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O brigadă de tineret fruntașă

Toate brigăzile la nivelul 
celor fruntașe I

Beznă, 
sătoare, 
Pe cine 
ceastă 
ționantă 
mîntene < 
tru prima oară în 
pereților negri și duri at 
stîncilor din 
Cită forță nu 
dineurile prin 
și întunecimea 
tuși această 
stăpînă atotcuprinzătoare 
a adîncurilor este învinsă 
de om. Omul cucerește 
adîncurile, pas cu pas, 
într-o luptă hotărîtă, corp 
la corp cu stîncile. Q- 
mul e mai puternic; min
tea omidui, ca o lumină 
puternică, învinge întune 
ticul, brațul omului în
vinge duritatea stîncilor 
și pătrunde tot mai mult 
în inima lumii sub
terane scoțînd la lumina 
zilei bogățiile acesteia...

...In ultimele luni din 
anul ce a trecut, în sec
torul 11 al minei Petrila 
balălia minerilor cu stîn
cile adîncurilor pentru 
mai mult cărbune deve
nise mai aprigă ca de 
obicei. Minerii din sec
tor continuau exploatarea 
stratelor subțiri. Nume
roase brigăzi avansau cu 
lucrări de pregătiri, pen
tru deschiderea de , noi 
fronturi de cărbune. A 
dineurile opuneau însă o 
rezistență îndărătnică. In- 
tîi au intrat în presiune 
galeriile. Sub greutatea 
muntelui se frîngeau ar
mături după armături. 
Galeriile trebuiau rear
mate. S-a întîmplat ca a- 
vansarea în unele galerii 
să se oprească de tot. 
Adîncurile au luat în 
stăptnîre unele galerii de 
cap, de bază și chiar și 
cîteva abataje figuri. 
Toate acestea pentru mi
neri însemnau înfrîngeri. 
Btigăzi întregi au fost 
c, mate din abataje să 
pună umărul la rearmarea 
galeriilor, la redeschide
rea celor închise de pre
siune. Toate acestea în
semnau pierderi mari : 
scădeau roadele luptei cu 
straiele de cărbune, din 
cauza armăturilor folosi
te la rearmări, s-a a- 
juns la consumurile mari 
de lemn. Multe încercări

, o liniște apâ- 
amenințătoare... 

n-a copleșit a- 
priveliște emo- 
a lumii subpă- 

cînd se afla pen- 
fata

adîncuri / 
'ascund a~ 

greutatea 
lor I Și to- 

forță —

pentru a domoli apăsa
rea munților au rămas fă 
ră rezultat. Urni erau pe 
cale să recunoască supe
rioritatea puterii 
subterane. Și un 
se părea că 
realitatea, 
rență I

lntr-o zi .
dierii, minerii, tehnicienii 
sectorului au fost convo- 
cați de biroul organiza
ției de partid din sector 
într-o adunare. Nu era o 
întrunire festivă. Sectortd, 
care în ultimele Iutii ră
măsese sub plan, nu avea 
temei pentru vreo sărbă
toare. Acum trebuia sta
bilită o cale sigură și 
eficientă pentru ieșirea 
din impas. Această mi
siune a fost încredințată 
drept sarcina de partid 
tînărului inginer comunist 
Felea Mircea, noul șef al 
sectorului.

De la primirea acestei 
sarcini, tînărul inginer a 
avut 
Pînă 
ieșire 
găsit, 
căzut 
tiv întreg, comuniștii din 
biroul organizației de par
tid, inginerii și tehnicie- 

, nit sectorului. Era, soluția 
.indicată, de partid pri- ■ 
vind reducerea consumu
lui de material lemnos 
și cerută de natura difi
cultăților prin care ■ trecea, 
sectorul. Armăturile de 
lemn nu rezistau la pre
siunea muntelui, trebuiau ■ 
deci folosite armături din- 
tr-un material mai rezis
tent, mai tare deal lem
nul — armături de fier. 
Aceasta era soluția /- In
troducerea armăturilor de 
fier implica însă și . un 
anumit risc asupra că
ruia inginerul trebuia să 
meditezeI Dacă vitezele 
de avansare ■ ale galerii- . 
lor devin mai 
rită lipsei de 
a muncitorilor 
tarea acestor 
Sau o altă 
dacă totuși nu 
armăturile de fier la pre
siunea enormă a mwrtte- 
lui ? Erau necesare 
cule,

aceasta 
Dar...

lumii 
timp 
ar fi 
apa~

toți briga-

multe nopți albe, 
la urmă drumîil de 
din impas a fost 
Asupra soluției ■ a 
de acord un colec-

Cazanul nr. 11 de la secția exploatare a Uzi
nei electrice Vulcan a intrat în curînd în re
parație capitală. Această lucrare a fost încre
dințate brigăzii de tineret condusă de tînărul 
comunist Berețchi Petru. Respectînd întocmai 
programul de lucru, brigada a reușit să dea în 
funcțiune cazanul cu 2 zile mai devreme față 
de teimennl prevăzut, realizînd însemnate e- 
conomii.

IN CLIȘEU : Tov. Iacob Iosif, secretarul co
mitetului U.T.M. al uzinei discutînd cu tinerii 
Berețchi Petru, Păcală Vasile, Marton Sigis
mund și Nicula loan despre sarcinile prevăzute 
în programul de lucru al brigăzii pe luna 
bruarie.

P R E G
In cadrul clubului 

muncitoresc din Uricani 
a luat ființă de curînd 
o echipă de teatru. Nouă 
formație a și început pre
gătirile în vederea parti
cipării la concursul orga
nizat între echipele de 
teatru ale cluburilor mun
citorești. Ea pregătește 
comedia „Soacra" de IX.

-- -------------- ©

fe-

In perioada care a trecut de 
la Conferința orășenească de 
partid Petroșani, organizația 

«de bază din sectorul I al mi
nei Lonea a desfășurat o mun
că politică susținută pentru 
îmbunătățirea principalilor in
dici tehnico-economici ai pro
ducției și sprijinirea brigăzi
lor rămase în urmă. Biroul or
ganizației de partid a mobili
zat toate forțele 
sprijinul brigă
zilor 
urmă 
ajuta 
dice 
celor

In primul rînd,
nizației de bază a recomandat 
conducerii sectorului să alcă
tuiască în așa fel brigăzile In
cit în componența fiecăreia 
să intre cel puțin 3—4 mem
bri și candidați de partid, să 
repartizeze cei mai buni teh
nicieni pe lingă fiecare briga
dă rămasă în urmă pentru a 
o sprijini în organizarea pro
ducției, în aplicarea metodelor 
înaintate ale brigăzilor frun
tașe, în ridicarea calificării 
profesionale a minerilor, în a- 
provizionarea la timp cu lemn 
de mină și vagonete. Biroul а 
instruit separat agitatorii din 
brigăzile rămase în urmă cu 
problemele legate de specifi
cul fiecărui loc de muncă. A 
gitatori cum sînt tov. Colaci 
Vaier, Enucă Gheorghe, Ma- 
rinciuc Vasile, Dobrotă Dumi
tru, Balog Nicolae și alții au 
organizat convorbiri cu mun
citorii unde au vorbit despre

sectorului în

va

Ѳ----------------

A T I R I
Caragiale, cu care se 
prezenta la concurs.

Pregătiri face și bri
gada artistică de agitație 
a clubului. După ce și-au 
făcut debutul, artiștii. a- 
matori din cadrul brigă
zii artistice de agitație 
au început să pregătească 
un nou program.

Randamente mari

rămase în 
spre a le 
să se ri- 

la nivelul 
fruntașe.

Din experiența sect. I 
al minei Lonea

biroul orga

O

mici dato~ 
experiență 
în mon- 
armături ? 
întrebare '■ 

vor rezista _

cal~
gîndire. Oamenii

I. BUBEK

(Continuare în pag. 3-a)

importanța îndeplinirii ritmi
ce a sarcinilor de producție, 
creșterea productivității mun
cii, folosirea din plin a ore
lor de lucru, schimbul la fața 
locului. Aceasta a dus la în
tărirea disciplinei în muncă, 
a făcut ca fiecare muncitor 
să aibă o preocupare sporită 
față de bunul mers al produc
ției, față de îngrijirea scule
lor și utilajului. La propune

rea biroului, 
atît conducerea 
sectorului cit 
și grupele do 
partid din sec
tor au analizat 
în care brigăziledecadal felul 

rămase în urmă reușesc să se 
achite de- sarcinile ce le stau 
în față. Activitatea brigăzilor 
rămase în urmă a constituit 
obiectul mai multor discuții 
ale adunării generale. '

In urma muncii politice de 
masă desfășurate de biroul 
organizației de bază, de comu
niștii din sector și a măsurilor, 
tehnico-organizatorice luate, 
brigăzile rămase în urmă și-au 
îmbunătățit simțitor activita
tea.

Prin munca însuflețită a în
tregului colectiv al sectorului, 
astăzi cele ÎO brigăzi existente 
în sector își îndeplinesc rit- 
mic sarcinile de producție. 
Ceea ce trebuie scos în evi- 
dență este faptul că atît Ini 
luna decembrie 1961 cît și în|

Z. ȘUȘTAC

(Continuare în pag,. 3-a)

Minerii sectorului III 
de la mina Petrila sînt 
bine cunoscuți în Valea 
Jiului prin randamentele 
mari ce le realizează în 
abataje. In luna trecută, 
aici s-au obținut randa
mente medii de 
6 tone cărbune 
pe post. Pe a- 
ceastă bază co
lectivul sectorului 
a reușit să ex
tragă peste plan 
o însemnată can. 
titate de cărbu
ne.

Primele
ale lunii februa
rie au constituit

aproape

zile

Mecanicul de locomotivă Hroștea Mihai (stingă) este mun
citor de frunte și propagandist la cercul de Istorie a P.M.R., 
anul II, din cadrul preparației Lupeni. Fochistul cu care lu
crează pe una din locomotivele care asigură ■transportul rit
mic al cărbunelui de curind a devenit candidat de partid. De 
educarea tînărului său tovarăș de muncă mecanicul Hroștea 
se preocupă îndeaproape. Iată-i antrenați intr-o discuție des
pre ungerea pe timp de iarnă a distribuitorului de ulei de 
la locomotivă.

sec-pentru minerii din 
tor un nou prilej de a- 
firmare 
celelalte 
tive ale 
timp ei 
sarcinile
200 tone de cărbune e- 
nergetic.

în întrecerea cu 
sectoare produc- 
minei. In acest 
au dat peste 
de plan aproape'

...Adaugă te rog și „Defăima
rea lui Paganini" de A. Vinogra
dov, „O tragedie amettcanS* de 
T. Dreisser, „Biografia lui Lenin" 
și „Tehnologia lemnului". Peste 
cit ^timp să revin ?

Tînărul Coșereanu Anton, pri
mi răspunsul și plecă.

In librărie rămase doar un 
cumpărător. Un bătrînel care nu 
se putea hotărî asupra unor dis
curi pentru noul picup dăruit de 
fiul său. Asistase la discuția dintre 
lucrătoarea din librărie și cumpă
rătorul cel tînăr și de îndată ce 
acesta părăsi librăria zise :

— Spune-mi 
cărți cumpără 
dată ?

— Nu chiar 
întrebați.

» .
Doar știți bine că tinerii de 

azi citesc mult. "Zalele trecute am 
primit cărți noi șt după citetja. 
ore n-a mai rămas nici un volum 
din „Faraonul", „Spartacus", „A- 
facetea pestriților'’, „Ce se pe
trece în liniște". In fine, o serie 
de cărți... „Flăcăul** de care vor
biți nu a cerut toate cărțile pen
tru el. El e unul dintre cei mai 
activi difuzări 
riei noastre, 
lui la mină și, 
părătorii lui.

voluntari ai libră- 
Iși are „librăria" 
se înțelege, și cum-

tovarășă, 
flăcăul ăsta

atîtea. Dar

Festivalul filmului pentru sate
In cadrul manifestărilor cul

turale de masă organizate în 
perioada de iarnă la căminele 
culturale din Valea Jiului, în
tre 1—31 ianuarie 1962, s-a 
desfășurat etapa a doua a 
„Festivalului filmului pentru 
sate".

Cu această ocazie spectato
rilor din satele Văii Jiului 
le-au fost prezentate o serie 
de filme valoroase 
drie", „Nu vreau să 
„învierea", „Raidul 
„Cazacii", „Pînze 
etc. care s-au bucurat de o 
largă popularitate. De aseme
nea, au fost prezentate o se
rie de filme documentare, le
gate de specificul locului. In 
jurul acestor filme s-au or
ganizat conferințe și prezen
tări de către specialiști în ca
drul cercurilor agrozootehnice. 
De asemenea, au fost organi
zate discuții cu spectatorii pe 
temele acestor filme.

A crescut mult în 
! perioadă și numărul 
torilor de filme de la

La Iscroni, de pildă, 
ianuarie au vizionat filmele 
prezentate peste 3500 specta
tori, realizindu-se planul în 
proporție de 200 la sută. La 
Jieț numărul spectatorilor a 
depășit de 3 ori numărul popu
lației, iar la Clmpa au vizionat 
filmele în această lună peste 
2500 spectatori.

O vie activitate cu filmul 
s-a desfășurat și la Dîlja Ma-.

ca „Mîn- 
rhă-nsor", 

vărgat", 
purpurii"

această 
specta- 
sate.
în luna

atîtea
deo-

de ce

cine-re unde s-a deschis un 
matograf sătesc cu cîteva luni 
în urmă.

Rezultate bune s-au obținui 
și la Cîmpu lui Neag. Aici însă 
măi există unele greutăți pri
cinuite de funcționarea defec
tuoasă a grupului electrogen. 
Ar fi bine ca I.L.L. Petroșani 
să asigure în viitor o mai bu 
nă întreținere a acestui grup, 
pentru ca spectatorii să nu 
mai fie nevoiți a pleca acasă 
la jumătatea filmului din lip
să de... motorină.

La toate filmele documen
tare, agrozootehnice care ău 
rulat la căminele culturale, a 
fost trimis de către secția a- 
gricolă cîte un inginer agro
nom pentru a explica filmul.

In prezent, în cadrul etapei 
a treia a festivalului filmului 
pentru sate, în comunele Văii 
Jiului 
mentar 
lizat în regiunea Hunedoara.

Dată fiind importanța șl 
larga popularitate de сате a- 
cest film se bucură in rîndul 
oamenilor munici din regiu
nea noastră, e necesar ca di
rectorii căminelor culturale 
să-și concentreze toate forțele 
pentru ca acest film să fie 
vizionat de majoritatea popu
lației, mai ales că la acest film 
se organizează în fiecare lo
calitate concursuri „Cine știe 
cîștigă".

CATANA TUDOR 
șeful secției cineficare

> .. Petroșani

rulează filmul docu- 
„Puterea plinii", rea-

* »
Coșereanu Anton e doar unul 

dintre difuzorii voluntari de pe 
lingă librăria noastră nr. 4 din 
Aninoasa. In luna ianuarie au 
luat ființă 10 standuri de cărți 
numai în cadrul minei și un stand 
în cadrul Școlii de 7 ani. La fel 
ca și tînărul Coșereanu, difuzării 
voluntari loan Stelian, V arhonic 
Gheorghe, Nagy Gizela, și ceilalți, 
au pornit o muncă frumoasă de 
răspîrtdirea cărții. Ei au organizat 
difuzarea cărților și cu plata în 
rate. Aceasta dă posibilitate cum
părătorilor să-și procure multe din 
volumele dorite și astfel, o dată 
cu dezvoltarea gustului pentru ci
tit, să-și formeze și o bogată bi
bliotecă personală, care în ulti
mul timp a devenit nelipsită din 
locuințele minerilor.

Formarea de ștanduri de cărți 
pe lîngă librăria din Aninoasa a 
adus aceștia realizarea cu succes 
a planului de vînzare pe luna ia
nuarie. Responsabila librăriei, to
varășa Boldoi Mariana acordă un 
mare interes popularizării cărții 
atît prin difuzarea buletinelor cît 
și prin intermediul emisiunilor lo
cale ale centrului de radioficare 
prin care cititorii sînt informați 
despre noile cărți ce vor apare și, 
despre noutățile sosite la librărie.

Formele variate folosite pentru 
difuzarea cărții vor face ca tot 
mai mulți oameni ai muncii să 
devină nu numai prieteni ai cărții \ 
ci și posesori a cît mai multe bi
blioteci personale.

LUCIA LICIU

Gătiți în pag. !V-a

• Discutarea protestului 
Cubei în Comitetul Po
litic al Adunării Gene
rale a O.N.U.

• Discursul radiotelevizat 
al președintelui de Gaulle.
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2 STEAGUL ROȘU

MIERE

pe 
vor folosi mineriif! PE TEME ACTUALE |

Avansări mai mari 
consum de

Pentru colectivele exploată
rilor miniere din Valea Jiului, 
conferințele de partid regio
nală și orășenească au stabi
lit drept un obiectiv de mare 
răspundere creșterea substan
țială a vitezelor de avansare 
in galerii și abataje și, pe a- 
ceastă bază, a productivității 
muncii și celorlalți indici teh- 
nico-economici.

Plnă în prezent, la exploa
tările Văii Jiu
lui s-au obținut 
realizări de sea
mă în creșterea 
Vitezelor de a- 
vansare și, im
plicit, în scăderea cons <nniu. 
de lemn de mină. La mina Lu
peni, de pildă, în cursul tri
mestrului IV al anului trecut 
în abatajele cameră avansarea 
medie a fost cu 7 m./lună mai 
mare decît planul, iar în fron
tale cu 2,6 m.l./lună mai mare. 
Acest fapt, împreună cu extin
derea susținerii metalice în 
frontale și la galerii a permis 
minerilor de aici să scadă, în 
aceeași perioadă, consumul 
specific de lemn de mină cu
l, 090 m.c./1000 tone de cărbu
ne ceea ce înseamnă o econo
mie de lemn egală cu canti
tatea necesară pentru extra
gerea a aproape 83.000 tone 
de cărbune cocsificabîl. La mi
na Petrila, în timp ce în aba
tajele cameră s-a obținut în 
trimestrul IV 19S1 o 
medie de 85,6 m./lună (cu
m. /lună mai mare decît 
nul), consumul de lemn a 
zut in această perioadă 
0,030 m,c./1000 tone de cărbune.

Foloasele creșterii vitezelor 
de avansare în privința redu
cerii consumului de lemn de 
mină sînt evidente. La secto
rul III al minei Lupeni. in anii 
trecuți, viteza de avansare in 
frontale era de 19—21 m./lună, 
consumul de material lemnos 
oscila în jurul a 36—38 m.c. la 
1600 tone cărbune, iar în pre
zent, cînd în aceleași frontale 
se avansează lunar cîte 26—23 
m., consumul de lemn a scă
zut la 28—30 m.c. 1000 tone căr
bune. Aici a intervenit și ar
marea în frontale în proporție 
de 90 la sută cu armături me
talice.

In multe sectoare mi
niere. în ianuarie, s-au obți
nut indici înalți Ia avansare 
in lucrările miniere. La Dîlja. 
de exemplu, brigada lui De
meter Augustin a realizat în 
galerie 100 metri avansare. 
Peste 60—65 n;. au săpat în 
ianuarie și brigăzile conduse 
de Somogyi Iuliu, Tătaru Petru 
de la Petrila, Sorescu Const an -

La lucrările de deschidere 
de la mina Dîlja sînt folosi
te cele mai noi și mai per
fecționate mașini și utilaje 
miniere, de mare producti
vitate. Pentru mecanizarea 
încărcării sterilului la lucră
rile de săpare a puțului cen
tru, au fost aduse din R. P. 
Polonă 2 graifere tip LCH-2 
cu o capacitate de încărca
re de 15—18 m.c. steril/oră. 

^*lată, în clișeu, cele două u- 
j tilaje moderne
♦
? tov. Bartha Dionisie

care lc 
brigăzii

ș 
i 
ț 
i
i 
j

iț
i

i
i
♦ 
î
♦ «
i 
f ț

viteză 
12,9 
pla- 
SCă- 

cu

lemn redus
tin de Ія Uricani, Vass Mar
tin, Ionașcu Ioan de Ia Vulcan 
și altele. In abatajul cameră 
unde muncește brigada lui 
Do гак os Andrei ea și In alte 
abataje de la sectorul III Vul
can, în abatajele cameră con
duse de Niculae ion, Chiriac 
Constantin, Glreiumaru Victor, 
Poloboc Constantin de la Uri
cani s-au obținut avansări 
medii de 15—110 m./lună. Mai 

mult decît o fî- 
șie de cărbune 
pe zi au scos 
frontaliștii de la 
sectorul III Lu- 
peai.

La minele Văii Jiului ia am
ploare inițiativa furnaliștilor 
de la Călan, de a se realiza în 
acest an indicii economici sta
biliți prin plan pentru 1965. 
Rezultatele de pînă acum do
vedesc eă există premise pu
ternice pentru ca în domeniul 
redueerii consumului de leinn 
la aceste mine să se obțină 
indicii prevăzuți pentru 1965. 
Minerii pun la baza activită
ții lor creșterea vitezelor de a- 
vansare, folosirea pe scară tot 
mai largă a armării metalice.

Extinderea, pe baza genera
lizării experienței 
fruntașe, a programului 
muncă ce prevede 
frontului cu 2 
schimb în aripile 
cameră, extragerea 
cărbune Ia 2 zile 
frontale și obținerea unei 
teze medii de cel puțin 
m./lună în galerii, trebuie 
stea în atenția maiștrilor 
tehnicienilor mineri, a mem
brilor de partid. Prin crește
rea avansărilor se pot obține 
în continuare însemnate eco
nomii de material lemnos.

brigăzilor 
de 

avansarea 
cîmpuri pe 

abatajelor 
a 3 flșii de 
în marile 

vî- 
59 
să 
și

Noutăți tehnice de la mina Aninoasa

de 
la

0 soluționare simplă 
și eficientă

Cerințele mereu crescinde 
rambleu în abataje au impus
mina Aninoasa introducerea unor 
noi instalații de rambleu în sub
teran, cu capacitate sporită. In 
toamna trecută a fost pusă în 
funcțiune la orizontul VII mediu

Minerii Văii Jiului apreciază <, 
mult pentru calitățile lor (vi- / 
teză de perforare sporită și greu- Ș 
tate redusă) perforatoarele 
pneumatice rotative confecția- <'
nate la U.R.U.M.P. Petroșani. j

I)>
>>>

•[ Recent, spre mina Lupeni a fM
> -■ •
) _____ __
j folosite de mineri in abataje. 
j IN CLIȘEU: Lăcătușul Boșca 
J
5

expediat un lot de 35 perfora
toare de acest tip pentru a fi

Nicolae lucrînd la asamblarea 
perforatoarelor.

I

noua stație de rambleu pneumatic 
„Brieden" care deservește cu ram* 
bleu abatajele din zona centrală 
a stratului 3 blocul I. Dar, o dată 
cu sporirea volumului de rambleu 
debitat pe cale pneumatică în a- 
bataje, s-a ivit ;i o deficiență. In 
procesul de rambleiere pneumatică 
ia naștere o măre degajare de 
praf. In timpul rambleierii aerul 
se îmbîcsea cu praf, începînd de 
la mașină, pe întregul traseu par
curs de conductele de rambleu 
pînă în abataje precum și la ori
zontul de cap VII mediu pînă la 
suitorul de aeraj. In timpul șutu
lui, zeci de oameni de Ia regie, 
circulînd pe orizontul de cap in
halau zi de ă atest praf dăunător 
sănătății. Se cerea găsită fără în- 
rirziere o cale de înlăturare a pra
fului. S-au făcut o serie de încer
cări, dar fără rezultate satisfă
cătoare.

După un studiu amănunțit la 
fața locului, inginerul șef al ex
ploatării, tov. Cocota Dan a venit 
cu ideea unei soluționări simple 
și eficiente a problemei prafului de 
la rambleu. Ea constă în umezi - 
rea materialului de rambleif înain
te de a fi debitat. Astfel, înainte 
de a fi culbutată în siloz piatra 
de rambleu este ușor stropită cu 
apă cu ajutorul unui stropitor cu
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ciur dens. Concomitent, au fost izo
late toate gurile de eșapare a pra* 
fului. Rezultatele au întrecut aș
teptările. Instalația „Brieden" de* 
bifează acum rambleu pneumatic 
fără a produce aproape de loc 
praf.

Pentru creșterea presiunii 
aerului comprimat .,л

La sectorul III Piscu, presiunea 
aerului comprimat în abataje șt 
la lucrările de pregătire era sub 
cea necesară funcționării cu ran
dament bun a mașinilor miniere 
pneumatice. Pentru remedierea a- 
cestui neajuns, în vederea creșterii 
randamentelor, serviciul 
al minei Aninoasa, la 
comitetului de partid, a 
sura înlocuirii conductei 
secțiune de 150 mm. cu 
ductă de 
conductă 
mm. este 
Piscu de 
IX. Lucrările de montaj sînt аг/ 
proăpe gata. ‘ Presiunea aerului 
comprimat va crește astfe^ cu cel 
puțin 0,5 atmosfere, ajungînd să 
fie la locul de muncă de circa 
4 atmosfere.

STUDII, CERCETĂRI, REZULTATE
Cadrele tehnice de la ex

ploatările miniere, preparați- 
ile și uzinele din cadrul 
C.C.V.J. intensifică și adîn- 
cesc studiile tehnice, cerce
tează multilateral problemele 
pe care Ie ridică introduce
rea tehnicii noi, îmbunătăți
rea proceselor tehnologice, 
folosirea economicoasă a ma
șinilor și utilajelor noi intro
duse în procesul de producție. 
Și, acolo unde căutările pen
tru introducerea noului In 
producție au fost desfășurate 
cu asiduitate, rezultatele s-au 
dovedit bune. Iată, pe scurt, 
cîteva exemple concludente.

• La mina Lupeni, în pe
rioada trecută din acest an, 
cadrsle tehnice au dus la bun 
sfirșit sarcina introducerii 
susținerii metalice la abata
jele frontale orizontale cu 
stîlpi Schwartz și grinzi în 
consolă precum și a transpor
toarelor blindate tip Slante-

59. In prezent, conducerea 
tehnică a minei Lupeni este 
preocupată de introducerea 
uuui plug de cărbune pe stra
tul 5, blocul VI din sectorul II.

• Tehnicienii de Ia mina A- 
ninoasa au rezolvat cu suc
ces, în luna ianuarie, proble
mele tehnice și organizatorice 
legate de mecanizarea încăr
cării sterilului cu greiferul 
L.C.H.-2 In puțul orb nr. 6 ce 
se află în săpare.

• O dată cu începerea a- 
dîncirii propriuzise a puțului 
centru, Ia mina Dîlja se va a- 
plica o metodă nouă de lu
cra în puț, încă nefolosită In 
bazinul Văii Jiului: săparea 
cu cofraj mobil. In vederea 
însușirii principiilor tehnolo
gice, conducerea minei stu
diază materialul documentar 
de specialitate adus în acest 
scop din U.R.S.S. de către tov, 
ing. Popescu loan și Albu Bu-

jor, întorși de curind dintr-o 
vizită de documentare la mi
nele din marea țară prietenă.

• Un colectiv de ingineri 
electromecanici de la C.C.V.J. 
condus de tov. ing. Bucur Sa
bin și Hîndoreanu Nicolae, 
studiază problema economici
tății mașinilor de extracție 
cu motor asincron și multi 
cablu.

• Alți ingineri din eadrul 
serviciului electromecanic al 
C.C.V.J. cercetează posibilita
tea normării eonsumlui de 
nergie electrică la fabrica 
oxigen.

■ La U.R.U.M.P. se află
studiu reducerea consumurilor 
specifice la cuptoarele elec
trice de la turnătorie. De a- 
semenea, în cadrul planului 
de sistematizare a uzinei se 
fac studii pentru punerea la 
punct a unui sistem nou de 
alimentare eu energie a uzi
nei.

e- 
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mecanic 
indicația 

luat mă- 
vechi cu 
altă con* 

secțiune mai mare. Noua 
cu diametrul de 200 
introdusă pe puțul nr. 1 
la orizontul Vil la or.

I. BALAN

30 noi ppopunepi de inovații
cate, aducind 
post calculate 
lei. Intre inovațiile cele mai valo
roase de la mina Petrila se în* 
scriu „Mașină de încărcat în aba* 
taje“, „Dispozitiv de confecționat, 
prin matrițare, cleme de susținere 
a cablurilor11, „Dispozitiv de 
strunjire a conectorului compreso* 
rului Reșița de 45 mc/minut“.

Rodnică a fost și activitatea ino
vatorilor de la U.R.U.M.P. Și ei 
au făcut un număr însemnat de 
propuneri de inovații din care 3 
au căpătat aplicabilitate practică 
în producție. Iată cîteva din a- 
ceste inovații. „Matriță pentru vul- 
canizat", „Nivelatoare pentru ex- 
polzoare", „Bucșă din șamotă 
tru susținerea râcitorilor la 
toarele electrice" și altele.

0—----- ---------

Se extinde armarea metalică 
și mecanizarea încărcării

La cabinetele tehnice «le la ex
ploatările miniere, prepatațiile și 
uzinele din bazin au fost înregis
trate, în prima lună din acest an, 
39 propuneri de inovații. Din a- 
cestea, un număr de 19 propuneri 
au și fost acceptate pentru apli
care în producție. De remarcat 
faptul că față de perioada cores
punzătoare din anul trecut, pro
punerile de inovații acceptate sînt 
mai numeroase.

Economiile post calculate rezul- • 
tate de pe urma aplicării în pro
ducție a acestor inovații se cifrează 
ia 103.000 lei — cu 57.400 lei 
mai mult față de aceeași perioadă 
din anul trecut.

Cele mai multe propuneri de 
inovații ie-a înregistrat cabinetul 
tehnic de la mina Petrila : 6 pro
puneri din care 3 au și fost apli-

exploatării economii 
de aproape 60.000

pen- 
cup-

Armarea modernă în galerii se 
extinde tot mai mult în minele 
din Valea Jiului. In luna ianua
rie s-a armat metalic în minele 
din bazinul carbonifer al Văii Jiu
lui peste 2500 m.l., iar în inele de 
bolțari 250 m.l. Cele mai frumoase 
realizări la suiținerea metalică a 
galeriilor le-au obținut colectivele 
minelor din Vulcan, Uricani și 
Petrila.

Rezultate ir umoare au înregis
trat шаегіі Văii Jnrini și la tacăr-

Așa,cerea mecanică în abataje, 
de exemplu, în luna trecută în a- 
batajelc cameră, planul la încărca
rea mecanică a fost depășit cu 
11,16 la sută, iar la adîncirea pu
țurilor cu 11 la sută. Aceasta a 
permis o reducere simțitoare a 
consumului de lemn de mină.

Și la acest capitol sucesele cele 
mai frumoase au fost înregistrate 
de minerii din Petrila, Uacani, 
Vulcan ți Lon ea
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Toate brigăzile 
la nivelul 

celor fruntașe 
(Urmare din pag. l-a)

luna ianuarie a. c. toate bri
găzile și-au îndeplinit eu cin
ste atit planul cît și angaja
mentele de întrecere. Unele 
brigăzi, cum sînt cele condu
se de tov. Farkaș loan, din a- 
batajul nr. 11, Burdea loan IV, 
din abatajul nr. 12, Bocanu 
Gheorghe, de la pregătiri șî 
altele, care înainte nu reușeau 
Să-șl realizeze normele de pro 
ducție, au devenit brigăzi o- 
mogene, au sporit continuu 
producția de cărbune, sltuîn- 
du-se la loc de frunte în lupta 
pentru creșterea productivității 
muncii.

In luna ianuarie a. c. co
lectivul Sectorului a trimis la 
ziuă aproape 1200 tone de 
cărbune peste plan, a realizat 
o productivitate cu 0,080 tone 
cărbune pe post mai mare de 
cît cea planificată. La succe
sele obținute au contribuit 
brigăzile conduse de tov. Be- 
rindel Aurel, Burdea Nicolae 
care au dat 370 și, respectiv, 
154 tone cărbune peste plan, 
precum și brigăzile conduse de 
tov. Gherase Mihai, Burdea 
Ioan IV, Farkaș loan care, din 
brigăzi rămase în urmă au în
ceput să treacă în rîndul ce
lor fruntașe. In ultimele 2 
luni ele au depus eforturi sus
ținute pentru creșterea pro
ductivității muncii, sporesc zi 

•’Че zi producția de cărbune. In 
" prezent minerii de îa Cimpa T 

se situiază în 
rlî socialiste pe exploatarea 
Lonea.

Comuniștii 
sînt ferm hotărîți să lupte in 
permanență pentru consolida
rea succeselor obținute în în
trecere, să muncească fără pre
get pentru îmbunătățirea prin
cipalilor indici tehnico-econo- 
mici ai producției, să-și înde
plinească cu cinste, înainte de 
vreme, angajamentul de între
cere pe primul trimestru al a- 
fiaiuî.

fruntea întrece-

din sectorul I

OMUL ÎNVINGE
(Urmare din pag- l-a)

așteptau o soluție precisă, eficace, 
tși acestei așteptări inginerul a răs
puns cum se cuvine. A dovedit 
prin argumente convingătoare că 
armăturile de fier vor da rezul
tate.

Adunarea convocată de organi
zația de partid a cîntărit cu aten
ție fiecare argument enunțat în 
referatul prezentat de inginerul șef 
al sectorului, avantajele pe care 
le prezintă noua metodă de ar
mare. Propunerea șefului de sec
tor de a se trece la susținerea 
tuturor lucrărilor de pregătiri cu 
armături metalice tip Т.Н. de pro
fil circular a fost primită cu în
credere și a devenit o hotărire a 
adunării de partid.

lnceplrtd din primele zile ale 
noului an, la lucrările de pregă
tiri din sector s-a trecut la tra
ducerea în viață a hotăririi adu
nării ■— armarea 
cap și de bază cu noile armături 
de fier. Primul loc de munci la 
care s-a trecut la folosirea armă
turilor de fier în mod experi
mental a fost galeria săpată de 
brigada comunistului Buduroiu 
loan. Primele armături au fost 
ridicate chiar de brigadier și in
ginerul șef al sectorului. Spre lo
cul de muncă al brigăzii lui Bu
duroiu s-au îndreptat privirile în
tregului sector. Minerii din diferite 
brigăzi veneau la acest loc de 
muncă pentru a urmări evoluția 
lucrărilor. Aceste vizite au devenit 
însă și un schimb de experiență

galeriilor de

pentru celelalte brigăzi- Realizările 
brigăzii lui Buduroiu loan, care a 
reușit să folosească cu succes ar
măturile de fier, au convins. In 
curînd armăturile de fier au fost 
extinse la încă trei brigăzi, iar a- 
poi la toate lucrările de pregătiri 
ale sectorului. Rezultatele au fost 
îmbucurătoare. La toate cele 12 
lucrări de pregătiri din sector ar
măturile s-au dovedit mai tari 
decît presiunea stîncilor, iar mine
rii brigăzilor de pregătiri, buni 
prieteni ai noului, pricepuți mî- 
nuitori ai armăturilor moderne. 
Minerii din brigăzile comuniștilor 
Stroie Vasile, Bercea loan și Cro
it oru Gheorgbe au devenit specia
liști în susținerea galeriilor cu ar
mături de fier în profil circular, 
nefolosit pînă acum la mină- A- 
ceste brigăzi au obținut viteze 
mari de avansări: cite 2—2,5 
m.l. pe zi- In curînd din aceste 
galerii vor fi săpate noi abataje 
— fronturi de bătaie din care mi
nerii vor smulge adîncurilor noi 
bogății.

Pe prima lună a anului 7962, 
minerii sectorului ll Petrila n-au 
folosit nici o bucată de lemn la 
lucrările de pregătiri. Au asigurat 
și asigură zi de zi trăinicie, rezis
tență noilor drumuri subpămîntene 
împotriva forței și greutății adîn
curilor. E o victorie prin care 
harnicul colectiv al acestui sector 
a dovedit încă odată superiorita
tea omului asupra naturii, faptul 
că în bătălia cu adîncurile omul 
e biruitor.

©-----------------
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Drumul lui Daniș tmcrlc

Prin folosirea
Lonenii și-au făcut o binemeri

tată faimă din faptul că pe seama 
folosirii cu pricepere a tehnicii de 
care dispun obțin rezultate bune 
în producție. La săparea galeriei 
principale direcționale de la ori 
zontul 412, de pildă, brigada de 
aici folosind o mașină de încăr
cat E.P.M.-l a încărcat peste plan 
în luna trecută, mai bine de 1110 
m.c. steril. Rezultate asemănătoare 
au obținut și minerii cate sapă 
galeria principală de la orizontul

tehnicii avansate
615 care folosesc tot o mașină 
E.P.M.-l.

La abatajul cameră 403 de ia 
sectorul IV se folosește de multă 
vreme un crațer blindat. Cu aju
torul acestuia minerii au încărcat 
fără eforturi fizice peste 500 tone 
de cărbune.—T- —=©=—x _
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Conferința de dare de seamă 
și alegeri a sindicatului U. E. Vulcan

In sala de ședințe a clubu
lui muncitoresc din Vulcan a 
avut loc de curînd conferința 
sindicatului de la Uzina elec
trică Vulcan. Conferința de 
dare de seamă și alegeri a 

-^constituit un minunat prilej 
'de analiză a muncii depuse 

de colectivul de muncitori e- 
nergeticieni sub îndrumarea 
organizației de partid pentru 
realizarea sarcinilor de plan. 
Cei peste 165 de delegați la 
conferință au ascultat cu 
interes darea de seamă a 
miletului sindicatului.

Lună de lună uzina și-a 
pășit planul producției de e- 
nergie electrică.

In cadrul discuțiilor delega
ții și-au exprimat mindria 
pentru realizările obținute de 
colectivul uzinei : realizarea în 
1961 a unei economii de peste 
3.100.000 lei la prețul de cost, 
depășirea planului producției 
globale cu 16,4 la sută.

Participanții la conferință au

a- 
în

a

viu 
co

de-

analizat totodată neajunsurile 
in activitatea sindicatului din 
uzină, oprindu-se mal ales 
supra lipsurilor ce există 
munca cultural-educativă.

Muncitorul lacob Ioslf
criticat negljarea de către co
mitetul sindicatului a actlvi- 
tățiî Ittigăzll artistice de a- 
gifățîe din uzină care, după 
cîteva programe, și-a încetat 
activitatea. Despre lipsurile în 
munca Culturală au vorbit și 
tov. Lăzăruț Francisc, Laza 
Domnlca, Coroianu Elena și 
alții. Ei au cerut noului co
mitet să dovedească o preocu
pare mai mare față de acti
vitatea cultural-educativă.

Conferința a trasat nume
roase sarcini noului comitet 
al sindicatului din uzină pen
tru îmbunătățirea organizării 
întrecerii socialiste și a acti
vității grupelor sindicale.

N. ROVENȚA 
corespondent

O
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EXCURSII

Comitetul U. T. M. de 
U. R. U. M. P. a organizat 
ultima perioadă două
cursii la cabanele Rusu și 
Parîngul. La excursiile organizate 
au participat 60 de tineri. Cu a- 
cest prilej tinerii au asistat și la 
concursul republican de schi Voin
ța (cupa pe țară). Printre tinerii ca
re au participat la excursii se, nu
mără Mustață Dumitru, Cristea 
loan, Cesovan Mircea și alții.

Tot în această perioadă un nu
măr de 254 tineri au vizionat în 
colectiv mai multe filme.

Tatăl lui Bartiș Emerlc a 
lucrat 16 ani pe moșia gro
fului Теіѳкі, bine cunoscut 
pentru nemernicia sa in îm
prejurimile Reghinului. Fiul 
său, Emeric, n-a avut de ales 
alt drum în viață. Avea 10 
ani cînd nevoile l-au obligat 
să plece pentru a slugări la 
chiaburi. Pînă la urmă a a- 
juns ziuaș, tot la domnul Ts- 
leki. Erau zile cu 
curii, dar cu 

multe dureri și 
suferinți. Abia 
împlinise 18 ani 
cînd a trebuit 
să plece în ar
mată. N-a mai 
ajuns pe front. 
Trupele sovie
tice trecuseră 
deja Carpațil.

...S-au schim
bat rînduielile 
în țara noastră; 
a venit lumino
sul 23 August 
1944. intre timp 
Lucrează mai întîi 
tor la C.F.R., iar 
mat de socrul său, 
ninoasa, pentru a 
mină. Harnic și conștiincios, 
se face repede iubit printre 
ortacii săi. Muncește și înva
ță mult. In 1949 ajunge mi
ner, iar peste un an 
cier. In 1954 termină 
de maiștri.

A urmat apoi un 
ment a cărui împlinire o do
rea de mult: intrarea în fa
milia comuniștilor. E primit 
candidat, iar după 6 luni, în 
1955, e primit membru al 
partidului.

Apropiat de Oameni, cunos- 
cîndu-1 bine cu bucuriile și 
necazurile lor, bucurlndu-se 
de stima lor, este ales an de 
an membru al comitetului de 
secție sindicală. Urmează a- 
poi cursuri sindicale la Cluj 
și București.

La ultima adunare generală j 
a secției sindicale, unde actl- i 
vltatea din anul trecut a prl- j 
mit calificativul „Ыпе“, a 1 
fost reales pentru a doua oară ) 
in funcția de președinte al ■’ 
secției sindicale din sectorul 
III Plscu. In cadrul comite
tului sindicatului pe mină в- 1 
cupă funcția de vlcepreședln-' 
te. Muncește mult șl acum.) 
Cîte probleme nu sînt de re- ) 
zoivat i Repartizarea bilete- ! 
lor pentru tratament și odih- 
nă, drepturile la echipamen
tul de protecție, vizitarea la i 
domiciliu a celor bolnavi, șe- j 

î

puține bu-

dințele de producție, propu
neri pentru repartizarea de 
locuințe, cum funcționează 
bala muncitorilor, lată doar 
cîteva din problemele pâ ca
re trebuie să' 1* cunoască, tar 
împreună cu ceilalți membri 
ai comitetului de secție sin
dicală să se ocupe cu răbda
re de rezolvarea lor.

Maistru miner priceput, la 
nevoie lucrează cu ciocanul 

de abataj, ar- 
mează, pentru a 
împărtăși din 
experiența sa. 
din priceperea 

in lunile
trecute a răs
puns de brigada 
tov. Kiko Ludo
vic. Brigada 
era codașă. A- 
cum e fruntașă. 
De cîteva zile i 
3-a repartizat 
brigada lui Se- 
restely de la 

5 din stratul 13. 
deocamdată, nu 
Dorința lui este

s-a căsătorit, 
ca munci- 
apoi, che- 
vlne la A- 
lucra la

artiîi- 
școala

eveni-

? 
!
) ) ) ) 1
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! ) 
î
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...... ..........._.. i 
puterea de muncă în 91ujba ) 
binelui oamenilor..................... )

i
l

sa.

abatajul nr. 
Aici treaba, 
merge bine, 
să ajute astfel brigada pen
tru a reveni in rîndul eelor 
fruntașe.

...Tatăl său a fost slugă, a- 
nalfabet, nici numele nu știa 
să-1 scrie. Emerlc a pășit în 
viață tot slugă, iar azi e mais
tru miner. Feciorul lUi Eme- 
ric studiază la facultatea de 
filologie din București. Vrea 
să ajungă profesor, iar Ana. 
mezina 
tă elevă 
men tară 
artistă...

Ca mulți alți activiști de 
nădejde, formați de regimul 
democrat-popular, Bartlș E* 
meric iși pune priceperea și

familiei, deocamda- 
în clasa VII-a ele- 
și visează să devină

VETRO FR AN CISC
-îS-î

Gospodinele din Aninoasa învață 
cum să cultive legume

I Sîmbătă șî duminică s-a desfă
șurat, in cadrul campionatului oră
șenesc de popice, etapa Ш-а.

In toate cele 4 îndlniri, parti
dele au fost viu disputate cu ex
cepția celei dintre Constructorul 
Lupeni și Stăruința Petroșani un
de petroșănenii au cîștigat de
tașat. Scor final : 4482 la 4152 
popice doborîte pentru Stăruința 
Petroșani.

După trei etape, singura echipă 
neînvinsă a rămas Stăruința din 
Petroșani, deoarece echipa Parîn- 
gul Lonea, care pînă la această 
etapă nu suferise nici o infrîngere, 
a părăsit terenul învinsă la Lu
peni, cedînd în favoarea echipei 
Minerul. Rezultatul final : 4333

față de 4254 p.d. cît a realizat 
echipa din Lonea.

La Vulcan echipa gazdă a tre
buit să se întrebuințeze serios 
pentru a obține victoria în disputa 
cu Viscoza Lupeni, care dovedeș
te că în acest campionat vrea să 
aibă o comportare mult mai bună 
decît anul trecut.

La Petroșani, echipa Voința a 
obținut a doua victorie consecu
tivă, întrecînd echipa Construc
torul minier cu 4283 la 4196 po
pice doborîte.

Cea mai bună performanță din 
acest campionat a obținufo tînă
rui 
rul 
pa Ш«а 812 p.d.,

Bloc Constantin de la Mine- 
Vulcan care a realizat în eta-

S. BALOI

A avea în permanență legume 
proaspete și verdețuri pentru gă
tit în perioada de sezon, elimi
narea drumurilor la piață, iară 
idealul multor gospodine ! De a- 
ceea, ele practică cu interes și 
plăcere cultivarea legumelor. A* 
ceașcă îndeletnicire constituie tot
odată pentru gospodine cît și pen
tru muncitoarele din producție 
clipe de destindere în timpul ve
rii.

La Aninoasa, ca de altfel în 
toate localitățile miniere din Va
lea Jiului, se cultivă legume ți 
zarzavaturi pe loturi mid în gră
dinile de pe lîngă locuințe. Le
gumele conțin multe vitamine ți 
au valoare nutritivă mare. De 
aceea, din mica grădină ce o au 
pe lîngă casă, gospodinele din 
Aninoasa vor să obțină pentru ne
voile bucătăriei recolte mai mari 
de legume proaspete.

La îndrumarea comitetului exe 
cutiv al sfatului popular din co
mună, Școala de 7 ani din Ani
noasa a organizat un cerc legumi
col, pentru doritorii de a-și însuși 
agrotehnica culturii leguminoase
lor. In acest cerc s-au încadrat un 
număr de 40 femei din Aninoasa. 
Felul interesant și instructiv în 
care sînt explicate lecțiile la cursul

legumicol a asigurat o frecvență 
bună din partea cursantelor. Par
ticipă cu regularitate la curs to
varășele Floca Maria, Popa Ema. 
Bledea Ana, Hreniuc Maria, Cos- 
tinaș Sofia, Gheorghe Maria, Mi- 
helca Aurelia și altele.

Pînă în prezent, cu concursul 
tov. prof. Negrea Stana ți învă
țător Mladinov liie au fost ținute 
5 lecții pe diferite teme ca : în
ființarea grădinilor de legume, 
despre răsadnițe ți sere, produce
rea răsadurilor ți legumelor tim 
purii, a semințelor și plantelor 
mamă, cultivarea verzei, ardeilor, 
verdețurilor etc. In cadrul lecțiilor 
a fost dat și calendarul lucrărilor 
în diferite luni la culturile res
pective. De remarcat că cercul 
legumicol îți desfășoară activitatea 
pe baza unui plan de muncă 
dinainte întocmit.

Gospodinele noastre apreciează 
mult sfaturile agrotehnice, meto
dele și procedeele avansate pe ca
re și le însușesc la cursul legumi
col, fiindu-le de un real folos dnd 
vor ieși în grădină la cultivarea 
legumelot ți zarzavaturilor.

S1MO CAROLA 
responsabila cercului legumicol 

Aoinoasa

încălzire 
necorespunzătoare

Vulcanul, ca de altfel toate ora
șele din Valea Jiului, este azi mai 
frumos ca orieînd. In locul cocioa
belor dărăpănate, aruncate ca din 
furcă în toate părțile, unde sără
cia și mizeria domneau peste tot, 
в-au construit blocuri moderne. în 
ultimii ani s-au dat în folosința 
oamenilor muncii din Vulcan 14 
blocuri cu peste 550 apartamente, 
case cu peste 200 apartamente, 
cămine muncitorești și altele. Bu- 
năstrarea а intrat de mult în ca
sele minerilor de aici. După ter
minarea celor 
aproape toți 
voioși acasă.

Spuneam că 
nu toți pentru 
o parte din minerii de Ia Vul
can se întorc la blocurile unde 
locuiesc supărați. Și iată de ce?

în orașul Vulcan, pe lîngă cele 
4 blocuri cu încălzire centrală, 
s-au construit 3 centrale termice. 
Din păcate însă aceste instalații 
de încălzire nu sînt aprovizionate 
la timp cu combustibilul necesar 
fapt care duce la o încălzire ne
satisfăcătoare a* blocurilor. In 
blocurile cu încălzire centrală В 53, 
G 1, G 2, G î, im zilele de 23, 
24 decembrie 1961, 6, 7, 24, 25, 
26, 28 ianuarie 1962 toate apar
tamentele au fost lipsite de în
călzire.

Deși în repetate rînduri loca
tarii acestor blocuri printre care 
ing. Cojocaru Toma, minerii Gantz 
Ștefan, Zaharia Gheorghe, Seprbdi 
Alexandru ți alții au reclamat 
la I.L.L. Vulcan această stare de 
lucruri, totuși nu sau luat mă
surile corespunzătoare. Aceste blo
curi sînt „încălzite în rate", prac
tică cu care I.L.L.-UÎ se împacfi 
după cite se vede.

Este de dorit să se ia măsurile 
corespunzătoare pentru ca apar
tamentele blocurilor cu încălzire 
centrală să aibă asigurată încăl
zirea corespunzătoare.

8 ore de serviciu, 
minerii se întorc

„aproape" toți ți 
că în ultimul timp

LAZAR DKMBTBU



STEAGUL ROȘU

Chemarea organizațiilor 
naționaliste din coloniile 

portugheze

Rezultatele îndeplinirii planului 
de stat al R. P. Polone pe 1061
VARȘOVIA 6. (Agerpres).
După cum transmite P.A.P., 

Wrecția Centrală de Statisti
că a R. P. Polone a dat pubii 
cității Ia 5 februarie, comuni
catul cu privire la rezultatele 
îndeplinirii planului de dez
voltare al economiei naționale 
a Poloniei pe anul 1961. In co
municat se arată că valoarea 
producției industriale globale 
a crescut în anul 1961 în pre
țuri comparabile cu 10,5 la 
sută față de anul 1960.

Sarcinile trasate de planul 
economic al Poloniei pe anul 
1961 au fost îndeplinite în 
proporție de 102,7 la sută.

Toate ramurile industriale 
și-au depășit planul. Astfel, 
producția de energie electrică 
a crescut cu 9,9 la sută, vo
lumul producției industriei 
constructoare de mașini și al 
industriei metalurgice — cu 11 
la sută etc.

Succese deosebit de impor
tante au fost obținute în agri
cultură. Producția agricolă 
globală h sporit cu 10 la sută, 
depășind cu șase la sută pre
vederile de plan.

Potrivit calculelor prelimi
nare, venitul național a cres
cut cu circa 8 la sută față de 
5 la sută cit prevedea planul.

O

in S.U.A. „prea mulți oameni sînt 
analfabeți și necalificați"

— Mesajul președintelui Kennedy adresat Congresului — 
WASHINGTON 6 (Agerpres).
In mesajul adresat marți 

Congresului, cu privire la în- 
vățămîntul din Statele Unite, 
președintele Kennedy recunoaș
te că în S.U.A. „prea mulți 
oameni sint analfabeți sau ne
calificați, căzînd victimă șo 
majului total sau parțial. Prea 
mulți, se spune în acest mesaj, 
primesc o instrucțiune de o 
calitate proastă în mii de dis
tricte care nu pot asigura sau 
pur și simplu nu asigură con
diții moderne și corespunză
toare de învățătură, profesori 
bine plătiți și 
măcar durata 
lui școlar...".

Deficiențele 
învățămînt în 
tele Unite sînt, după părerea 
președintelui Kennedy, factori 
care generează delîcvența în 
rîndurile tineretului și șoma
jul, avînd implicații grave a- 
supra potențialului economic 
al țării și chiar asupra situa
ției internaționale a S.U.A. 
Președintele consideră că sis-

-=©=— -------

calificați, sau 
normală a anu-

sistemului de 
vigoare în Sta-

„Cuba nu este singură"
RIO DE JANEIRO 6 (Ager

pres).
„Cuba nu este singură" sub

liniază ziarul „Ultima Hora" 
cuvintele din mesajul adresat 
de N. S. Hrușciov celei de-a 
doua Adunări naționale gene
rale a poporului Cubei.

Publicînd o relatare din Mos- 
eova despre acest mesaj, zia
rul scoate în evidență cuvin
tele lui N. S. Hrușciov că Cuba 
este sprijinită de popoarele 
Americii Latine și de întreaga 
omenire progresistă și că de 
partea ei vor fi întotdeauna 
popoarele Uniunii Sovietice. 
Ziarul „Globo" publică, de a- 
semenea, o relatare despre me
sajul lui N. S. Hrușciov sub 
titlul mare „Hrușciov declară 
din nou că sprijină Cuba".

•4.

temui de învățămînt a rămas 
In urmă și nu s-a adaptat ce
rințelor actuale. „De la mesa
jul meu asupra învățămîntului 
de anul trecut, a spus Ken
nedy, deficiențele noastre au 
devenit și mai grave".

Lipsa de localuri 
corespunzătoare fac 
500.000 
asista 
cursuri 
tiv un 
sînt în prezent șomeri nu și-au 
terminat studiiie. Ritmul de 
construcții prevăzut pentru 
următorii zece ani, a spus 
Kennedy, nu va rezolva pro
blemele puse de lipsă de loca
luri școlare și „consecințele 
claselor supra aglomerate șl 
nepotrivite". Referindu-se la 
situația cadrelor didactice, 
Kennedy a atras ătenția asu
pra proastei lor salarizări și a 
reamintit că peste o cincime 
din profesorii care funcționea
ză în școlile felementare și se
cundare nu rau calificarea ce
rută de exercitarea profesiunii 
lor.

Referindu-se la taxele șco
lare foarte mari percepute în 
școlile americane, Kennedy a 
citat cazul a peste 400.000 de 
elevi de liceu care nu au pu
tut urma cursurile, în cea mai 
mare parte din cauza „lipsei 
de mijloace".

Reluînd o cifră citată și în 
mesajul la starea Uniunii, pre
ședintele S.U.A. a arătat că în 
S.U.A. există opt milioane de 
persoane în vîrstă de peste 25 
de ani care practic sînt anal
fabete.

In bugetul S.U.A. pe anul 
viitor (1962—1963) cheltuielile 
cu destinație niilitără însu
mează 72,8 miliarde dolari (79 
la sută din totalul cheltuieli
lor bugetare), în timp ce alo
cațiile pentru învățămînt, în- 
registrînd un spor minim, se 
ridică la... 1,47 miliarde do
lari.

ROMA 6 (Agerpres).
Conferința organizațiilor na

ționaliste din coloniile portu
gheze a adresat opiniei publi
ce din întreaga lume o che
mare în legătură cu prima a- 
niversare a răscoalei din An
gola.

In chemarea publicată în 
ziarul „Paese“ se relevă că în 
anul care s-a scurs de la în
ceputul răscoalei armate de la 
4 februarie 1961, „lupta po
porului angolez pentru inde
pendență a căpătat o. largă 
amploare".

„Lupta armată a poporului 
angolez, se arată în chemare, 
are o mare însemnătate isto
rică. Ea a provocat criza sis
temului colonial portughez și 
a dat o lovitură regimului fas
cist din Portugalia".

Conferința organizațiilor na
ționaliste din coloniile portu
gheze cheamă opinia publică 
mondială „să sprijine lupta po
porului din Angola pentru in
dependență" și să lupte pentru 
eliberarea Iui Agostino Neto, 
care reprezintă simbolul An- 
golei luptătoare, precum și a 
celorlalți patrioți angolezi ca
re zac în închisori.

I

NEW ,YORK 6 (Agerpres). 
La ședința din 5 februarie 
Comitetului Politic al Adu

nării Generale a O.N.U. care 
a trecut la. examinarea pro
testului Cubei împotriva peri
colului ce amenință pacea și 
securitatea internațională, re- 
zultînd din noile planuri și 
acte agresive ale S.U.A. împo
triva guvernului revoluționar 
al Cubei, primul a luat cuvin 
tul Garcia Inchaustegui, repre
zentantul Cubei.

încă din primele zile ale re
voluției cubane, a spus el, gu
vernul S.U.A. încearcă necon
tenit să o înăbușe. Această 
politică agresivă și-a găsit 
expresie în intervenția directă 
din aprilie 1961 împotriva Cu
bei. După eșecul rușinos al a 
cestei intervenții, guvernul 
S.U.A. a început să pregăteas
că o nouă intervenție. Bande 
de mercenari sînt instruite pe 
cheltuiala Americii și sub con
ducerea militar iștiîor ameri
cani ătît pe teritoriile bazelor 
acestora, cît și în Statele U- 
nite, în special în Florida, pre
cum și în unele țări ale Ame
ricii Latine, ca Republica Do-

a

de 
ca 
nu 
decît

școală 
peste 
poată 

la
de elevi să 
în prezent 
incomplete. Aproxima -
milion de tineri care
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Discursul radiotelevizat 
al președintelui de Gaulle

PARIS 6 (Agerpres).
La 5 februarie președintele 

Franței, de Gaulle, a rostit un 
discurs la posturile de radio 
și televiziune franceze. El a 
declarat din nou (pentru a nu 
se știe cîta oară) că sarcina 
Franței este „de a restabili 
pacea în termenul cel mai scurt 
și de a ajuta Algeria să-și ia 
soarta în propriile sale rnîini" 
și că guvernul francez este 
gata să recunoască statul al- 
gerian „suveran și indepen
dent". Președintele nu a spus 
însă ce se face concret în a- 
ceastă direcție și cînd vor fi 
reluate tratativele cu guver
nul provizoriu al Republicii 
Algeria.

Președintele a repetat „con
dițiile" pe care guvernul fran
cez le pune în schimbul acor
dării independenței Algeriei: 
recunoașterea „intereselor vi
tale ale Franței în Sahara", 
pretențiile exagerate în ceea 
ce privește „garanțiile" pentru 
europenii care locuiesc în Al
geria și asigurarea integrită
ții proprietății lor.

Președintele a recunoscut că 
situația politică internă în 
Franța este încordată datori
tă acțiunilor criminale ala 
grupărilor fasciste și colonia
liste. El a declarat că împo
triva lor vor fi luate măsuri.

cePreședintele nu a precizat 
anume măsuri vor fi luate pen
tru curmarea provocărilor te
roriste. De altfel, cu două ore 
înainte ca președintele de 
Gaulle să-și fi ținut discursul, 
un grup de asalt al ultracolo- 
nialiștilor a răpit pe directorul 
postului de radio Oran și pe 
colaboratorii lui cei mai âpro- 
piați. Postul de radio a fost 
scos din funcțiune și în locui 
discursului prezidențial a fost 
transmisă o emisiune a ultra - 
colonialiștilor.

In capitolul de politică ex
ternă, președintele a încercat 
să justifice eschivarea Fran
ței de la tratativele privitoare 
la reglementarea problemelor 
internaționale importante, în 
special a problemei germane 
prin referiri la pretinse „a- 
menințări" din partea Uniunii 
Sovietice. Tot prîntr-o pre
tinsă „amenințare directă a 
Franței", de Gaulle ă încer
cat să 
cursei 
„forței 
Franța, 
pentru 
cidentală a Unei grupări mill- 
taro-polîtice „cea mai influ
entă și cea mai puternică din 
lume" la care să participe 
Germania occidentală.

motiveze intensificarea 
înarmărilor, crearea 

de șoc" atomice în 
Președintele a militat 

crearea în Europa oc-

jju «4 w» ai»
minicană, Porto Rico, Nicara
gua, Guatemala și Panama, 
împotriva Cubei revoluționare 
se folosesc tot felul de mij
loace : zboruri banditești ale 
avioanelor, trimiterea și apro
vizionarea grupurilor de di- 
versioniști, campania deșănța
tă de calomnii, blocada eco 
nomîcă, presiunile exercitate 
asupra țărilor Americii Latine 
pentru a rupe relațiile cu 
Cuba.

Unchiul Sam, a spus vorbi
torul, a 
Este cu 
mînă și cu pumnalul plin de 
sînge în cealaltă. Scopul său 
a fost să lovească în inima 
Cubei.

Hotărîrile adoptate la con
ferința O.S.A. de la Punta del 
Este sînt în contradicție fla
grantă atît cu Carta Organi
zației Națiunilor Unite cît și 
cu statutul Organizației sta
telor Americane. Ele oglindesc 
năzuința S.U.A. de a înăbuși 
Cuba cu ajutorul blocadei e- 
conomice, de a-și menține do
minația în America Latină.

Relevînd că nimeni nu poa
te nega faptele care dovedesc 
pregătirea de către Statele U- 
nite a unei noi agresiuni lip1 
potriva Cubei, reprezentant Ж 
Cubei a chemat Organizația 
Națiunilor Unite să ia măsuri 
pentru a preîntîmpina acest 
lucru. EI a subliniat că guver
nul revoluționar cuban este 
gata să reglementeze proble
mele litigioase dintre S.U.A. 
și Cuba pe cale pașnică, și 
desigur, neprejudiciind suve
ranitatea Cubei.

Dacă totuși agresiunea va fi 
dezlănțuită, ea va primi din 
nou o lovitură zdrobitoare. 
Cuba nu se va pleca, a spus 
Gracia Inchaustegui. Patria 
sau moartea.

Reprezentantul S.U.A., Ste
venson, care a luat apoi cu- 
vîntul, , a negat în mod cinic 
faptele îndeobște cunoscute 
potrivit cărora S.U.A. au să- 
vîrșit și pregătesc o nouă a- 
gresiunea împotriva Cubei.
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Mari manevre militare 

în Coreea de sud
SEUL 6 (Agerpres).
Potrivit corespondentului a- 

genției United Press Interna
tional, la 5 februarie în Coreea 
de sud au început mari ma
nevre militare la care parti
cipă peste 75.000 soldați. La 
manevre iau parte unități sud- 
coreene, americane, turcești și 
tailandeze sub conducerea ge
nerală a comandamentului cor
pului de armată nr. 1 a! 
S.U.A.

sosit la Punta del 
sacul cu bani într-o

cealaltă. Scopul său

—•«MM

HAVANA,. Zilele acestea s-a 
deschis la Universitatea Santa 
Clara din Havana prima facul
tate muncitorească. In viitorul 
an școlar vor Începe aici și 
cursuri prin corespondență.

ACCRA. Zeci de mii de gha- 
nezi l-au intîmpinat cu căldu
ră și entuziasm pe primul cos
monaut I. A. Gagarin, care a 
făcut o escală la Accra in drum 
spre Liberia.

ROMA. Se anunțase oficial 
că in cursul anului 1961 cos
tul vieții in Italia a crescut eu 
3,8 la sută. Prețurile cu amă
nuntul s-au majorat in această 
perioadă in medie cu 2,8 la 
sută.

MOSCOVA. Specialiștii sovie
tici au terminat proiectăreă u- 
nei uzine metalurgice care va

fi construită la Bagdad. Aceas
tă uzină va fi unul din cele 
mai mari obiective ce se vor 
construi in Irak cu ajutorul 
Uniunii Sovietice.

HAVANA. „Ecuadorul nu și-a 
vlndut demnitatea, intrucît su- 
verantiatea sa nu se vinde Ia 
mezat", a declarat președintele 
Carlos Julio Arosemenă în le
gătură cu recenta conferință 
care a avut loc Ia Punta del 
Este a miniștrilor Afacerilor 
Externe ai țărilor membre ale 
O.S.A. După cum anunță a- 
genția Prensă Latina, Arose- 
mena a făcut această declara
ție în cursul discursului său 
ținut în orașul Daule.

SAN JOSE. In {alegerile pre
zidențiale din Costa Rîca, ca
re au avut loe la' 4 februarie,

Francisco Orlich, candidat din 
partea Partidului de eliberare 
națională, a fost ales președin
te în locul lui Mario Echandi. 

Francisco Orlich este mare 
latifundiar și adept al progra
mului Kennedy „Alinata pen
tru progres".

BERLIN. La 5 februarie a 
sosit în Berlinul occidental 
Schroder, ministrul Afacerilor 
Externe al R. F. Germane. La 
sosirea șa pe aeroportul Tegel 
din Berlinul occidental Schro
der a făcut o declarație ostilă 
la adresa R. D. Germane.

BERLIN. După cum trans
mite agenția A.D.N., consula
tul general olandez din Berli
nul occidental a refuzat să-i 
acorde viză de intrare în Olan
da profesorului Otto Nagel, 
președintele Academiei de Arte 
din Berlin.

PROGRAM DE RADIO
8 februarie

pozitori din R. P. Bulgaria, 
18,25 Soliști și formații artis
tice participante la cel de-al 
VI-Iea Concurs pe țară, 18,45 
Să învățăm, limba rusă cîn- 
tînd, 19,30 Tinerețea ne e 
dragă, 19,50 Muzică de dans, 
20,30 Concert de muzică popu
lară romînească, 21,00 Actua
litatea Radio, 21,20 Formații 
romînești de muzică ușoară, 
21,45 Părinți și copii, 22,00 
Valsuri din operete.
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PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul 
medicului, 8,00 Din presa de 
astăzi, 9,00 Vreau să știu, 9,30 
Din folclorul țărilor socialiste, 
10,35 Scene distractive din o- 
perete, 12,00 Interpreți și for
mații de muzică ușoară,’ 13,05 
Muzică populară romînească, 
15,10 Muzică din filme, 15,40 
Scene din opera „Capra cu 
trei iezi" de Alexandru Zirra, 
16,15 Vorbește Moscova ! 17,45 
Program muzical pentru frun
tași în producție din industrie 
și agricultură, 19,25 Muzică 
ușoară, 19,45 Transmisiune din 
Studioul de concerte, a con
certului orchestrei simfonice a 
Radioteleviziunii. PROGRA
MUL II. 13,15 Tineri poeți la 
micorfon, 14,03 Melodii de 
dragoste de compozitori ro- 
mîni, 14,30 Din muzica corală 
a compozitorilor noștri înain
tași, 15,30 Din cînțecele și 
dansurile popoarelor, 16,30 Al
manah științific (reluare), 
18,05 Muzică ușoară de com-

CINEMATOGRAFE
8 februarie

PETROȘANI — 7 NOIEM
BRIE : Circul fără cupolă; AL. 
SAHIA : Porto Franco; PETRI- 
LA ; Răzbunarea; ANINOASA’ 
Duelul; LUPENI: Două vieții 
(seria l-a). (Responsabilii ci
nematografelor Lonea, Live- 
zeni, Vulcan, Crividia și Uri-' 
câni n-au trimis programarea 
filmelor pe luna februarie).
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