul acestui ma
gazin, Neamțu loan, pentru ce nu 
s-a sesizat pînă acum de felul 
cum se comportă vînzătoarea O* 
prea?

Atitudini necorespunaătoate fa
ță de cumpărători au, de aseme
nea, și vînzătoarele Kristaly Olga 
de la magazinul alimentara nr. 
6 Petroșani, Tauber Maria de la 
centrul de pîine 133 Petroșani și 
Anghel Ana de la magazinul ali
mentara nr. 17 ~

Este timpul 
dini, care nu 
vînzătoare, să 
tatea lor.

Lucrătorii din unitățile
țului de stat din Valea Jiului sînt 
chemați să asigure o deservire cît 
mai promptă și civilizată. In a- 
cest fel ei își vor cîștlga și mai 
mult aprecierea cumpărătorilor, a 
oamenilor muncii.

Petroșani.
ca astfel de atitu- 
fac cinste

dispară din
acestor 
activi -

comer-

j Fierul vechi așteaptă...
La Lonea au fost organizate a- 

nul trecut multe acțiuni rodnice de 
strîngere a fierului vechi. Anul a- 
cesta însă contribuția lonenilor la 
Zecile de mii de tone de fier vechi 
expediate de tinerii din Valea Jiu
lui la oțelăriile Hunedoarei e sub 
posibilități. S~a terminat cumva 
fierul vechi la Lonea ? Nici vor
bă 1 La Lonea există mari cantități 
de fier vechi care așteaptă ca o 
mină de, bun gospodar să le tul
bure „odihna" și să le trimită a- 
colo unde pot fi de folos. Iată 
cîteva exemple. Prin incinta mi
nei Lonea 1 așteaptă să fie date 
la fier vechi mai multe vagonete 
degradate, scocuri și țevi uzate 
etc. Dar cantitățile de fier vechi 
de aici sînt infime față de cele 
care se găsesc în diferite locuri 
prin Cimpa. Astfel, la numai cițiva 
pași de poarta principală a minei 
Lonea 1 zac 1 vagonet de mină 
degradat, șasiul și trenul de roți 
rămase de, la două vagonete — 
cca. 1000 kg. fier vechi. In apro
piere de podul ce traversează fiul 
spre colonia Cimpa se află un a~

material linooi
Ecoviță loan, Crețescu Nico- 
lae, Căprar Veronica, Smaran- 
dache Gheorghe și altele care, 
In flecare lună, și-au depășit 
cu 20—30 la sută sarcinile de 
producție, devenind astfel e- 
chipe fruntașe în întrecerea 
socialistă. Cu cinste s-au a- 
chitat de sarcini și muncitorii 
fasonatori, cel de la ferăstra- 
îele circulare, sau de la gater 
care s-au străduit să valori
fice cît mai bine fiecare lemn 
pentru armătură și bandaje.

La propunerea muncitorilor, 
comitetul de secție împreună 
cu conducerea sectorului s-a 
străduit să asigure salariați- 
lor din depozit condiții tot 
mai bune de muncă, să redu
că efortul fizic al lemnarilor. 
De exemplu, în incinta depo
zitului s-a instalat un troliu 
pentru manevrarea vagoanelor 
și cărucioarelor încărcate cu 
material, s-a montat o linie 
cu ecar lament îngust între 
liniile C.F.R. ușurînd astfel 
operațiunea de încărcare și 
transport a buștenilor din de
pozit Ia gater, a fost automa
tizat circuitul de jumătăți.

in adunarea de alegeri, 
membrii de sindicat au ana
lizat cu răspundere activita
tea comitetului de secție și în 
ce privește realizarea anga
jamentelor reciproce înscrise 
In contractul colectiv. Astfel, 
majoritatea muncitorilor de la 
încărcări șl descărcări au pri
mit haine de uzură vătuite, 
bocanci șl salopete cu jumă
tate de preț, s-au luat măsuri 
ta mecanicii de locomotive, 
muncitorii de pe mașihi să 
primească în întregime hai
nele de protecție conform con
tractului colectiv.

Participanțli la discuții au 
arătat că în cadrul sectorului 
au existat și unele lipsuri. ’ De 
pildă, unii muncitorii ca Pln- 
tea Aurel, Miclea Adrian, Jia- 
nu Gheorghe, Blro Ștefan și 
alții nu folosesc din plin cele 
8 ore de lucru. Alți muncitori 
ca : Pohl Mihai, Anuța Paras- 
chiva. Calonaș Marton, Furdui 
Eugenia, Marton Iosif și alții 
au obieeiul să lipsească nemo
tivat rde la lucru, In cuvîntul 
lor tov. Giurgiu Gheorghe, 
Ambruș Wilhelm și alți vor
bitori au arătat că noul co
mitet de secție trebuie să lup
te mai mult pentru întărirea 
disciplinei în muncă, să acor
de o atenție sporită educării 
muncitorilor in spiritul res
pectării normelor de tehnica 
securității, să popularizeze 
realizările fruntașilor în pro
ducție, să aibă o preocupare 
permanentă pentru îmbunătă
țirea întrecerii socialiste în 
scopul aprovizionării la timp 
a minerilor cu material lemnos.

Z. ȘUȘTAC

evarat cimitir de fier vechi: 11 
vagonete de mină și 4 cupe de fu
nicular degradate. Anii trecuți, 
cînd în acest loc se afla o carieră 
de pietriș, Cineva a avut năstruș
nica ideie de a abate apele Jiului 
din calea carierei cu un dig... me
talic. Un număr de 15 vagonete și 
3 cupe de funicular au fost înși
rate cap la cap în vadul apei și 
gata digul. Dacă socotim în medie 
greutatea unui vagonet la 600 kg. 
și adăugăm și pe cea a cupelor de 
funicular rezultă că 10—11.000 kg. 
de fier vechi se transformă înce
tul cu încetul In rugină. In curtea 
Școlii de 7 ani din Cimpa stă, de 
asemenea, „uitat" un morman de 
fier vechi — 1500—2D00 kg. — 
care a fost cindva strins aia, dar 
nu a mai butt calea spre 1.С.М.

Cit va mai dura așteptarea a- 
castor importante cantități de fier 
vechii Este de datoria organabrr 
de partid și U.TM. de la Lumea 
să organizeze cit mai curind o ac
țiune de strîngere a acestui fier 
vechi.

I. BALAN

/. C. /?. Д.
—- Filiala Petroșani —

Angajează 
un Inginer alimentar
Condiții de angajare :

1. Diploma de inginer 
alimenta r.

2. Vechime în funcție 
de 4 ani.

.‘."A

j

ANGAJEAZĂ :

— atașamente
Condițiile de studii și 

stagiu Sînt cele prevăzute 
de lege.

Lămuriri suplimentare se

♦
t

-O ingineri constructori X
O maiștri constructori X
ф tehnicieni construcții XJІ

«
5 oX
XФ4

i

*♦
I
♦♦♦♦♦

*
X primesc Ia Grupul de șan-
• tiete T.C.M.C. Coroieștl-
X Vulcan.
o
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦o*

:r:F~-’ 
î• •!4}î 10 alnlia ittiiloi

11 ишгііоі даііііі
Comitetul Filialei de vî- 

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

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

Viza permiselor la vînă
tori se face *pînă la 31 
martie a. c.; iar la pescari 
pînă la 80 aprilie a. c.

Taxele de viză sînt ace*1 
leași ca și în anul 1961 — 
atît pentru vînători cît și 
pentru pescari — și se a- 
chltă la prezentarea per
miselor pentru viză.

Se primesc și membri 
noi, vînători și pescari.

Totodată șe 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 Ii 
se vor aplica sancțiunile ■ 
prevăzute de lege.

•.tsssKSssasc zxsss; i-

Preparatia 
cărbunelui Petrila

ține pe data de 15 fe
bruarie 1962 la sediul pre- 
parației un concurs pentru 
ocuparea următoarelor pos
turi de maiștri :
— maistru

parare
— maistru

principal pre-

I
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Un aparat cit ajutorul căruia 
persoanele lipsite de f acultatea 
vorbirii își pot recăpăta vocea

J MOSCOVA 31 (Agerpres1).
Specialiștii sovietici au construit un aparat cu ajutorul căruia

• persoanele lipsite de facultatea vorbirii își pot recăpăta vocea.
• Acesta constă dintr-un tub de mase plastice în care este montat 
J un vibrator miniatural. Vibratorul este legat de un generator mi- 
» nuscul cu semiconductors, alimentat de o baterie de buzunar. Apa-
• râtul înlocuiește coardele vocale bolnave și pus în contact cu orga-
• nele normale ale vorbirii — limba, buze — produce o vorbire 
J clară șl destul de puternică. In același timp el restabilește timbrul
• inițial al vocii persoanei respective.
****** •-•••••■••» » • »»»»•»»■»• •-* ••••••• »♦»«.• • • r • •

fa Algeria și Franța

Proteste hotărîte împotriva acțiunilor 
teroriste ale O.A.S.

PARIS 31 ’(Agerpres).
Agenția France Presse rela

tează că acțiunile teroriste ale 
O.A.S. continuă atît la Alger 
cît și în celelalte orașe alge
riene. In ziua de 30 ianuarie 
au fost semnalate 49 de aten
tate cu bombe, cel mai mare 
ranăr de atentate după cum 
subliniază agenția France 
Pfesse înregistrat într-o sin
gură zi de la începutul anului.

Vorbind „de atmosfera de 
incertitudine și neliniște" care 
domnește în orașele Algeriei, 
agenția France Presse citează 
un număr de atentate cu 
bombe cu plastic și de o ex
plozie la localul primăriei 
Philippeville etc.

In Algeria ca și în Franța
—=©=— ------- -

Iarteferea [onferiHil 
le la Mata lei Este

PUNT A DEL ESTE 31 (A- 
gerpres).

După nouă zile de neîntre
rupte manevre de culise și 
presiuni puternice din partea 
delegației S.U.A., la Punta del 
Este s-a încheiat cea de-a 8-a 
conferință consultativă a mi
niștrilor Afacerilor Externe ai 
țărilor membre ale O.S.A. Con
ferința a adoptat cu 14 voturi 
pentru, șase abțineri și un vot 
contra o rezoluție în care con
damnă orînduirea existentă în 
Cuba ca fiind „incompatibilă" 
cu „idealurilg" sistemului in- 
teramerican, precum și o re
zoluție cu privire la exclude
rea Cubei din O.S.A. Cele 14 
voturi reprezintă exact limita 
minimă necesară pentru adop
tarea rezoluțiilor.

Potrivit chiar relatărilor a- 
gențiilor de presă occidentale, 
condițiile în care a fost obți
nut votul de la Punta del Este 
pot fi considerate drept o lo
vitură puternică adusă pres
tigiului Statelor Unite în A- 
merica Latină.

CARACAS. Agenția France 
Presse anunță că la 30 ianua
rie cartierul „23 Ianuarie" din 
Caracas — capitala Venezue- 
lei — în care locuiesc peste 
100.000 de persoane a fost o- 
cupat de trupe care au între
prins percheziții. Această ac
țiune se înscrie în valul de 
represiuni dezlănțuit de guver
nul Betancourt împotriva po
porului venezuelian care pro
testează împotriva conferinței 
de la Punta del Este.

MANILA. Guvernul Filipine- 
lor a ridicat recent restricțiile 
asupra devizelor desființînd în 
același timp taxa de 15 la su
tă aplicată tuturor tranzacții
lor de devize. Această măsură 
care echivalează practic cu 
devalorizarea peso-ului a fost 
adoptată la cererea expresă a 
guvernului S.U.A., care ă făcut 
din ea o condiție pentru acor
darea unui împrumut de „sta
bilizare" economică. 

opinia publică își exprimă 
protestul împotriva acțiunilor 
fasciste. La Alger continuă 
greva membrilor carpului di
dactic care cer autorităților 
să adopte, măsuri concrete pen
tru stăvilirea acțiunilor tero
riste. La Alger, Oran și Corf- 
stantine salariații de la per
cepții, vameșii, lucrătorii din 
poștă, se află, de asemenea, 
în grevă; în portul Alger, do- 
gherii au încetat de asemenea 
lucrul.

In Franța sindicatele oame
nilor muncii continuă să or
ganizeze mitinguri în cadrul 
cărora cer guvernului să ia 
măsuri pentru a lichida teroa
rea fascistă. La o adunare a 
membrilor sindicatului națio
nal al lucrătorilor științifici 
din Franța s-a adoptat o re
zoluție în care se atrage aten
ția asupra faptului că îngă
duința de care dă dovadă gu
vernul, permite organizației 
O.ALS. Să-și continue nestîn- 
jenită activitatea teroristă. 
In rezoluție se cere ca toate 
forțele democratice din Fran
ța să realizeze unitatea de ac
țiune împotriva primejdiei 
fasciste.

------ ••--•—====•-------------

Оамі munții Iii Junii se oregălest 
îi ytteiea „elensivei le вііймГ

TOKIO 31 (Agerpres).
O dată cu venirea primăve

rii, în Japonia se desfășoară 
tradiționala „ofensivă de pri
măvară" a oamenilor muncii 
pentru apărarea intereselor 
lor vitale, a drepturilor lor 
democratice. In acest an se 
prevede ca lupta să ia o am
ploare fără precedent. Guver
nul Ikeda, care se află într-o 
situație grea în urma prăbu
șirii politicii sale economice, 
intenționează să arunce în
treaga povară a crizei econo
mice pe umerii clasei munci
toare. Luind cuvîntul Ia 26 ia
nuarie la conferința Federației 
organizațiilor economice din 
Japonia (marele patronat), 
primul ministru Ikeda a cerut 
patronilor „să abordeze cu 
prudență problema majorării 
salariilor". Ikeda consideră că 
în urma refuzului patronilor 
de a majora salariul munci
torilor, și guvernul va putea 
să procedeze la fel față de 
muncitorii și funcționarii din 
întreprinderile de stat.

Problema salariilor nu s-ă 
pus întîmplător. Potrivit dă-

Juristul englez Chorley protestează 
împotriva persecutării comuniștilor în S.U.A. 
LONDRA 31 (Agerpres).
Cunoscutul jurist englez lor

dul Chorley, a protestat îm
potriva persecutării comuniș
tilor în S.U.A. După1 cum scrie 
ziarul „Daily Worker", în scri
soarea ădresată organizației a- 
mericane „Mișcarea în apăra
rea libertăților democratice", 
lordul Chorley arată că nu 
numai partidul comunist ci și

încercare, amînare, 
noi defecte tehnice
CAP CANAVERAL 31 (A- 

gerpres).
Agențiile de presă relatează 

că la 30 ianuarie purtătorul 
de cuvînt oficial al Adminis
trației naționale pentru pro
blemele aeronauticii și cerce
tarea spațiului cosmic a S.U.A. 
a anunțat amînarea „încercă
rii de lansare a unei nave 
„Mercury-Atlas" avînd la bord 
un om pînă la o dată de după 
13 februarie".

După cum transmite agen
ția France Presse, amînarea, 
care survine după altele an
terioare este consecința unor 
noi dificultăți tehnice desco
perite la bordul rachetei 
„Atlas".

„Dificultăți pe cît de im
portante pe atît de neprevă
zute au fost descoperite de că
tre tehnicienii însărcinați cu 
umplerea rezervoarelor de car
buranți", relatează aceeași a- 
genție, subliniind că înainte 
de antepenultima amînare a 
lansării se descoperise o altă 
defecțiune a sistemului de ali
mentare cu oxigen a cabinei 
în care urma să ia loc cosmo
nautul.

Sesiunea Marelui Hural Popular
al R. P.

ULAN BATOR 31 (Agerpres).
La 29 ianuarie s-a deschis 

la Ulan Bator cea de-a IlI-a 
sesiune a Marelui Hural Popu
lar al R. P. Mongole. T. Rag- 
cia, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al R. P. Mon
gole, președintele Comitetului 
de Stat al Planificării, a pre
zentat un raport în legătură 
cu planul de dezvoltare a e- 
conomiel naționale și a cul
turii R. P. Mongole pe anul 
1962, iar B. Dughersuren, mi

telor agenției sindicale „Ki- 
kansi Țușin", prețurile la 
principalele produse alimenta
re și de larg consum au cres
cut în a doua jumătate a a- 
nuluî 1961 cu 11,6 la sută, în 
comparație cu anul 1959. Ten
dința creșterii costului vieții 
se manifestă nestăvilit și în 
noul an.

De aceea, lupta pentru ma
jorarea salariilor, împotriva 
concedierilor și a raționaliză
rii capitaliste a producției 
constituie lozincile principale 
ale ofensivei din primăvară, 
alături de lupta pentru anu
larea tratatului de securitate 
japono-amerîcan și încetarea 
tratativelor japono—sud-co- 
reene.

La inițiativa Consiliului ge
neral al sindicatelor și Fede
rației sindicatelor neutre a 
luat ființă Consiliul național 
pentru desfășurarea luptei u- 
nite din primăvară.

Potrivit unei hotărîri a Con
siliului, la 20 martie în întrea
ga țară va avea loc o grevă’ 
generală a oamenilor muncii 
în sprijinul acestor revendicări.

Site organizații democratice 
„sînt supuse atacurilor din 
partea reacțiunii în S.U.A.".

„Cu toate că nu sînt mem
bru al partidului comunist și 
nu împărtășesc vederile comu
niștilor, scrie Chorley, consi
der că campania desfășurată 
în prezent împotriva lor... este 
în vădită contradicție cu con
stituția americană".

Să fie acordat poporului angolez 
dreptul la autodeterminare 

și independență
— Rezolufia Adunării

NEW YORK 31 (Agerpres). 
TASS transmite :

Cu 99 de voturi pentru, două 
contra (Spania și Republica 
Sud-Africană) și o abținere 
(Franța) cea de-a 16-a sesiu
ne a Adunării Generale a 
O.N.U. a adoptat la 30 ianua
rie o rezoluție care „condam
nă hotărît măsurile represive 
și operațiunile armate împo
triva poporului angolez, pre
cum și refuzul de a i se acorda 
drepturile omului și libertățile 
fundamentale".

In rezoluție se subliniază că 
„refuzul persistent al Portu
galiei de a recunoaște năzuin
țele legitime ale poporului an
golez la autodeterminare și in
dependență constituie o sursă 
permanentă de fricțiuni inter
naționale și implică un peri
col pentru pacea și securita
tea internațională".

Rezoluția confirmă în mod 
solemn dreptul inalienabil al 
poporului angolez la autode
terminare și independență și 
cere punerea în libertate a 
deținuților politici, constitui-

Mongole
nistrul de Finanțe al R. P. 
Mongole a prezentat spre e- 
xaminare sesiunii bugetul de 
stat al R. P. Mongole pe exer
cițiul financiar 1962.

Investițiile în economia na
țională se vor ridica la 802 mi
lioane tugrici, ceea ce va per
mite construirea de noi obiec
tive mari și mici.

Proiectul de plan pe anul 
1962 prevede sporirea șepte- 
lului de vite cu 2,8 la sută, 
astfel ca în continuare el să 
crească pînă la cel puțin 21 
milioane capete, și pregăti
rea a 862.300 tone de nutre
țuri, extinderea suprafeței în- 
sămînțate la 448.900 hectare.

Bugetul de stat al R. P. 
Mongole pe exercițiul finan
ciar 1962 prevede la capitolul 
venituri 1.350 milioane tugrici 
și la capitolul cheltuieli 1.345 
milioane tugrici.

La 31 ianuarie sesiunea Ma
relui Hural Popular al Repu
blicii Populare Mongole și-a 
încheiat lucrările. Deputății au 
discutat și adoptat planul de 
dezvoltare a economiei națio
nale și culturii R. P. Mongole 
pe anul 1962, au ratificat bu
getul de stat al R. P. Mongole 
pe 1962, precum și un număr 
de decrete emise de Prezidiul 
Marelui Hural Popular.

PROGRAM DE RADIO
2 februarie

PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul 
medicului, 8,00 Din presa de 
astăzi, 8,30 Muzică populară 
romînească, 9,30 Muzică din 
opere cerută de ascultători, 
10,35 Cîntece de luptă pen
tru pace, 12,00 Limba noastră. 
Vorbește acad. prof. Al. Graur 
(reluare), 12,10 Estrada melo 
diilor, 13,05 Concert de muzi
că din operete, 14,30 Din crea
ția compozitorului sovietic 
Dunaevski, 15,45 Muzică popu
lară din Oltenia și Muntenia, 
16,15 Vorbește Moscova ! 17,30 
Emisiune muzicală pentru co
pii, 18,00 Doine și jocuri popu
lare romînești, 18,40 Muzică 
ușoară romînească, 19,25 Me
lodii populare romînești în
drăgite de ascultători, 20,30 
Concert ghicitoare (11), 21,30 
In ritm de tango. PROGRA
MUL II. 12,15 Muzică de Mar
țian Negrea pentru filmul 
„Baia Mare", 12,45 Pentru iu
bitorii muzicii ușoare, un pro

Generale a O.N.U,. —
rea unor organe politice alese 
în mod liber și reprezentative 
în vederea transferării puterii 
către poporul angolez; cere 
tuturor statelor să refuze Por
tugaliei orice sprijin și aju
tor care ar putea fi folosite 
de ea pentru reprimarea po
porului angolez; recomandă! 
Consiliului de Securitate să 
urmăre'ască în permanență si
tuația din Angola.

După cum s-a mai anunțat, 
această rezoluție a fost pre
zentată de delegațiile a 45 
state afro-asiatice, printre ca
re Republica Populară Mon
golă, India, Indonezia, Ceylon, 
Birmania, Etiopia, Ghana, 
Guineea.

Prin adoptarea rezoluției 
cea de-a 16-a sesiune a Adu
nării Generale a O.N.U. a în
cheiat cele două săptămîni de 
dezbateri în problema sltuia - 
ției din Angola.

------ =©=

In R.F.G. continuă 
să crească costul vieții

BONN 31 (Agerpres).
In Germania occidenthuă 

continuă să crească costul vie
ții. Potrivit datelor oficiale 
ale Ministerului Economiei al 
R. F. Germane, în luna de
cembrie 1961 minimum de trai 
a crescut doar cu 3,1 la sută 
în comparație cu decembrie 
1960, în timp ce indicele me
diu al prețurilor la alimente 
a crescut cu 3,7 la sută, chi
riile cu 3,4 la sută, confecțiile 
cu 2,5 la sută, cheltuielile de 
studii -- cu 5,7 la sută.

_=©=_

Val de frig excesiv 
în Italia

ROMA 31 (Agerpres).
După cum transmite agenția 

France Presse, un val excesiv 
de frig și ninsoare s-a abătut 
asupra Italiei în special în re
giunea munților Abruzzi, urtde 
peste 100 de sate sînt în între
gime izolate, ca urmare a neo
bișnuitelor căderi de zăpadă” 
și a vîntului care atinge vi
teze de peste 100 km. pe oră.

Temperatura a înregistrat 
scăderi pînă la minus 25 gra
de. In Sicilia, la Messina, men
ționează agenția France Presse, 
pentru prima dată în ultimii 
33 de ani s-a depus un strat 
de zăpadă de 5 cm. iar în nor
dul Sardiniei ninsoarea conti
nuă.

gram de melodii distractive, 
14,03 Cîntă corul Radiotelevi- 
ziunii, 15,35 Actualitatea in 
țările socialiste, 16,50 Curs .de 
limba rusă, 17,00 Din prelu
crările de folclor ale compo
zitorilor sovietici, 19,00 Frag
mente din opereta „Lysistra- 
ta“ de Gherase Dendrino, 
19,30 Teatru la microfon: 
„Bădăranii". Comedie de Carlo 
Goldoni, 21,30 Actualitatea 
Radio, 21,50 Pagini orchestra
le din opere.

_=©=_

CINEMATOGRAFE
2 februarie

PETROȘANI — 7 NOIEM
BRIE : Vînt de libertate; AL. 
SAHIA : Vîrsta dificilă; LO
NE A : Fii atentă bunlcuțo; A- 
NINOASA : Flăcări la graniță 
VULCAN: Defileul; URICANI 
Confidentul doamnelor.
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