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Ea începutul săptămînii 
una din sălile clubului 
minerilor din Uricani a 
cunoscut o animație pu
țin obișnuită. Rîsete cris" 
taline de copii au anun
țat că această sală ne
folosită pînă acum Le-a 
fost- destinată lor, copii
lor. Intr-adevăr, aproape 
100 copii din clasele I— 
IV au fost îndrumați de 
învățătorii secțiilor ro
mâne și maghiare a Școlii 
elementare de 7 ani din 
Uricani să participe la 
cercul de muzică înfiin
țat pentru copii.

Marți
6 februarie

1962

■4>pog. 20 bani

Marton Diomsie conduce o brigadă de mineri în sectorul 1 В al minei 
Lupeni. Urzică Constantin, Szabo Adalbert, Urzică Petre și Miklos loan 
lucrează într-unul din schimburile brigăzii lui Marton.

lată-i pe aceștia din urmă discutînd despre succesele obținute în prima 
lună a anului.

-------------------- ■■■■

Jși dezvoltă realizările
In luna ianuarie, minerii sectorului Iii Piscu 

de.la mina Aninoasa au obținut frumoase re
zultate în producție, depășind sarcina planifi
cată cu 376 tone cărbune. Rezultate bune a 
obținut îndeosebi brigada condusă de Schnei- 
der Franc isc care lucrînd în abatajul figuri 
a i stratul 15 est a depășit sarcina de plan cu 
.479 tone cărbune, obținînd un randament de 
2,93 tone/post față de 2,24 tone/post planifi
cat. De asentehea, și brigada condusă de Stan- 
ciu Nicolae de la abatajul cu front scurt nr. 4 
din stratul 13 a obținut o depășire de 269 tone 
cărbune și a lucrat cu un randament 
tone/pest

de 5,68
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Oțelăriilor — tot mai mult fier vechi

r ÎN S T A NT A NE j j

SPECTACOLUL г 
CELOR MICI I 

!
nori se cer- 

cădeau alene 
alb ce aco- 
drum se pu-

O zi obișnuită de iarnă. Din 
înaltul acoperit de 

i’ neau fulgi mari ce 
I, îngroșînd covorul 

perea pămîntul. Pe
teau vedea grupuri, grupuri de 

i copii, ce se îndreptau cu pași 
,1 grăbiți spre căminul, cultural iar 

alături de ei mergeau locuitori 
• 'tăi satului Iscroni.

— încotro așa de grăbită 
1, Silvia ? — întreabă Aurelia. 

г ■— La cămin — răspunse Sil
via.

> — Dar filmul începe abia la
? 5 — continuă Aurelia.
f . — Da, dar mergem să vedem 
( și. programul celor mici — verii 
ț răspunsul.

Încetul cu încetul sala deveni 
neîncăpătoare, iar zumzetul ce- 

, lor din sală arăta cu cită 
' dare era așteptată ora 
J derii programului. 
, , In fața cortinei apăru 
, rut Sicoe Sorin. Puțin 
. nat anunță începerea programu

lui.
, Cortina se dădu în lături.

nerăb- 
deschi-

pioriie- 
emoțio-

) Pe scenă apăru corul celor mici.
, 'Deodată din mijlocul corului 

păși în față pioniera Vulc Ana. 
Vocea-i cristalină se auzi reci-

1 tind poezia „Partid". Apoi la 
'iun semnal al pionierei Pașa 
, Stela, corul copiilor intona cîn- 
, tecul „Azi e zi de sărbătoare", 
ț Aplauzele, semn al aprecierii nu 
1 mai conteneau.
> Apreciate au fost de public și 

solistele Munteanu Ana, Mătur ar 
Viorica și Înța Maria care au 
interpretat cîntecele „Hora pă-

■ «7", „Bine-i în gospodărie" și 
I „Partid îți mulțumim", și dan- 
) sul popular al clasei a IV, pre- 
f cum și sceneta „Pentru o îngbe- 
) țață de smeură". Programul a 
f luat sfîrșit. Indreptîndu-se spre 
t casele lor minerii și țăranii în~ 
( tovărășiți, participanți la spec- 
i tacol, își spuneau mulțumiți :
> — Bravo copiilor. Ne-ați fă- 
? cut să petrecem o după-amiază 
r tare plăcută.
( CORNEA TITU
( corespondent

In 
două 
lunii februarie 
sectorul HI 
Piscu se află 
pe primul loc 
în între-cerea 
între sectoare, 
avînd o depă
șire de 85 to
ne cărbune. 
Și acum rea
lizările 
mai 
are
condusă 
tov. 
der 
care 
pășit

127 
cărbune.

primele 
zile ale

cele 
bune le 
grupa 

de
Schnei- 

Francisc 
și-a de- 

planul 
tone

La îndemnul organiza
ției de partid, tinerii de 
la U.R.U.M.P, 
în brigăzi de muncă pa
triotică și-au propus ca în 
luna ianuarie ac. să tri
mită oțelarilor însemnate 
cantități de fier vechi. 
Mobilizați de organiza
țiile, U.T.M., brigăzile de 
muncă patriotică au co
lectat și predat
peste 40.000 kg. fier ve
chi depășindu-și cu mult 
angajamentul prevăzut Ia ,

încadrați

I.C.M

începutul lunii. La a- 
ccastă acțiune o contri
buție de seamă au adus-o 
brigăzile U.T.M. de mun
că patriotică din secțiile 
turnătorie, construcții și 
mecanică. Muncind cu 
multă însuflețire, inulți 
tineri, printre care Croi- 
toru Ioan, Trif loan, 
Toth Iosif, Predăn Ioan, 
Gambos Vasile, și alții 
s-au evidențiat în acțiu
nea de colectare a 
rului vechi.

Ретйги educarea tineretului
Educarea comunistă a 

tineretului 
preocupare permanentă a 
comitetului U.T.M. de la 
U.R.U.M.P. In adună
rile generale ale orga
nizațiilor de bană U.T.M. 
se poarta discuții despre 
modul în care trebuie să 
muncească tinerii nen"r 
îndeplinirea îndatoririlor 
statutare, despre aportul 
pe care trebuie să-1 a- 
ducă la desăvârșirea cons
trucției socialiste. Un. im
portant rezultat аГ îmbu
nătățirii educării comu
niste tineretului

constituie o

fie-

că în 
tineri 

care 
Albu 

Geza.

constituie faptul 
luna ianuarie 16 
muncitori printre 
Pasăre Vasîle, 
Gheorghe, Iuhasz
Trohin Ivinița și alții au 
cerut primirea în rîndul 
candidaților de partid.

Comitetul U.T.hi. și*a 
mai propus ca în. luna 
februarie a.c. să organi
zeze cu tineretul adunări 
în care se vă vorbi des
pre morala comunistă, 
despre cea de a 40-a a- 
niversare a U.TC. pre
cum și întâlniri cu vechi 
membri de partid.

Ziarele de ieri au 
Comunicatul Direcției 
de Statistică cu privire la în- 

/deplinirea planului de stat pe 
ifânul 1961. Realizările redate în 
^Comunicat sînt un prilej de 

mîndrie pentru oamenii mun
cii din patria noastră, care-și 
văd astfel materializată în noi 
și însemnate succese munca lor 
entuziastă pentru înfăptuirea 
mărețelor prevederi stabilite de 
cel de-al ІІІ-Іёа Congres 
partidului.

Anul 1961 a însemnat în 
treaga noastră economie
nou pas înainte pe liniă dez 
voltării ritmice a forțelor de 

, producție și a consolidării re 
ilațlilor socialiste de producție, 
a sporirii eficienței economice 
în toate sectoarele de activi
tate. întrecerea socialistă des
fășurată în cinstea celei de-a 
40-a aniversări a înființării 
partidului a mobilizat larg e- 
forturile creatoare ale între
gului popor la îndeplinirea 
sarcinilor planului de stat, Ia 
înflorirea continuă a econo
miei. Planul producției glo
bale industriale a fost înde 
plinit în proporție de 104,2 la 
sută — volumul producției glo
bale industriale fiind, în 1961, 
cu 15,6 la sută mai mare decît 
cel realizat efectiv în 1960. A- 
ceste succese, care se adaugă 
celor obținute în anul 1960, 
ilustrează avîntul și hotărîrea 
cu care oamenii muncii înfăp
tuiesc sarcinile planului de 
șase ani, Pe ansamblul indus
triei ritmul mediu anual de 
creștere a producției, realizat 
In anii 1960—1961, a fost de 
pește 16 la sută, față.de circa 
13 la sută cit era prevăzut.

Creșteri importante s-au ob
ținut în ramurile principale 
ale industriei de care depinde 
dezvoltarea proporțională, me
reu ascendentă a întregii eco
nomii naționale, s-au produs 
peste prevederile planului în
semnate cantități de fontă, o- 
țel, laminate, minereuri și căr
bune, motoare electrice, rul
menți, 
etc. — 
bale al

ție crescînd cu І7Д. la sută fa
ță de anul 1960. De asemenea, 
prin creșterea cu 13,4 la sută 
a producției bunurilor de con* 
sum, populația a primit in a- 
cest an cantități sporite de 
țesături de bumbac, lină și mă
tase, tricotaje, încălțăminte, 
mobilă, zahăr, uleiuri, unt etc.

Pe baza vastului program de 
investiții desfășurat în anul 
1961 s-au înălțat și au fost da
te în funcțiune numeroase o- 
biective industriale importan
te care au sporit potențialul 
economic al țării. Numai fur
nalul de 700 m. c., construit 
anul trecut la Reșița, împre
ună cu noul furnal reșițean in
trat în funcțiune zilele aces
tea, vor da anual de 4 ori mai 
multă fontă decît s-a produs 
in țara noastră în întregul an 
1938. Pe harta industrială a 
țării au apărut noi unități mo
derne de producție — la Hu
nedoara, la Călan, Brazi, la 
combinatul chimic Victoria și 
la Borzești, noi complexe pen
tru industrializarea lemnului la' 
Blaj și Gherla, fabrici de pro
duse lactate etc. Au început 
lucrările la marele combinat 
siderurgic de la Galați, obiec
tivul industrial cei mai impor
tant al planului de 6 ani.

Mari transformări s-au pe
trecut în viața satelor noastre 
care pășesc tot mai hotărît pe 
calea arătată de partid — ca
lea agriculturii socialiste. La 
sfîrșitul anului 1961, agricul
tura socialistă deținea 94,7 la^ 
sută din suprafață agricolă și? 
92,6 la sută din suprafața 
rabilă a țării. Consfătuirea 
țară a țăranilor colectiviști 
urmărită cu ' imens interes 
către toți oamenii muncii
Ia sate — a dat un puternic 
avînt mișcării țărănimii pen
tru terminarea colectivizării. 
Numai în ultimele două luni 
— decembrie și ianuarie — au 
intrat în gospodării colective 
un număr de circa 205.000 fa
milii țărănești, cu o suprafață 
de aproape 600.000 ha. teren

a- 
pe

de 
de

autocamioane, combine 
volumul producției glo- 
mijloacelor de produc- (Continuare în pag. 2-a)
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Alegeri sindicale la L 5 Petroșani

Cu fața spre
Adunarea generală a mem

brilor sindicatului C.F.R., sec
ția L 5 Petroșani, care a a- 
vut loc în aceste zile, a scos 
In evidență dorința muncito
rilor de a executa reparații ‘ 
bună calitate și la un preț 
cost cît mai redus.

Atît din darea de seamă 
și din discuțiile purtate 
participanți 
parea de a 
Directivele

de 
de

cît 
de 

a reieșit preocu- 
traduce în viață 
C.C. al P.M.R. cuVETRO
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Colectivul sectorului III de la mina Vulcan a trecut cu notă bună „examenul" la | 
activitatea in producție pe prima lună a anului curent. Hărnicia minerilor din sector, | 
stimulată de condițiile tehnico-materiale asigurate brigăzilor miniere ca să-și realizeze pla
nul, s-a concretizat în extragerea peste plan, în perioada 10—31 ianuarie, a 365 tone de 
cărbune cocsificabil de calitate.

Clișeul nostru înfățișează momentul cînd șeful sectorului III, tov. ing. Stoica Petri: 
(al treilea de la stingă) analizează împreună cu maiștrii mineri din schimbul II situația 
locurilor de muncă, în vederea luării de măsuri potrivite pentru realizarea producției 
’■lanificate schimbului respectiv.

ț ț *
♦

пенс sortim
privire la criteriile principale 
ale întrecerii socialiste, pentru ; 
îmbunătățirea stării liniei dej 
cale ferată prin reparații de 1 
calitate.

O altă preocupare a fost și 
este reducerea prețului de cost. 
Dacă în 1961 acesta, a fqșt re- , 
dus cu 0,75 la sută ceea ce e- 
chivalează cu aproape 3.400.000 
lei economie, în acest an tre
buie depusă o muncă susținu
tă pentru ca acest procent să 
fie și mai mare.

Comitetul sindical și-a În
dreptat atenția și înspre miș
carea de inovații. In anul 1961, 
datorită inovațiilor acceptate 
s-a adus o economie de 155.000 
lei.
. in cuvîntul lor, vorhitorii _au 
criticat
Picherul 
arătat că 
preocupat 
ca de educare a muncitorilor. 
Nu s-a îngrijit de abonarea la 
ziare și reviste, nu a organi
zat citirea in colectiv a ziaru
lui și nu s-a ocupat nici de ți
nerea de conferințe. Deși s-a 
înființat o bibliotecă cu cărți 
tehnice de specialitate, prea 
puține au ajuns în 
cjtorilor, existența 
fiind cunoscută de 
restrîns de oameni.

Și în problemă 
muncii s-au înregistrat lipsuri. 
Nu s-a urmărit felul cum șe 
face instruirea muncitorilor. 
Uneori întregul proces de in
struire a constat în semnarea 
fișelor de instructs i.

In noul comitet au fost a- 
leși muncitori și tehnicieni din 
toate sectoarele de activitate 
ale secției. Ca președinte a 
fost reales tovarășul Chelaru 
Alexandru.

I, CKIȘAN 
impiegat de mișcare

și unele lipsuri, 
dalotă, Dumitru a 
vechiul comitet s-a 
prea puțin de mun-

mina mun- 
bibliotecii 
un număr

protecției

fa%25c8%259b%25c4%2583.de
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Bilaațul însufle(itor 
al unei munci rodnice

(Urmare din pag. ba)

Шгмігі de hecbei 
pe ghiață

Comisia de hochei și pati
naj U.C.F.S., în colaborare cu 
asociația sportivă Preparatorul 
Lupeni ău fixat pentru zilele 
de 10 și 11 februarie desfășu
rarea unui campionat de ho
chei pe gheață pentru pitici 
și juniori. întrecerile vot a- 
vea loc pe patinoarul din Lu
peni, cu participarea elevilor 
școlilor de 7 ani (pitici) și 
școlilor medii mixte (juniori) 
după următorul program:

Simbătă ora 15 (pitici) Pe
troșani — Lonea; ora 16 Lu
peni — (Vulcan ; ora 17 (ju
niori) Lupeni — Petroșani; ora 
18 Lonea —- Vulcan.

Duminică ora 10
Vulcan — Lupeni; ora 
troșanl — Lonea; ara 
tici) Lonea — Lupeni; 
Vulcan — Petroșani.

In pauze, în cadrul
chiadei de iarnă a tineretului 
se vor desfășura întreceri de 
patinaj artistic și viteză.

Profesorii de educație fizică 
de la școlile participante, vi
neri 9 februarie ora 17 trebuie 
să fie Ia U.C.F.S. Petroșani 
pentru discutarea modului de 

: deplasare, procurarea de echi
pament și altele.

(juniori)
11 Pe-

12 (pi-
ora 13

sparta -

Din nou campioni ai Văii Jiului
Optimile de finală ale campio

natului republican de șah, faza pe 
Valea Jiului, au luat sfîrșit. Ul
tima etapă, desfășurată duminică 
nu a fost de loc ușoară. Fiecare 
din «le șase echipe aflate în în
trecere a luptat cu ardoare pen
tru a ocupa un loc dt mai bun. 
Pînă la ultima etapă nu se cu
noștea precis care va fi cea mai 
bună echiftă. In urma întîlnirii 
dintre Constructorul minier Petro
șani și Preparatorul Lupeni, ul
tima conducea în clasament, dar 
fiind învinsa cu scorul de 5—1 a 
trebuit 
cui II.
trecut 
loc.

Constructorul minier Petroșani 
(fost Jiul) a dștigat campionatul tota- 
lizînd 24 de puncte, urmat fiind 
de Preparatorul cu 18 1/2 puncte. 
In acest campionat, Constructorul 
minier Petroșani a folosit urmă
torul lot de jucători : 
Dianu, Kirmaier Francisc, 
Iosif, Vîrlan Constantin, 
Emil, Helcovschi Victor, 
Gheorghe, Popescu Maria, 
Angela și Berini Viorica,
reprezentat cu cinste asociația din 
care fac parte. Titlul de campioană 
este în posesia unei echipe omo-

gene cu jucători consacrați. Acum S ............ • • , • ,echipei îi revine sarcina de a re- i 
prezenta cu cinste Valea Jiului la «, 
faza regională. Rămîne de datoria , * 
asociației Constructorul minier Pe-S 
------- f J- - î--- ж-x.---------

4
4
4
4

să se mulțumească cu lo- 
E un succes față de anul 

cînd s-a clasat pe ultimul

troșani de a-i acorda tot sprijinul.
Iată mai jos rezultatele înre

gistrate in ultima etapă și clasa
mentul final.

Minerul Lupeni — Minerul Pe
trila 4 1/2 — 1 1/2 ; Construe 
torul minier Petroșani — Prepa
ratorul Lupeni 5 — 1 ; Parîn
gul Lonea — Energia Paroșeni 
6 — 0 (fortfait) ; Constructorul 
minier Petroșani — Minerul Lu
peni 5 1/2 — 1/2 (restanță).

I
»
»
»
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»

Mitrică 
Lazăr 
Moise

Gruber 
Ciulavu 
care au

I4
$
2»

7
T<r 
I

In urma omologării rezultate- ]>
lor anterioare și a rezultatelor din 4,
ultima etapă. Clasamentul se pre- <L

I>
5
z z
l

5

zincă astfel:
1). Constructorul minier Petro

șani 24 puncte ; 2). Preparatorul 
Lupeni 18 1/2 ; 3). Parîngul Lo- 
nea 17 ; 4). Minerul Lupeni 16 ; 
5). Minerul Petrila 8 ; 6). Ener- 5 
gia Paroșeni 6 1/2.

C. PETRU
corespondent

-----------— =■ jB -   

Cobcups de schi la Aninoasa
In cadrul Spartachiadei de iar

nă a tineretului, comitetul U.T.M. 
de la mina Aninoasa a organizat 
sîmbătâ desfășurarea probei de 
slalom uriaș.

Pîrtia a fost amenajată în mod 
voluntar de către tinerii aninoseni, 
sub conducerea cunoscutului schior 
și alpinist Tamaț Vasile.

La startul probei s-au prezen
tat 27 de concurenți. Iată cîștigă- 
torii; Categoria 14—16 am -; Co- 
dcea Gheorghe ; categoria 11—ÎS 
am î Breda Teodor ; categoria de 
la 19 ani în sus: Floca Viorel.

Concursul a trezit un viu inte
res în rîndurile multor tineri din 
Aninoasa câte au ținut să parti
cipe ca spectatori la întrecere.

9
9
9

9
9
9
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I prima garnitură s-a prezen- 
?tat din ce în ce rr’J bl"“

Se pregătesc noi arbitri
Colegiul de arbitri din orașul 

Petroșani a luat o serie de mă
suri privind desfășurarea în bune 
oondițiuni a pregătirii arbitrilor.

Astfel, a fost elaborat un plan 
concret pentru pregătirea teoretică 

(și pcactică a întregului activ de 
arbitri cu fixarea temelor, 'refera
telor și referenților.

In vederea lărgirii cadrelor de 
arbitri în orașul Petroșani, Cole
giul orășenesc organizează începînd 
cu 16 februarie a.c. un curs de 
arbitri. Cei care doresc să urmeze 
aceste cursuri vor depune o cerere 
la sediul U.CJ’.S. Petroșani pînă 
la data de 14 februarie a.c.

j tat din ce in ce mai bine, 
; 'dovedind multă vervă de joc, 
; arătînd combinații frumoase
♦ terminate cu șuturi la poar- 
’ tă. Cu toată zăpada groasă,

ultimul joc cu formația de 
tineret a fost cel mai fru
mos.. Prima garnitură a prac
ticat un joc excelent eu com
binații subtile soldate cu go
luri. Cele patru goluri au 
fost realizate de Ion C. Ion 

*(2), Cucu și Staudt. Cu a- 
ceastă ocazie s-au definiți-

* vat și loturile. ECHIPA I-a :

4

ț
i
«

»
ё

•
ț Mihalache (Sziklay), Stan- 
î ciut, Vasiu (Coman), Dan II, 
j Szoke (Mihăilă), Ьшшѵ, 
f Cucu, Comșa, Staudt, Ion _C. 
? Ion, Olteanu.
* Kiss,

Zamșa, Teică, Sima, Nicula 
(Sotir), Cotroază II. Nisi- 
peanu, Grigore și Cserg6.

IOAN CIORTEA 
corespondent

Meci de verificare
In ultimul timp, echipa de 

fotbal Minerul Lupeni a sus
ținut 4 meciuri de verificare 
avind drept scop definitiva
rea primei formații. Două din 
ele le-a susținut cu echipa 
Minerul* Aninoasa, iar două 
in compania echipei de ti
neret. De la meci la meci

agricol. Odată, cu mersul im
petuos al colectivizării, a con
tinuat să se întărească baza 
tehnică a agriculturii, a spo
rit producția agricolă globală 
și marfă.

Pe baza trainică a succese
lor obținute în dezvoltarea e- 
conomiei naționale, a sporirii 
venitului național, partidul și 
guvernul au putut lua, în con
tinuare, noi măsuri pe linia 
îmbunătățirii condițiilor de 
viață ale oamenilor muncii. A- 
nul trecut, salariul real ă cres
cut cu 4 la sută față de 1960 
și cu 16 la sută față de 1959. 
Aprovizionarea populației cu 
bunuri de consum, industriale 
și alimentare, a continuat să 
se îmbunătățească, realizlndu- 
se progrese simțite în ce 
privește calitatea și sortimen
tul mărfurile» puse la dispo
ziția oamenilor muncii. Din 
fondurile statului s-au con
struit 41.000 apartamente, nu
mărul total al apartamentelor 
atribuite oamenilor muncii în 
primii doi ani ai planului de 
șase ani ridieîndu-se astfel la 
71.000.

Au continuat să fie investi
te fonduri importante pentru 
finanțarea acțiunilor social- 
culțurale — învățămînt, cul
tură, sănătate, prevederi so
ciale etc. — sumele cheltuite 
anul trecut de la bugetul de 
stat în acest scop depășind cu 
13,2 la sută pe cele alocate în 
i960.

Realizările anului 1961 spo
resc încrederea poporului nos
tru în forțele sale creatoare, 
în capacitatea sa de a înfăptui 
cu succes, sub conducereai 
partidului, mărețele sarcini ale 
programului de desăvîrșire a 
construcției socialismului în 
patria noastră. Ele șînt.— așa 
cum a arătat recent tovarășul 
Gh. Gheorghiu-Dej — „roduî 
muncii devotate și pline de
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corespondent

întrecerile de 
săniuțe sînt bu
curia 
Dar 
totul 
bine, 
cută
minuțioasă, 
doi 
din clișeu 
preocupați 
înlăturarea
mici defecțiuni.

celor mici, 
pentru ca 
si meargă 
trebuie fă- 

o „revizie" 
Cei

concurenți 
sini

cu 
unei

I

abnegație a muncitorilor, țăra
nilor și intelectualilor și ilus
trează justețea liniei politice a 
partidului nostru, creșterea ro
lului conducător al organiza
țiilor de partid în toate dome
niile vieții sociale".

înfăptuirile economice și so- 
cial-culturale ale oamenilor 
muncii de la orașe și sate ob
ținute în anul 1961 au creat 
premize pentru realizarea în 
condiții mai bune a planului 
de stat pe anul 1962, pentru 
dezvoltarea industriei, agricul
turii, transporturilor, construc
țiilor și celorlalte ramuri ale 
economiei și culturii, ceea ce 
va permite ridicarea în conti
nuare a nivelului de trai al 
poporului nostru.

Stimulînd șl dezvoltînd Ir» 
permanență inițiativa și spi
ritul gospodăresc al oamenilor 
muncii, organele și organiza
țiile de partid trebuie să se 
afle mereu în fruntea luptei 
pentru îndeplinirea sarcinilor 
de plan pe 1962. Succesele de 
pînă acum au verificat din plin 
marea eficacitate și puterea 
mobilizatoare a prevederilor 
stabilite de Directivele C.C. al 
P.M.R. cu privire Ia criteriile 
principale ale Întrecerii socia
liste. Aceste prevederi — care 
își păstrează în continuare în
treaga valabilitate — trebuie 
să constituie și pe viitor te
melia pe care să se desfășoare 
întrecerea socialistă a oai^a- 
nilor muncii. Lupta pentru o 
calitate superioară a produse
lor — împreună cu sporirea 
producției, a productivității 
muncii și reducerea cheltuieli
lor de producție — trebuie so
cotită ca o sarcină centrală în 
îndeplinirea plânulul de stat.

însuflețiți de succesele ob
ținute, să pășim, sub condu
cerea partidului, la dezvoltarea 

continuare a acestor reali
zări 1

(Articol apărut în ziarul 
,,'Sclnteia")

Experiența preparatorilor din Lupeni 
trebuie extinsă

După ce în anul trecut a 
obținut rezultate de seamă în 
desfășurarea procesului de 
producție, în prima lună a a- 
cestui an colectivul prepara- 
ției din Lupeni a realizat, de 
asemenea, succese frumoase 
livrînd cantități mari de căr
bune cocsificabil peste plan 
furnaliștilor din Hunedoara. 
Succesele obținute se dato- 
resc și muncitorilor secției e- 

Ukimele pregătiri înainte de con- î lectromecanice, care printr-o 
rs. * ■-•--г-г-.-ѴтѴгг л*** -* л -*■*■_* _* _• •* • ,

---------- ----------------01577777,-------------------------- J

9Mcrergtet«l“ la schi
Clubul sportiv Hunedoara a 

organizat în zilele de 3 și 4
februarie a. c. pe masivul Pa
ring, concursul regional de 
schi dotat cu „Cupa slderur- 
gistul". Scopul concursului a 
fost verificarea lotului regio
nal de schi în vederea partici
pării la viitoarele competiții 
din iarna aceasta. Pe plrtille 
de schi s-au întilnit schiori 
din 5 asociații: Corvinul Hu
nedoara, Minerul Lupeni, Pa- 
ringul Petroșani, Elevul Pe
troșani șl Voința Petroșani.

Simbătă 3 februarie, în con
diții atmosferice dificile — 
ninsoare abundentă șl ceață 
— au avut loc probele la sla
lom uriaș juniori și seniori, 
lată lista cîștigătorilor la a- 
ceastă probă, desfășurată pe o 
pirtie marcată cu 40 de porți 
pe o lungime de 1200 metri șl 
o diferență de nivel de 350 
metri și acoperită cu un strat 
de zăpadă afinată de 70 cm.

Juniori: 1. Bîrlida Dumitru 
(Elevul Petroșani); 2. Guia 
Frederic (Minerul Lupeni); 3. 
Boniș Francisc (Elevul Petro
șani). Seniori: 1. Kato Adal
bert (Minerul Lupeni); 2. Pe- 
terfi Eugen (Elevul Petro
șani; 3. Lazăr Victor (Parîn
gul Petroșani).

Ziua de 4 februarie a fost г 
rezervată probelor la slalom S 
special și fond, iată rezulta- > 
tele la aceste probe: i

Slalom special juniori: 1. S 
Guia Frederic (Minerul Lu - ? 
peni; 2. Boniș Francisc (Ele- < 
,vul Petroșani. Locui 3 nu a > 
fost ocupat deoarece ceilalți < 

concurenți au abandonat. Sla- s 
lom special seniori: 1. Kato ? 
Adalbert (Minerul Lupeni); 2. s 
Acs Alexandru (Minerul Lu- ? 
peni); 3. Poterii Eugen (Ele- $ 
vul Petroșani). Fond 5 km. se- > 
nioare: 1. Kato Terezia (Mi- s 
nerul Lupeni. Fond 10 km. ju- < 
niori : 1. Tontsch Herman Ș
(Corvinul Hunedoara); 2. Am- ? 
bruș Zoltan (Minerul Lupeni); $ 
3. Burcă Mihai (Corvinul Hu- > 
nedoara. Fond 13 km. seniori Z 
1. Lupaș Gheorghe (Minerul > 
Lupeni); 2. Leampa loan (Mi- £ 
nerul Lupeni); 3. Spicica
(Voința Petroșani).

Pe echipe pe primul 
s-au clasat schiorii din 
peni care, totalizînd 32 punc
te, au clșttgat „Cupa slderur- 
gistul", urmați fiind de schio
rii de la Elevul Petroșani (57 
puncte), Corvinul Hunedoara 
(65 puncte) și Parîngul Petro
șani (68 puncte).

I. BALAN

muncă plină de elan grăbesc 
terminarea lucrărilor de mă
rire a capacității uzinei de 
preparare. Cu această lucrare 
preparatorii din Lupeni vor să 
sporească capacitatea de pre
lucrare a spălătoriei în așS' 
fel îneît să fie posibilă redu
cerea orelor de funcționare a 
instalațiilor cu circa 3—4 ore 
pe zi — timp necesar pentru 
revizii și reparații curente.

Ținînd cont de importanța 
realizării ritmice a planului 
de livrări, mai ales la cărbu
ne cocsificabil, reviziile și re
parațiile curente se fac în 
plin mers. întregul personal 
de la secția electromecanică 
este împărțit pe agregate, cu 
responsabilități bine precizate, 
avînd fiecare tovarăș cîte un 
agregat sub controlul lui. Fie
care șef de schimb știe în orice 
moment ce piesă din agrega
tul respectiv trebuie contro
lată sau schimbată. In
nea cazuri piesele de schimb 
și toate materialele necesare 
reparației sînt aduse la fața 
locului din timp ca atunci 
cînd se declară oprirea agre
gatelor fiecare reparație să 
înceapă deîndată. Avînd la 
indemină toate cele necesare, 
în timp scurt se pun la punct 
din nou toate instalațiile.

In acțiunile de reparații ra
pide s-au remarcat lăcătușii 
Dascălu ștefan, Drotzingher 
Andrei, Sibișan Victor, Csiler 
Carol și alții care, prin expe
riența lor acumulată de-a Iun 
gul anilor, reușesc să 
ze reparații de bună 
asigurînd astfel buna 
nare a agregatelor.

Este bine ca experiența pre
paratorilor din Lupeni în ce 
privește organizarea lucrărilor 
de reparații și chiar executa
rea acestora să fie folosită și 
de alte colective de muncă din 
Valea Jiului.

ing. MIHAI BARA ,

aseme-
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Calitatea — obiectiv principal în munca 
filatorilor din Lupeni

indicele calitativ, in vederea îndeplinirii sarci- 
de Conferința orășenească de partid de a de- 
la firele de calitatea „extra" și „prima" cu 
acest an.

zilele trecute, la „Viscoia" Lupeni a avut loc o consfă
tuire. Peste 40 de maiștri, ingineri, brigadieri s-au adunat 
la colțul roșu al Întreprinderii, ca să discute problema Îm
bunătățirii continue a calității firelor de mătase artificială, 
rolul maiștrilor, tehnicienilor in această luptă, modalitățile 
de a ridica 
nii stabilite 
păși planul 
4000 kg. în

S-au prezentat mai multe referate, au fost purtate dis
cuții însuflețite care s-au referit atit Ia calitate cit și 
la folosirea intensivă a mașinilor pentru mărirea volumului 
global al producției. In pagina de față publicăm, in rezu
mat, unul din referatele prezentate, pasaje din discuțiile 
participanților, rezultate ale Întrecerii pentru fire de cali
tate.
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Din cuvîrrtul participanților
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IRINA KORELLUS 
maistru, secția ІП-а

cu materialul
a fost

necesar, 
îndepli *

a colec-seamă 
maiștrilor din

nea, controlează 
cu grijă cărucioa
rele venite și sto
curile de filai, 

bobinele murdare, u-

RACOLȚA ANA — MAIS
TRU : O deosebită atenție trebuie 
acordată pentru lichidarea încurcă
turilor de denier (fire cu 
simi diferite). In acest scop, ma
șinile să fie încărcate deodată nu
mai cu un denier, să nu se a- 
șeze bobinele jos de pe cărucioare, 
la spălare, pentru a se evita re- 
Clamațiile beneficiarilor.

BADAU NICOLAE — MAIS
TRU MECANIC : Cele mai multe 
bobine deformate se numără în 
rîndul celor de aluminiu, ceea ce 
înseamnă că sînt manipulate ne
glijent. Păstrarea în bune condi- 
țiuni a bobinelor duce la o pro
ducție de calitate, pentru că firul 
pus pe bobine defecte se strică 
și el.

VALERIAN LEONTE — IN
GINER : Pentru reducerea, deșeu
rilor șl îmbunătățirea calității, tre
buie luate măsuri mai temeinice 
în vederea îmbunătățirii activității 

. spălătoriei de bobine. Dacă bobina 
are în interior puncte nespălate, ea da 
scame, scăzînd calitatea la răsucit. 
La fel, firele rămase ude și ajunse 
la răsucit dau supratorsionări și 
deci o calitate slabă.

DUMITRESCU IOANA — ȘE
FA DE BRIGADĂ : Evitarea 
bobinelor murdare cu pete de ulei 
de la mașini, este la îndemîna 
personalului și-i pe deplin reali- 
zabilă. Prin aceasta se recuperează 
însemnate cantități de fire, care 
acum merg la deșeu. Este nece
sară doar o atenție sporită din 
partea muncitoarelor.

MAGHIAR SUSANA — ȘEFĂ 
DE BRIGADA: Maistrul trebuie 
să execute permanent controlul ca
lității producției din secția lui. 
Este necesar ca el, împreună cu

Întrecerea Să INUe
Multe din inițiativele bune în 

muncă folosite anul trecut de fi
latori și centratori au devenit în 
anul 1962 metode curente de mun
că, cu o largă răspîndire. Astfel, 
lupta pentru reducerea bobinelor 
rele este din ce în ce mai dîrză. 
Graficele de producție sînt urmă
rite zilnic foarte atent și se poate 
observa că atunci cînd unui filator 
său centrator i se înțîmplă să aibe 
într-o zi bobine rele, în zilele ur-. 
mătoare el se străduiește să înlă-, 
ture cauzele care au produs nea
junsurile-

Primele două decade de muncă 
din luna ianuarie, oglindesc grăi-1 
tor roadele întrecerii ce se desfă
șoară în întreprinderea noastră, 
pentru a reduce continuu numă
rul bobinelor rele. Iată de pil&L 
tov. Toldea Solomon a obținut o 
medie de 10.230 bobine bune la 
care a avut numai una rea, Cine 
Petru — 10.000 bobine, Szitca 
Carol și Juviloiu Vasile — cite 
9.450 bobine bune la una rea, 
Nanciuc I.. — 9.250, Pop Alexe
— '9.200, iar mulți alții ca Pop 
Gh., Lilă Constantin, Iancu Pe
tre, Toderuț loan, Pîrvulescu Du
mitru au obținut peste 5000 bo
bine bune. In cadrul acestei în
treceri, merită să fie evidențiați 
ți tov. Cățineanu V. cate a avut
— 9.100 bobine bune fără 
bobină
bobine 
bobine

scoțîndu-se 
mede sau lovite.

Un control permanent al cali
tății se face de către ajutorii-maiș
tri și brigadiere la secția depănat 
pentru a se produce numai scu- 
luri bune ; în scopul evitării mur* 
dâririi mătăsii la mașini s-au fă
cut apărători pentru ca în timpul 
ungerii uleiul să nu stropească, 
iar la bobinaj spre a se înlătura 
încurcăturile de denier, cărucioare
le sint transportate de ajutori- 
maiștri.

Uneori însă intră în producție 
bobine ude, murdare, capace cu 
zgîrieturi, fire cu noduri nere
glementare. Cum se pot evita ele ? 
Numai dacă maiștrii dau o aten
ție deosebită antrenării în lupta 
pentru calitate a tuturor mun
citorilor — începînd de la bri
gadiere, mașiniste, pînă la cei de 
la transport. Numai prin eforturi 
comune, umăr la umăr, colectivul 
întreprinderii noastre poate ridica 
lupta pentru calitatea firelor de 
mătase pe o treaptă mai înaltă I

Maiștrii luptă pentru calitatea firelor
Din primele zi

le ale anului, co
lectivul secției a 
Ш-a finisaj textil
a pornit la muncă avîntată pentru 
realizarea sarcinilor de producție, 
pentru îmbunătățirea calității pro ■ 
duselor noastre. După defalcarea 
sarcinilor de plan și repartizarea 
pe mașini a volumului de produc
ție, umezitorul ne-a aprovizionat 
continuu
Incit planul lunar 
nit.

O problemă de 
tivului nostru, a
secția Ш-a, a fost calitatea pro* 
ducției. In această direcție am fă
cut multe. Astfel, la răsucit toate 
fundurile de bobine care se dau 
la tăiat se controlează cu deose
bită atenție, înainte de a fi date 
la polizor. La fel, la recepția de 
cîntar se controlează foarte amă
nunțit bobinele, pentru ca cele 
scămoase, cu fir netorsionat, bobi
nele deformate, murdare, 
petele încurcate să nu 
pentru a nu înrăutăți 
producției finite.

Mecanicii secției aduc
buție de seamă la lupta pentru 
calitate prin 
controlul rnași* ’ 
niloc de răsucit 
pentru a nu fi 
bobine scămoa
se, fire înfășu
rate pe fuse, 
mătase pe axe, 
cîrlige sparte, 
capace zgîriate 
etc. 
suri

la discuții
mecanicii, să sprijine muncitoarele 
in cunoașterea mașinilor, a meto
delor de lucru, pentru că numai 
astfel se poate obține producție 
multă și de bună calitate.

ILTIU ADELA — PREȘEDIN
TELE COMITETULUI SINDI
CATULUI : Fiecare maistru tre
buie să fie un organizator al pro
cesului de producție în secția, 
schimbul lui. Dar,. pe lingă rolul 
lui tehnic, el este și educator al 
oamenilor, datoria lui este să lupte 
pentru ridicarea cunoștințelor pro
fesionale, pentru o atitudine justă 
față de muncă a lucrătorilor, să 
popularizeze metodele bune și să 
asigure stimularea muncitorilor.

BORȘAY RITA - INGINER: 
Asigurarea cu materialele necesare 
a secțiilor, creează posibilitatea 
sporirii volumului producției și 
îmbunătățirii calității. De aceea, 
problema aprovizionării curente 
trebuie rezolvată mai operativ de 
conducerile secțiilor.

KRAKOVSCHI LUDOVIC —
MAISTRU MECANIC: întreține
rea mașinilor influențează calita
tea producției. Rășinile defecte, 
care nu-și mențin parametri de 
funcționare, produc fire de cali
tate slabă, bobine „slabe", cu 
nil nerăsucit bine, scămoșează fi
rele. Deci colaborarea strînsă în
tre maiștrii tehnologi și maiștrii 
mecanici are o mare însemnătate.
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Iu 1961...
In trimestrul 

IV 1961, catego
riile extra-piima 
au reprezentat 
61,7 la sută din 
totalul producției, i 
S-au dat peste 
plan 7,4 tone fire 
ți au fost obținute 
economii îu valoa
re de 271.000 lei.

De

rea ; Rusu Emil 
și Dobriu loan — 
fără nici una rea.

nici o
8.500
7.450

AURELIA lANCU 
ajutor maistru

în întrecerea socialistăFruntași

.i-

BO]AN SOFIA, bobinatoare, dă lucru de cea mai bună calitate. ILIN- 
CA GHEORGHE, centrator, aplică inițiativa „La o mie de bobine cen
trate nici un rebutată" cu mult succes, executînd pînă la IO.000 bobine fă
ră si rebuteze nici una. MIC MARIA, legătoare, leagă cite 15—20 suluri 
peste sarcinile de plan fi fără nici un defect.
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Depănătoarea Riti Mane 
utemistă. Lucrînd cu atenție ea a 
reușit să se situeze intre depana
toarele fruntașe, care produc, fire 
de bună calitate.

, lat-o, in timpul lucrului.
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In secția Il-a de la „Visco- 
za" Lupeni e mare forfotă. 
Grupuri, grupuri de munci
tori filatori se îndreaptă spre 
mașinile de filaj. Fiecare se 
oprește în dreptul mașinii la 
care lucrează. E ora cînd se 
face schimbul.

Din locul de unde stăteam 
de cîteva minute, se auzeau 
din cînd în cînd bătăi într-un 
cadru de fier.

— Ce bătăi slut acestea ? 
l-am* întrebat pe unul din fi
latorii care tocmai se îndrepta 
într-acolo. S-a întîmplat vreo 
avarie ?

— Nu. La mașina de unde 
s-au auzit semnalele, se 
schimbă bobinele încărcate 
de mătase cu bobine goale.

Ca răspuns la bătăile repe
tate, au venit în ajutor 8 fi
latori. Operația de schimba
re a bobinelor trebuie să se 
facă Intr-un timp scurt și se 
pare că aceasta au înțeleș-o 
filatorii care au venit să dea 
o mină de ajutor. Aceste ac
țiuni de într-ajutorare s-au 
extins de mult în rindul fila
torilor. In repetate rînduri 
poți vedea filatori care își 
ajută colegii lor de muncă.

— Ei, acum să vedem care 
este calitatea I

— Calitatea ? Stăm bine l 
Din cele 20* bobine nici una 
nu este rea. Asta înseamnă 
că la cele 34.700 bobine date

Inițiativa a
de centratorul Toldea Solo
mon în luna ianuarie^ se mai 
pot adăuga 200 bobine fără 
nici un rebut. Iar la 84.900 
bobine a dat numai 4 bobine 
rele. Inițiativa lui Husum „la 
1000 bobine nici 
s-a extins în în
treaga secție. 
Ca urmare a a- 
plicării acestei 
inițiative, un 
număr mare dd 
filatori și cen- 
tratori de Îs 
secția II-a a ob-f 
ținut succese 
frumoase. Centratorul Lilă 
Constantin în medie la 1000 
bobine a rebutat numai 0,2 
bobine. Rezultate foarte bu
ne au obținut și filatorul 
Geisler Nicolae care la 20.000 
bobine nu a rebutat nici o 
bobină. De asemenea tov. 
Vîrtosu Petru, Vereș Vasile, 
Ilinca Gheorghe, Ghioca loan 
și alții au obținut succese 
frumoase.

Dar ău numai la secția II 
există asemenea inițiative. 
La secția III depănătoarea 
Moga Veronica a propus ca 
inițiativa filatorilor să se ex
tindă și în secția unde lucrea
ză. Mega Veronica a fost pri-

una rebut"

prins aripi
nu care s-a angajat ca la 
1000 sculuri bune să nu dea 
nici unul rău. Rezultatele 
s-au văzut. Ea a obținut re
zultate frumoase în produc
ție, In ultima lună a reali
zat 2894 sculuri fără nici un 

rebut. Rezulta- 
& te frumoase în 

’ * * producție au 
fost obținute și 
de depănătoa
rea Roff Marla, 
care și-a depă
șit planul de 
producție cu 25 
la sută. To

varășa Văduva Mariana, re
cunoscută în secție pentru 
produsele de calitate ce Ie dă, 
și-a depășit planul de pro
ducție pe luna ianuarie cu 22 
la sută.

La secția bobinaj Iaschevici 
Albina s-a angajat ca la 1000 
bobine să nu dea nici una rea. 
Ea a realizat 1248 bobine fără 
să dea nici un rebut. Muncind 
conștiincios boblnatoarea Mu- 
reșan Valeria a realizat 1251 
bobine, fără nici un rebut. 
Balint Elena, de asemenea, a 
obținut rezultate frumoase în 
producție. Ea a realizat 1300 
bobine fără să dea nici una 
rea. Boblnatoarea Muteșan

ilepășit planul • 
cu peste 15 la *

. 4

♦

♦♦
♦
♦
♦

filatorilor din

Valeria și-a 
de producție 
șută.

Inițiativa 
secția Il-a a fost îmbrățișată
și de răsueitoarele de la „Vis- 
coza" Lupeni. La această sec
ție răsucitoarea Birceanu E- 
lisabeta a reușit ca ia 4013 
bobine să dea numai una rea. 
Printre muncitoarele fruntașe 
de la această secție se numă
ră și tovarășele Țlrcă Pa- 

rașchiva, Raica Iuliana, Cea
ușii Margareta și altele..

Ajutorul între muncitoarele 
acestei secții s-a dovedit 
foarte eficace la realizarea și 
depășirea planțilui de pro
ducție. Reciproc, muncitoare
le de la secția răsucit se a- 
jută la descărcarea bobinelor 
de pe cărucioare și încărca
rea lor pe mașini șl invers. 
Datorită acestui ajutor, tim
pul de încărcare și descărca
re a mașinilor de răsucit s-a 
redus de la 60 minute — cit 
era înainte —• іч 30 de mi
nute.

Succesele obținute uîuă a* 
cum de muncitorii de ia ..Vis- 
coza" Lupeni reflectă conști
inciozitatea cu care aceștia 
Înțeleg să traducă în viață 
sarcinile ce le revin de a îm
bunătăți calitatea produselor, 
de a realiza planul de pro-

♦ 
♦ 
♦

♦ 
♦

♦
♦
♦

♦

♦

♦

♦
♦

♦
ducție, de a reduce doșeurlle. J
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Deschiderea celei de a doua Adunări 
naționale generale a poporului cuban
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O.C.L. PRODUSE INDUSTRIALE PETROȘANI, ANUNȚA | 
CA INTRE 1 FEBRUARIE ȘI 1 MARTIE ORGANIZEAZĂ f

Cînd la tribuna situată! lîn-; 
gă monumentul lui 'Jose Marți i 
au urcat președintele Republi c 
cii Cuba, Osvâldo Dorticos, j 
primul ministru Fidel Castro, ♦ 
membri ai guvernului, condu-J 
cătorl ai organizațiilor revo- • 
luționare unite și oaspeții Cu- ț 
bei — reprezentanți ai popoa-; 
relor din țările latinoameri- * 
cane, in piață au izbucnit o- * 
vații furtunoase Îndelung pre- » 
lungite. Apoi toți participanții» 
la adunare au intonat imnul; 
de stat ăl Cubei. ț

La adunarea poporului cu- * 
ban au rostit cuvîntări pre- ■ 
ședințele Osvaldo Dorticos și i 
primul ministru Fidel Castro. ?

_____________♦
♦

Situația politică internă din Argentina l 
se agravează l

HAVANA 5 (Agerpres).
! La 4 februarie lă ora .15,45 
țora locală) s-a deschis la Ha
vana cea de-a doua Adunare 
națională generală a poporului 
Cubei. Uriașa piață „Jose 
Marți" și toate bulevardele și 
străzile din jur erau pline de 
oameni. Istoria Cubei n-a cu
noscut încă niciodată ѳ de
monstrație atît de grandioasă. 
Pestș un milion și jumătate 
de cubani s-au adunat aici 
p®ntru a răspunde la noul 
gțenploit imperialist pus la cale 
de cercurile guvernante din 
S.U.A. și de marionetele 
la conferința de la Punta 
Este împotriva libertății și 
dependenței Cubei.
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NEW YORK 5 (Agerpres). 
După cum s-a mai anunțat, 

situația politică internă din 
Argentina s-a agravat simți
tor după recenta conferință 
de la Punta del Este. Secre
tarii de stat pentru armată, 
flotă și aviație, nemulțumiți 
de faptul că delegația argen- 
tineană s-a abținut cînd a fost 
pusă la vot rezoluția cu privi
re la excluderea Cubei din or
ganele O.S.A., au adresat pre
ședintelui Frondizi un ultima
tum în care au cerut ruperea 
relațiilor diplomatice cu Cuba 
și demisia lui Miguel Angel 
Carcano, ministrul Afacerilor 
Externe.

împotriva amestecului clicii 
militariste în treburile guver
nului s-au pronunțat organi
zațiile sindicale și studențești, 
precum 
politici 
tina.

I

și cunoscuți 
și de stat din

oameni 
Argen-
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A I. Adjubei a sosit 
în Brazilia

RIO DE JANEIRO 5 (Ager
pres) — . TASS transmite :

In seara zilei de 4 februarie 
au sosit la Rio de Janeiro, A. I. 
Adjubei, redactor șef al ziarului 
„Izvestia" și D. F. Кгапмпоѵ, re
dactor șef al revistei „Za Rube- 
jom". ’

Pe aeroport ziariștii sovietici au 
fost întîmpinați de numeroși re' 
prezentanți ai presei din locali
tate, de funcționari superiori din 
Ministerul Afacerilor Externe al 
Braziliei și de funcționari ai am
basadei sovietice.

MOSCOVA 5 (Agerpres1} — 
TASS transmite:

In mesajul adresat Adunării 
naționale generale a poporului 
Cubei, N. S. Hrușciov și-a ex
primat convingerea că această 
adunare va constitui „o nouă lo
vitură dată de poporul liber pla
nurilor agresive ale imperialis
mului și celor care se tîrăsc or
bește la coada lui în dauna in
tereselor propriilor țări1.

„Cuba nu este singură", arată 
N. S. Hrușciov, subliniind în 
continuare că mișcarea comba
tivă de solidaritate cu Cuba ca
re crește în țările Americii Ea- 
tine, pe întregul glob părmntesc, 

• va ajuta poporului cuban să zâ- 
j _cum^anunță, corespon- ț dărnicească planurile odioase ale 

imperialiștilor americani și aco~ 
liților lor.

N. S. Hrușciov a urat Adu
nării mari succese în rezolva
rea problemelor politice impor
tante ce-i stau în față.

dentul din Buenos Aires al a-’ 
genției United Press Interna- J 
tiorial, președintele Argentinei, ț 
lulnd cuvîntul la 3 februarie j 
In orașul Parana, a condam- ♦ 
nat pe „politicienii" care se ? 
străduiesc să răstoarne guver- f 
nul său sub pretextul luptei ‘ 
împotriva comunismului.

Bandele fasciste din O. A. S 
își continuă atacurile 

ALGER 5 (Agerpres).
Atacurile bandelor fasciste 

din cadrul O.A.S. continuă să 
facă noi victime din rîndul 
populației pașnice algeriene. 
După cum anunță corespon
dentul din Alger al agenției 
France Presse, în cursul zile
lor de 3 și 4 februarie au fost 
omoriți la Alger și îri celelalte 
orașe algeriene 37 de persoa
ne iar alte 38 ău fost grav ră
nite. In urma exploziilor cu 
bombe s-au înregistrat nume
roase pagube materiale.

Corespondentul subliniază că 
ținta celor mai grave atacuri 
fâseiste în cursul acestor zile 
a fost populația orașului 
ran, unde bandele teroriste 
ucis sau linșat in plină 
sub privirile îngăduitoare
poliției, peste 20 de persoane 
din rîndul populației Algerie
ne. Au fost ranițe, de aseme
nea, peste 30 de persoane.

o- 
au 
zi, 
ale

precizai că președintele S.U.A. îl 
va primi pe premierul britanic 
Macmillan la Casa Albă la 2~1 
aprilie, cu prilejul unei călătorii 
pe care el o va întreprinde în 
acea perioadă în Statele Unite.

BUDAPESTA. Recent- la Bu
dapesta a fost dat publicității 
comunicatul Direcției Centrale de 
Statistică a R.P.U. privind rezul
tatele îndeplinirii planului pe ci
nul 1961 i primul an al celui de 
al doilea plan cincinal. In 1961, 
industria socialistă a țării a de
pășit cu 12 la sută nivelul anu
lui precedent și cu 3,5 la sută 
prevederile de plan. Ritmul cel 
mai rapid de dezvoltare a fost 
atins de industriile constructoare de 
mașini și chimică.

CAIRO. Duminică după-amia- 
ză, în localul expoziției perma
nente a Uniunii asociațiilor so
vietice de prietenie și relații cul
turale cu țările străine, cosmo
nautul sovietic I. A. Gagarin s-a 
întîlnit cu reprezentanții organi
zațiilor de masă și intelectualității 
din Cairo.

WASHINGTON. Agenția Fran
ce Presse anunță că în urma unei 
întrevederi- dintre președintele Ke
nnedy și ambasadorul Angliei la 
Washington Ormsby Gore, s-a

LISABONA. După un an de 
zile cazul Galvao este readus din 
nou în atenția opiniei publice.

După cum relatează corespon
dentul din Lisabona al agenției 
France Presse, guvernul fascist al 
dictatorului Salazar a hotărît ju
decarea în contumacie a căpitanu
lui Galvao și a oelor 33 de per
soane de sub comanda sa care se 
împotrivesc dictaturii lui Salazar 
și cate în ianuarie 1961 au reușit 
să elibereze vasul portughez 
Santa Maria.

WASHINGTON. Secretarul ge
neral al N.A.T.O., Stikker se a~ 
flă în Statele Unite. El va avea 
întrevederi cu diverși membri ai 
guvernului S.U.A.-, printre care cu 
secretarul de Stat Dean Rusk, iar 
marți va fi primit de președintele 
Kennedy.
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Paralel cu atacurile cu 
curi de armă și bombe la 
ger își continuă nestingherit 

radioactivitatea postul de 
pirat „Vocea O.A.S.".
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Canada va continua 
să facă comerț cu Cuba

WASHINGTON 5 (Agerpres)
După cum transmite agenția 

Associated Press, guvernul Cana
dei „a înlăturat orice speranțe 
ale Statelor Unite de a urma exem
plul S.U.A. și a înceta să facă 
comerț cu Cuba". Potrivit agen
ției, acest lucru a fost făcut cu
noscut Fa 4 februarie de amba
sada Canadei din Washington, ca
re a indicat că „Canada va con
tinua să facă comerț cu Cuba, in 
ciuda embargoului impus de Sta-, 
tele Unite acestei țări".

I
 Cascada 

de pe Enisei

MOSCOVA 5. De Ia cores
pondentul Agerpres :

Marele fluviu siberian Eni
sei are un uriaș potențial e- 
nergetic. Pentni folosirea lui 
vor fi construite o serie de 
hidrocentrale electrice gi- 
ganticc, care vor alcătui 

I așa-numita cascadă de pe 
Enisei. Prima treaptă a a- 
cestei cascade o va consti
tui hidrocentrala de la Kras- 
noiarsk cu o putere de 
6.000.000 kW, care se află in 
construcție, iar a doua hi
drocentrala de Ia Saiani cu 
o putere de 5.000.000 kW, a 
cărei construcție va începe 
in curind. In afară de aces-

) tea pe Enisei vor fi construi- 
) te incă 4 mari hidrocentrale 
(cu o putere totală de 
Ș 20.000.000 kW. Numai ele vor 
? putea produce anual circa 
( 130.000.000.000 kWh’de ener- 
) gie electrică, adică tot atît 
c cit reprezenta întreaga pro- 
S ducție de energie electrică a $ 
i> Uniunii Sovietice din anul ) 
/ 1953. I

1.

J

Cu această ocazie magazinele de țesături vor fi apro У 
vizionate din abundență cu:

— pînză albită 80-140 cm.
— pînză nealbită 80-140 cm.
— șifon 80-220 cm.
— inlet alb și colorat
— damasc alb și colorat
— gradel 80 cm. și altele.

VIZITAȚI MAGAZINELE NOASTRE DE ȚESĂTURI Șl 
CUMPĂRAȚI CELE NECESARE GOSPODĂRIEI DVS.

I. C. R. A.
— Filiala Petroșani — 

ANGAJEAZA
UN INGINER ALIMENTAR 

Condiții de angajare:
1. Diploma de inginer alimentar.
2. Vechime în funcție de 4 ani.
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ANUNȚ
întreprinderea de explorări Lupeni cu sediul in Lu

peni str. Avram Iancu nr. 1, organizează pentru ziua de 
15 februarie 1962, orele 16,30 CONCURSUL PENTRU O 
CUPAREA POSTURILOR VACANTE DE MAIȘTRI SON 
DORI ȘI MAIȘTRI SONDORI PRINCIPALI DE LA SEC
TOARELE URICANI, BARBATENI, LIVEZENI ȘI ROVI 
NARI.

Cererile de înscriere la concurs se depun 
unității cu 10 zile înainte de data concursului, 
cu

la sediul 
împreună

următoarele acte :
a) Pentru ocuparea postului de maistru :
— certificat de naștere tip R.P.R. (copie),
— diplomă de maistru In ăpSclaiităte sau a 

echivalente,
— autobiografie,
— certificat medical.
b) Pentru ocuparea postului de maistru 
prezenta în plus:
— acte doveditoare din care să rezulte că a ocupat 8

funcția de maistru în specialitatea respectivă timp 'de cel 8 
puțin 5 ani, 8

— aprecierea scrisă asupra activității ca maistru 8
dată de directorul și inginerul șef al întreprinderii șl de 8 
șeful secției de producție. 8
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principa

I. C. O. Petroșani
cu sediul pe str. Gh. Gheorghiu-Dej nr. 72

ANGAJEAZĂ :
LA PETROȘANI:

— ȘEF SERVICIU INVESTIȚII,
— INGINER PROIECTANT CONSTRUCTOR,
— INGINER,
i— TEHNICIAN I NORMA TOR,
— FUNCȚIONAR ȚEHNIC PRINCIPAL,
— ȘEF DE GARAJ;

TEHNICIAN I

- FUNCȚIONAR
— TEHNICIAN I

APA
LA LUPENI;
CA NAL;

LA PETRILA :
TEHNIC PRINCIPAL, 
REȚELE ELECTRICE;

LA ANINOASA :
APA-CA NAL.

»

— TEHNICIAN I
ORGANIZEAZĂ CONCURS

APA-CANAL la Petroșani 1 post;

REȚELE ELECTRICE la Lupeni

MECANIC AUTO la Petroșani 1

la Vulcan

două pos-

post.

pentru ocuparea urmă toarelor posturi vacante de maiș
tri in specialitățile:
— MAISTRU

1 post;
— MAISTRU

turi;
— MAISTRU

Concursul se va ține în ziua de 15 februarie 1982 la 
sediul întreprinderii.

Actele se depun la serviciul cadre pînă la 12 februa
rie 1962.

☆ *
Condiții^ de studii și stagiu, precum și salarizarea 

sînt In conformitate cu prevederile legale.
Relații suplimentare la telefoanele 557 și 548.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA ; Petroșani; Str. Gh. Gheorghiu-Dej nr. 56. Tel. interurban 322 automat 269.
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