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Zi de salariu Ia Aninoasa
In incinta minei Aninoasa e un 

dute-vino continuu. Spre birourile 
sectoarelor, spre ghișeele amenajate 
special se îndreaptă mulți mineri. 
Id z‘ de salariu, zi în care munci' 
torii de aici își primesc răsplata 
pentru munca efectuată în prima 
lună din 
colectivul 
mul loc 
ploatările

Spre ghișeul sectorului 111 Piscu 
se îndreaptă un grup de tineri mi
neri. Sînt ortacii brigadierului 
Schneider Francisc, cei care în ia
nuarie s~au dovedit neîntrecuți la 
extragerea cărbunelui din abatajul 
cu trepte răsturnate din stratul 15- 
Randamentul mare realizat a făcut 
ca la sfîrșit de lună să se înscrie 
o productivitate sporită cu 49,5 la 
sută, și ca urmare planul de ex
tracție să fie întrecut cu 15 la

an, lună care a trecui 
minei Aninoasa pe pri- 

în întrecerea dintre ex~ 
miniere ale Văii Jiului

sută. După un asemenea bilanț, 
ortacii brigadierului Schneider au 
primit acum, de la ghișeul secto
rului III, cîștiguri care ajung pînă 
la 127 lei pe post de miner.

In biroul sectorului 11 se află 
mulți mineri: Laszlo Bela, Cosma 
Remus, Codrea Gavrilă. Brigadie
rul Kibedy Francisc tocmai sem
nează în listele de salarii la rubrica 
unde cîștigul pe post de miner 
este de 112 lei.

Și în birourile sectoarelor I, IV 
și V ale minei, minerii se bucură 
de răsplata muncii din luna pe 
care au încheiat-o cu cele mai 
semnificative rezultate. Printre ei 
se află Pistol Ghiță, Mănăilă Va
sile, Pop Vasile, mulți... Țoți acei 
care în luna ianuarie și-au dove
dit din plin hărnicia și pentru care 
răsplata e la fel de frumoasă ca 
si rezultatul muncii.

L. LARA

cinstea

CRIȘAN IOSIF, me
canic de locomotivă.

o
CARNETД

din
el,
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Cititori
Trenuri cu

Pentru a îndeplini an
gajamentul de a obține 
cît mai însemnate econo
mii de combustibil, me
canicii și fochiștii de la 
Depoul C.F.R. Petroșani 
au intensificat acțiunea de 
remorcare a trenurilor cu 
tonaj sporit. Ca urmare 
în ultima vreme ei au e- 
conomisit cantități însem
nate de combustibil con
vențional. Astfel, mecani'

tonaj sporit
cii șî fochiștii din echi
pele conduse de Crișan 
losif, Dascăle loan. Maci 
Pavel, Cătuțoiu loan și 
Bogăteanu Nicolae au e- 
conomisit de la începutul 
anului între 34—35 tone 
de combustibil. Realizări 
asemănătoare au obținut 
și mecanicii Balaș Petru, 
Zboca Constantin, Rusu 
Petre și alții.

La timp și în bune condițiunt

L-am așteptat Ia ieșirea 
șut. Doream să discut cu 
deoarece aflasem multe despre 

.activitatea ce-o
Este unul dintre cei mai 
eepuți mineri de la mina 
trila. E șef de brigadă Ia 
torul III. Brigada sa face 
ste sectorului, minei. Anul 
cut a extras 2000 tone de 
bune peste plan.

Jurca loan, șeful 
mi-a vorbit mult, 
că familia lui are 
ment cum el nici 
vreodată. Că și-a 
mobilă, din aceea 
lei, că are aparat de radio, a- 
ragaz. Și toate astea în cîțiva 
ani numai.

Ochii lui, de culoarea adîn- 
cului rid într-una.

Pe acest tovarăș Jurca îmi 
pare că l-am mai întîlnit un
deva. Unde anume nu-mi a- 
mintesc. Dar l-am mai cunos
cut, precis, l-am mai cunoscut.

— Tovarășe 
v-am mai întîlnit

— Se poate — 
zîmbind. Poate pe 

Jtlace foarte mult

desfășoară, 
pri- 
Pe- 

sec- 
cin- 
tre- 
căr-

de brigadă, 
Mi-a spus 

un aparta- 
nu a visat 

cumpărat 
cu 1000 de

Jurca parcă 
undeva, 
răspunse el 
la club, îmi 

_----- ------- ----------- șahul. In
Tietare după-amiază angajăm 

partide între noi ortacii. Sau

doua întîlnire
pe la biblioteca 
continuă el. îmi 
tesc cărți. Cărți 

tate, beletristice, 
îi plac mult poeziile și 
mele, iar eu 
procur, apoi 
preună.

— Nu cred
N-am vrut să-mi pun inter

locutorul pe gînduri și am a- 
mînat discuția noastră. Lat 
despărțire minerul Jurca loan 
a căutat să-mi amintească pro
misiunea 
pentru o 
șah...

A doua 
pe la mina Fetrila. Cunoștința 
mea, minerul Jurca Ioan de la 
sectorul III eră de mult în a- 
dîncuri. Acum pichamărul săl
ta nărăvaș în mîinile lui vîn- 
joăse. N-am intrat în mină și 
totuși l-am întîlnit din nou. 
Acolo unde-1 mai intîlnisem șî 
prima oară. Pe panoul celor! 
mai buni, celor mai pricepuți 
și harnici mineri petrileni, 
fruntași în producție ai minei. 
Fotografia minerului Jurca 
loan se afla Ia loc de cinste.

M. CALIN

clubului 
place să ci- 
de speciali - 

Fetiței mele 
bas- 

trebuie să i le 
să le citim îm-

că pe la club...

Colectivul atelierului de 
zonă este mic, dar reali
zările pe care el le ob
ține în muncă sînt impor
tante. In cursul lunii tre
cute muncitorii de aici 
și au depășit sarcinile de 
plan cu 8 la sută, au spo
rit productivitatea 
cu 5 la sută față 
planificată și au 
prețul de cost cu
sută. In acest răstimp ei 
au obținut succese fru
moase la repararea în

muncii 
de cea 

redus
3 la

pe care i-o făcusem 
partidă amicală de

MADINA LASZLO, a- 
car stația C. F. R. 

Petroșani.

bune condițiuni și la timp 
a vagoanelor de cale fe
rată: Astfel, au fost e- 
fectuate reparații la un 
număr de aproape 200 
vagoane de marfă. In mod 
deosebit s-au evidențiat 
tîmplarii Benchea loan, 
Cosma loan, strungarii 
Caritesca Ghebrghe, Col- 
reru Nicolae, fierarii Pa
vel Constantin, Coca A- 
vram precum și echipa de 
lăcătuși condusă de Go 
deanu loan.

Biblioteca clubului din 
Lonea și "a cîștigat
mulți prieteni nedespăr- 
țiți. Printre aceștia se nu
mără minerul Halungă 
Gheorghe, strungarul Ște-, 
fănescu Anghel, minerul1 
Buium Vasile, ing. 
Marcu Gheorghe și ele-: 
vii Ștefănescu Georgeta 
și Dănciulescu Rodica.

Minerul Halungă Gheor
ghe, de exemplu. are' 
înscrise în fișa sa de citi’ , 
tor pe luna ianuarie, 20 
de cărți citite. Dar în 
familie el nu este singu
rul cititor. Soția sa Mina 
șî fiica Valerica sînt tot 
atât de pasionate iubi-' 
toate ale literaturii.

Asemenea familiei mi
nerului Halungă și fami
lia strungarului de la a- 
telierul mecanic Cimpa, 
Ștefănescu Anghel, se nu
mără printre cei mai buni 
cititori

-=©=

Conferință 
pe teme obștești

zi am-trecut din nou

CIMFOIEȘU IOAN, 
conductor de tren.

Pentru îndeplinirea 
angajamentelor

Muncîtorîi de Ia revi
zia de vagoane Petro
șani obțin rezultate fru
moase în lupta pentru în
deplinirea angajamente* 
lor asumate în întrecere.

a tre- 
colec- 
depă-

In perioada care 
cut din acest an, 
tivul reviziei și-a 
șit planul de producție cu 
7 la sută. Productivitatea 
muncii a crescut cu pește 
20 la sută.

-O

Ppimele pregăti pî
In acest an, în Valea Jiului șe deschide 

nou șantier, acela de modernizare a șoselei Pe
un

Joi după-amiază sala 
de lectură a clubului 
muncitoresc din Aninoasa 
s-a dovedit neîncăpătoare 
pentru locuitorii care au 
venit să audieze confe
rința „Apărarea avutului 
obștesc". Tovarășul Mihai 
Mihai, avocat ă cărui rela
tare s-a bucurat de mult 
succes, a trebuit să răs- 
pundă multor întrebări ri
dicate de 
Viorica, Șoica 
han Francisc, 
fii și a altor 
la conferință.

tov. ^lăieruș 
loan, Szu* 
Blag Teo* 
participant

Conferința organizației sindicale de la mina Lonea

Exigentă șî spirit de răspundere în îndeplinirea 
sarcinilor de producție

La ora fixată pentru începe
rea conferinței organizației sin 
dicale de la mina Lonea sala 
era plină. Aici s-au întîlnit 
peste 200 de delegați din fie
care sector al minei, cei mai 
buni muncitori, tehnicieni, in
gineri și funcționari.

Tovarășul Vekoni losif, pre
ședintele comitetului sindica
tului minei Lonea a expus da
rea de seamă a comitetului pe 
perioada care s-a scurs de la 
ultimele alegeri. In ea s-a vor
bit amănunțit despre activita
tea comitetului, a secțiilor sin
dicale care sub conducerea or
ganizațiilor de partid au des
fășurat o activitate susținută 
în vederea mobilizării oameni
lor muncii pentru traducerea 
în viață a mărețelor sarcini pe 
care Congresul al III-lea al 
partidului le-a pus în fața mi
nerilor.

In perioada la care se referă 
darea de seamă, lună de lună 
s-au dezvoltat capacitățile de 
producție ale minei, comitetul 
sindicatului a depus o intensă 
muncă de organizare a între
cerii socialiste, a consfătuirilor 
de producție, a organizat parti 
ciparea nemijlocită și tot mai 
activă a minerilor la conduce
rea activității economice, la 
elaborarea și înfăptuirea mă 
surilor privind creșterea pro-

ductivității muncii, îmbunătă
țirea calității cărbunelui, me 
canizarea principalelor opera
țiuni miniere, extinderea sus
ținerii metalice cu bolțarl, 
și prefabricate, îmbunătățirea 
condițiilor de muncă și de trai 
ale oamenilor muncii. Așa curo 
au subliniat delegații Kopetin 
Vasile, Popescu Ghiță, Deme 
ter Ștefan și alții în perioada 
care a trecut de la ultima con
ferință a crescut exigența, spi
ritul de răspundere al organi
zațiilor sindicale pentru înde 
plinirea sarcinilor trasate de 
partid. Comitetul sindicatului 
a îndrumat comitetele de sec
ții sindicale, membrii comite - 
tului au fost repartizați să 
răspundă de organizarea înde - 
pliniri unor sarcini concrete 
de producție. S-a creat un larg 
activ obștesc care a fost atras 
în studierea și rezolvarea celor 
mai importante probleme din 
diferite sectoare. Rezultatul 
unei astfel de munci se con
cretizează în succesele dobîn 
dite în procesul de producție. 
In 1961 s-au dat 
30,205 tone 
depășit planul 
investiții. S-a 
nic în galerii 
4.794 m.c. mai mult steril decît 
era planificat, s-a depășit cu 
aproape 50 la sută producția

extrasă din abatajele cu sus
ținere metalică, iar planul de 
susținere metalică in galerii a 
fost depășit și el cu 3.369 m.l.

Realizările dohîndite de co
lectivul minei 
resc în primul 
în tot cursul

Lonea se dato- 
rînd faptului că 
anului s-a des-

Z. ȘUȘTAC

troșani — Bănița — Crividia. Pen
tru realizarea acestei lucrări im
portanțe se iau în prezent o seamă 

printre care construi
rea de noi grupuri de locuințe la 
Bănița și Peștera Boli, 
unui agregat de asfaltare la 
nița, aprovizionarea 
"altele.

Pentru 
costul pe 
demlzată, 
teriâlele locale, 
tul drumului se va întrebuința za- 
vura, piatra măruntă de calcar re
zultată de la carierele Bănița și 
Peștera Boli, care formează haldele 
carierelor.

de măsuri,

CU

instalarea-
Bă- 

materiale și

a ieftini 
kilometru 
vor fi larg folosite

Astfel, pentru

cît 
de

mai 
șosea

mult 
mo- 
ma- 
pa-

=QGrijă față de tinerii muncitori
In luna ianuarie a.c. 

printre cei plecați să-și : 
petreacă concediul în cele 
mai frumoase stațiuni ale 
țării noastre se nutniără si: 
mulți tineri. Tinerii Blaj ; 
Ioan, Ioan 
alții de la 
își petrec
Herculane sau la Buziaș. !

I. ARAMA 
corespondent

Gheorghe și 1
U.R.U.M.P. 1 

concediul la •

peste plan 
cărbune, a fost 

lucrărilor de 
încărcat meca- 
și puțuri cu

(Continuare în pag. 3-a)
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„Spre noi succese în realizarea sarcinilor dp plan este titlul unui articol al ga
zetei de perete „Cărbunele păcii" de la mina Petrila. In acest articol este vorba și despre 
sarcinile ce revin în noul an minerilor din sectorul de inves tiții al minei. Iată motivul care 
îi face pe minerii Marinescu Constantin, Petcu Nicolae și Grama Octavian din brigada co
munistului Dogaru Sevastian, una din brigăzile fruntașe ale sectorului, să citească cu in
teres articolul de la gazeta de perete.
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TEHNICII MINIERE
mina Ani- 
a fost ins- 

recent o 
hidraulică 

I recondi- 
armături. *

coasa 
talată 
presă 
pentru 
ționat 
metalice de mi
nă. Iată în 
clișeu, noul uti
laj modern, de 
fabricație polo
neză, pus la dis
poziția tnuncito' 
rilor din atelie
rul electromeca
nic al minei.

Tehnica nouă 
la preparația

Lupeni
5 ) i
5 
)
< 
)

inovatorii în sprijinul ridicării 
nivelului tehnic al producției

Tot în scopul extinderii mișcării 
de inovații, recent, în incinta pre
parației a fost amenajat un ștand 
cu prototipuri de inovații. Aici se 
pot vedea, printre altele, prototi
puri ca : dispozitiv pentru tăiat 
plăci de faianță, dispozitiv pentru 
scos rulmenți aparținînd cunoscu
tului inovator Galinski Rudolf, 
dispozitiv pentru curățit cupe și al
tele.

Preocuparea colectivului prepa
rației îrt extinderea mișcării de ino
vații dă de pe acum roade. De la 
începutul anului și pînă in pre
zent s-au aplicat 6 inovații, iar una 
se află în curs de experimentare. 
Acestea, pe lingă efectul economic, 
reduc efortul fizic al muncitorilor 
și contribuie la creșterea producti
vității muncii. Așa de exemplu, ra
ționalizarea transportului cupelor 
pentru elevatoarele de bruți, pro
pusă de inovatorul Spiracbe Nico- 
lae, mărește productivitatea muncii 
cu 50 la sută și aduce economii 
antecalculate de 3000 lei. O altă 
inovație, recent aplicată, este aceea 
a tovarășului Rad Gheorghe : dis
pozitiv pentru prinderea paletelor 
la lanț de crațere. In cazul cînd se 
defectează un lanț de crater, acest 
dispozitiv permite legarea paletelor 
fără demontare.

Primele succese ale inovatorilor 
noștri constituie pentru întregul co
lectiv un îndemn mobilizator spre 
extinderea tehnicii noi, a mișcării 
de inovații.

al 
de 
a~

( Pe Ungă unele măsuri menite 
) să ducă la folosirea completă a 
( capacității agregatelor și mărirea 
S recuperării cărbunelui special pen

tru cocs, conducerea preparației 
( Lupeni a pus accent deosebit pe 
> extinderea procedeelor înainte de ? 
? muncă. Astfel, pentru reducerea \ 

consumului de barită, s-a intro- ) 
dus procedeul prin care barila ț 
este înlocuită în proporție de 30 \ 
—40 la sută cu șist de flotație. < 
Se realizează în acest fel impor
tante cantități de barită. /

Tehnica nouă își spune și ea ( 
tot mai mult cuvîntul la prepara- ,■ 
ția Lupeni. In ultimul timp s-a) 
extins ungerea automată a eleva- 
toarelor și ciururilor, îecuperîn- ) 
du-se în același 
cantități de ulei, 
lor din cărbunele 
tomatiza complet, 
în funcțiune a unui dispozitiv 
automat.

1 
J 

s

к/
timp însemnate 
Luarea probe- 
brut se 
în urma punerii

va au~

Colectivul preparației Petrila 
luptă pe toate căile pentru înde- 

\ plinirea cu succes a sarcinilor de 
producție. In cadrul uzinei noas
tre s-a pus un mare accent pe creș
terea gradului de mecanizare a 
proceselor de lucru, pe moderni
zarea instalațiilor din fiecare sec
ție.

La ridicarea nivelului tebnic 
producției și reducerea prețului 
cost o însemnată contribuție au
dus-o inovatorii din cadrul colec
tivului nostru. Numai în anul tre
cut la preparația Petrila au fost 
aplicate in producție un număr de 
79 de inovații și raționalizări.

Aceste succese au . constituit un 
imbold pentru inginerii, tehnicienii 
și muncitorii preparației de a 
obține in acest an succese fi mai 
însemnate de inovații. Cabinetul 
tehnic, cu sprijinul comitetului sin
dicatului a organizat un concurs 
de inovații pe primul trimestru 
din 1962 care cuprinde teme axate 
pe problemele ce le ridică procesul 
tehnologic de preparare, pe găsi
rea de soluții care să contribuie 
la creșterea randamentelor instala
țiilor, la mecanizarea unor opera
ții de lucru. Printre cele mai im
portante teme de inovații prevăzute 
în planul tematic sînt: mecanizarea 
transportului de șamotă de la scoc 
la topitoare, dispozitiv pentru cu
rățat cupe la funicular, folosirea 
rațională a reactivelor 
tație etc. Acest concurs 
la cunoștința tuturor 
din întreprindere.

de la flo- 
a fost adus 
angajaților С. В ADU ȚA 

preparația Petrila

r
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la mi
rare 

adin- 
peste 
a ri- I

Săparea puțu
lui centru 
na Dîlja, 
va avea o 
cime de 
300 metri,
dioat problema 
deservirii aces
tei importante 
lucrări miniere 

ma

»

■ 
I 
■
;-de către o
* șină de extracție 
j puternică pentru 
S adîncire. In a- 

cest scop a și 
fost instalată o 
mașină sovietică 
de extracție pen
tru adîncire tip 
2 B.L.—44. IN J 
CLIȘEU : Ma- Ș 
șina de extracție i 
gata pentru a fi J 
pusă in 
țiune.
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*

func- I
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La exploatarea 
minieră Lonea, 
perforajul umed 

cîștigă
In prezent, la mina Lonea 

pe planul principalelor preo
cupări ale conducerii tehnice 
stă îndeplinirea sarcinii trasa 
te de conferințele regională și 
orășenească de partid privind 
introducerea perforajului u- 
med la toate locurile de mun
că în steril. Primii pași în di
recția înfăptuirii acestei im
portante sarcini au fost făcuți 
încă din luna ianuarie, cîn’d 
minerii Lonei au început să 
perforeze umed la 4 locuri de 
muncă. In luna februarie, ca
drele tehnice de la serviciul de 
aeraj și protecție a muncii al 
exploatării și din conducerea 
sectoarelor, îndrumate de or
ganizațiile de bază, iau în con
tinuare măsuri pentru pregă
tirea altor locuri de muncă în 
vederea captării prafului sili 
cogen pe cale umedă. Astfel 
în perioada 3—10 februarie 
s-a montat în subteran 3500 
metri conductă pentru aduc- 
țiunea apei. Cu aceasta insta
larea rețelei de apă la mina 
Lonea este în general termi-

ra- 
lo-

fc-

ter en
nată, mai rămînînd doar 
cordarea a tot mai multe 
curi de muncă la ea.

Incepind din data di 12
bruarie perforajul umed a câș
tigat teren, arătindu-și efi
ciența în apărarea sănătății 
minerilor, încă la două locuri 
de muncă din cadrul sectoru
lui VI investiții, astfel că nu
mărul brigăzilor miniere care 
îl aplică a crescut la șase. Cel 
mai recent au început să fo
losească acest procedeu de 
combatere a prafului de mină 
minerii din brigada de pregă
tiri condusă de Costinaș Mir
cea, care sapă o galerie în ste
ril la orizontul 522 de la mina 
Lonea I. Pentru reducerea e- 
fortului la perforare minerii 
Lonei întrebuințează suporți 
telescopici de susținere a per
foratoarelor.

Pentru captarea umedă 
prafului, minerii din pregătiri 
folosesc, de asemenea, 26 pul- 
verizatoare, iar pentru capta
rea uscată aparate ,,Nemcek“.

Analiza posibilităților de reducere 
a prețului de cost ia mina Uricani

Prețul de cosț planificat în acest 
an la exploatarea minieră Uricani 
este cu 2 lei/tonă mai scăzut față 
de anul trecut. Aceasta înseamnă 
pentru colectivul nostru că trebuie 
să muncească mai bine, să extragă 
cărbune cu o productivitate mai 
ridicată, sâ dea producție multă 
și bună, materialele să le gospodă
rească cu grijă, iar fondurile bă
nești să le chivernisească pe cit e 
posibil.

Or, a munci în acest fel în
seamnă a descoperi și valorifica 
toate rezervele interne care condi
ționează micșorarea intr-o măsură 
mai mare a cheltuielilor de pro
ducție. Care sînt aceste rezerve la 
exploatarea noastră ?

creșterea 
productivității muncii

□bnferințele regională și orășe
nească de partid au indicat mine 
rilor noștri că pentru a da căr
bune la un preț de cost redus 
trebuie să pună mai întîi de toate 
accent . pe creșterea productivității 
muncii.

In general căile care duc la 
sporirea productivității muncii sînt: 
introducerea tehnicii noi, folosirea 
din plin a tehnicii existente, extin-

— STUDIU —
derea pe scară largă a metodelor de 
muncă avansate, ridicarea calificării 
cadrelor, organizarea superioară a 
muncii etc. In privința tehnicii noi, 
la mina Uricani va trebui să joace 
un rol principal folosirea judicioasă 
a mașinilor de încărcat în abata
je și înaintări. De un real folos 
consider că ar fi urgentarea re- 
proiectării mașinilor de încărcat cu 
lanț și sape tip Valea Jiului, care 
în timpul experimentării în aba
tajele cameră din stratul 3 au dat 
rezultate bune și minerii se obiș
nuiseră cu utilizarea lor.

Un obstacol serios în calea creș
terii productivității muncii — spe
cific minelor de cărbuni — este 
prezența metanului emanat din ză
cământ în lucrările miniere. La 
mina Uricani acest obstacol se face 
resimțit în special în lucrările din 
stratele 8 — 9. înlăturarea acestui 
inconvenient s-ar putea face fie 
prin degazeificarea suratelor 8—9, 
fie prin subminarea lor cu lucrări 
miniere în stratul 7, în blocurile 
unde acest strat este mai dezvol
tat, fie prin lucrări de pregătiri 
chiar în stratele 8—9, cu mult de
calate față de lucrările de exploa

tare. Lucrările respective ar urma 
să fie etanșate perfect pentru a se 
crea în ele o depresiune cu aju
torul ventilatoarelor. Degazeifica
rea prealabilă a zăcămîntului ar 
duce și la scăderea cheltuielilor de 
aeraj, care la exploatarea noastră 
sînt destul de însemnate.

Tot pentru ridicarea productivi 
tații muncii pe exploatare va tre
bui astfel organizată producția în- 
CÎt să se îmbunătățească raportul 
dintre numărul muncitorilor ce lu
crează în acord și numărul total 
al muncitorilor, raport care în pre
zent la mina Uricani se prezintă 
sub o valoare mică (36,9 la sută)-

Accent deosebit pe 
reducerea consumurilor 
de materiale fi energie I

In cursul anului trecut s-a de
pășit consumul planificat de ex
plozivi. Au existat, ce i drept, și 
cauze obiective ca de exemplu tă
ria cărbunelui din stratele 8—9. 
Va trebui să se inițieze de ur
gență experimentarea unei ampla
sări cit mai judicioase a găurilor 
de pușcare în fronturile de lucru, 
în special la abatajele cameră din 
stratele 8—9, a căror condiții geo

logice sînt net diferite de a abata
jelor cameră din stratul 3. Va tre
bui, de asemenea, să se treacă la 
folosirea sistemelor moderne de 
burate a găurilor, lucru important 
pentru mărirea efectului de rupere 
la pușcare.

Pentru acest an i s-a planificat 
exploatării noastre un consum spe
cific de lemn cu 1 m.c./lOOO tone 
mai mic decît în anul precedent. 
Planul tehnic al exploatării pre
vede armarea metalică a 83,9 la 
sută din lungimea totală a gale
riilor planificate. De asemenea, se 
va arma cu inele de bolțarl 1,9 
la sută, iar cu ancore 1,6 Ja sută. 
Susținerea cu ancore va trebui să 
capete o mai mare extindere, bi
neînțeles acolo unde condițiile de 
zăcămînt și gabaritele de galerii 
prevăzute de N.T.S. permit, deoa
rece e mai avantajoasă din punct 
de vedere al costului lucrărilor 
miniere decît susținerea cu armă
turi Т.Н. De acest lucru ar trebui 
să se țină seama la preliminarea 
lucrărilor din stratele 8—9, unde 
sistemul de susținere cu ancore 
se pretează perfect condițiilor geo
logice.

O influență favorabilă asupra 
reducerii consumului de lemn ar 
avea-o și mărirea vitezelor de a- 
vansare a abatajelor ceea ce ar 
elimina mult lucrările suplimen
tare de întreținere.

Pentru reducerea consumului de 

cherestea va trebui rezolvată pro
blema înlocuirii dulapilor din care 
se confecționează poditura peste 
canalele galeriilor cu plăci prefa
bricate din beton.

Amortismentul mijloacelor de 
bază intră cu aproape 20 la sută 
in prețul de cost al cărbunelui. 
De aceea vor trebui revizuite mij
loacele de bază existente, pentru 
a vedea de care ne putem dis
pensa, în scopul micșorării chel
tuielilor de amortisment.

Cit privește reducerea consumu 
lui de energie electrică va trebui 
să se traseze ca sarcină permanentă 
maiștrilor electromecanici și maiș
trilor mineri de a nu permite mer
sul în gol al utilajelor electrice. 
Prin lichidarea suflărilor în rețea, 
raționalizarea în general a rețelei 
de aer comprimat, întreținerea și 
revizuirea periodică a uneltelor 
pneumatice, introducerea perfora- 
iului electric rotativ se poate re
duce substanțial și consumul de 
energie pneumatică.

Toate aceste rezerve interne pre
cum și îmbunătățirea continuă a 
calității cărbunelui, dacă vor fi va
lorificate cu pricepere, ne vor fi 
un ajutor concret în vederea atin
gerii unuia din principalele obiec
tive trasate de Congresul al III-lea 
al partidului — reducerea continuă 
a prețului de cost.

FLOREA TEODORESCU 
exploatarea minieră Uricani
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Exigență și spirit de răspundere 
în îndeplinirea sarcinilor 

de producție
(Urmare din pag. l-a)

fășurat o vie întrecere pentru 
îndeplinirea sarcinilor de plan. 
Este cunoscută în întreaga 
Vale a Jiului activitatea rod
nică a minerilor din brigăzile 
conduse de Compodi loan, Be- 
rindei Aurel, Danclu Moise, 
Bîrluț Clement, Miclea Pamfil, 
Burdea Nicolae, Bălănescu Ma- 
noilă și alții care întreclndu- 
se pentru mai mult cărbune 
s-au situat în fruntea între
cerii.

S-a vorbit mult în conferin
ță despre ridicarea brigăzilor 
rămase în urmă la nivelul ce
lor fruntașe, despre sprijinul 
pe care inginerii și tehnicienii 
trebuie să-l dea acestor brigăzi. 
Această problemă a fost ana
lizată sistematic în ședințele 
de comitet și consfătuirile de 
producție, s-a trecut ia o mal 
bună organizare a locurilor de 
muncă, s-a îmbunătățit apro
vizionarea brigăzilor cu mate
riale și vagonete, s-au pus în 
fruntea acestor brigăzi mineri 
cu o bună pregătire profesio
nală. Astfel, tov. Daneiu Moise 
a preluat conducerea brigăzii 
din abatajul 504, Toacă Ștefan 
a trecut în fruntea brigăzii din 
frontalul 104, Compodi Ioan a 
preluat conducerea brigăzii din 
abatajul 607. Dacă anul trecut 
la mina Lonea au 
medie 40 

iZsub plan,
acestora 
sută.

Cu toate 
la conferință 
mulțumiți și au arătat cu simț 
de răspundere că realizările in 
această privință nu sînt pe mă- 
«ura posibilității ar. Acest lu
cru l-an arătat în cuvîntul lor 
>i tov. ing. Feier Gheorghe, 
șeful exploatării, Focșa Elena, 
Hiopețchi Vasile, Mogoș Si- 
mion și alți delegați care au 
analizat cauzele rămînerii in 
urmă a unor brigăzi. Printre 
altele vorbitorii au subliniat 
în mod deosebit că în primul 
rînd vinovat! de acest lucru se 
fac maiștrii mineri care răs
pund de activitatea acestor 
brigăzi, șefii de sectoare care 
schimbă foarte frecvent bri
găzile de la un loc de muncă 
la altul. Acest lucru se petre
ce mai ales la sectorul IV. un
de șeful de sector nu schimbă 
ujei foile de acord atunci cînd 
a brigadă lucrează la mai mul- 
W locuri de muncă. De ase
menea. s-a arătat că la sec
torul I nu se face schimbul la 
fața locului, pontajul se face 
cu întîrziere.

Minerii Belu loan, Burcin 
Gheorghe, maistrul minier Po-

_=0=_

la 
în 

a

existat în 
din brigăzisută

prezent numărul 
scăzut cu 18 la

acestea, delegații 
nu s-au declarat

pescu Ghjță, tov. Bucinschi 
Mihai, secretarul comitetului 
U.T.M. de la mină au anali
zat și ei cu exigență anumite 
lipsuri care s-au manifestat în 
privința ridicării brigăzilor ră
mase In urmă. Ei au arătat că. 
atît comitetul sindicatului cît 
și comitetele de secții au ne
glijat organizarea consfătuiri 
lor de producție pe brigăzi și 
în deosebi în brigăzile rămase 
în urmă. Nu au fost trași la 
răspundere acei maiștri mineri 
care nu participă la consfă
tuirile de producție ale brigă 
zilor, 
nute 
zilor 
dent 
vință
IV și V, maiștrii mineri Nicoa 
ră Iuliu, Șimon Nicolae, Da
vid Ioan și alții. In mică mă
sură membrii comitetului sin
dicatului s-au deplasat în a- 
batajele unde lucrează brigăzi 
rămase în urmă pentru a ana 
liza cauzele neîndeplinirii pla
nului, felul in care aceste bri
găzi sînt aprovizionate cu cele 

■ecesare. De asemenea, comi
tetul sindicatului prea puțin 
s-a ocupat de organizarea 
schimburilor de experiență în
tre brigăzi și sectoare, popu
larizarea metodelor avansate 
în muncă, desfășurarea unei 
runci educative In rîndurile 

muncitorilor.
In vederea înlăturării defi

ciențelor și a îmbunătățirii 
continue a activității organi
zației sindicale, conferința a 
stabilit ca noul comitet să stu 
dieze și apoi să generalizeze 
experiența brigăzilor fruntașe, 
să acorde o atenție mai mare 
organizării întrecerii, întăririi 
disciplinei socialiste în muncă, 
să lupte pentru îmbunătățirea 
continuă a condițiilor de mun
că și viață ale minerilor.

In încheierea discuțiilor a 
luat cuvîntul tov. Szuder Wi
liam, membru în Biroul Comi
tetului orășenesc de partid Pe
troșani. Vorbitorul a apreciat 
grija și preocuparea pentru în
deplinirea sarcinilor trasate de 
partid, creșterea capacității 
organizației sindicale de a mo
biliza pe oamenii muncii la 
înfăptuirea sarcinilor de pro
ducție, maturitatea cu care 
s-au dezbătut problemele In 
cadrul consfătuirii.

La conferință a fost ales noul 
comitet al sindicatului, ca pre
ședinte fiind reales tov. Vekoni 
Iortf.

nu depun eforturi susți 
pentru sprijinirea brigă 
rămase In urmă. Insufi 
au muncit in această pri 

conducerile sectoarelor
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♦ dorul. Io-te-l și pe Văsăluc a lui
♦ Codrea de la 11. Bine mai joacă

Șase perechi de copii s-au J 
prins în joc. Șase pălărioare de ♦ 
pai și tot atitea năframe înflo
rate ; șase perechi de ghate 
(pantaloni) largi cu ciucuri și tot 
atitea zadii (catrințe); 12 co-

loc în loc oglinjoare — au for
mat aici pe scenă un buchet din 
floricelele înttlnite pe ulițele și 
pajiștele Maramureșului.

— la te uită 1 Coconii mure
șenilor de pe Vale-n sus — spuse 
un spectator care avea același 
port ca și băiețașii de pe scenă. 
Vecinul, căruia i se adresă ZÎmb> 
la auzul dialectului din țara Ma
ramureșului. Abia după citevi, 
minute reuși să înțeleagă că 
„coconii" sînt copiii mar amur e 
șenilor ce locuiesc in cartierul 
de sus al Aninoasei.

Privind jocul, pe fața mara
mureșeanului înflorea tot mai

„Coconii46 
mureșenilor

larg zimbetul de mulțumire, în 
timp ce~i vorbea vecinului:

— 11 vezi pe cel din prima 
pereche ? E al lui Bălin. Ma- 
mă-sa, Ileаіга a venit toată ziua 
la școală de i-o învățat pe „co
coni" jocul murășenesc. Іо-te ce-o 
mai suce pe Anuțuca lu Pop. 
Aia din dr.eapta e Ileana lui 
Mănăilă — fruntașii de la sec
torul 1. Măi, măi, toți „coconii" 
mureșenilor îs aici. A lui Arde
leana îs amîndoi și fata și fe-
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♦
♦

Zilnic la clubul muncitoresc din Vulcan se tnnlnesc nunți ti' 
neri în orele libere petrecindu-și timpul plăcut și util.

IN CLIȘEU: La o partidă de șah.
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Campionatul R. P. R. la șah

Unul din muncitorii fruntași |l 
ai atelierului electric de la sec- i 
torul Vili al minei Petrila este il 
și tinârul Toacă Nicolae.

IN CLIȘEU : Tînărul electri
cian lucrează la repararea unui 
telefon subteran.

gia Paroșeni de Căpruciu Valeria, 
Minerul Lupeni de tinerele jucă
toare Savu Marincia, Rusanoschi 
Irina, iar Preparatorul Lupeni va 
fi reprezentată de talentata jucă
toare Șroga Irina care în campio’ 
natul pe echipe a obținut rezul
tate foarte bune. Asociațiile au 
datoria să sprijine participarea lor 
in acest campionat organizat de 
comisia de șah, contribuind astfel 
la ridicarea pe o treaptă mai înaltă 
a șahului în rîndul tinerelor fete.

Dăm mai jos primele rezultate 
înregistrate :

Jurca Cleopatra — Jurca Stela 
1—0 ; Berini Viorica — Jurca 
Stela 1—0 ; Dârămuș Eugenia — 
Popescu Maria 1—0; Popescu 
Maria — Jurca Cleopatra 1/2 *■“ 
1/2.

In clasament conduce Jurca 
Cleopatra cu 1l з puncte.

La bărbați în campionatul 
R.P.R. individual clasamentul^ este 
următorul : 1. Lazăr Iosif 15 p. ; 
2. Kirmaier F. 14 p. ; 3. Heloovș- 
chi V. IOV2 p. ; 4. Simota D. Юр. ; 
5. Haintz A. 9V2 P- ; 6. Greoi S- 
9 p.; 7. Gruber Gh. 8V2 P- 5 8. 
Moise E. 7V2 P- ; 9- Mitricâ D. 
7 p. ; 10. Vîrlan С. 6V2 p.

Pentru prima dată în Valea 
Jiului a fost organizat campionatul 
R.P.R. individual feminin la care 
participă cele mai bune jucătoare 
de șah. După tragerea la sorți, 
s-a stabilit numerele de ordine 
ale jucătoarelor, s-au fixat zilele 
de disputare a rundelor. întâlnirile 
vor avea loc joia începînd cu orele 
16,30 și duminica dimineața la 
orele 9,30 în sala de șah a clu' 
bului sindicatelor din Petroșani. 
La întrecere, vor participa surorile 
Jurca Cleopatra și Stela și Dără- 
muș, de la Parîngui Lonea, Mol
nar Etelca de la Minerul Petrila. 
Constructorul minier Petroșani va 
fi reprezentată de cele trei jucă
toare, 
Maria

Berini Viorica, Popescu 
și Ciulavu Angela, En«-♦ 
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Codrea de la 11. Bine mai joacă 
și Măria lui Gruieț... A lui Batin, 
Pop, Vasian și a lui Hoțea barem 
nici nu mai vorbesc. Parcă or ju
cat pînă amu numai mureșenește...

— Văd că-i cunoști pe toți.
— Cum să mri cunosc citul 
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— Dumneata nu 
Aninoasa ?

— Ba da și lucru 
brigadă mureșenilor. 
eu am venit aici пита de anul, 
trecut. Ortacii lucră aici la mină 
de vreo 10—12 ani, de-aia și-or 
schimbat vorba și portul. Da' să 
știi că de uitat nu le-o uitat, la

locuiești

la mină 
Numai

in
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că
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toți aici... Vezi cum le crește 
inima cînd își văd „coconii" ju- 
cînd ca la noi... Și noi am jucat 
cînd eram de vremea lor, numai «.

pîntecele gol. Da *
♦
♦
♦ 
♦

că jucam cu .
auzi-i cit die vesel mai strigă.

ІІОШ LUCIA

CONCURS DE SCHI
Potrivit planului de muncă 

al secției de schi, asociația 
Retezatul Uricanl a organizat 

un 
au

în ziua de 11 februarie 
concurs de schi la care 
participat 45 de concurenți.

Traseul a avut o lungime 
800 m. pentru categoria I, iar 
pentru categoria II de 1.100 
m. cu 8 șl, respectiv, 10 porțl. 
Fetele au concurat pe un traseu de 700 metri cu 8 porți.

Locurile fruntașe au fost 0- 
cupate după cum ипті 
Categoria I-a 9—10 ani :■ 
1. Orășan Aurel, 2, Misek Iosif; 
Categoria Il-a 11—14 ani t| 1. Mogoș Ioan, 2. Benea Teo
dor, 3. Patalita Victor; Cate
goria Ш-а 14—17 ani; Cimin- 
ga loan, 2. Vențel Anton, 3. 

Piesa iulian: Fete 14*~17 ani: 
1. Șerbănescu Jenica, 2. Oră
șan Elena, 3. Chlrițolu Ana.

GHEORGHE BOROI 
corespondent

de

C. PETRU
corespondent

• PUBLICITATE

O.C.L. Produse Industri
ale Petroșan>> anunți 
cumpărătorii că întrj 1 
februarie și 1 martie 

1962 organizează

Luna albiturilor ț:
Gripa și mijloacele de apărare împotriva ei

Gripa este o boală contagi
oasă, cauzată de un virus ce 
se rftsplndește ușor de la om 
la om puțind declanșa epide
mii. Sursa infecției gripale este 
omul bolnav. De obicei, ve
nind în contact cu un bolnav 
de gripă care a strănutat sau 
tușit în față de la o distanță 
de cel mult 2 metri, după 1 
pînă la 3 zile, cit este perioa
da de incubație, gripa s-a 
transmis prin intermediul stro
pilor de salivă.

Gripa începe brusc, cu febră 
ridicată, 39—40 grade, dureri 
de cap, senzație de oboseală 
în mușchi — mai ales la șale 
și coapse, dureri in globii o- 
culari, conjuctive ușor con
gestionate, limba albă, lipsă 
de poftă de mlncare. uneori 
vărsături, pierdere de sînge 
prin nas. Febra durează 2—7 
zile, uneori și mai puțin și 
dacă perioada febrei este de
pășită dar nu trece atunci e 
vorba de apariția unei com
plicații (pneumonie, bronho- 
pneumonle, otită, sinuzită) și 
chiar predispoziție la tubercu
loză. Iată, deci, că părerea că 
gripa ar fi o boală ușoară este 
profund eronată. De aceea, 
trebuie respectate cu strictețe 
toate măsurile luate de orga
nele medico-sanitare.

Frigul și schimbările bruște 
de temperatură favorizează 
răspîndirea acestei boli. Ca 
măsuri generale de prevenire 
se pot prescrie împiedicarea

pătrunderii bolnavilor in co
lectivități de copii, spitale de 
boli cronice (TBC, cardio-vas
culari etc.), maternități, că
mine de bătrîni etc. (mai ales 
pe timp de epidemii), evitarea 
aglomerărilor, spectacolelor, 
vizitelor, mai ales pentru co
pii, bătrîni, bolnavi cronici.

De îndată ce cineva are ma
nifestări ca cele arătate mal 
sus, în primul rînd trebuie 
chemat medicul la domiciliu.

ooooooooocooooooooooooooooooooooooco

Sfatul medicului
эооееѳѳѳооеѳеоаоооооѳвоооеоееѳоооеоое

sau 
este 
mo- 
etc.

Numai medicul poate preciza 
dacă bolnavul are gripă 
altă boală și tot medicul 
acela care decide asupra 
dului de izolare, tratare
a bolnavului. O grijă deosebi
tă trebuie avută față de copiii 
mici care se molipsesc foarte 
ușor. Mamele care alăptează 
sau orice femeie care îngri
jește un copil, de îndată ce 

trebuie 
nasul cu 
sau

are semne de gripă 
să-și acopere gura și 
o bucată de tifon 
pînză.

Bolnavul de gripă 
buie să strănute sau
șească în preajma copiilor șl 
nici să-i sărute sau să-i mîn-

nu
să

de

tre- 
tu-

glie înainte de a se fi însănă
toșit. pe timpul febrei, hrana 
bolnavului va consta mal mult 
din lichide (ceaiuri, lapte, li
monada, sirop) iar după ce 
febra a trecut, bolnavul tre
buie să se alimenteze bine. 
Contra febrei și durerii de 
cap, bolnavul poate lua anti
nevralgice, piramidon, aspiri
nă, antigermin. in caz de du
reri ale mușchilor 
frecțiile și ventuzele 
zultate bune. In nas 
picura apă cu sare 
gomenolat; gargară 
face cu ceai de mușețel.

Copiii care au febră sau 
simptome de gripă nu vor fi 
lăsați să meargă la școală, 
creșe, cămine etc. Părinții au 
datoria să-i 
să anunțe 
conducerea i 
nulul etc.

Pe timp I 
vor respecta cu cea mai mare 
strictețe orele de somn, masă, 
jocuri neobositoare etc. Copiii 
care sînt căliți (antrenați pen
tru a rezista la frig) rezistă 
mai bine împotriva îmbolnă
virii.

Obiectele cu care s-a servit 
bolnavul de gripă trebuie de
zinfectate prin fierbere (ba
tiste, șervete, veselă etc.). Se 
recomandă stăruitor celor ce 
tușesc sau strănută să țină 
batista la gură pentru a nu 
molipsi și pe alții.

dr. EUGEN STANCESCU

spatelui, 
dau re* 

se poate 
sau oleu 
se poate

i oprească acasă și 
imediat medicul, 

școlii, creșei, căml-

de epidemie copiii

Cu această ocazie, 
magazinele de țesături 
vor fi aprovizionate din 
abundență cu
— pînză albiiă Bfl-140 cm.
— pînză neafWtă 8Ѳ-140 

cm.
— sifon 80-220 мп.
— inlet alb și colorat
— damasc alb și colorat
— gradel 80 cm. și altele.

Vigilaft magazinele no
astre Je țesături și cum
părați cele necesare goi-

!;

îl podiriei dvs
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I.1. P. L РНОДНІ
Anunță publicul consu

mator că: 

puie »rvi мн lililt 
la prînz și seara 
la restaurantul 

CINA LUPE NI
Complet renovat yl 

bine încălzit.
Seara muzică sub 

conducerea maestrului 
Dobrîea Constantin.

Refrenele vocale do 
Florica Nlco ae.
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Ecouri la mesajul lui H. S. Hrușeiov
suedez

transmite: 
următorul răspuns 

Hrușeiov, președin-

Răspunsul guvernului
STOCKHOLM 13 (Agerpres) — TASS 
Postul de radio Stockholm a transmis 

al guvernului suedez la mesajul lui N. S. 
tele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.:

Guvernul suedez apreciază propunerea 
ca o încercare de a atrage atenția opiniei 
asupra importanței apropiatelor tratative de Ia Geneva cu pri
vire la dezarmare. Este firesc că in aceste condiții guvernul 
suedez va examina în spirit 
rind că participarea șefilor 
lirea unei baze importante

★

guvernului sovietic 
publice mondiale

favorabil această propunere, spe- 
de guverne va contribui Ia stabi- 
pentru lucrările conferinței.

★ ★
Comentînd propunerea sovietică, „Stockholms Tidningen" 

atrage atenția asupra faptului că conferința ‘la nivelul șefilor 
de guverne poate avea mai multă greutate 
bertate de acțiune decît comit etul celor 18 
nența sa obișnuită.

Ziarul este, de asemenea, de părere că 
tale — în primul rind S.U.A. — le va fi greu 
de-a dreptul propunerea sovietică. Insuccesul conferinței 
puse de N. S. 
nind semnalul 
ziarul.

Răspunsul ____ ____________
rie, cînd se va întruni Comitetul pentru problemele 
externe.

și mai multă li
state in

puterilor
să

compo-

Hrușeiov poate avea implicații serioase 
intensificării cursei înarmărilor nucleare,

occideh- 
respingă 

pro- 
deve- 
scrie

definitiv al Suediei va fi examinat la 16 februa- 
politicii

Declarația lui
OTTAWA 13 (Agerpres) — 
Luînd cuvîntul la 12 februarie 

in Camera Comunelor, primul mi
nistru al Canadei, Diefenbaker, a 
declarat că guvernul canadian stu
diază amănunțit mesajul lui N. S. 
Hrușeiov, președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S. și propu
nerea făcută în acest mesaj ca baza 
lucrărilor Comitetului celor 18 să 
fie pusă de șefii de guverne ai ță
rilor reprezentante în acest comi
tet.

Diefenbacker
înainte de a adopta o poziție 

definitivă, a spus el, guvernul ca
nadian consideră necesar să se 
consulte cu aliații săi occidentali.

El a subliniat că după părerea 
Canadei, conferința care urmează 
să aibă loc la Geneva trebuie să 
depună maximum de eforturi în di
recția dezarmării. Dacă, a spus el, 
întîlnirea șefilor de guverne va 
contribui la atingerea acestui țel, 
el este hotărît să participe la ea.

©-------------------
în parlamentul Republicii Sud-Africane

Glasuri împotriva politicii 
de apartheid

CAPETOWN 13 (Agerpres)
Pînă și în parlamentul „Citade

lei rasismului" — Republica Sud- 
Africană — se aud cu tot mai 
multă tărie glasuri care condamnă 
politica de cruntă discriminare ra
sială promovată de guvernul Ver- 
woetd.

„Politica de apartheid a guver
nului este principala cauză a mi
zeriei și disensiunilor, precum și a 
numeroaselor dificultăți financiare 
care există în țara noastră" — a 
declarat la 12 februarie în parla
mentul Republicii Sud-Africane 
deputatul de opoziție James Ha
milton Russell.

Referindu-se la indignarea opi
niei publice mondiale și la tendin
ța tot mai pronunțată de exclu-

Economia L'J.I. se dezvoltă 
iotr-un ritm nesatisfăcător

WASHINGTON 13 (Ager
pres)

Luînd cuvîntul la Univer
sitatea din Pennsylvania, L. 
Hodges, ministrul Comerțu
lui al S.U.A,, a relevat în 
mod insistent necesitatea de 
a se spori ritmul de dezvol
tare economică și de creș
tere a producției pentru „a 
se da un răspuns la provo
carea economică a țărilor 
comuniste".

In ultimul deceniu, a de
clarat L. Hodges, ritmul nos
tru de creștere a fost mult; 
inferior celui înregistrat în 
Uniunea Sovietică. După ter
minarea celui de-al doilea 
război mondial, a spus Hod
ges, ritmul nostru de creș
tere nu a depășit 3,5 la sută 
anual, iar începînd de la, 
sfîrșitul anului 1952 el a re
prezentat numai 2,5 la sută 
pe an.

Hodges a subliniat că si
tuația financiară a S.U.A. 
continuă să rămînă gravă.

dere a Republicii 
viața politică și 
națională, J. H. 
niat că „încăpățînarea și ferocita
tea cu care guvernul își aplică po
litica, împing țara spre marginea 
prăpastiei".

Guvernul Verwoerd — a decla
rat Russell — acționează potrivit 
teoriei că „oamenii cu pielea albă 
sînt în mod inerent superiori celor 
cu pielea neagră, iar această dife
rențiere rasială trebuie menținută 
chiar și prin forță"

James Hamilton Russell a a- 
mintit că rasiștii sud-africani nu 
se mulțumesc numai cu restricțiile 
pe care le-au impus pînă acum 
populației de culoare, ci pregătesc 
noi măsuri pentru excluderea com
pletă a acesteia din orice muncă 
care ar putea să pună pe picior de 
egalitate un negru cu un alb, chiar 
dacă ultimul nu are nici pe departe 
studiile și pregătirea celui dinții.

;,Rasiștii — a spus Russell — 
intenționează să excludă orice re
lații între oamenii . de culoare și 
oamenii albi, cu excepția relațiilor 
de la slugă la stăpîn".

-=©=----
Puternic uragan 

în Germania occidentală
BONN 13 (Agerpres)
Asupra Germaniei occidentale s*a 

abătut un puternic uragan. In unele 
locuri viteza vîntului a atins 160 km 
pe oră. Vîntul a scos din rădăcini 
copaci, a smuls acoperișurile case
lor. Au murit șapte persoane, iar 
multe altele au fost rănite.

Sud-Africane din 
economică inter- 
Russell a subli-

Viața lut A. Ot^enga 
este în primejdie !

Declarația lui R. Chandra
DELHI 13 (Agerpres)
Cunoscutul ziarist și fruntaș al 

vieții publice din India, Romesh 
Chandra, scrie într-un articol sem
nat în săptămînalul „New Age" : 
Viața lui Gizenga este în mare 
primejdie. El este amenințat de a- 
celeași forțe care sînt răspunzătoare 
de asasinarea lui Lumumba. In loc 
să fie alungați mercenarii străini 
și în loc să se contribuie la uni
ficarea Congo-ului, a fost aruncat 
în închisoare Gizenga. Trupele 
O.N.U. n-au luptat împotriva mer
cenarilor străini, ci împotriva for
țelor patriotice congoleze credin
cioase cauzei lui Lumumba. Co
mandamentul O.N.U. a sprijinit 
complotul imperialist împotriva lui 
Gizenga în interesele lui Chombe 
și ale companiei imperialiste 
„Union Miniere".

_=©=_ 

Represiuni 
în Guatemala

GUATEMALA CITY 13 (Ager
pres')

După cum anunță agențiile oc
cidentale de presă, guvernul gua
temalez a dezlănțuit represiuni 
brutale in scopul capturării răs- 
culatilor care, 
atacat un fort 
mental precum 
nord-americane 
pany situate în provincia Izabal. 
Potrivit agenției United Press In
ternational, în urma unor raiduri 
efectuate prin diferite cartiere ale 
Guatemalei City, au fost arestate 
12 persoane bănuite a fi în legă
tură cu rebelii.

Intre timp, potrivit unui comu
nicat oficial, un grup de contrare
voluționari cubam din tabăra de 
instrucție de la Miami (S.U.A.1) 
și-au oferit „serviciile" pentru a 
participa la apărarea „instituțiilor 
democratice" ale Guatemalei.

—=©=—

Compania nord-americană a 
canalului Panama înregistrează 

beneficii fabuloase
CIUDAD DE PANAMA 13 

(Agerpres)
Citind date oficiale publicate 

de compania nord-americană a ca
nalului Panama, agenția Prensa 
Latina arată că într-o perioadă de 
23 de ani taxele de tranzfte prin 
canal au adus companiei beneficii 
de 2.631.544.000 dolari în timp ce 
pentru „dreptul de a folosi cana
lul" compania a plătit statului 
Panama o sumă ceva mai mică de 
10.000.000 dolari.

la 7 februarie, au 
militar guverna

și sediul societății 
United Fruit Com

i
I

Succese ale insurgenților angolezi
LONDRA 13
Intr-un articol consacrat luptei 

patrioților angolezi împotriva asu
pririi colonialiste, săptămînalul en
glez „Observer" scrie că insur
genții aplică cu succes tactica răz
boiului de partizani. In așteptarea 
perioadei îndelungate a ploilor, 
care va începe în curînd și care 
va dura pînă la sfîrșitul lunii mai, 
ei acționează cu ajutorul unor de-

(Agerpres) tașamente de cîte 10—20 oameni, 
atacă prin surprindere, dau foc 
plantațiilor.

Insurgenții 
importante, 
„Observer", 
pun armata 
aeriene militare portugheze 
efectiv de 20.000 oameni 
posibilitate de a lupta.

Toate acestea sînt „catastrofale 
pentru Portugalia".

obținut succese 
în 

acțiunile

<
i

„au 
scrie 
Prin 
portugheză și

continuare 
lor ci 
forțele 
cu un 

în im-

KHAN KHAI. La 12 februa
rie -prințul Suvarma Fumma, pri
mul ministru al guvernului legal 
al Laosului a primit pe ambasa
dorii U.R.S.S. și Marii Britanii cu 
care a avut o convorbire. După 
cum anunță postul de radio „Vo 
cea Laosului '-, în cursul convorbiră 
au fost abordate probleme în le
gătură cu rezolvarea crizei laoțiene 
}i în special problema formării ți
nui guvern provizoriu de coaliție.

faimoasa lege Mc Catran. In vir
tutea acestei prevederi se cere ca 
orice publicație difuzată prin poștă 
de organizațiile comuniste să poarte 
inscripția „comunistă". Scopul a- 
cestei prevederi, subliniază Jackson, 
constă în „a se restrînge sau su
prima libertatea de informație, uf 
mărindu-se pe cei care primesc 
materiale cu această etichetă".

NEW YORK. James Jackson, 
redactor-șef al ziarului progresist 
„The Worker", a adresat o scri
soare deschisă redactorilor și edi
torilor din Statele Unite. In scri
soare Jackson arată că în S.U.A. 
ofensiva împotriva libertății presei 
se desfășoară în conformitate cu 
așa-numita „prevedere cu privire 
la etichete" care se încadrează în

LONDRA. Agenția Reuter 
transmite că la 12 februarie Tri
bunalul din Londra a intentat un 
proces unui număr de șase per
soane, membri de seamă ai „Comi
tetului celor 100“ condus de emi
nentul filozof Bertrand Russell. 'Ei 
au fost acuzați de a fi org ul ' 
un marș la baza militară de la 
Weatherfield din Essex, care este 
folosită de bombardierele nucleare 
americane.

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

MAREA GREVĂ DE LA PARIS

la greva 
Generală 
Federația 
Sindicatul

s-au adunat pe străzile și piețele 
din apropierea Bursei Muncii 
Paris Iasă să se întrevadă că 
mormîntarea celor căzuți la 8 
bruarie va fi totodată una 
cele mai mari demonstrații din 
timii ani.

Agenția France Presse a trans
mis marți dimineața un comunicat 
prin care anunță „încetarea emi
siunilor sale între orele 8,45— 
11,00 G.M.T., pentru ca personalul 
agenției să poată participa la fu
neraliile victimelor de la mani
festația din 8 februarie".

din 
în- 
fe- 

din 
ul-

Paris —
— nu a

PARIS 13 (Agerpres) 
Răspunzînd chemării 

lansată de Confederația 
a Muncii din Franța, 
Educației Naționale,
Național al învățătorilor, Uniunea 
națională a studenților din Franța, 
precum și de partidele comunist, 
socialist-unificat și alte organiza
ții democratice, începînd de marți 
dimineața în întreaga Franță mi
lioane de oameni ai muncii au în
cetat lucrul pentru a cinsti me
moria celor opt victime ale re
primării de către poliție a demons
trației antifasciste din 8 februarie.

„Marți dimineața la 
relatează agenția Reuter
apărut nici un ziar, nu a circulat 
metroul, nici un autobuz. Și-au în
cetat activitatea serviciile publice 
— Gaz și Electricitate — postu
rile de radio și televiziune. Șco
lile ’ și universitățile nu au avut 
cursuri". începînd de la opt dimi
neața din toate colțurile Parisului 
coloane nesfîrșite de oameni se în
dreptau spre Piața Republicii în 
apropierea căreia, la Bursa Muncii 
din Paris, se află sicriile cu 
purile neînsuflețite ale celor 
la 8 februarie.

Sutele de mii de parizieni

cor- 
uciși

care

PR06RAM DE
15 februarie

PROGRAMUL I 7,45 
de estradă, 9,30 Pagini 
trale din opere, 10,35 1
din operete, 11,35 Muzică 
pretată de orchestre de mando
line, 12,00 Călătorie muzicală — 
program de muzică ușoară, 14,30 
Muzică de balet, 15,10 Muzică u- 
șoară de compozitori sovieticii 
16,15 Vorbește Moscova!, 16,45
Muzică populară romînească inter
pretată de Victoria Baciu, 17,30 
Jurnal de întrecere, 17,45 Program 
muzical pentru fruntași în produc
ție, 19,25 Program de muzică de 
dans interpretat de formația 
„Optimiștii" din R. P. Bulgaria, 
22,00 Muzică vocală și instrumen
tală, 22,50 Muzică de dans, PRO
GRAMUL II. 12,45 Pagini alese 
din muzica de estradă, 14,03 Mu
zică din operete^ 15,30 Melodii 
populare romînești și ale minori
tăților naționale, 16,15 Muzică de 
estradă, 16,30 Almanah științific, 
19,00 Concertul pentru chitară și 
orchestră de Castelnuovo Tedesco, 
19,30 Tinerețea ne e dragă, 19,50 
Concert de muzică populară ro
mînească, 20,30 Fragmente din o* 
pera „Rigoletto" de Verdi, 21,20 
Melodii lirice romînești, 22,30 Mu
zică simfonică.

_=.©=—

CINEMATOGRAFE
15 februarie

PETROȘANI — 7 NOIEM- 
BRIE : Ultimul meu tango ; AL. ■ 
SAHIA : Salt spre glorie ; PETRI- 
LA : .Patru în potop ; ANINOA- 
SA : Lylli ; LUPENI : In noap
tea spre 13 ; URI CÂNI: Te iu
besc viață.

Muzică 
orches- 

Uverturi 
i inter-

...................... ..............— 1 - ——------------ - -------------------

Membrii O.A.S.-ului devin 
insolenți

Humanite“a insolența membrilor 
O.A.S. deținuți în închisorile Sânte 
și Fresnes ia proporții pe zi ce 
trece.

Potrivit ziarului, deținuții fas
ciști din aceste închisori pot, cu 
îngăduința autorităților, să pri
mească zilnic vizite. Ei pot avea 
convorbiri cu persoanele care îi 
vizitează nu într-un vorbitor spe
cial, ci chiar în celule. Pentru a 
înlesni aceasta, autoritățile au per
mis acestor deținuți să transforme 
numeroase celule într-un fel de 
saloane de primire a soțiilor, pă
rinților, rudelor și prietenilor.

Gardienii, arată ziarul, sînt o- 
bligați să stea în poziție de drepți 
atunci cînd soția Vreunui ofițer 
fascist deținut trece pe lîngă ei, 
altfel riscă să fie mutat discipli
nar în altă parte.

tot mai
PARIS 13 (Agerpres)
Bucurîndu-se de toleranța auto

rităților franceze, care nu depun 
suficiente eforturi pentru stirpirea 
teroriștilor din O.A.S.; ci dimpo
trivă dau dovadă de o îngăduință 
vădită față de ei, membrii acestei 
organizații devin tot mai insolenți 
chiar și atunci cînd sînt arestați 
și închiși.

După cum relatează ziarul ,,L’
1 1 - —------ ■ —. ■- ■ .

Noile experiențe nucleare engleze 
intensifică primejdia de război

LONDRA 13 (Agerpres)
La ședința sa din 11 februarie, 

Consiliul general al Comitetului 
englez pentru apărarea păcii a con
damnat hotărîrile guvernului englez 
de a efectua experiențe nucleare 
subterane în Nevada și de a pune 
la dispoziția S.U.A. insula Ghrist-

efectua experiențemas pentru a 
nucleare în atmosferă.

Aceste hotărîri ale guvernului 
englez se spune în rezoluție, îm
preună cu livrarea de arme Ger
maniei occidentale și refuzul de a 
duce tratative cu privire la Ber
lin intensifică primejdia de 'război.
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