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Comunistul Glodeanu Iuliu se numără printre 
meseriași cu o înaltă calificare profesională și printre 
muncitorii cei mai conștiincioși de la atelierul elec
tric al minei Petrila.

IN CLIȘEU : Electricianul Glodeanu Iuliu in. 
timpul lucrului.
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Numai cărbune de calitate
De la începutul anului 

și.pînă acum minerii sec
torului II al minei Lonea 
au reușit să realizeze c. 
cantitate ,de 
bune pește

Paralei 
producției 
minerii de : 
dit succese însemnate în 
ce privește calitatea pro
ducției. In lunile ianuarie

: 730 tone căr- 
plan.
cu sporirea 
de cărbune, 

aici au dobîn

și - februarie, colectivul 
sectorului nu a avut nici 
un vagonet de cărbune re- 
butat pentru șist, 
fruntea întrecerii pe 
tor pentru sporirea 
ducției de oărbune și 
bunătățirea calității
ceșteia se află brigăzile 
conduse de tov. Buhăies- 
cu Vasile și Nedelcu -Ni- 
colae.
---------_©------------------ ■

In 
sec- 
pro- 
îm-

a-

’1 Măsuri și
Terminarea electrificării ori

zontului 480 și montarea a 
două redresoare de mare ca 
pacitate la puțul Ștefan, lu
crare aflată în prezent în curs 
dă executare — constituia cu o 
lună în urmă un subiect de 
discuții în cadrul consfătuiri
lor de producție. Apoi s-a fă 
cut o propunere. Conducerea 
exploatării a analizat-o cu a 
țențle apoi a dispus realizarea 
Al. Această măsură va duce la 

îmbunătățirea transportului la 
orizontul 480. Cînd lucrarea 
va fi terminată, cheltuielile de 
transport la acest orizont se 
vor reduce în mod simțitor, iar 
transportul se va face în con • 
dlțli mult îmbunătățite

Q altă propunere: dotarea 
abatajelor frontale din stratul 
18 blocul VI cu transportoare 
blftjdate și haveze cu două 
brațe tăietoare sau combine a 
început să prindă viață. Ast
fel,-s-a trecut la tăierea căr
bunelui . cu combină cu melc. 
Ce-i drept, deocamdată aceas
ta se face încă experimental, 
dar, rezultatele sînt îmbucură
toare. ,

In abatajul frontal nr. 2, 
stratul І8 blocul VI, unde
crează brigada lui Molnar Io: 
31f capacitatea crațerului 
care era înzestrat abatajul 
măi corespundea! posibilităților 
de exploatare a cărbunelui. 
La propunerea brigadierului, 
făpută într-o consfătuire de 
producție, abatajul a fost m- 
zeșrrat cu un crater tip S. C. 
Oa urmare, in luna ianuarie 
In acest abataj planul de ex
tracție a fost depășit cu 24 Iâ 
sută. *

Tot la sectorul IV B, lu
crează șl brigada lui Angeles- 
cu loan. Din sinul acestei bri
găzi a venit propunerea stră
pungerii suitorului de atac 
din stratul 18, pentru obține
rea unei producții mai mari, 
a unui aeraj mai bun și mai 
PUțln costisitor. Această mă
sură fiind aplicată, a dus la 
recuperarea a 500 metri lugnâ 
(tuburi de aeraj) care pot fi

lu-

cu 
nu

Ulii! (om din daiiii iii ian аодіашііе 
iiiolltliit Io loiwtm sodalistă 
Cărbune cocs i ca bit mult și bun

Mineri1 Vulcanului au discutat zilele trecute 
lumina Directivelor G.C. 
creșterii și îmbunătățirii 
sificabil, pentru a ’realiza , 
pe anul 1962. Colectivul 1 
următoarele angajamente :

— Depășirea planului

— în 
al P.M.R. posibilitățile 

producției cărbunelui coc- 
cu succes sarcinile de plan 
lor și-a luat printre altele

_ . . anual de extracție cu
31.000 tone de cărbune. Din această cantitate 16.000 
tone va fi cărbune cocsificabil;

— Creșterea, randamentului cu 0,025 tone pe post 
peste sarcina planificată;

Reducerea conținutului de cenușă a cărbune
lui extras cu 0,5 la sută față de norma admisă;

— Prețul de cost al cărbunelui va fi redus cu 
1 leu pe tona extrasă;

— Consumul specific de lemn de mină va fi 
redus cu 0,5 m.c.flOOO tone extrase ;

— Se va extrage cu armare metalică o produc
ție de 135.000 tone cărbune.

Viteze sporite de forajz
preț de cost redus pe metrul forat

Colectivul 
luat pe baza 
angajamente

Lupeni și-a 
următoarele

vremg pla-

întreprinderii de explorări 
Directivelor C.C. al P.M.R. 
de întrecere :

— Să îndeplinească cu 7 zile mai de
nul anual de producție;

— Să sporească viteza de foraj cu 2,3
talație în funcție, față de viteza prevăzută în plan; 

a indicelui de 
obținute în

— îmbunătățirea cu 5,5 la sută 
timp productiv față de realizările 
1962 ;

— Reducerea cu 7 lei a prețului 
trului forat cu sondeze;

— Să reducă cu 1,2 la sută față

rezultate
folosite în alte locuri de mun
ca, s-a îmbunătățit sistemul 
de aeraj a abatajului respec
tiv și din abataj se trimite tot 
mal mult cărbune Ia ziuă. O 
măsură eficace a fost și aceea 
propusă de maistrul electrician 
Șuba Mircea de la sectorul III 
ai minei, ca brigăzile mai mici 
să fie aprovizionate cu vago 
nete goale și materiale către 
slîrșitul schimbului, pentru 
schimbul următor. Drept re
zultat, toate brigăzile secto- 
ruiu’ III și-au îndeplinit șl 
depășit sarcinile de producție, 
di nd de la începutul anului 
șî pînă la data de 14 februa
rie 6.284 tone cărbune peste 
prevederile pianului.

A. MICULESGU

m.l. pe ins-

de cosi al me-

de 1961 consu
murile specifice de materiale nor
mate pe ciclu de foraj;

— Să obțină 230.000 lei econo
mii peste plan.

_=©=_

2.20D M tUH PESTE PLIU
Rodnică este activitatea colec

tivului de muncă din sectorul II 
al minei Petrila. In perioada care 
s-a scurs din anul 1962, minerii 
de aici au trimis industriei noas
tre socialiste cu peste 2200 tone 
de cărbune mai mult decît aveau 
planificat. La succesele obținute 
de colectivul sectorului II au con
tribuit în mod deosebit brigăzile 
conduse de comuniștii Borca lu- 
liu și Michiev Gheorghe, candida
tul de partid Munteanu Petru care 
printr-o bună organizare a mun
cii au trimis la ziuă zeci de tone 
cărbune peste plan.

La garajul
Auto-duba cu nr. 50.833 a- 

lerga pe șoseaua ce urcă șer
puind spre Coroiești. In cabi
nă, Moro baci vorbea șoferu
lui :

— S-au schimbat vremurile, 
Marine. Uite, cît ține drumul 
de la Iscroni încoace, de o 
parte și de alta-s numai case 
noi. Și ce case. Una mai ară
toasă ca cealaltă. Și apoi cînd 
intri în Vulcan, totul e de ne
recunoscut. uite colo zidurile 
masive ale noii preparați! de 
cărbune. Anul trecut trecea pe 
acolo liniștit Jiul, acum și el 
și-a schimbat albia și uite ce 
ziduri puternice s-au ridicat. 
In 1963 — după cum arată 
Directivele 
parația va 
ție. Multe 
tare multe. Și cițe nu s-or mal 
face...

In timp ce pensionarul Moro 
Petru împărtășește șoferului 
frînturi din bucuriile întîlnlte 
la fiecare pas, auto-duba vîră 
la dreapta și se îndreptă spre 
garajul S.T.R.A. al C.C.V.J.

partidului — pre
da prima produc- 

lucruri noi se fac,

Interviu la coiful roșu
In camera cal^ă și primitoa

re construită recent prin mun
ca voluntară a șoferilor de la 
S.T.R.A., președintele secției 
sindicale a lăsat pentru cîte
va minute partida de șah. Răs
punde întrebărilor puse de co
respondenta stației de radiofi- 
carfi.n •

— Dacă ați fi participat la 
conferința sindicală de dare 
pe seamă și alegcrț ftți fi pu
tut nota multe lucruri fru
moase. Acolo S-a 'Orbit despre 
munca conștiincioasă și hăr
nicia conducătorilor auto de 
la garajul nostru. Ei au fost 
aceia care au adus garajului, 
în anul trecut, economii în va
loare de 131.806 lei realizate 
la carburanți, lubrifianțî, Ia 
piese auto, la cauciucuri. Și 
ați fi notat, desigur, că cel 
care au contribuit mai mult 
la acestea au fost conducăto- 
rii-auto Moldovan Macedon, 
Dănuț Ioan, Rujoi Ioan, Mun- 

; tea nu Gheorghe, Moraru Pa
vel. Avem noi mulți tovarăși 
cărora munca le e dragă; Dacă 
ar fi să-i enumeri, n-ai termi, 
na repede. Numai să scrii des
pre șoferii de pe mașinile cu 
nr. 50.833, 50.183, 50.837, 50.838, 
50.832 și ai avea un pic de lu
cru. De o lună de zile Soi Mi
ron e tare bucuros de drape
lul de fruntaș pe care l-a pri-

S. T. R. A.
mit. Г-а și găsit locul în ca
bina mașinii. . Gum spuneam, 
mulți avem și toți dau dovadă 
de conștiinciozitate, de hărni
cie. Și Vasilescu Virgil de la 
atelier, și Mihu Mihai de pe 
auto-dubă și... Dar văd eu că 
nu mai termin partida asta de 
șah dacă stau sâ-i înșir pe 
toți care sînt stimați pentru 
munca lor...

Voie bună
— Te ții bine, măi Nicolae. 

Ți-e părul ca pana corbului.
— Așa s-o purtat nevasta cu 

mine că nu mi-o scos nici un 
fir cărunt.

— Doar nu vrei să zici că 
pe mine m-a încărunțit ne
vasta ?•

Șaucă Nicolae ride. Rîde și 
șerban Carol șeful garajului. 
Se cunosc bine. De un sfert de 
veac lucrează împreună ca șo
feri. Unul conduce garajul, al
tul mașina. Sînt tovarăși buni. 
Prieteni. Fiecare are despre 
celălalt numai cuvinte fru
moase.

— Bun conducător e Carol 
— zice Nicolae; Azi, mîine ia 
pensie, și tot șef e.

— Nicolae al nostru e pri
mul șofer din Valea Jiului că
ruia i-a fost prinsă pe piept 
„Medalia Muncii". Neîntrecut 
a fost atunci, neîntrecut e și 
acum — spune deseori șeful 
garajului, Șerban Carol. .

Aid.-în: birâul garajului din 
Vulcan. îri 'această dlînineață 
de februarie, se ride, se'glu
mește.

—r Te deranjăm tovarășă ? 
se adresă Șaueă Nicolae dis
pecerei , Crișan Maria. - ~—

— Nu Șaucă baci. Dimpo
trivă. Veselia ne înviorează, ne 
dă mai multă dragoste de 
muncă și văd că ea ne înso
țește mereu.

LUCIA LICIU
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Comitetul U.T.M. al minei 

Petrila a organizat o joie de ti
neret deosebit de plăcută și ins
tructivă. Tinerii participanți au 
avut posibilitatea să învețe lu
cruri noi, în același timp să pe
treacă o seară plăcută. Ei au as
cultat cu interes expunerea des
pre eroicele lupte ale ceferiștilor 
și petroliștilor din 1933, apoi alte 
două scurte. expuneri făcute de 
tinerii Padureanu Stere, maistru 
minier, principal la sectorul l al 
minei Petrila și Cosma Rudolf, 
șef de brigadă de lăcătuși la sec
torul-electromecanic al minei care 
au vorbit tinerilor despre felul în 
care au fost ajutați de organiza
țiile de partid spre a deveni mun
citori harnici, de felul cum i-au e- 
ducat comunișt ii spre a deveni măn
ători demni de epoca pe care o 
trăim. Este demn de subliniat 
faptul că aceste două expuneri au 
adus ceva nou în desfășurarea 
joilor de tineret, au îmbogății 
considerabil întrunirea tinerilor 
petrileni. Este bine ca și în vii
tor să se găsească astfel de forme 
noi care să contribuie din plin

Printre tinerii petrileni
la educarea comunistă a tineretu
lui minei.

In continuare, programul joii 
de tineret a cuprins două poezii: 
„Eroilor ceferiști," de Maria Ba- 
nuș și „Partidul" de Mihai, Be~ 
niuc, citite artistic de doi tineri 
muncitori. Tinăr-ul poet. Cezar 
Baltag a citit apoi din creația sa. 
Apoi s~a învățat în colectiv cin- 
tecul „Să fii partidului oștean".

La prima vedere ar părea că 
programul a fost încărcat și în 
consecință mult prea lung. Dar 
nu este așa. Expunerile fiind pre
gătite din timp, ele au fost scurte, 
fiecare durând 10—15 minute și 
cuprinzînd esența problemei la 
care se refereau. Așa dar, aceas
tă primă parte a programului n-a 
durat mai mult de o oră.

In partea a doua a programului 
joii de tineret au urmat dansuri și 
jocuri distractive. De mitlt succes 
s-a bucurat „sfoara cu surprize". 
Pe o sfoară, în plicuri, au fost 
înșirate diferite obiecte. Tinerii, 
cu ochii legați cu basmale, la în- 
tîmplare tăiau unul din plicuri. 
Surpriza era sigură fie că partid'

pontul se alegea cu o sticlă de 
parfum, fie că primea în dar., o 
ceapă. Dansul fetelor de aseme
nea, a avut darul să aducă multă 
voioșie. ■

Ar fi bine ca în viitor, comi
tetul U.T.M. să acorde mai multă 
atenție unor chestiuni de ordin 
organizatoric. Astfel, să- se asigu
re, prin invitații, participarea la 
foile de tineret a tinerilor me
rituoși. Nu este suficient să se 
distribuie invitațiile, ci este nece
sar ca tinerii. să cunoască pro
gramul, faptul că din aceste re
uniuni au de învățat, dar în ace
lași timp se și pot distra cîteva 
ore. Este de asemenea, necesar 
să se creeze condiții pentru 
pectarea orei de începere a 
gramului.

Celelalte comitete U.T.M.
Valea fiului trebuie să se stră
duiască să organizeze asemenea 
joi de tineret căutînd mereu forme 
noi atractive pentru educarea 
tineretului, pentru crearea unor 
condiții ca acesta să-și petreacă 
cît mai plăcut timpul liber.

V. ADRIAN
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Adunare festivi
In ziua de 16 februarie a.C. a 

avut loc în sala clubului C.F.R. din 
Petroșani o însuflețită adunare fes- . 
tivă la care au participat lucrătorii 
din complexul C.F.R. Petroșani.

Adunarea a fost deschisă de tov. 
Marcu loan secretar al comitetului 
de partid. In fața celor prezenți 
la adunare a luat cuvîntul tovară
șul Lazăr David,: prini'secretar al 
Comitetului orășenesc de partid 
Petroșani.

Expunerea a fost ascultată cu 
viu interes de cei prezenți și în re
petate rînduri a fost subliniată de 
aplauze. Adunări asemănătoare' au 
mai avut loc și în alte întreprin
deri și instituții din localitățile 
Văii Jiului.

încă o steluță — Încă • dis
tincție pe pieptul unul pienfeb;
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ZIUA FEROVIARILOR Muncitorii ceferiști învață

S-au împlinit 29 de ani de 
la eroicele lupte ale ceferiști
lor și petroliștilor, prin care 
s-a înscris o pagină plină de 
glorie în istoria poporului nos
tru. Prin amploarea lor, prin 
caracterul lor revoluționar, a- 
ceste lupte au dovedit înalta 
organizare a proletariatului 
dtin Romînia, capacitatea sa 
de luptă.

Luptele de la Grivița, rezul
tat al mobilizării maselor de 
către P.C.R. împotriva tendin
ței burgheziei de a ieși din cri
ză pe spatele clasei muncitoa
re au constituit, pentru timp 
îndelungat, o stavilă în calea 
fascizării țării, a pregătirii cri
minalului război antisovietic, 
au dovedit forța politică a 
partidului, minunatul exemplu 
de sacrificiu al comuniștilor. 
Aceste lupte au avut o mare 
însemnătate internațională, ele 
constituind prima împotrivire 
fățișă, prima manifestare anti
fascistă de masă în Europa 
după instaurarea fascismului 
In Germania.

Situația economică a țării 
era «deosebit de grea. Existența 
rămășițelor feudale, aservirea 
față de capitaliștii străini, 
înapoierea economiei au adîn- 
cit extrem de mult criza. Pro
ducția industrială, și așa scă
zută, s-a redus la aproxima
tiv 40 la sută. Furnalele de la 
Hunedoara s-au stins, în Valea 
Jiului se lucrau numai 3 zile 
pe săptămlnă, șomajul ame
nința întreaga muncitorime. 
In urma concedierilor, 30 la 
sută din salariat! ajunseseră 
deja pe drumuri, salariile 
funcționarilor au fost reduse 
cu 60 la sută, iar cele ale ce
feriștilor. în 1938, cu 25 la su
tă, guvernul preconizind o 
nouă reducere de 10 la sută.

împotriva mizeriei, a teroa
re! s-au ridicat eroicii cefe-

riști In februarie 1938, cînd 
prin sîngele vărsat au arătat 
tăria de granit a clasei mun
citoare, hotărîrea sa de neclin
tit de a învinge.

De atunci, sub conducerea 
partidului, poporul nostru a 
străbătut un drum greu, dar 
plin de glorie. Patria noastră 
a devenit liberă, oamenii mun
cii stăpîni pe soarta lor. Pro
ducția industrială a țării creș
te mereu, a sporit volumul 
producției industriale și agri- j 
cole, întreaga economie se ' 
dezvoltă în mod armonios pe 
drumul construirii socialismu
lui.

Oamenii muncii din Valea 
Jiului au obținut realizări im
portante. Printre aceste reali
zări se numără și cele din do- І 
meniul transportului feroviar. > 
In acest domeniu lucrează oa- ' 
meni harnici, care prin acti
vitatea lor de Й eu zi contri
buie la dezvoltarea economiei ; 
naționale. Printre acești* se < 
numără Marăreț Dumitru, Su- 5 
ta* Grheorghe, Basarab Simion ■ 
de Ia stația C.F.R., Crișea Io- ? 
sif, Dascălu Ioan, Hîndea Vie- 
tor, Dulea Gheorghe de la de
pou, Pop Mihai, Dragomir Hie 
de la secția L 5, Fedorac Va- 
sfle de la T.T.R., “ 
lexa de la S.C.B. 
Iosif, Raică Ioan de 
de vagoane și alții.

La împlinirea a 29
Ia glorioasele lupte din februa
rie 1933, gîndurile noastre se 
îndreaptă cu recunoștință spre 
eroii care șt-au vărsat sîngele 
pentru zilele însorite pe care 
le trăim, spre inspiratorul șl 
organizatorul marilor noastre 
victorii — partidul. Sub con
ducerea lui pășim ferm înain
te, îndeplinind cu succes sar
cinile trasate întregului popor 
pe calea luminoasă a construc
ției patriei socialiste.
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Mecanicul de pe
lanoși Carol 

s-a născut din 
familia unui 
muncitor de la 
căile ferate, în 
timpul cînd țara 
noastră era bin* 
tuită de o gra
vă criză econo
mică.
lui lanoși era unPe atunci tatăl 

umil montator care cu greu reușea 
să hrănească patru guri, trudind 
peste puteri. Și asupra casei lui 
s-au abătut nenorocirile și mize
riile impuse de cele trei curbe de 
sacrificiu, care au dus la reducerea 
salariilor. In cei 38 de ani cît a 
lucrat la C.F.R. bătrînui lanoși a 
răzbit greu prin opreliștile vieții. 
Apoi au venit anii noștri, ani de 
înflorire.

...In primăvara anului 1956 ser
gentul lanoși Carol se desparte de 
uniforma militară și se întoarce a- 
casă, la Petroșani. Chemat de ta
tăl său merge să lucreze alături de 
el la depoul de locomotive. Ur~ 
mează o perioadă de muncă ți în
vățătură intensă. Carol se pregă
tește să devină fochist, Nu i-a fost 
ușor ; dar a găsit sprijin la comu
niști. A învățat mult în brigada a 
cărui responsabil era Marcu Ioan, 
mecanic de locomotivă priceput, în 
prezent secretar al comitetului de 
partid. Brigada de pe locomotiva 
230.025 din care făcea parte Ca
rol ca fochist apărea în ziare, era 
mereu evidențiată la gazeta dc pe
rete, era „abonată" permanent la 
panoul de onoare din oraș.

La propunerea conducerii 
pouluî a fost recomandat ca 
mod excepțional să i se admită 
prezentarea la examenul de meca
nic de locomotivă. A învățat cu 
sîrguință ți a reușit bine. Azi, în 
stația Petroșani mecanicul de pe 
locomotiva nr. 50.107, lanoși Ca
rol, e prețuit pentru meritele sale. 
Lună de lună reușește să facă e- 

. conomii de combustibil.
— Vreau ca si un Recunoscător

de- 
în

Zolotara A- 
Cigmăian 
la revizia

de ani de

locomotiva 50.107

< 
f

BALAZS PETRU,

In anii regimului democrat- 
popular a ajunge din fochist «au 
mecanic de locomotivă impiegat 
ori inginer feroviar nu mai e o 
imposibilitate de realizat pentru 
muncitorii de la C.F.R. Largile 
posibilități de învățătură create de 
partid ți guvern tineretului, tutu
ror oamenilor muncii din țara 
noastră sînt folosite din plin în 
colectivul Depoului de locomotive 
Petroșani. 
Conducerea 
deumată de 
și sprijinită 
condiții de 
mîntul mediu unui număr de 45 
tineri muncitori. Astfel, in anul de 
învățămînt 1961—1962 urmează 
cursurile școlii medii serale In di
ferite clase tineri lăcătuși și strun* 
gări ca Cîmpeanu Gheorghe, Joca 
Nicolae. Rădulescu M„ Pantilimon 
loan și mulți alții. Au fost trimiși 
in ultimii 2 ani la școli de meca
nici de locomotivă de gradul III T 

număr de 120 fochiști din

Iată cîteve exemple, 
depoului nostru, în- 
organizația de partid 
de U.T.M. a creiat 
școlarizare în învăță*

depou, întorcîndu-se în unitate 40 
de mecanici de locomotivă între 
care se numără Mihuț Constantin- 
Grosu Constantin, Grosu Aurel, 
Ungur loan și alții. Un număr de 
39 muncitori ca Popescu Gh., Su- 
vaki Mitru, Aiosj Ștefan și alții 
s-au calificat ca fochiști.

In centrul preocupărilor conduce
rii depoului stă și ridicarea dc noi 
cadre tehnico-inginerești. Din de
poul nostru au fost trimiși la Ins
titutul de Transporturi ți Teleco
municații din București, pentru a 
deveni ingineri de căi ferate, lă
cătușii Iloiu Victor, din anul V 
și Mărgineanu Dumitru din «nul 
I. Și din an in an e tot măi тисе 
numărul ceferiștilor din depou s«e 
Învață în școli de diferite grade 
devenind cadre de nădejde pentru 
desăvîrșirea construcției socialiste 
in patria noastră.

VIRGIL CKTBRAȘ
tehnician principal Depoul G.F.R» 

Petroșani

de locomotivă

SUBCINSKI GHEORGHJS, <1

©

Cifre și fapte din munca și viafa 
ceferiștilor din Petroșani

• De la începutul anului și pînâ 
la 15 februarie mecanicii și focbiș- 
tii Depoului C.F.R. Petroșani au 
economisit peste 1000 tone de com
bustibil conventional. In acest timp 
ei au condus sute de trenuri cu 
sicpratonaj, remorcind în plus mai 
mult de 150.000 tone marfă.

• Colectivul reviziei de vagoane 
și-a depășit planul de 
în luna trecută, cu 7 la 
ductivitatea muncii a 
peste 20 la sută și au 
zate însemnate economii la prețul 
de cost.

producție, 
sută. Pro* 
crescut cu 
fost reali*

* In anul trecut peste 500 d« 
muncitori ceferiști din Petroșani au 
fost trimiși prin sindicate în dife
rite stațiuni de odihnă din țară. In 
primul semestru al acestui an alți 
320 de feroviari din Petroșani îți 
vor petrece concediul de odihnă 
sau își vor îngriji sănătatea în star 
țiuniie balneo-climaterițe ale patriei _ 
noastre.

să se uite cu admirație la locomo
tivă ; pentru asta o întrețin și o 
ung cînd e nevoie — spune lanoși, 
prezentînduși cu mîndrie locomo
tiva.

Sistemul dc iluminat cu petrol 
i-a părut cam rudimentar lui Ia- 
noși. Ajutat de tovarășii săi de 
muncă, de meseriași pricepuți, a 
reușit să recondiționeze o turbină 
din cele vechi care zăceau nefolo
site. Acum noaptea, în gara Petro
șani locomotiva de manevră nr. 
50.107 o recunoști de departe ; e 
bine iluminată.

Comunistul lanoși Carol e azi 
unul din mecanicii de locomotivă 
fruntași, respectat pentru munca sa. 
Menține locomotiva sa printre cele 
mai curate, face în continuare e- 
conomii de combustibil.

VETRO FRANCISC

♦

t

♦
*
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...O zi de la 
începutul lunii 
ianuarie 1962. 
La depou se 
făceau pregătiri de plecare la 
drum cu locomotiva 230.025. 
Mecanicul Udrea Augustin și 
fochistul Griober luliu toc
mai luaseră în primire loco
motiva și dădeau zor cu pre
gătirile de 
de pus la 
veniseră 
de ajutor 
toiu Petre 
cu loan. Li se alăturase, de 
asemenea, mecanicul Zbora 
Constantin și fochistul său 
Florea Petru. Unii făceau ul
tima revizie 
înaintea 
ștergeau 
va. Cînd 
tre ei se 
aprinsă.

■— Și zici că 16 tone vreți 
să realizați, Augustine ?

— Da, chiar atît ne-am an-

D

4
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• Muncitorii de la atelierul de 
zonă au efectuat reparații în cursul 
lunii ianuarie, la peste 200 de va
goane C.F.R. Totodată ei au spo
rit productivitatea muncii cu 5 la 
sută și au redus prețid de cost cu 
3 la sută.

• In stafia C.F.R. Petroșani a 
fost deschis un punct alimentar 
care deservește personalul de drum 
și de tranzit. Tot aici funcțio
nează o cantină unde servesc zil
nic masa circa 500 de muncitori 
ceferiști.

• Feroviarii din Petroșani au la 
dispoziție biblioteci cu un fond de 
peste 10.000 de cărți, de literaturii 
și de specialitate.

impiegat de mișcare

4
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UDREA IO AN, lăcătuș de 
revizie

drum. Erau multe 
punct și de aceea 
să dea o mint? 
mecanicului Țîn- 

și fochistului Ju-

la locomotivă 
plecării, iar alții 

și ungeau locomoti- 
au sfîrșit lucrul în- 
încinsese o discuție

gajat — îi răspunse Udrea 
Augustin lui Zbora.

.— Fain angajament și poa
te fi realizat...

De această părere au fost 
și ceilalți fochiști aflați de 
față. La urmă a vorbit din 
nou mecanicul Udrea Augus
tin.

— Angajamentul luat e cu- 
vînt dat, cuvint de ceferist, 
fraților I Deși pe timp de iar
nă e mult mai greu de reali
zat economii la combustibil, 
pentru că pierderile calorice 
slnt mari, noi ne vom res
pecta cuvîntul dat In fața co
lectivului cînd s-au dezbătut 
cifrele de plan pe 1962.

...Primele zile ale lunii fe
bruarie. Brigada de pe loco
motiva 230.025 primise o ves
te bună din partea conduce
rii depoului. Realizase in lu-

na ianuarie e- 
conomii mari 
de combustibil 
convențional — 

23 tone. Mecanicii și fochlștll 
din brigada de pe locomotiva 
230.025 ișl depășiseră anga
jamentul luat pe luna ianua
rie. In februarie ei luptă cu 
și mal mult elan pentru rea
lizarea de economii de com
bustibil, Membrii brigăzii au 
pus in aplicare hotărlrea de 
a schimba unele garnituri ră
mase neschimbate de la ulti
ma spălare a locomotivei, 
ceea ce a făcut ca pe locomo
tiva 230.025 să nu se mai pro
ducă pierderi de aburi. Cu- 
vlntul de ceferist e respectat 
și luna aceasta de către me
canicii și fochiștii de pe lo
comotiva 230.025. Economiile 
ce le realizează brigada lor 
In cinstea Zilei ceferiștilor 
sînt zi de zi mal mari ca cele 
realizate în ianuarie.

I. CRI ȘAN

Frumos e noul apartament 
în care s-a mutat ceferistul 
Bnrada Alexandra. Frumoase 

’■ sînt șl gemenele Iul, din blo
cul construit în triaj special 
pentru muncitorii eeferiști. 
După cum se vede și din cli
șeu, confortul și 
primăvăratică din 
îmbiat-o și pe fiica lor spre 
literatură.

și din «П- 
atmosfer» 
camere •

♦
♦* 
«
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Intîlnire cu pionierii ‘ 
in cinstea zilei de 16 febnun 

rie, ceferistul Ignat Dumitru 
din gara Iscroni, s-a Intîlnlt 
cu pionierii de la școala de 7 
ani din localitate. Ё1 le-a vor
bit pionierilor despre eroicele 
lupte din februarie 1933 ale 
ceferiștilor.

Luînd cuvîntul elevul Slcoe 
Sorin, președintele unității de 
pionieri a mulțumit în nu
mele organizației tovarășului 
ignat pentru străduința depu
să în vederea îmbogățirii cu
noștințelor elevilor cu relatări 
din lupta revoluționară a cla
sei muncitoare.



Pe culmea plină de brazi din preajma Institutului de mi- 
iunile trecute s-a ridicat Încă e construcție: este clădireane —------- .

noilor laboratoare pentru studenți, care va fi dată în folosință 
In cursul trimestrului I.

Ш CLIȘEU : Vedere parțială a pavilionului laboratoarelor de 
la Institutul de mine.
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Cele mai importante probleme — 
In discuția membrilor de sindicat

De curînd, în cadrul adună
rii generale de dare de seamă 
și alegeri, muncitorii, tehni
cienii șl funcționarii de la 
L I. L. „6 August" Petroșani 
au dezbătut activitatea comi
tetului de întreprindere pe a- 
nul 1961 șl au ales noul co
mitet al sindicatului.

Sarcinile de producție —
J pe primul plan

- *bupă cum era și de aștep
tat, membrii de sindicat pre- 
zenți la adunare au analizat 
felul cum s-au îndeplinit sar
cinile de producție pe anul 
1961, precum și posibilitățile 
ce trebuie folosite în 1962 pen
tru a obține rezultate mai bu
ne in ceea ce privește dezvol
tarea întreprinderii.

Din dezbateri a reieșit că 
datorită efortului depus de în
tregul coleețiv de muncitori, 
în frunte cu comuniștii, pla
nul producției globale a fost 
realizat in proporție de 104,84 
la sută, iar productivitatea 
muncii în sectorul industrial 
a fost depășită cu 4 la sută.

Merită relevat faptul că o 
serie de unități au înregistrat 
succese remarcabile : tipogra
fia și-a depășit angajamentul 
13 producție cu 14,7 la sută, 
realizlnd economii de 52.000 
lei, hiezelăria a dat peste plan 
37 tone de produse, sporin. 
du-și numărul sortimentelor la 
38, atelierul mecanic a depă
șit planul cu 13,4 la sută.

Numeroși partlcipanți care 
au luat cuvlntul au apreciat 
că In realizarea planului de 
producție, creșterea producti
vității muncii, reducerea pre
țului de cost — un rol impor
tant l-au avut măsurile în
treprinse de comitetul de în
treprindere pentru activizarea 
cabinetului tehnic, extinderea 
experienței înaintate șl răs- 
plndlrea metodelor avansate, 
folosite de fruntașii In pro
ducție. Astfel, în cursul anu
lui ce a trecut s-au înregis
trat un număr mai mare de 
Inovații dintre care s-au apli
cat în procesul de producție ? 
dispozitiv pentru șlițuire me
canică, dispozitiv de pornire a 
fnjectoarelor de motorină, 
broscuțe pentru ferestre cu
plate.

De asemenea, in acest sens 
merită a fi amintite și numele 
fruntașilor Popa Petru, Glurcă 
Virgil, Costescu Napoleon, 
Blag loan, Moga Nicolae, Vol- 
nea loan, Pop Gheorghe și 
biții care constituie o mîndrie 
a întregului colectiv.

Ei au arătat că îndeplinirea 
integrală a prevederilor con
tractului colectiv nu a stat în 
atenția comitetului de între
prindere și a conducerii admi
nistrative, numai așa se ex
plică faptul că din cele 27 
prevederi au fost îndeplinite 
doar 18. Astfel, nu s-a intro
dus iluminatul fluorescent la 
unitatea tipografie, nu s-a 
introdus sistemul de ventila
ție cu exhausor la cele două 
tlmplăril, nu s-a confecționat 
spălătorul pentru atelierul me
canic și altele.

In discuțiile purtate, unii 
vorbitori s-au referit Ia aten
ția acordată de comitetul de 
întreprindere problemelor asi
gurărilor sociale și de protec
ție a muncii, activității cultu
ral-educative etc. Cu deosebi
tă tărie a fost Insă criticat 
comitetul de întreprindere 
pentru faptul că nu a consti
tuit și folosit comisiile pe pro
bleme, subaprecllnd în felul 
acesta ajutorul ce l-ar fi pu
tut primi în rezolvarea mul
tiplelor probleme legate de ac
tivitatea sindicală șt de pro
ducție.

In încheierea adunării, pe 
marginea propunerilor făcute, 
s-a adoptat un plan de mă
suri care are ca scop îmbună
tățirea 
treaga 
îndu-și 
pentru 
ce-i revin.

Calitatea — 
obiectivul central

Muncitorii și tehnicienii sec
ției a Il-a de la „Viscoza" Lu- 
peni depun eforturi pentru a 
realiza fire de mătase de cali
tate înaltă. Astfel, au fost lua
te o serie de măsuri pentru 
limpezirea băii de filaj și res
pectarea întocmai a prevede
rilor pentru spălarea filtrelor, 
menținerea concentrării băii și 
asigurarea băii regenerate la 
densitatea prevăzută.

La filtre și filiere se face 
spălarea conform prescripțiuni- 
lor tehnologice, se dă atenție 
unei bune înșurubări, a filtre
lor, a „luminărilor" în clopot 
și filierelor în montări, ceea 
ce a eliminat înfundarea filie
relor, scămoșelile și demerit 
falși (fire de alte grosimi decît 
cele necesare), in același 
timp, la spălătoria de bobinei
— ca și la uscătorul de bobine
— atenția a fost concentrată 
asupra respectării temperatu
rii, factor de seamă în buna 
spălare și uscare.

Ca urmare a acestei preocu
pări, pe întreprindere, sorti
mentele de calitate înaltă — 
extra — prima — au crescut în 
ultimile săptămîni de la 58 la 
sută din 
aproape 
urată că 
proporție
litate înaltă.

producția totală, la* 
60 la sută, ceea ce 
firele produse slnt în 
tot mai mare de ca

♦♦♦♦♦♦♦♦ SPORT

activității sindicale, în- 
masă de salarlați lu- 
angajamentul să lupte 

realizarea sarcinilor
I

Din planul oe măsuri 
fehnico-organizaforice 

al filatori lor
• Montarea unui schimbător 

de căldură la spălătoria de 
bobine care va duce la menți
nerea parametrilor de spălare 
și îmbunătățirea calității fire
lor.

• Punerea în funcțiune a 
unui compresor „Nagema" în 
cadrul instalației de răcire, 
pentru menținerea temperatu
rii optime în procesul tehno
logic.

• Schimbarea capului filtru
lui — presă din maturație, în 
scopul asigurării unei filtrații 
bune a viscozei.

• Construirea unei bărcii 
(bazin) la spălătoria de bobi
ne, în scopul obținerii unei 
spălări mai bune.

• Modificarea a încă 32 
broșe la mașina de bobinat și 
mașina 8-a de filaj, în scopul 
sporirii capacității de produc
ție și îmbunătățirea calității.

• Montarea unei conducte 
în vederea reutilizării apei de 
răcire de la compresoare, pen
tru spălatul bobinelor.

• Repararea bazinului pen
tru depozitarea băii regenerate 
șl montarea în circuit a unei 
pompe antiacide, pentru mă
rirea stocului de baie regene
rată.

S*ar fi putut realiza mai mult
Numeroși vorbitori au com

bătut cu tărie lipsurile care 
s-au manifestat în activita
tea comitetului de întreprin
dere, arătind cum acestea au 
frinat obținerea unor rezul
tate și mai bune în producție.

Turneul de șah 
de la Stockholm

STOCKHOLM (Agerpres).
Partidele întrerupte din ca

drul turneului interzonal de 
șah de la Stockholm s-au în
cheiat cu rezultatele : Gheller 
— Teschner 1—0; Bolbocan — 
Bertok remiză; Barcza — Her
man remiză; Bilek — Cuellar 
1—0; Schweber — Pomar re
miză; Bisguier — Herman 1—0: 
Portisch — Olafsson remiză. 
S-a întrerupt pentru a doua 
oară partida dintre Janowski 
și Fischer. Cu un pion în mi
nus Janowski încearcă să ob
țină remiza deși acest lucru 
pare a fl greu de realizat.

Liderul clasamentului conti
nuă să fie marele maestru 
Uhlmann (R. D. Germană) cu 
8'A puncte, urmat de Fischer 
(S.U.A.) 8 puncte (1); Petro
sian (U. R. S. S.), Gheler 
(U.R.S.S.) 7l/g puncte, Korcinoi 
(U.R.S.S.), Fllip (r: S. Ceho
slovacă) și Bilek (R. P. Un
gară) 7 puncte. Vineri a fost 
zi de repaus. Astăzi se desfă
șoară partidele din cea de-a 
13-a rundă.
Campionatele mondiale 

de schi
VARȘOVIA (Agerpres).
In stațiunea de sporturi de 

iarnă Zakopane (R. P. Polo
nă) a avut loc deschiderea 
campionatelor mondiale de 
schi (probe nordice) la care 
participă sportivi și sportive 
din 19 țări ale lumii : Austria, 
R. P. Bulgaria, R. S. Ceho
slovacă, Elveția, Canada, Fin
landa. Franța, R. D. Germană, 
R. F. Germană, Iugoslavia, 
Italia, Japonia, Norvegia, R. P. 
Polonă, R. p. Romînă, Suedia, 
U.RS.S., R. P. Ungară și S.U.A.

pentru cele 10 titluri dd cam
pioni mondiali vor lupta 341 
de schiori, dintre care 9 sînt 
campioni olimpici șl mondiali, 
iar в slnt foști campioni olim
pici sau mondiali.

HOCHEI PE GHEAȚA 

Budapesta — Sofia 18*0 
BUDAPESTA /(Agerpres). 
in ziua a doua a turneului 

internațional de hochei pe 
gheață de la Budapesta pri
ma selecționată a orașului 
Budapesta a dispus cu scorul 
de 18—0 (8—0; 5' -O; 5—0) de 
reprezentativa orașului sofia. 
Echipa Berlinului a învins cu 
8—0 (0—0; 3—0; 5—0) eeMpe 
secundă a Budapestei.

Un succes al 
hocheiștilor cehoslovaci 

PRAG A (Agerpres).
După terminarea campiona

tului de hochei pe gheață al 
R. S. Cehoslovace, echipa 
Spartak Praga Sokolovo a ple
cat în turneu in R. D, Germa
nă. In primul meci hochelștii 
cehoslovaci au Întrecut cu sco
rul de 8—0 (1—0; 1—Q; 6—0) 
formația S. K. Wismut.
In legătură cu turneul 

de la Colorado Springs
MOSCOVA (Agerpres). TASS 

transmite:
Federația de hochei pe ghea

ță a U.R.S.S. refuză să recu
noască competiția de la Colo
rado Springs (S.U.A.) drept 
campionat mondial și euro
pean oficial și nu va trimite 
la aceste campionate echipa) 
sa reprezentativă, a declarat 
Vasili Napastnikov, președin
tele federației unionale de 
hochei.

.0----- --------- '
A apărut:

Dați-mi voie, domnule profesor

Cartea scriitorului clasic ma
ghiar, Karinthy Frlgyes, repre
zintă o împletire originală a 
umorului cu satira, a glumei 
cu amărăciunea și cu replicile 
usturătoare, constituind o cri
tică fină la adresa școlii bur
gheze din Ungaria de după pri
mul război mondial.

Autorul cărții scoate în e- 
vldență incorectitudinea 
dezinteresul profesorilor, 
diocricitatea lor, paralel cu J 
frica, nehotărîrea și insuficlen- ♦ 
ta pregătire a elevilor în cadrul j 8inal- 
acestei instituții. cusur.

Alături de satirizarea

♦
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mi- 
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Odată cu descoperirea 

crobilor, lupta împotriva 
lor a căpătat o armă foarte 
eficace, anume vaccinarea.

Vaccinul este format din 
corpul microbilor sau toxina 
(otrava secretată de microbi) 
care au fost supuși la o serie 
de transformări în așa fel in
cit ei nu mai reușesc să pro
ducă boala, ci dimpotrivă să 
ferească persoana vaccinată 
de Îmbolnăvire. Microbii astfel 
transformați (slăbiți), intro
duși în corpul omenesc prin 
vaccin obligă corpul omenesc 
să producă anumite substanțe 
cărora li s-a dat numele de 
anticorpi. Anticorpii au însu
șirea de a distruge microbii și 
toxina microbilor, cind la un 
moment dat organismul omu
lui respectiv ar fi, infectat de 
acești microbi. Astfel organis
mul omenesc s-a imunizat.

Un anumit microb, produce 
Insă întotdeauna numai o a- 
numîtă boală. De aci se înțe
lege că și vaccinările slnt de 
diferite feluri, după microbii 
sau toxina microbilor ce au 
servit la producerea Iar. De 
asemenea, șl anticorpii pro
duși de vaccinări vor fi dife
riți. Așa se explică de ce un 
vaccin este bun pentru a pre
veni numai o anumită boală.

Oamenii de știință s-au stră
duit să producă vaccinuri pen
tru fiecare boală.

Rezultatele obținute 
vaccinare sînt foarte 
Așa de exemplu, la noi 
ră a dispărut complet 
tul negru, iar difteria,

prin 
bune, 

în ța- 
vărsa- 
febra
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Sfatul medicului

tifoidă, tetanoșul și paralizia 
infantilă slnt și ele pe cale de 
dispariție și se speră că și în 
cazul gripei se va reuși la fel.

Vaccinul se administrează fie 
prin injecție, fie prin scorifi- 
care (zgiriere a pielei) sau 
sud formă de tablete și bom
boane. Desigur că 
administrat sub 
bomboane, este cel 
tabil. Se speră că 
mult timp toate 
vor putea fi administrate pe 
gură sau pulverizate

O vaccinare ca să 
zultate bune trebuie 
făcută corect, adică 
trebuie repetat în mod obli
gator la intervale de timp in
dicate de medic, deoarece vac
cinarea incompletă și la iri-

vaccinul 
formă de 
mal accep- 

nu peste 
vaccinurile

în nas. 
dea re- 
să fie 

vaccinul

de KARINTHY FRIGYES* 
tuțiilor de învățămînt, pana 
scriitorului biciuiește o seria 
de aspecte ale vieții maghiarei 
din acei ani.

\ „GRIJĂ" FAȚĂ DE
- consumator!

La restaurante mai intră unit, 
din fericire foarte puțini la nu
măr, care întrec măsura. Împo
triva lor la restaurantul „Mine
rul" s-a găsit un „remediu" ori- 

~. „Remediul" însă are un 
cusur. Cum barmana nu are de 
unde cunoaște intențiile consu
matorilor, aplică la toți același 
procedeu. Lucrează șablon.

Intr-una din zilele trecute ci- 
teva persoane s-au așezat la 0

tervale de timp diferite 
cele indicate nu-și mai atinge | 
scopul. *

Pentru a preveni o epide- i 
mie de boală contagioasă, tre- • 
buie vaccinată toată popu- * 
lațîa, aduiți șl copil. Astfel • 
boala respectivă nu mal gă- j 
sește teren de extindere. Г 
aceea este necesar ca popu ■ ! 
lația să ajute personalul me-? 
dico-sanitar In acțiunile de f 
vaccinare, prezentlndu-se la ? 
centrele de vaccinare organi- î 
zate în acest scop, unde In • 
timp scurt se poate face vac -; 
clnarea la toți cel interesați. j

Mai sînt cazuri și la noi In » 
Valea Jiului cînd din como- ? 
ditate sau neglijență unii nu » 
se prezintă la vaccinare, aș- 7 
teaptă să vie medicul 
ra acasă, sau pur și simplu J 
refuză vaccinarea. " 
nu-și dau seama că 
de vaccinare a fost luată pen- f 
tru apărarea sănătății lor. ♦

Trebuie să fim conștiențl de » 
aceste obligații sociale, să as- ? 
cultăm cu încredere sfatul | 
ГПРГІІС.НІПІ șl să luăm atltudl- i 
ne împotriva acelora care s< i 
eschivează de la vaccinare. • 
periclitînd astfel sănătatea» 
publică. t

dr. TEODOR PONOVA ♦ 
medic de copil •

♦ 
lnstl- ♦

T 
♦

?___ ___ „ „„ u" ur
? masă. Era în jurul orei 15,15 mi- 

decît • mte-, firesc să servească un 
aperitiv. S-a cerut coniac. Cite 
100 de grame. Prompt, ospătarul 
Demeter Іе~а pus pe masă, Gus- 
tînd însă licoarea, mate a fost 
stupefacția celor în cauză. Conia- 
cui era bine -„botezat", conținînd 
o doză apreciabilă de apă, care de

De ‘ fapt i~a schimbat și culoarea, fă- 
)u ■ * cîndu-l un fel de „tulburel".

sau so-?
Aceștia ț 
măsura *

Reclamîndu-se situația, ospă- 
tarul Demeter a luat paharele și 
le~a dus la bar. S~a întors cu al
tele. De astădată coniac adevărat 
din sticlă abia destupată, așa cum 
afirmă ospătarul. L-am și crezut. 
Dar un cusur tot a existat: de 
această dată în pahare nu era 
decît 50 gr. deși din cele ante
rioare nu se băuse mai mult de 
2.0—*25 gr. Cu toate acestea s‘a 
achitat prețul a 100 gr. coniac 
de căciulă. Așa dar în orice chip 
a~i întoarce lucrurile, se vede cit 
colo că barmana se „îngrijește" 
ca nu cumva consumatorii să bea 
prea mult. După cum afirmase 
ospătarul. în acea zi era de ser
viciu barmana Todor. Ramiîne ca 
acest lucru să se verifice de con
ducerea T.A.P.L. și să se ia mă
surile corespunzătoare. Nu de al
ta, dar „metodă descoperită de 
barmana în cauză nu в nici.. 
nouă și nu e met burta I
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Spectator :Ciprus nu va accepta stocarea 
& arme nucleare pe teritoriul 

său

Guvernul Guineei a luat o hotărîre importantă 
pentru lichidarea analfabetismului

NICOSIA 17 (Agerpres).
® După cum transmite agenția 

Reuter, la Nicosia a fost publicat 
feo comunicat' în care se anunță 
că guvernul cipriot a adoptat ho- 
tărîrca de a nu permite stocarea de 
arme nucleare pe teritoriul Cipru- 
Ini. Guvernul l-a autorizat pe Spi- 
Jos . Kyprianou, ministrul de Ex
terne, să informeze pe secretarul ge
neral provizoriu al O.N.U. că Ci
prul va accepta orice inițiativă în 
vederea convocării unei conferințe 
pentru interzicerea armelor ato
mice și cu hidrogen.

I

CONAKRY 17 (Agerpres).
Guvernul Guineei a hotărît să 

sprijine dezvoltarea unei limbi na
ționale a țării care să înlocuiască 
pe cea franceză.

După cum anunță ziarul „Ho- 
roya“, această hotărîre a fost lua-

tă de către Comisia pentru lichi
darea analfabetismului în Guineea. 
Tn cadrul unei ședințe recente a 
acestei comisii s-a hotărît de ase
menea, crearea unui alfabet comun 
pentru limbile diferitelor naționa
lități din țară.

„Occidentul nu poate refuza 
tratativele cu Uniunea Sovietică"

©=

Franfa intenționează 
să continue experiențele 

atomice
PARIS 17 (Agerpres).
După ce primul ministru Mac

millan și președintele Kennedy au 
anunțat că vor relua experiențele 
nucleare în atmosferă și au res
pins propunerea U.R.S.S. de a par
ticipa la începerea lucrărilor con
ferinței pentru dezarmare de la 
Geneva, un nou fapt vine să con
firme că puterile occidentale nici 
nu se gîndesc să pună capăt cursei 
înarmărilor nucleare și să înceapă 
tratative serioase de dezarmare. 
Intr-un articol publicat în „Revue 
des Deux Mondes" ministrul de 
Război al Franței, Messmer face 
cunoscut că Franța intenționează să 
continuie experiențele nucleare pî- 
nă în 1970, dată la care își pro
pune să aibe bombe termonuclea
re.

GREVE î
O—

N I T ALIA
ROMA 17 (Agerpres).
La Palermo, (Sicilia), a avut 
grevă generală a oamenilor mun

cii din oraș care au protestat im 
potriva ofensivei monopolurilor a~ 
supra nivelului de viață al mase
lor. Peste 10.000 de persoane au 
participat la demonstrația care s-a 
desfășurat sub lozinca „muncă și 
pline". Reprezentanții Confedera-

loc
o

©

a Muncii din Italia 
președintele Adunării 
i-au expus

ției Generale 
au vizitat pe 
regionale, și 
eările muncitorilor.

La Mestre (Italia de 
declarat grevă 30.000 de 
de la întreprinderile industriale lo
cale. Greviștii cer îmbunătățirea 
condițiilor de muncă și asistență 
sanitară.

revendi-

nord) au 
muncitori

Pentru acordarea independenței 
poporului din Kenya

ADDIS ABEBA 17 (Agerpres).
In legătură cu conferința, care 

are loc la Londra în vederea ela
borării unei noi constituții pentru 
Kenya, Etiopia se pronunță în fa
voarea cerinței juste și legitime a 
poporului Kenyei de a i se acorda 
libertate și independență încă în 
cursul acestui an.

Ziarele condamnă 
lOnialiștilor englezi

uneltirile ca- 
care urmăresc

scindarea mișcării de eliberare na
țională din Kenya și tergiversea
ză acordarea independenței acestei 
țări. Ziarul „Voice of Ethiopia" 
scrie la 16 februarie în articolul de 
fond : „Situația încordată dintre 
partidele Uniunea Națională afri
cană din Kenya și Uniunea demo
cratică africană din Kenya 
urmarea directă a intrigilor 
drei“.

este 
Lon-

©

O propunere care corespunde 
intereselor păcii

RANGOON 17 
TASS transmite :

La ІбЛеЬгиагіе,

(Agerpres). —

Prezidiul Fron
tului Unității Naționale al Birma- 
niei a aprobat ti declarație în spri-

Rezultatele Săptămînii pentru pace 
în Algeria

PARIS 17 (Agerpres).
Ziarul j.L’Humanite' 

la 16 februarie o 
roului Consiliului Național al Pă
cii din Franța cu privire la rezul
tatele Săptămînii de luptă pentru 
pace în Algeria și împotriva fas
cismului

,Дп condițiile noi și favorabile 
care s-au creat în felul acesta și 
în momentul cînd se anunță tra
tative importante între reprezentan
ți ai guvernului francez și ai gu
vernului provizoriu al Republicii 
Algeria, este necesară o activitate 
mai intensă pentru desfășurarea 
unei lupte susținute a tuturor fran
cezilor împotriva războiului și a 
fascismului, se spune în declarație.

BazândurSe pe rezultatele cu care 
s-a încheiat Săptămîna de luptă 
pentru pace în Algeria și împotriva 
fascismului, Biroul Consiliului Na
țional al Păcii din Franța cheamă 
toate comitetele sale și pe toți 
partizanii păcii spre noi eforturi și 
mai mari".

In declarație se subliniază că 
pregătirea congreselor departa
mentale și a Congresului național 
*al partizanilor păcii care au foșt 
fixate la data de 10 și 11 martie 
și hotărîrile acestor congrese vor 
face posibilă lărgirea luptei pen
tru pace în Algeria și împotriva 
O.A.S., pentru rezolvarea pașnică 
a problemei germane și pentru de
zarmare generală și controlată.

e—---------
Remanieri în guvernul congolez

LEOPOLDVILLE 17 (Ager
pres).

Remanierea ministerială efectuată 
de premierul congolez Adoula în 
primul rind în scopul înlăturării 
lui Gbenye din funcția de ministru 
de interne a provocat — după cum 
anunță corespondentul agenției 
France Presse — vii reacții în cer
curile politice congoleze. Din în
treaga țară, scrie corespondentul, 
„au fost adresate numeroase tele
grame de portest președintelui re
publicii și primului ministru".

înlocuirea lui Gbenye (care a 
fost în anul 1960 ministru de In-

!“ a publicat , 
declarație a Bi-

jinul propunerii lui N. S. Hrușciov 
de a se începe lucrările Comitetului 
celor 18" țări pentru dezarmare la 
nivelul șefilor de guverne.

Prezidiul Frontului Unității Na- 
ționale, se spune în declarație» este 
de părere că propunerea lui N.S, 
Hrușciov corespunde interesului pă
cii pe pămînt, arată calea spre li
chidarea primejdiei unui război nu
clear pustiitor, ușurează rezolvarea 
tuturor problemelor litigioase, pre
zintă o mare importanță pentru 
normalizarea relațiilor internațio
nale. Frontul Unității Naționale a- 
probă și sprijină în unanimitate 
propunerea președintelui Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S., în
dreptată spre binele întregii ome
niri.

terne în guvernul legal de la Stan
leyville, condus de Antoine Gi
zenga — n.r.) cu Kamitatu „care 
trece drept un adversar înverșunat 
al lui Gizenga, a cărui pază și-o 
va asuma de acum încolo" —; 
scrie în continuare corespondentul 
— „provoacă îngrijorarea tuturor 
prietenilor fostului vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri".

In această lumină este limpede 
că înlocuirea lui Gbenye a fost 
făcută în strînsă concordanță cu 
complotul pus la cale împotriva 
lui Antoine Gizenga.

J©-----------------

Crește numărul
ALGER 17 (Agerpres).
Cu fiecare zi care trece fărăde

legile bandelor fasciste din cadrul 
O.A.S. se intensifică iar numărul 
celor cans-și pierd viața de pe ur
ma atentatelor devine tot mai ma
re. Agenția France Presse relatea
ză într-uă bilanț al atrocităților

victimelor O.A.S.
pe-fasciste ale O.A.S.-ului pentru 

rioada 1 februarie — 16 februarie, 
că în această perioadă pe întreg 
teritoriul Algeriei au avut loc 606 
atentate cu bombe și focuri de ar
mă în urma cărora și-au găsit 
moartea 268 de persoane, iar alte 
□22 au fost grav rănite.

LONDRA 17 (Agerpres).
Intr-un articol redacțional inti

tulat „Tratative de pace cu Hruș
ciov. Nu se poate admite ca An
glia să aibă un rol secundar", săp
tămînalul laburist „Tribune" cere 
guvernului englez să accepte pro
punerea lui N. S. Hrușciov ca lu
crările Comitetului celor 18 pentfi? 
dezarmare să se înceapă la nive
lul șefilor de guverne. „Nu st 
poate admite, declară „Tribune", 
ca guvernul să fie mereu de acord 
cu hotărîrile americanilor. Partidul 
laburist trebuie să ceară să ne a- 
lăturăm tratativelor de pace la cel 
mai înalt nivel". Săptămînalul sub
liniază că succesul în lucrările Co
mitetului celor 18 state ar consti
tui o mare victorie a politicii de 
coexistență pașnică, ceea ce cores
punde intereselor păcii generale.

„Aceste tratative, scrie „Tribu
ne", nu numai că ar fi bine să 
aibă loc la cel mai înalt nivel, 
dar ele sînt posibile numai la cel 
mai înalt nivel. De ce să se aș
tepte ca miniștrii Afacerilor Ex-

---------------- ©

terne, ale 
rește, sînt 
corduri care potrivit însuși carac • 
terului lor nu pot fi întruchipate 
în tratative sau în alte documente ? 
Marile probleme trebuie rezolvate 
de. oameni mari".

Propunerile lui Hrușciov, serie 
la rîndul său săptămînalul „Spec
tator", a creat Americii și Angliei 
o situație în care trebuie să creeze 
aparența că nutresc o 
conciliantă... In 
ele evită orice 
conferința celor 
putea să adopte 

reluării experiențelor 
aceasta se rezumă atitudinea 
„Spectator" ajunge la condu
că „Occidentul, nu poate te-

căror împuterniciți, fi* 
limitate, să încheie a*

atitudine 
același timp însă 
ogligații 

18 state, 
rezoluții

privind 
care, ar. 

împotri- 
nudeare.va 

La 
lor. 
zia
fuza, bineînțeles, tratative cu ru
șii". Săptămînalul „New States
man" critică pregătirile militare 
alte Statelor Unite. „Această po
ziție, împinsă la extrem, exclude 
nu numai dezarmarea, dar și pers
pectivele oricăror tratative 
neral".

Organizarea unei comisii 
economice în Cuba

HAVANA 17 (Agerpres). — 
TASS transmite :

Conducerea națională a Uniunii 
organizațiilor revoluționare integra
te din Cuba a hotărît să creeze 
o comisie economică. Comisia are 
sarcina de â supraveghea actix'i- 
tatea tuturor organelor de stat 
pentru reorganizarea economiei po
trivit cu noile planuri de dezvol-

=©—-

R.F.G. sprijină Spania 
franchistă

BONN 17 (Agerpres).
Guvernul R. F. Germane a ho

tărît să acorde Spaniei franchiste 
un ajutor financiar în sumă de 200 
milioane mărci. Acest lucru a fost 
anunțat la o ședință a Bundesta- 
gului de la Bonn de ministrul 
openării Economice, Scheel, ca 
puns la interpelarea fracțiunii 
cial-democrate.

Co- 
răs- 
so-

in ке-
t

1
л

tare economică a Cubei. In afară 
de aceasta, comisia trebuie să pro
pună Conducerii naționale a U- 
niunii organizațiilor revoluri.iiiare 
integrate din Cuba măsuri pen
tru îmbunătățirea activității tutu
ror organelor economice ale statu
lui —- centrale și pe plan local- -

Din comisia economică fac par
te — Osvaldo Dorticos, președin
tele Republicii, Ernesto Guevara, 
ministrul Industriei și Carlos Ra
fael Rodriguez, director al Institu
tului național pentru reforma agra
ră.

întrevederea dintre Adenauer 
și de Gaulle

BONN 17 (Agerpres).
In comunicatul laconic dat pu

blicității după întrevederea dintre 
cancelarul Adenauer și președintele 
de Gaulle se menționează că par- 
ticipanții la tratative au avut un 
schimb de păreri cu privite la si
tuația politică, inclusiv cu privire 
la relațiile dintre Est și Vest, 
problemele Berlinului occidental și 
germană, precum și problema de
zarmării. Ei și-au exprimat, de 
asemenea, intenția de a continua 
eforturile pentru crearea unui bloc 
politic închegat vest-european.

In ceea ce privește primul grup 
de probleme, din comentariile pre
sei rezultă că la Baden-Baden a 
fost reafirmată vechea poziție ne- 
realistă a Bonnului și Parisului, 
care împiedică reglementarea pe 
calea tratativelor a problemelor 
internaționale importante. Cei doi 
oameni de stat au zugrăvit în cu
lori sumbre actuala situație inter' 
națională pentru ca acest lucru să 
le servească drept justificare în 
vederea continuării cursei înarmă
rilor.

Corespondentul ziarului „L’Hu- 
tbanite" Pierre Durand este de 
părere că în urma tratativelor de 
la Baden-Baden militarismul vest* 
germân și-a întărit pozițiile în 
detrimentul intereselor naționale 
ale Franței și cauzei păcii în lu-

a luat sfîrșif
mea întreagă. Pentru 
la Adenauer concesii 
„organizării politice 
(occidentale — n.r.), 
sprijin în promovarea 
neocolonialiste în Algeria, 
Gaulle i-a făcut acestuia o serie 
de promisiuni în ceea ce privește 
înarmarea atomică a Bundesweh- 
rului.

Comentatorii 'remarcă însă că 
dacă cei doi oameni de stat au 
fost de acord în ceea ce privește 
continuarea politicii de intensifi 
care a încordării internaționale, în 
problemele relațiilor dintre cele 
două țări în cadrul pieței comu
ne, din care fac ambele parte, s-au 
manifestat divergențe serioase. Deși 
după cum relatează Associated 
Press, purtătorul de cuvînt al Mi
nisterului de Externe vest-german 
a declarat că „între cei doi oameni 
de stat s-a ajuns la o înțelegere 
care trebuie să servească drept ba
ză pentru noi eforturi în cadrul 
pieței comune în vederea elabo
rării unui statut care să unească 
cele șase țări membre într u for
mă oarecare de uniune politică", 
comentatorul agenției France Pres
se este de părere că „după în
cheierea convorbirilor de Ta Ba
den-Baden divergențele asupra u- 
nificării politice a Europei celor 
șase persistă".

dea obține 
în domeniul 
a Europei" 

precum și 
politicii sale 

de

PRODRAM DE RADIO
79 februarie

PROGRAMUL 
jurnal. 
8,00 
ușoară, 
e dragă, 10,08 Concert de muzieă 
corală clasică, 10,37 Valsuri, 11,50 
Almanah științific, 11,50 Muzică 
populară romînească, 12,15 Actua
litatea literară în ziarele și revis
tele noastre, 13,08 Concert de es
tradă, 14,00 Concert din muzica 
popoarelor, 15,10 Muzică de ca
meră de Mozart, 16,25 Concert de 
muzică din opere, 17,15 Cîntă 
fanfara G.A.C. din comuna Cos- 
mești, regiunea Iași, 19,25 Muzi
că populară romînească, 20,40 Pte* I 
lucrări corale, 21,00 Muzică* de 
balet, 22,25 Melodii de dragoste. 
PROGRAMUL II. 12,15 Arii ți 
duete din opere, 13,25 Concert 
simfonic popular, 15,00 Prelucrări 
din folclor de compozitori din țări 
socialiste, 16,15 Din cîntecele ță
rănimii noastre muncitoare, 16,30 
Vorbește Moscova ! 18,05 Doine 
și jocuri populare romînești, 18,39 
Interpreți la microfon, 19,00 Noi 
înregistrări de cîntece sovietice în 
interpretarea corului și orchestrei 
de studio a Radioteleviziunii, 20,20 
Concert de estradă, 22,00 Muțiră 
populară romînească și a minori
tăților naționale, 22,30 Muzică 
de cameră de compozitori ma
ghiari.

Sumarul 
Muzică, 

9,00

I. 7,00* Radio- 
presei centrale, 
8,30 Muzică 
Tinerețea fie
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CINEMATOGRAFE
19 februarie

PETROȘANI — 7 NOIEM
BRIE : Ultimul meu tango ; AL. > 
SAHIA : Zece pași spre răsărit; 
PETRILA : Dama de pică ; ANI” 
NOASA : Te iubesc viață ; URI” 
CÂNI : In noaptea spre 13.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚI A 5 Petroșanii Stt. Gh. Gheorghiu-Dej or. 56. Tel. interurban 322 automat 269. Tiparul : „6 August"


