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O DECADA RODNICĂ 
Colectivul fruntaș a

Tot timpul decadei a 
I-a din luna februarie, 
minerii din Uricani s-au 
remarcat prin ritmicitatea 
producției. Colectivul 
fruntaș pe bazin a ex
tras zilnic din abatajele 
de la Uricani în medie 
cu 80 —100 tone mai mult 
cărbune de cît prevedea 
planul. Cantitatea de căr
bune dată peste plan în 
perioada 1-10 februarie 
se cifrează

în frunte
zile trecute 
mina Uri-

la 517 cone.

în cele 40 de 
din acest an, 
câni a depășit prevederile 
planului cu peste 2.400 
tone de cărbune cocsifica- 
bil de calitate. Și. firește, 
cu astfel de realizări har
nicul colectiv de la U.ti- 
cani conduce cu cinste în
trecerea minerilor Văii 
Jiului pentru 
sarcinilor de 
angajamentelor

avînt

minerilor 
realizarea 

aplan și 
luate.

zecea zi din 
găsit minerii

Cea de-a 
februarie a 
din Aninoasa muncind cu 
avînt Sporit pentru a o- 
cupa un loc cit mai de 
cinste în întrecerea so
cialistă dintre exploatările 
miăiere. Astfel, obținind 
un randament pe exploa
tare de 1,210 tone/post. 
minerii aninoseni au ex
tras în ultimele două zile 
ale decadei 449 tone de 
cărbune peste plan. A- 
ceasta a făcut ca produc
ția realizată de ei siiprn 
plan de la începutul lunii 
februarie să se 'ridice la 
peste 680 tone, iar co-

lectivul exploatării să 
situeze pe locul doi 
întrecerea cu celelalte ex
ploatări miniere din ba
zin.

Minerii din sectorul IV 
între care cei din brigă
zile conduse de Ungu- 
rcanu Vasile, Codrea 
Gheorghe, Moisiu Remus 
au un merit deosebit la 
ridicarea exploatării între 
colectivele fruntașe. ■ Do
vadă depășirea pianului 
cu 859 tone de către 

.sectorul IV. Un plus de 
aproape 400 tone au ex
tras și minerii sectorului 
III Aninoasa.

se 
în

In cinstea Zilei ceferiștilor

Economii de combustibil 
și trenuri cu tonaj sporit 

tibil, în luna ianuarie 
mecanicii și fochîștii 
depoului aii făcut o e- 
conomie de 702 tone 
combustibil convențio
nal, iar în cele zece 
zile ce au trecut din 
luna februarie, peste 
200 tone.

Cele mai frumoase 
rezultate la remorcarea 
trenurilor cu suprato
naj au fost obținute! 
de mecanicii: Maci Pa
vel, Oprea Ioan I. 
Dascălu Ion,. Sechereș 
Francisc și Proci Ion. 
iar cele mai mari e- 
conomii de combusti
bil au fost 
de mecanicii 
Ion, Rudeanu 
Rusu Petre 
Petre de la . trenurile 
de marfă, precum și 
Bauu Ion, Roșea Ion 
Zbora Constantin de 
la trenurile de călă
tori.

Să remorce cit mai 
multe trenuri cu to
naj sporit și să 
lizeze economii 
combustibil cit 
mari — acestea 
angajamentele

rea- 
de 

mai 
sint 

meca
nicilor și fochiștilor din 
Depoul de locomotive 
C.F.R. Petroșani, luate 
în cinstea 
riștilor.

Aplicînd 
înaintate 
lucru, ei au reușit să 
obțină rezultate cu ca
re se pot mîndri.

In primele zece zile 
ale lunii februarie, me
canicii depoului au 
condus 107 trenuri cu 
supratonaj, remorcînd 
în plus 34.547 tone și 
economisind prin a- 
ceasta 21 trenuri a 
1650 tone, tonaj ma
xim pe ruta Petroșani - 
Simeria.

In ceea ce privește 
economiile de com bus-

- .. _----O

Zilei cefe-

cele mai 
metode de

realizate 
Ciung an 
Franc isc. 
și Pătroi

Minerii Lupeniului 
și-au redresat producția 

Invingînd unele greutăți de exploatare șiinvingind unele greutăți de exploatare și a- 
provizionare, ivite în subteran în primele zile din 
lebruarie, minerii Lupeniului și-au redresat 
producția. Minusul de producție față de plap, 
înregistrat în prima săptămînă, а fost recupe
rat în întregime în zilele de 8, 9 și 10 februarie 
cînd s-a extras zilnic între 90—195 tone căr
bune coesificabil peste plan. Ca urmare, de
cada a I-a din luna februarie 
minerii Lupeniului au înche
iat-o cu planul realizat 
proporție de .100,2 la sută.
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I. CRIȘAN

Lăcătușul Chîra Ezechil din secția filatură a 
ViscOz^i Lupeni este elev seral ist in clasa a 
Xl-fc. Tovarășul său de muncă, Scholtner Da
niel urmează cursul de pregătire pentru clasa 
а ѴШ a.

Iată-i împreună pe cei doi prieteni și tova
răși de muncă.

In fiecare schimb, sute de tone de cărbune de la mina 
Aninoasa parcurg drumul peste deal, pe cablul funicula- 
rului, spre preparația din Petrila. Una după alta cupele 
de funicular varsă cărbunele în silozul adine al preparației 
și se reîntorc să-și continue circuitul. Toată instalația fu- 
nicularului funcționează ca pe roate, ea este bine întreți
nută de personalul electromecanic ce deservește funicula- 
rul.

IN CLIȘEU : Alături de maistrul Szuhan Ftancisc, lă
cătușii Ionescu Ioan, Moța Lazăr, Szoke Gabi. Kokoși Ar
pad, Nagy Iosif, Hoțea Gheorghe și alții care fac parte din 
echipa de întreținere a fu nicularului.
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Datorită conștiinciozității cu 
care își îndeplinește sarcinile 
de produeție. brigada condusă 
de minerul Pop Vasile se bu
cură de o binemeritată apre
ciere la mina Aninoasa. Ei i 
se încredințează lucrări impor
tante de deschideri în sectorul 
V investiții, unde lucrează. IN 
CLIȘEU : Brigadierul Pop Va
cile (dreapta)’ discutînd cu Or
tacul său Tătaru Teodor despre 
munca brigăzii.

br 
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resc să vorbesc.
- - Nu este aici. E plecat 

undeva, prin uzină.
— Iar îi plecat ! Același 

puns pentru a treia oară—,
Mă văd nevoit să pornesc 

gur în căutarea lui, chiar cu 
cui de a colinda întreaga 
parație. Mă gindeam că, cu 
torul celor întîlniți, îl voi 
mai ușor.

Și am avut dreptate. După 
puțin timp îl zăresc stînd de vor
bă cu cineva pe planșeul de lîttgă 
elevatoarele de intermediar. Cînd 
m-<un apropiat i-am recunoscut 
pe amîndai. Prim-maistrul dis
cuta aprins cu șeful de echipă 
Sibișan Victor. Amindoi sînt cu- 
noscuți pentru activitatea lor con
sacrată hunei funcționări a utila
jelor, .atit la sectorul preparare 
cît și in toată, preparația.

Văzîndu-i cu cită însuflețire 
discută, măSurînd niște piese așe
zate pe planșeu, m-am apropiat 
mai repede de ei. Aproape că îii- 

; tasem pentru ce-l căutam pe prim 
maistru, uitasem că de mult timp 

• îl așteptam să stăm- de vorbă.
Cînd am ajuns lingă ei, am a- 

flat care era subiectul discuției. 
Pe planșeu erau două stele de 
elevator, o axă și o roată dințată
— piese importante pentru un 
elevator, atit din punct de vedere 
al funcționării cît și al prețului 
de cost, ■ .

M-am uitat‘.la ele.'Erau folo-

Realizarea planului de predări — 
obiectiv central 

pentru constructorii din Petroșani
dare, constructorii nu au predat 
absolut nimic.

. Un asemenea bilanț n-a bucu
rat pe constructorii șantierului ■ 6 
Petroșani. Ei au criticat cu tărie 
serviciile de aprovizionare ale șan
tierului și trustului care nu au asi
gurat o seamă de materiale și piese 
pentru instalații între care țevi4 
pentru instalații de apă, cărbuni 
pentru încălzit, balast, capace de 
fontă, 
tomberoane, vopsea, scule diferite 
etc. Dar, după cum au arătat în 
consfătuire zidarul Bure loan, zu
gravul Andreevici Alexandru, 
maistrul Nistor Aurei, instalatorul 
Sachelarie Nicolae și alții, r^mî- 
nerea în urmă a fost determinată 
îndeosebi de slabul interes mani
festat de inginerii loturilor pentru 
executarea ultimelor ' finisări' '— 
cazul căminului studențesc. # 

Pentru luna februarie, sarcina 
centrală a constructorilor din ca
drul șantierului 6 Petroșani este 
ca, prin concentrarea și îndruma
rea mai bună a forțelor de care 
dispun să asigure darea in folo
sință a o seamă de obiective. .Pînă 
la 15 februarie trebuie predat noul1 
cămin studențesc. Galorife- 
riștii au tărăgănat mult lucrările 
la noile laboratoare ale institutului. 
Ele trebuie încheiate de urgență 
pentru ca pînă la sfîrșitul lunii 
și ■ acest obiectiv să fie predat.

Sala teatrului, fabrica de ghia- 
ță, abatorul — sînt lucrări care 
au fost, de asemenea, mult tără
gănate pe motiv că Reprezintă’ va- 

м. ȘTEFAN

Februarie — lună cu geruri, vis
cole, zăpadă. Ziua este scurtă, pă." 
mîhtul înghețat, ■ condițiile atmos
ferice împiedică executarea- uriol 
lucrări exterioare.

înseamnă oare aceasta că uu pot 
fi executate.,., lucrări de construcție 
m'general și ca nu pot fi predate 
obiective pînă la primăvara ?

Iătă întrebarea la care âu cău
tat să răspundă constructorii șan
tierului 6 Petroșani, in consfătuirea 
de producție ținută zilele trecute.

Pe luna ianuarie, colectivul șan
tierului 6 Petroșani a realizat pla
nul valoric al producției globale 
de abia in proporție de 82,3 ia 
sută, iar productivitatea muncii în 
proporție de 93,4 la sută. Din o- 
biectivele planificate pentru pre-

cherestea, pentru cofraje,

In căutarea prim-maistrului
P?

răs-

sin- 
ris- 

pre- 
aju- 
găsi

aflu ce anume discută detpre a- 
ceste piese, care probabil nu măi 
sînt bune decît ca fier vechi. Răs
punsul însă mă surprinde : Aceste 
piese pot fi refolosite. Dar cum i 
Dacă asupra faptului că piesele 
pot fi recondiționate ambii sînt 
de acord, asupra modului cum 
vor fi recondiționate părerile

DIN CARNETUL 
CORESPONDENTULUI
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• site, iar prin unele locuri chiar 
' • uzate. . '

Z Curios, intervin în discuție să
■ 4’;- L. .

par diferite. Din cauza aceasta 
și discufia era animată. Fiecare 
își susținea punctul de vedere at 
atita tărie, incit eram 
să-i cred pe amindoi.

Fină la urmă — cum 
așteptat —■ amindoi au 
acord asupra .modului în < 
piesele vor fi recondiționate.

Brusc îmi aduc aminte și pen
tru ce-l căutam pe prim-maistrul 
mecanic al preparației. Astfel, 
mai ușor decît mă așteptam, se 
pornește ad'hoc o discuție „pe 
viu", despre descoperirea și va
lorificarea resurselor interne la 
preparația Lupeni.

La întrebarea mea, referitoare 
la resursele interne, prim-mais- 
trul mi-a răspuns :

„Ca și la alte întreprinderi 
din țară, la preparația Lupeni se 
duce o activitate intensă pentru 
îmbunătățirea calității produselor 
și reducerea .prețului de, cost. O 
sursă importantă în. realizarea de

în stare

era și de 
căzut de

care
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economi, la prețul 
de cost 
descoperirea 
valorificarea 

surselor interne, fiecare echipă de 
întreținere a utilajelor are cite 
un „caiet cu economii" în care 
se trec valorile pieselor recondi
ționate. La sectorul preparate, de 
exemplu, sînt 23 de asemenea 
caiete. Economiile realizate la 
sectorul preparare în anul 1961, 
au ajuns la suma de 149-961 lei. 
In această realizare s-au remar
cat echița condusă de Sibișan 
Victor, care a realizat economii

fiind

re-

de vulcanizatori cu 46,050 lei e- 
conomii și echipa condusă de 
Drotzinger Andrei care a realizat 
economii în valoare de 13.202 lei.

Economiile s-au realizat prin 
înlocuirea curelelor de transmi
sie cu benzi, prin recondiționa- 
rea benzilor mobile de la bruți, 
prin recondiționarea axelor, ste
lelor și roților de elevatoare etc".

— Realizările obținute în 1961 
— adaugă iov. Sibișan Victor — 
nu arată limita superioară la care 
se poate ajunge. Mai sint încă 
multe posibilități de valorificare 
a resurselor interne care așteaptă 
să fie descoperite în anul 1962. 
Noi încă din primele zile ale a- 
nului am pornit o activitate in
tensă în acest sens. Și ne pro
punem ca în anul acesta să de
pășim cu mult suma economiilor, 
realizată în anul trecut, să con
tribuim în felul acesta la scăde
rea prețului de cost al produselor 
noastre.

IOAN ENE
preparația cărbunelui Lupeni

(Continuare în pag. 3-a) 
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Rezultate frumoese- 
în dif uzarea cărții 
Prin Librăria noastră din1 

Petroșani și prin cele 23 de 
ștanduri de cărți organizate în 
întreprinderile și instituțiile, 
din localitate au fost vindute 
de la începutul anului și «pînă 
în prezent aproape 15.000 cărții 
beletristice și tehnice, cu 51:; 
la sută mai mult față de nu"î 
mărul cărților yîndute în a- 
ceeași perioadă a anului tre
cut.

Un aport substanțial la ob
ținerea acestui rezultat l-aa> 
adus difuzorii voluntari de la' 
ștandurile de cărți din între
prinderea de construcții '§t 
montaje miniere, șantierul 
construcții și Uzina de repa- 
rat utilaj minier.



Recorduri

asiste la întîlnirea de 
dintre două din cele

Sîmbătă și duminică arena de 
popice a asociației Stăruința din 

, i devenise neîncăpătoare.

FOTBAL

Jocuri de antrenament
Echipa de fotbal Jiul Petri

la și-a Început activitatea din 
perioada precompetițlonală 
conform programului stabilit. 
Duminica, jocuri amicale, Iar 
joia, jocuri școală. Astfel în 
ziua de 4 februarie, prima, 
garnitură a susținut un joc 
de verificare avind ca parte
ner echipa de tineret. Scopul 
acestui joc a fost verificarea 
stadiului de pregătire a echi
pei cit șl rularea jucătorilor 
din lot. Antrenamentul a fost 
reușit cu toate că zăpada a 
fost un handicap serios pentru 
jiicătorl: scor 3—3 (0—3).

Joi, în cadrul unui joc-școa- 
lă, echipa l-a a întîlnit Mine
rul Aninoasa pe care a între
cut-o cu scorul de 5—1 (2—0).

Echipa de tineret s-a depla
sat la Petrila jucînd cu Jiul 
Petrila II, rezultat final 5—3 
pentru echipa de tineret.

Duminică, Jiul Petrila a ju
cat în familie, trei reprize a 
45 minute.

Repriza i-a : Jiul Petrila I 
— Jiul Petrila II (regiune) — 
scor 1—1; repriza П-a : Jiul 
Petrila I — Tineret — scor 
4—1; repriza Ш-a: Jiul Pe
trila tineret — Jiul Petrila II 

scor 0—0.
Din cauza terenului înghe- 

|țat, jocul nu a fost reușit, 
mișcarea jucătorilor cit și con-

trolul asupra balonului făcln- 
du-se cu multă greutate.

Stadiul In care se prezintă 
jucătorii lotului Jiul Petrila1 
este mulțumitor.

B. MARIAN
*

Stadionul din Lupeni a găz
duit duminică lntllnirea ami
cală de fotbal dintre Minerul 
și Corvinul Hunedoara. Starea 
proastă a terenului a făcut ca 
jocul să nu se ridice la un ni
vel tehnic mai bun. După uni 
joc dinamic, meciul s-a Înche
iat la egalitate a 1—1.

*

Vulcan a 
verificare 
din Ani-

Duminică, Minerul 
susținut un meci de 
în compania echipei 
noasa. Meciul a fost viu dis
putat șl s-a încheiat cu scorul 
de 4—2 în favoarea vulcăne- 
nilor. Golurile gazdelor au fost 
înscrise de Cotroază de două 
ori, Melinte și Schmit.

Zi și noapte ninge -ntruna 
Iar covorul-ntins de nea 
Parcă vrea s-atingă Luna 
De-a crescut deodată așa.
Gerul, mare artist plastic 
Ce mustește de talent 
A pictat pe multe geamuri 
Flori de gheață la momeitt.
A muncit cam mult pribeagul 
De cu seară plnă-n zori 
Cînd pomi să pună iarăși 
Multi bujori In obrăjori.
Colo insă spre amiază 
Parcă s-a mai domolit 
Trist un pic el dormiteaaă 
Că-i de soare dojenit.
Vintul abia de adie 
Cînd ре-un cimp înzăpezit 
Fotbaliștii de la Jiul 
Fac mișcări de încălzit.
.Gerul iarăși se-ntețește 
Să le facă în necaz, 
Dar ei încing o „miuță" 
Și de ger fac mare haz.
S-au cam încălzit băieții 
Insă Marian atent 
II tot dăscălește-ntruna, 
Așa-i la antrenament...

D. C.

întreceri la schi

Soartachiada 
de iarnă

Concursurile din .cadrul Spar* 
tachiadei de iarnă a tineretului sînt 
în toi. Au mai rămas puține zile pînă 
Ia data de 15 februarie cînd se 
încheie prima etapă. Timpul favo
rabil permite și organizarea de 
concursuri de schi și săniuțe. Pen
tru aceasta e necesar însă ca or 
ganizațiile de tineret și asociațiile 
sportive să acorde mai multă a- 
tenție organizării concursurilor pre
văzute de regulamentul Sparta- 
chiadei.
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Pîrtiile de pe Parîngul au 
găzduit în acest an nume- 
roase concursuri de schi. Gri- , 
jă pentru transportarea schi- , 
orilor pînă la cabana Busu , 
o are întreprinderea, ce ad- 1 
ministrează bazele turistice ' 
din regiune. După cum se , 
vede și din clișeu, pregătirile 
de plecare se desfășoară cu 
febrilitate.
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In zilele de 8, 9 și 10 fe
bruarie, secția de schi din ca
drul Asociației sportive Prepa
rația Petrila a organizat un 
frumos concurs de schi pe pîr- 
tiile de pe dealurile care îm- 
prejmuiesc orașul Petrila.

La aceste întreceri au parti
cipat peste 60 de concurenți 
din asociațiile sportive Jiul 
Petrila, Parîngul Lonea, Voin
ța Petroșani precum și spor
tivi de la asociația gazdă. N-a 
lipsit nici publicul spectator.

Iată rezultatele tehnice în
registrate :

Coborîre copil: Fete : Stan- 
ciu Rodica, Gheorghi Victoria, 
amîndouă de la Parîngul Lo
nea.

Categoria I-a băieți : Ne
meși Carol, Grădinaru Eugen 
și Mistrie Francisc — toți de 
Ia Parîngul Lonea.

Categoria Il-a : Rad Aurel, 
Lupa Nicolae și Boda Moise, 
de asemenea, de la Parîngul 
Loneaj

Categoria III-a: Berințan 
Teodor, Demeter Tiberiu, Fe- 
chete Tiberiu — Parîngul Lo
nea.

Coborîre — juniori: 
nic Dumitru — Voința 
șani.

Coborîre 
Gruia — 
Ștefan — 
Vladislav 
trila.

Slalom
Gerștenbrein Andrei 
ța Petroșani, Udrea 
Voința Petroșani, Vlad Gruia 
— Jiul Petrila.

Muce- 
Petro-

Vlad 
Hoțea

— seniori: 
Jiul Petrila,
Preparația Petrila, 
Silviu — Jiul Pe-

uriaș seniori: 
— Voin- 
Mihai —

В

Ж500 metr! juniori:
Valentin, Cordea loan,

Fond
Crlșan 
Hăbăgău Tlberiu — toți de la 
Jiul Petrila.

Fond 5000 metri seniori: 
Anghel Andrei — Jiul Petrila, 
Cioran Lazăr — Voința Petro
șani, inel loan — Jiul Petrila.

Pe echipe locurile 1, 2 și 3 
au fost cîștigate In ordine de 
echipa Jiul Petrila, Voința Pe
troșani și preparația Petrila 
la seniori, iar ia copii de Pa- 
ringul Lonea.

ECOBESCU GHEORGHE

Petro șani (
Numeroși susținători ai echipei au 
ținut să 
campionat 
mai bune echipe de popice din 
Valea Jiului. Prima pereche de 
popice a început disputa. Lansate 
cu pricepere de Țipțer'de la Stă
ruința și Pardocz de la Minerul 
Vulcan, bilele făceau ravagii prin
tre popice. Ambii popicari au tre
cut granița celor 800 de lemne 
doborîte. Țipțer realizase 802, iar 
Pardocz 816. După prima pereche, 
vulcănenii conduceau cu 14 lemne. 
A doua pereche a mărit avantajul 
popicarilor din Vulcan cu încă 36 
de popice prin cele 804 lemne 
doborîte de Tunsoiu față de 768 
ale lui Venczel Iuliu.

întrecerea e din ce în ce mai 
dîrză. Și deoparte și de alta au 
intrat in luptă jucători cu multă 
experiență. Adam de la Vulcan

---------------- 0

A trecut cam multișor timp 
de cînd în fiecare duminică, 
intre orele 10—12, liniștea ce 
domnește de obicei în curtea 
IȘcolii medii din Petroșani în 
zilele de repaus, era tulburată 
de aplauze și strigăte de în
curajare adresate alternativ 
clnd handbalistele de la Ele
vul, cînd băieților de la Știin
ța. Alternanța se datora fap
tului că Intr-o duminică ju
cau unii pe teren propriu, în 
îalta, ceilalți. După încheierea 
primei părți a campionatului 
republican, iubitorii handbalu
lui din Petroșani au intrat în 
vacanță.

In aceăstă perioadă de a- 
calmie sportivă, amatorii de 
handbal fn șapte se glndesc 
cu nostalgie la zilele de emo
ții plăcute, ce le aduceau a- 
proape de fiecare dată satis
facții, fiindcă rare au fost ca
zurile cînd echipele lor favo
rite au fost nevoite să încline 
steagul pe teren propriu E 
drept că primele meciuri din 
campionat ale fetelor le-a pro
dus strlngerl de inimă deoa
rece echipa, tînără, formată a- 
proape exclusiv din junioare, 
întilnea jucătoare consacrate.

------- —

Meci de vepificape
Lotul de juniori Ia fotbal al 

țării noastre care se pregătește 
pentru turneul U.E.F.A a sus
ținut un meci de verificare la 
Brașov în compania echipei

Steagul roșu. Meciul s-a În
cheiat cu scorul de 1—0 (1—0) 
în favoarea tinerilor fotbaliști. 
A marcat Pavlovici.

(Agerpres)

la popice
s-a întrecut pe sine, doborînd 863 
de lemne. Baiog losîf insă s-a 
dovedit și mai bun. Doborînd 
886 popice, el a obținut un fru
mos record al Văii Jiului, record 
apropiat de cel republican. Un 
frumos record personal a obținut și 
Tordk Aurel de la Stăruința cu 
874 popice doborîte. La rîndul său, 
Albu Zoltan a realizat 851 lemne, 
contribuind la victoria din final 
a celor de la Stăruința cu 4.977 
popice doborîte față de cele 4782 
ale vulcănenilor. Cifra realizată de 
echipa Stăruința constituie un nou 
record al Văii Jiului. După cum 
se vede, duminică s-au realizat la 
popice recorduri nu glumă.

Alte rezultate :
Constructorul Minier Petroșani 

— Constructorul Lupeni 4172 — 
3894, Viscoza ■— minerul Lupeni 
4115—4083 ; Parîngul Lonea 
Voința Petroșani 4367/4109 ; Con
structorul minier II. — Prepara
torul Lupeni 1996—1982.

Dar a trecut și asta. Junioa
rele s-au dovedit mature în 
lupta cu senioarele, in ce pri
vește pe băieți, înaintea fie
cărui meci, galeria își punea 
problema la ce diferență vor 
bate, cum stingă lui Barabaș, 
șuturile năpraznice ale lui Sili 
și Pintea, fentele derutante 
ale fraților Drig și celorlalți 
vor face mat apărarea adver
să. Trecerea în revistă U vic
toriilor e întotdeauna plăcută. 
Acum însă gîndurile suporteri
lor și ale jucătorilor șe în
dreaptă spre partea a doua a 
campionatului. Băieții și fe
tele se antrenează cu multă 
stăruință. Frigul și zăpada nu 
constituie un obstacol. Retu
rul campionatului bate ' la 
ușă și echipele țin cu totdibe.»- 
dinsul să le găsească in cea 
mai bună formă. Asistînd la 
antrenamente, fac încălzirea și 
numeroși suporteri. Mai, țopăie 
să se încălzească dar pleacă 
acasă mulțumiți de repetițiile 
serioase pe care le fac echi
pele Înainte de premieră.

In curînd, liniștea ce a dom
nit toată iarna, în zilele de 
repaus, în jurul Școlii medii 
mixte din Petroșani, va fi tul
burată din nou. Ea va fi spar
tă de ropotele de aplauze și 
strigătele de încurajare ale su
telor de iubitori ăi handbalu
lui în 7 din Petroșani. încă pu
țintică răbdare și întrecerile 
de handbal în 7 din cadrul 
campionatului republican vor 
Іпсерф Asta la .1 aprilie. Nu, 
nu-i o păcăleală.

D. CBISTEA

Partidul pune cerințe mari in 
fața membrilor săi. Sarcinile 
ce revin comuniștilor în mo
bilizarea oamenilor muncii la 
desăvîrșirea construcției socia
liste cer fiecărui membru de 
partid calități deosebite — dîr- 
zenie și pasiune revoluționară, 
o înaltă ținută morală. In for
marea acestor calități la fie
care comunist un rol de sea
mă revine stagiului de candi
dat în cursul căruia viitorii 
membri de partid se familia
rizează cu viața internă de 
partid, se deprind cu discipli
na comunistă, se transformă' 
în luptători înflăcărați pentru 
înfăptuirea politicii partidului, 
în soldați disciplinați, con
știincioși ai marii armate a 
comuniștilor. Metodele de e- 
ducare partinică a candidați- 
lor de partid sînt multiple^ 
Insă nicăieri candidatul nu se 
dezvoltă multilateral,’ nu se 
călește așa de puternic din 
punct de vedere politic ca In 
munca practică, zilnică a or
ganizației de partid, in ca
drul activității pentru Înfăp
tuirea sarcinilor trasate de' 
partid.

Organizația de partid de la 
termocentrala Paroșen! acordă 
o mare atenție educării ean- 
dldaților de partid.

...Cind adunarea generală a 
comuniștilor din termocentra-

de partid - școală a educației comuniste
lă a hotărit primirea In rln- 
durile candldaților a tovară
șului Vllvolu Nistor, el și-a 
luat angajamentul să mun
cească cu rîvnă pentru Înde
plinirea sarcinilor ce-i revin 
in producție, pentru ridicarea 
pregătirii lui profesionale. Bi
roul organizației de bază a ți
nut cont de acest angajament, 
al tînărului și i-a stabilit, 
drept primă sarcină de partid, 
să se pregătească pentru a de
veni unul dintre muncitorii cu 
cea mal înaltă calificare pro
fesională din secția reparații 
termomecanice. Comuniștii 
i-au explicat candidatului că 
în uzină progresul tehnic, au
tomatizarea tuturor agregate
lor termomecanice pun cerin
țe mari in fața fiecărui mun
citor. Pentru a stăpini tehni
ca nouă, fiecare muncitor tre
buie să se ridice la nivelul unui 
specialist cu o înaltă califica
re. Această cerință a fost pusă 
și in fața lăcătușului Vllvolu 
Nistor. Candidatul a muncit 
cu rîvnă pentru Îndeplinirea 
primei sarcini de partid ce i 
s-a încredințat de către orga
nizația de bază, Tînărul a vă
zut c& in uzină toți Învață, 
fie in cursuri de ridicare a ca
lificării, fie în școala medie. 
EI însă trebuia să învețe mai 
mult, я-o ÎS înaintea celorlalți, 
să fie exemplul! S-a Înscris la

ші curs de ridicare a edifi
cării. Comuniștii i-au dat În
drumări prețioase. Tehnicienii 
Manea loan și Dlaconu Iile 
i-au recomandat materiale din ,
literatura tehnică de specia
litate, l-au explicat schemele 
de funcționare a agregatelor. 
Dar mal mult a învățat tînă- 
rul executlnd 
mare precizie 
credința te.

In ultimul 
țlonarea uneia din morile de 
măcinat cărbune s-au semna
lat unele defecțiuni tehnice 
din cauza Încălzirii lagărelor. 
Moara trebuia reparată des, 
fiind scoasă din funcție pe 
săptăminl întregi ceea ce pro
voca perturbați! în procesul de 
aprovizionare cu cărbune a 
focarelor din cazane. Trebuia 
găsită soluția pentru a preîn
tâmpina Încălzirea lagărelor — 
iată sarcina ce i-a fost Încre
dințată de conducerea secto
rului candidatului Vilvolu Nis
tor. După citeva zile de stu-- 
diu, tînărul a propus o solu
ție valoroasă': modificarea po
ziției colectorului și schimbarea 
poziției conductelor de ali
mentare cu ulei a lagărelor. 
Modificările propuse șl reali
zate de Vllvolu Nistor bu dus 
la rezultatul așteptat. De a- 
proape două luni, moara re-; 
parată de ei funcționează In

unele lucrări de 
ce i-au fost în-

timp, In func-
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calități! producției - 
preocuparea noastră permanentă

In anul 1962 colectivului sec
torului nostru, sectorul li de 
la mina Vulcan, li revin sar
cini mari In privința sporirii 
producției de cărbune cocsi- 
ficabil, a productivității mun
cii în abataje, reducerii pre
țului de cost și îmbunătățirii 
calității cărbunelui. De im
portanța acestor sarcini sînt 
conștienți agitatorii, toți mem
brii și candidați! de partid din 
sector,

In calitate de 
agitator, acord 
o atenție neslă
bită îndrumării 
minerilor spre a extrage o pro
ducție de calitate. Cu ocazia 
convorbirilor pe 
vut cu minerii 
sectorului, am 
tanța deosebită 
zintă extragerea unei produc
ții de calitate cit și posibili
tățile existente la fiecare loo 
de muncă în vederea realiză
rii acestor sarcini. Am combă
tut totodată părerea greșită 
a unor muncitori că prin nea- 
legerea șistului, brigăzile ar 
da o producție mai mare. Ami 
arătat că nealegînd șistul din 
cărbune, brigăzile pot trimite 
la suprafață mai multe vago- 
nete pline. Dar la analiza ca
lității cărbunelui, la separația 
minei, vagonetele cu multă 
piatră sint rebutate chiar bri
găzilor care au neglijat ale
gerea șistului. Deci tot briga
da lese in pierdere. Din aceas
ta iese Insă în pierdere și sec
torul și întreaga exploatare. 
Se sustrag în primul rînd nu
meroase vagonete care in loc 
să transporte Ia suprafață căr
bune, transportă piatră. Apoi 
se uzează instalațiile separa
ției, sau, dacă șistul ajunge 

“Șină Ia preparația din Lupeni, 
instalațiile de preparare. Toa
te acestea aduc după sine pe
nalizări prin care pierde în-

- treaga exploatare.
O atenție deosebită am acor

dat îmbunătățirii calității pro
ducției în abataje. Cu minerii 
din brigada lui Moraru Nico
lae am purtat numeroase dis
cuți! asupra posibilităților e- 
xlstente pentru Îmbunătățirea 
calității cărbunelui. La acest 
loc de muncă, stratul de căr
bune prezintă o intercalate 
chiar la vatra abatajului. Am 
indicat minerilor de aici ca 
pentru prelntimpinarea ames
tecării cărbunilor cu piatra să 
folosească metoda pușcării se
lective. Brigada a căzut de a- 
cord asupra acestei indicații; 
Ea pușcă aparte cărbunele de

Stella fruntașa ac la îiscoza e PUBLICITATE
мшшннаяаплипиишшшпкгаішішшIn anul acesta în fața munci

torilor de la Viscoza Lupeni stau 
sarcini importante. Muncitorii fi
latori vor trebui să îmbunătățeas
că simțitor calitatea firelor de 
mătase artificială, să depășească 
planul de producție, să reducă de- 
șeurile de mătase etc. Conferința 
orășenească de partid Petroșani 
a chemat colectivul Viscozei Lu- 
pehi să-și depășească în acest an 
planul de producție la firele de 
calitate „extra" și „prima" cu cel 
puțin 1 la sută.

In vederea îndeplinirii acestei 
sarcini, în toate secțiile întreprin
derii au fost luate măsuri con
crete. La secția a V-a, de pildă, 
organizația de bază a analizat la 
începutul anului intr-o adunare 
generală sarcinile ce stau în fața 
muncitorilor din secție. Cu acest 
prilej comuniștii au hotărit să pună 
un accent mai mare pe îmbunătă
țirea calității și reducerea termenelor 
de execuție a reparațiilor. Se știe că 
de repararea mașinilor, de între
ținerea lor, de calitatea pieselor 
de schimb care se execută în sec
ția a V-a, depinde în bună mă
sură calitatea firelor de mătase. 
Mașinile care nu-și mențin para
metrii de funcționare, dau fire de 
calitate slabă.

Organizația de bază de la sec
ția a V-a, și-a îndreptat aten
ția și spre ridicarea calificării pro
fesionale a muncitorilor. Muncito
rii care au o calificare mai slabă, 
îndeosebi tinerii din cele 5 ate
liere ale secției, sînt repartizați 
pe lingă cei mai buni meseriași. La 
atelierul electric, tinerii Juveloi 
Dumitru, Pleșoianu Marin lucrea
ză cu electricieni cu o bogată ex
periență cum sînt comuniștii Schver- 
na Paul, Moldovan Vasile, iar 
lăcătușii Luca Gheorghe, Riți loan 
sînt ajutați în ridicarea calificării 
lor profesionale de către comuniș
tii Szasz Alexandru, Iacob Iosif și 
alții. Și la atelierele timplărie, su
dură, tinichigerie, există preocu
pare pentru ridicarea calificării ti
nerilor. In zilele ce urmează, în 
secție va lua ființă un curs de ri“

disare a calificării care va cuprinde 
pe toți гіцегіі. Cursul va fi mo
dus de cei mai buni tehnicieni ai 
secției.

Mobilizarea colectivului la îm
bunătățirea calității reparațiilor se 
face prin articole la gazeta de pe
rete scrise de inovatori și mese
riașii cu înaltă calificate, cum sînt 
Țura Carol, Breitigan Ignat, Nagy 
Augustin, Kovacs Ștefan, Schidek 
Adalbert și alții.

Ca urmare a muncii politice 
desfășurată de organizația de bază, 
muncitorii, secției au obținut de 
la începutul acestui an importan
te succese în îmbunătățirea cali
tății reparațiilor. In luna ianuarie 
au fost executate 30 reparații cu
rente, 8 reparații mijlocii și o 
reparație capitală. Printre lucrările 
importante care s-au executat în cele 
mai bune condițiuni se numără 
reparația dializorului nr. 3 pentru 
leșie, repararea motorului de 55 
C.P. de la amestecătorul de vis- 
coză mată și altele.

Electricienii în frunte cu comu
niștii Bordea Victor, Peilt Andrei, 
Pavel Adalbert au executat înain
te de termen numeroase lucrări. 
Printre altele, în luna care a tre
cut, electricienii au montat la baia 
de acid un motor de 8 kW care 
deservește un ventilator nou, au 
confecționat 6 bobine pentru ins
talația de iluminat fluorescent. E- 
lectricianul Moldovan Vașile a ter
minat cu 3 zile mai devreme re- 
bobinarea motorului electric de 7,5 
kW pentru mașina de răsucit Cu 
citeva zile în urmă s-a reparat și 
montat la instalația electrică de 
comandă a desfibratoarelor un în
trerupător automat de 60 amperi. 
Ca urmare a muncii pline de rîvnă 
a electricianului Dobner Anton, în 
sălile de maturație, climatizare, 
bobinaj a fost terminata lucrarea 
de schimbare a iluminatului incan
descent cu cel fluorescent.

Pentru succesele obținute, colec
tivului secției a V-a i s-a decer
nat drapelul roșu de secție fruntașă 
în întrecerea socialistă pe între
prindere.

LAZAR DEMETER

steril. Totodată minerii din 
brigadă, din flecare schimb, 
acordă multă atenție alegerii 
șistului vizibil in timpul lo- 
pătărll ' ‘ 
portor.

In sectorul nostru avem în 
prezent in exploatare șl două 
abataje frontale pe stratele 
13 șl 18. Deși cărbunele tn a- 
ceste abataje este curat, ne- 
avînd intercalați!, calitatea 

cărbunelui poa
te fi înrăutăți
tă totuși din 
cauza blocurilor 
de piatră 
cad uneori 

tavan. De aceea, minerii 
aici, în urma convorbirii 
vute cu ei privind îmbunătă
țirea calității producției, au 
hotărit să aleagă cu grijă șis
tul vizibil la Încărcarea căr
bunelui în transportor. Ei a- 
ieg șistul și-l aruncă in sur
pare. Astfel și brigăzile din 
cele două frontale, respectiv 
cele conduse de tov. Biro E- 
meric și Nicoară loan obțin 
rezultate frumoase în lupta 
pentru imbunătățirea calității 
cărbunelui.

Pot Priita cu deplină satis
facție că munca politică des
fășurată de agitatorii organi
zației de partid din sectorul 
nostru pentru Îmbunătățirea 
calității cărbunelui a dus Ia 
rezultate îmbucurătoare. Bri
găzile de mineri privesc cu 
toată răspunderea Îmbunătă
țirea continuă a calității căr
bunelui. In cursul lunii ianua
rie, minerii din toate brigă
zile sectorului nostru au reușit 
să-și depășească sarcinile de 
plan. Totodată colectivul sec
torului șl-a respectat sarcinile 
și in privința extragerii unei 
producții de calitate.

cărbunelui pe trans-

TRIBUNA 
AGITATORULUI

care le-am a- 
din abatajele 

arătat impor- 
pe care o pre-

ce 
din
de
a-

RISTRIAN IOAN 
agitator, tehnician miner 
sectorul П mina Vulcan

(Urmare din pag. l-a)

lori mici, constituie mărunțișuri 
pentru constructori. Dar fiecare zi 
de tărăgănare a predării aduce 
pierderi șantierului. De aceea, toa
te aceste lucrări trebuie Încheiate 
și predate încă în luna februarie 
pentru a se putea lichida loturile 
și dispersările de forțe respective.

La lotul Parhon sînt în cons
trucție o seamă de blocuri noi. 
După cum au arătat în consfătuire 
maistrul Paștiura Francisc, zidarul

Popa Nicolae, inginerul Stroie Va- 
sile și alții sînt posibilități ca în 
luna curentă să fie predate blo
curile A, H, E, dacă se pune la 
punct încălzirea centrală și se pro
cură materiale necesare.

Pe șantierul 6 Petroșani există 
posibilități pentru obținerea unor 
rezultate mai bune în muncă. Pen • 
tru aceasta însă, trebuie dezrădă
cinată ideia falsă care se manifestă 
la conducerea șantierului că nu
mai indicele producției valorice 
contează ca realizare, iar planul

bune condițiuni. Tlnărui a 
fost atras la executarea șl a 
ațțor lucrări pretențioase, ceea 
ce a avut un rol hotărîtor în 
perfecționarea pregătirii sale 
profesionale. De curlnd. ѴП- 
voiu Nistor s-a prezentat in 
fața unei comisii de exami
nare pentru obținerea titlului 
de lăcătuș principal. L-a tre
cut cu succes. Cu acest prilej 
i s-a încredințat de către co
muniștii din grupa de partid 
o sarcină de încredere : con - 
ducerea unei echipe de Intre • 
ținere a agregatelor termome- 
canice rotative. In această ca
litate el își îndeplinește obli
gațiile în mod exemplar. 
Vîlvoiu Nistor și-a Îndeplinit 
prima sarcină de partid : a 
devenit un specialist cu o pre 
gătire profesională înaltă, un 
bun agitator și organizator aii 
muncii echipei sale, un om pe 
care-1 caracterizează pasiunea, 
dîrzenia, calități indispensa 
bile unui comunist. Iată de ce 
grupa de partid din secția re 
parațli termomecanlce a pro
pus biroului organizației de 
partid din uzină să studieze 
posibilitatea reducerii la б 
luni a stagiului de candidatu
ră a lui Vîlvoiu Nistor.

...In uzina de la Paroșeni 
toți muncitorii învață. La prJj 
mirea sa în rlndurile cancJi- 
daților de partid, tinărulul in
giner Rebreanu Alexandru I 
s-a încredințat sarcină Bă sa 
ocupe de tinerii muncitori-e-

levi din secția turbine pentru 
ca aceștia să obțină rezultate 
bune la învățătură. Tlnărui 
Inginer a urmărit frecvența și 
Bituația la Învățătură a mun
citorilor elevi și mult timp nu 
a avut nici o nemulțumire a 
supra felului cum tinerii din 
secția turbine se achită de n- 
bllgațlile lor față de școală. 
Dar iată că cineva i-a făcut 
cunoscut că unul din tinerii 
secției, Clolca Nicolae, elev în 
clasa X-a, nu mai frecventea
ză de multe zile cursurile șco ■: 
Iii. Tînărul motiva că nu poa
te face față sarcinilor, nu-și 
mal poate împărți timpul In
tre școală șl producție. AdeJ 
vărul era că Clolca se descu
rajase din cauza unor greu
tăți Intîmplnate la materna 
tică. Pentru a-i insufla curaj, 
inginerul i-a arătat cît de Im
portant este attt pentru el cit 
și pentru uzină ca să-și con
tinue studiile, l-a ajutat să-și 
îndrepte situația la Învățătu
ră, îndeosebi la matematică, 
Tlnărui s-a angajat să-și În
drepte greșelile. A Început să 
frecventeze cu regularitate li
ceul seral, devenind din nou 
un elev bun. Pentru conștiin
ciozitatea cu care șl-a dus la 
Îndeplinire prima sarcină de 
partid comuniștii l-au primit 
nu de mult cu încredere pe 
tînărul inginer Rebreanu Ale
xandru în rlndurile membrilor 
de partid.

Asemenea exemple sînt mul-

te la termocentrala Paroșeni. 
Comuniștii din uzină se îngrL 
jesc ca prin sarcinile de 
partid încredințate candidațl- 
lor să contribuie la formarea* 
lor ca buni membri de partid 
Oandidaților, In raport cu pre
gătirea fiecăruia și pe măsura 
maturizării lor politice, li se 
trasează sarcini concrete. Mulți 
candidați au sarcina de a 
munci ca agitatori, altora li. 
Б-а cerut să muncească în or
ganizațiile U.T.M., de sindicat, 
în cadrul colectivului gazetei 
de perete etc. De activitatea 
fiecărui candidat de partid, de 
felul cum se achită de sarcini 
șl cum se pregătesc pentru a1 
deveni buni membri de partid! 
răspunde cite un comunist cu 
experiență. Comuniștii Sava 
Petru, Duțescu loan, Nicoară 
Gheorghe, Brîndău Pantllimon 
și alții constituie exemple în 
această privință.

Rod al preocupării continue 
a comuniștilor pentru educa
rea oandidaților de partid, din 
rindurile acestora, organizația 
de partid de la termocentrala 
Paroșeni și-a întărit în ultimii 
ani rlndurile cu zeci de mun
citori, Ingineri și tehnicieni 
fruntași in producție, inova
tori. Printre aceștia se numă
ră tov. Berea Nicolae, Dina 
Dumitru, Breben Nicolae și 
alții — oameni cu care se mltH 
drește întregul colectiv al u- 
zinei.

1

L DUBEK

I. к ₽.L Рйадй
Anunți publicul consu

mator că:
soațe servi aua iliik 

la prînz și seara 
la restaurantul 

CINA LUPENI
Complet renovat șt 

bine încălzit.
Seara muzică sub 

conducerea maestrului 
Dobrica Constantin.

Refrenele vocale de 
Florica Nicolae.

fizic — de terminare și date în 
folosință a obiectivelor aflate in 
lucru — este ceva cu totul secun
dar, care o să se realizeze și el 
odată, cumva, cîndva !... Din a- 
ceastă cauză, pe măsura epuizării 
fondurilor repartizate pe obiective, 
scade și interesul conducerii șan
tierului pentru obiectivul respectiv. 
Ca urmare, dacă au rămas numai 
5—10 la sută din fonduri - ul
timele finisaje — lucrarea este ne
glijată, căutîndu-se alta, mai... 
grasă.

Sînt posibilități ca in luna fe
bruarie să fie predate căminul stu
dențesc, laboratoarele noi, sala tea
trului, fabrica de gheață, abatorul 
și 3 blocuri la lotul Parhon. Cons
tructorii șantierului 6 trebuie să-și 
concentreze toate forțele pentru 
punerea în folosință a acestor o- 
biective ! Iarna nu-i o piedică 
pentru aceasta l

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

ANGAJEAZÂ
LA PETROȘANI :

— ȘEF SERVICIU IN
VESTIȚII,

— INGINER PROIECTANT 
CONSTRUCTOR,

— INGINER,
— TEHNICIAN I NOR- 

MATOR,
— FUNCȚIONAR TEHNIC 

PRINCIPAL,
— ȘEF DE GARAJ;

. LA LUPENI:
— TEHNICIAN I APA- 

CANAL;
LA PETRILA :

— FUNCȚIONAR TEHNIC 
PRINCIPAL,

— TEHNICIAN I BEȚELE 
ELECTRICE;

LA ANINOASA:
— TEHNICIAN I APA- 

CANAL.
ORGANIZEAZĂ CONCURS 
pentru ocuparea următoa
relor posturi vacante de 
maiștri în specialitățile:
— MAISTRU APA-CANAL 

la Petroșani 1 post» la 
Vulcan 1 post;

— MAISTRU REȚELE E- 
LECTRICE la Lupeni 
două posturi;

— MAISTRU MECANIC 
AUTO la Petroșani 1 
post.

Concursul se va ține In 
ziua de 15 februarie 1962 
la sediul întreprinderii.

☆
Condițiile de studii și 

stagiu, precum și salari
zarea sint în conformitate 
cu prevederile legale.

Relații suplimentare la 
telefoanele 551 și 543.

I

'Țovarașt

MINERI
'■ si

TEHNICIENI
*

PERSON Alaiul

7a «
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4 STEAGUL ROȘU

La centrala 
atomoelecfrică Beloiarsk

adresat de N. S. HRUȘCIOV 
guvernelor țărilor membre 

ale Comitetului pentru dezarmare
■MOSCOVA 12 (Agerpres). — ,TASS transmite:

■ După cum s-a mai anunțat, Ia 14 martie la Geneva își va 
începe lucrările Comitetul celor 18 state pentru dezarmare.

Intr-un mesaj adresat de N. S. Hrușcîov guvernelor tutu
ror țărilor participante la lucrările comitetului se face propu 
nerea ca el să-si înceapă lucrările „LA CEL MAI ÎNALT NI
VEL. CU PARTICIPAREA ȘEFILOR DE GUVERNE SAU DE 
STATE".

©

LONDRA 12 (Agerpres). — 
TASS transmite i

Comentînd hotărîrea S.U.A. 
și Angliei de a reluat experien
țele cu arma nucleară în at
mosferă, presa engleză subli
niază că, după părerea specia
liștilor, noile experiențe cu 
arma nucleară nu pot aduce 
schimbări esențiale în raportul 
de forțe ale celor două prin
cipale puteri nucleare, dar pot 
Îngreuna tratativele cu privire 
la încetarea experiențelor nu
cleare.

Harry Brandon, corespon
dentul din Washington al zia-

og

Poporul Kenyei trebuie 
să obțină independenta 

anul acesta

rului „Sunday Times", scrie : 
„Deocamdată nici oamenii de 
știință, nici militarii nu au 
furnizat dovezi absolut con
vingătoare în sensul necesită
ții de a se relua experiențele 
nucleare, dar considerentele de 
ordin politic au făcut să în
cline talerul balanței".

„Se poate spune cu sigu
ranță, scrie corespondentul din 
Washington al ziarului „Sun
day Telegraph", că președin
tele Kennedy a și adoptat ho
tărîrea cu privire la reluarea 
experiențelor nucleare în at
mosferă".

Potrivit relatărilor corespon
dentului ziarului „Observer", 
Below, unii lideri ai Pentago
nului cer ca experiențele nu
cleare să înceapă 
deschiderea
Geneva cu 
mare.

Declarația 
cu privire la

VIENA 12 (Agerpres). 
intr-un discurs rostit la 

tul de radio Viena, vicecance
larul Austriei, B. Pittermann, 
s-a referit la problema neutra
lității Austriei.

B. Pittermann a declarat că 
hotărîrea privind neutralitatea 
Austriei, consfințită în consti
tuția țării, nu a fost impusă 
din afară, ci a fost adoptată 
de parlament. In constituție 
se arată că în scopul 
nerii independenței și 
tății sale teritoriale, 
proclamă de bună voie 
litatea permanentă. Noțiunea 

-=©=- -------

neutralitatea Austriei
pos-

menți- 
integri- 
Austria 
neutra -

înainte de 
tratativelor de la 
privire la dezar-

Majorări de prețuri 
în Berlinul occidental
BERLIN 12 (Agerpres)'.
In 1962, în Berlinul occiden

tal s-au înregistrat majorări 
de prețuri. De la începutul 
lunii ianuarie, inclusiv primele 
zece zile ale lunii februarie, în 
Berlinul occidental au crescut 
cu aproximativ 15 la sută pre
turile la cartofi și pește. S-au 
scumpit plinea și produsele de 
panificație.

S-a anunțat majorarea pre
turilor la brichetele de huilă, 
care reprezintă principalul 
combustibil folosit de popu
lație. După cum anunță ziarul 
„Der Abend", peste cîteva zile 
se așteaptă scumpirea gazelor 
lichefiate pentru uz gospodă
resc.

de neutralitate implică obli
gația Austriei de a nu încheia 
alianțe militare cu alte țări 
și totodată de a apăra eficient 
neutralitatea de orice încăl
care. sînt sigur că majorita
tea covîrșitoare a poporului 
austriac este convinsă ca sil 
pînă acum de justețea acestei 
hotărîri și respinge în mod ca
tegoric orice încălcare din a- 
fară a neutralității Austriei.

Nimic nu poate dăuna atît 
de mult prestigiului și stabi
lității politice a republicii 
noastre, a spus B. Pittermann, 
ca eventuala părere a unor țări 
că Austria și guvernul său a- 
plică neutralitatea în mod 'di
ferențiat pornind de la siste
mul politic al statelor vecine.

SVERDLOVSK 12 (Agerpres).
Au fost terminate principa

lele lucrări pentru montarea 
reactorului centralei atomo- 
electrice de la Beloiarsk, pe 
fluviul Ural.

Au șl fost construite princi
palele instalații ale centralei, 
inclusiv sala mașinilor. A în
ceput etapa finală a lucrări
lor de construcție-montaj.

Un număr de obiective sînt 
gata pentru a fi date în ex
ploatare. S-au construit, prin
tre altele, substația electrică 
iși linia de transport de ener
gie, prin care curentul centra
lei va fi transmis sistemului 
energetic al Uralului. A fost 
încheiată construirea barajului 
pe fluviu și s-a format un lac 
de acumulare cu o suprafață 
de aproximativ 50 km. pătrați.

•••«
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LONDRA 12 (Agerpres). 
; In capitala Marii Britanii 
Început să sosească fruntașii, 
politici din Kenya care vor 
participa la conferința privind 
soarta acestei colonii, progra
mată să înceapă la 14 februa
rie.

După cum transmit agențiile 
de presă, președintele Partidu
lui Uniunea națională africa
nă din Kenya, Jomo Kenyatta, 
și Tom Mboya, secretar gene
ral al partidului, au declarat 
la sosirea lor la Londră că po
porul Kenyei trebuie să obți
nă independența anul acesta. 
Kenyatta a subliniat, de ase
menea, că va cere guvernului 
Marii Britanii să lichidezei 
toate bazele militare aflate pe 
teritoriul Kenyei și că această 
țară, o dată devenită indepen
dentă, „va întreține relații 
prietenești cu toate țările 
lumii".

au
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Arestarea unor complotiști 
de către autoritățile indoneziene

DJAKARTA 12 (Agerpres).
Autoritățile indoneziene au 

arestat 33 de complotiști în 
insulele Molusce. Complotiștii 
făceau parte 
mîficată a 
diversioniste,

dintr-o rețea ra- 
unei organizații 

descoperite în

timpul cercetărilor în legătu
ră cu atentatul împotriva pre
ședintelui sukarno, care s-a 
produs la Makassar. După cum 
anunță agenția Antara, aceas
tă organizație diversionistă era 
finanțată direct de colonialiștii 
olandezi.

Ѳ-------------—
In America Latină

!
i

Se

2—3 milioane 
englezi trăiesc 

în cocioabe
** LONDRA 12 (Agerpres!).

In prezent 2—3 milioane 
glezi mai trăiesc încă în cocioa
be, a declarat liderul Partidului 
laburist, Gaitskell, luînd cuvîn~ 
tul la 10 februarie la Harrogate 
(comitatul 'Yorkshire1) la confe
rința laburiștilor — membri ai 
consiliilor municipale din 
rite orașe.

Gaitskell a condamnat 
tica guvernului în domeniul
strucției de locuințe îndeosebi 
pentru „eșecul scandalos" în 
problema lichidării cocioabelor. 
Și dacă pornim de la ritmul 
actual al construcției de locu
ințe, a spus el, atunci pentru a 
Uclnda Cu cocioabele din Bir- 
ntmgbam va ft nevoie de 38 
de ani, tar la Liverpool — de 
90 de am.

en~

dife-

poli-
СОП'

intensifică manifestațiile 
de solidaritate cu Cuba

Referindu-se la votul dele
gației Venezuelei la Punta del 
Este, Fabricio Ojeda, deputat 
în Parlamentul Venezuelei, a 
declarat că „guvernul lui Be
tancourt este un guvern care 
aduce la îndeplinire tot ceea 
ce îi dictează Departamentul 
de Stat al S.U.A.". Datorită 
aservirii complete față de mo
nopolurile S.U.A., a arătat 
Ojeda, situația Venezuelei este 
din cele mai proaste. Bugetul 
țării s-a soldat cu un deficit 
de 600.000.000 dolari. Tocm’aî 
de aceea, a declarat Ojeda, 
Uniunea democrată republica
nă (partidul din care face 
parte acesta — N. R.) se pro
nunță pentru „înfăptuirea re
voluției democratice, antifeu
dale, antiimperialiste".

©-----------------

O.S.A. — unealtă a colonialismului 
nopd-amepican

HAVANA 12 (Agerpres).
In țările Americii Latine ale 

căror guverne la recenta con
ferință de la Punta del Este 
au votat pentru excluderea 
Cubei din organismele O.S.A., 
continuă să se intensifice ma
nifestările de solidaritate cu 
Cuba. După cum anunță a- 
genția Prensa Latina, Carlos 
Vialle, deputat în Camera re
prezentanților din Peru, a ce
rut înlăturarea ministrului A- 
facerilor Externe al Perului, 
Luis Alvaro Garrido, pentru 
că „a servit drept unealtă do
cilă a Statelor Unite la Con
ferința de la Punta del Este". 
Vialle a declarat că în Întrea
ga țară й Început o campanie 
cerînd demisia lui Garrido 
care „nu reprezintă pe per'u- 
vleni ci interesele Statelor 
Unite".

Politica promovata de Boun Oum 
agraveazâ situația din Laos

• Gruparea de la Savanna ket intensifică atacurile împo
triva regiunilor aflate sub controlul trupelor regale și 
Lao Haksat • Soldați și ofițeri 
de partea forțelor patriotice.

XIEN KUANG 12 (Agerpres) 
Postul de radio „Vocea Lao- 

sului" a transmis la 11 februa
rie un comentariu în care a 
arătat că agravarea situației 
în Laos este un rezultat al 
politicii promovate de Вб'иь 
Oum care, sprijinit de Statele 
Unite, și-a intensificat atacu
rile împotriva regiunilor afla 
te sub controlul trupelor regale 
și Neo Lao Haksat.

La începutul acestei luni, a 
anunțat postul de radio „Vo
cea Laosului", gruparea de la 
Savannaket a mobilizat Încă 
1.000 de soldați care, cu aju
torul trupelor tailandeze, sud- 
vietnameze și ciankaișiste au 
dezlănțuit atacuri în mai mul
te regiuni ale Laosului. Astfel, 
în regiunea Nam-Ta au fost 
trimise noi trupe rebele care 
împreună cu aviația atacă 
populația pașnică.

In provincia Vang Vieng, 
Vientiane și Xieng Kuang au 
fost parașutate detașamente 
'de rebeli care se dedau la acte 
de sabotaj, atacă, ucid cetă
țeni pașnici și provoacă mari 
pagube materiale.

Un purtător de cuvînt aî Co
mitetului militar național al 
Laosului a făcut la 9 februarie 
o declarație în care a arătat 
că în ultimele zile sînt tot mai 
frecvente cazurile în care ofi
țeri și soldați din trupele Iul 
Nosavan trec de partea forțe
lor patriotice laoțiene. In pro
vinciile Attopeu, Sara van, pe 
frontul de la Hin Hop și în 
alte localități, au trecut de 
partea trupelor regale și Neo 
Lao Haksat mai mulți ofițeri 
superiori împreună cu solda- 
ții în subordine și armamentul 
pe care-1 aveau asupra lor.

In declarațiile lor, ofițerii și 
soldații rebeli âu arătat că au
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din trupele lui Nosavan
Neo 
trec

artrecut de partea forțelor 
mate regale și Neo Lao Hak- 
sat deoarece sînt nemulțumiți 
de politica promovată de Boun 

— de sabotare a formării 
guvern de coaliție, pre- 
și de continuarea atacu- 
impotriva regiunilor

Oum 
unui 
cum 
rilor 
berate. Ei au dezvăluit că 
ralul trupelor lui Nosavan 
în prezent foarte scăzut, 
meroase atacuri, au declarat 
ei, sînt întreprinse numai 
urma amenințărilor și presiu
nilor exercitate de ofițerii a- 
mericani și rebeli.

eli- 
mo- 
este 
Nu-

QUITO 12 (Agerpres).
După cum anunță agenția 

Prensa Latina, secretarul ge
neral al C.C. al Partidului Co
munist din Ecuador, Pedro 
Saad, a declarat în legătură 
cu excluderea' Cubei din Or
ganizația Statelor Americane; 
„O.S.A. și-a lepădat masca și 
pentru întreaga lume a deve
nit limpede adevăratul ei rol 
de unealtă a colonialismului 
nord-american.

Dar In timp ce la adunările 
secrete miniștrii de Externe 
pregăteau o agresiune împo- 

. triva Cubei, a declarat el, gla-

sul popoarelor Americii Lati
ne care sprijină revoluția cu- 
bană a răsunat din ce în ce 
mai puternic".

„Noi, cetățenii Ecuadorului, 
ca și toate popoarele din A- 
merica Latină vom răspunde 
hotărîrilor conferinței de la 
Punta del Este prin intensifi
carea luptei pentru reforma 
agrară, pentru eliberarea de 
sub jugul imperialist, pentru 
o viață mai bună pentru po
porul nostru, pentru solidari
tatea activă cu revoluția cu- 
bănă", a declarat in încheiere 
Pedro Saad.

TRIPOLI. Răspunzînd invita
ției guvernului Libiei, la 11 fe
bruarie, a sosit la Tripoli pri
mul cosmonaut, Iuri Gagarin.

ATENA. Răspunzînd invita 
ției Asociației pentru priete
nia greco-sovietică, la IZ fe 
bruarie a sosit la Atena cos
monautul Iuri Gagarin.

SANTIAGO. După cum anun
ță agenția Prensa Latina, în
tre Cuba și Chile a fost sem
nat un nou acord comercial 
prin care se prevăd importan
te schimburi de mărfuri între 
cele două țări. Potrivit acordu
lui, Cuba va exporta in Chile 
peste 50.000 de tone zahăr. A- 
cesta este cel de-al 5-lea acord 
comercial încheiat în decursul 
a 5 ani între cele două țări.

PROGRAM № RADIO
14 februarie

PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul 
medicului, 8,00 Din presa de 
astăzi, 9,00 Fragmente din o- 
pera „Paiațe" de Leoncavallo, 
10,08 . Teatru la microfon: 
„Departe de patrie" d0 Iurii 
Dold Mihailik, 12,00 Cîntece 
și jocuri populare romînești,
12.30 Pe aripile valsului, 14,00
Muzică din operete, 14,30 Mu
zică populară din Moldova, 
15,10 Programe muzicale al
cătuite de ascultători, 16,15 
Vorbește Moscova ! 17,30 In
slujba patriei, 18,20 Poșta mu
zicală (6), 19,40 Arii din opere 
și operete, 20,30 Din viața de 
concert a Capitalei, 21,15 Cine 
știe cîștigă (reluare). PRO
GRAMUL II. 12,15 Cantata 
„Sub soarele păcii" de Hilda 
Jerea, pe versuri de Dan Deș- 
liu. 13,25 Melodii populare ro
mînești, 14,03 Din muzica de 
estradă a lui Johann Strauss,
14.30 Muzică din opere cerută 
de ascultători, 15,00 Din fol
clorul popoarelor, 16,30 Muzi
că ușoară interpretată la mu
zicuță, 16,50 Curs de limba 
rusă, 17.00 Mujică din opere
te, 17,20 Răspundem ascultă
torilor. 18,05 Sonate de Mo
zart, 18,35 Din cîntecele con
structorilor comunismului, 19,30 
Versuri inspirate din lupta po
poarelor împotriva fascismului, 
19,40 Formații artistice de a- 
matori, 20,00 Vitrina cu nou
tăți de muzică ușoară (relua
re), 20,30 Tribuna Radio, 21,20 
Fragmente din opera „Fidelio" 
de Beethoven.

CINEMATOGRAFE
PETROȘANI — 7 NOIEM

BRIE ; Pînze purpurii; AL. 
SAHIA : Salt spre glorie; PE- 
TRILA : Drumul partizanilor; 
ANiNOASA : Am supraviețuit, 
morții mele; LUPENI: In 
noaptea spre 13; BARBATENI 4 
Jucătorul de baschet: URI- 
CANI : Duelul.
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