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Ședința Consiliului de Stat
al R. P Romîne

și de bună calitate
Minerii,

și inginerii de la mi
na Uricani și-au luat, 
in cadrul unei însufle
țite adunări, angaja
mente mobilizatoare în 
întrecerea socialistă. 
Aceste angajamente, 
luate pe baza Direc
tivelor C.C. al P.M.R. 
cu privire la criteriile 
principale ale întrece
rii socialiste, prevăd 
printre altele :

— Depășirea planu
lui anual de producție 
cu 20.000 tone cărbu
ne cocsificabil;

— Realizarea unui 
randament mediu de

tehnicienii post, fa- 
tone pe

1,330 tone pe 
ță de 1,300 
post cît este planifi
cat;

— Reducerea conți
nutului de cenușă 
cărbunelui extras 
0,2 la sută față 
norma admisă;

— Prețul de cost 
fi redus cu 0,25 lei 
tona extrasă;

— Realizarea unei 
viteze de avansare lu
nară în abatajele ca
meră de 62 m.;

— Depășirea planu
lui de încărcare me
canică în abataje cu 
3000 tone cărbune.

al 
cu 
de

va 
Pe

Pentru valorificarea mai bună

Luni 19 februarie 
ședința Consiliului 
R. P. Romîne.

Au luat parte tovarășii; 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, pre-4 
ședințele Consiliului de Stat, 
Ion Gheorghe Maurer, Ștefan 
Voitec și Avram Bunaciu, vice
președinți ai Consiliului do 
Stat, Grigore Geamănu, secre
tarul Consiliului de .Stat, An
ton Breitenhofer, Ion Crean
gă, Constantin Daicoviciu, Du
mitru Diaconescu, Isac Mar
tin, Atanase Joja, Roman-Mol- 
dovan, Mihail Raleă,' Maria 
Rosetti, Ludovic Takacs,. Iacob 
Teclu și Vasile vîlcu, membri 
ai Consiliului de Stat.

Consiliul a emis. un număr 
de acte normative și hotăriri.

Printre acestea figurează de
cretul privind reorganizarea 
Ministerului Industriei Petro
lului și Chimiei și decretul cu 
privire Ia organizarea, pe lin
gă Comitetele executive ale 
Sfaturilor populare ale Orașe
lor, raioanelor de oraș, centre
lor muncitorești etc., a con

a avut loc 
de Stat al

trolului obștesc asupra fabrb 
cării, transportului și desface
rii plinii, In scopul de a se a- 
sigura producția unei plini de 
calitate superioară.

Consiliul a fost informat 
despre stadiul proiectelor noi
lor legiuiri, .în curs de elabo
rare.

In continuare a fost ascul
tată darea de seamă prezen
tată de președintele Tribuna
lului Suprem, Al. Voitinovici, 
cu privire la activitatea Tri
bunalului Suprem, in perioa
da de la 1 ianuarie 1960, lai 
31 decembrie 1961. Din darea 
de seamă se constată o des
creștere a fenomenului infrac
țional, cît și îmbunătățirea ac
tivității de judecată și îndru
mare a instanței supreme.

Intriîcît din examinarea a- 
cestei dări de seamă a rezul
tat oportunitatea completării 
legislației civile, s-au dat in
dicații în acest sens Consiliu
lui de Miniștri.

Consiliul a rezolvat apoi lu
crări curente.

Cxmstructor f runtaș al noii tJîlje

a masei lemnoase
lor, mecanismelor și 
instalațiilor, indicii de 
utilizare pe faze 
crește astfel: la faza 
doborît Ia 53,5 la su
tă; la faza scos-apro- 
piat la 61,5 la sută, 
iar la faza încărcat la 
15 la sută;

— Vom obține eco
nomii suplimentre la 
prețul de cost în va
loare de 200.000 lei și 

plan

Colectivul întreprin
derii forestiere din Pe- 
trdșani își ia între al- 
teâe următoarele an
gajamente :

— Vom realiza 1.400 
m. c. bușteni gater ră- 
șinoase și lemn mină 
rășinoase peste plan;

— Vom realiza 900 
m. c. cherestea ăși- 
noasă și 150 m. c. che
restea fag peste pl»n;

— Printr-o mai bu- 
năf Moalre a utilaje- de 50.000 lei.

beneficii peste

■i

. t
Hotărîrea muncitorilor 
de la cariera Bănița

Colectivul de muncă 
ăl sectorului minier 
Bănița s-a angajat să 
realizeze, între alte o- 
bleCtive de întrecere ur
mătoarele :

— Să dea peste pla
nul anual de producție 
5000 tone calcar me- 
taurglc;
F- Creșterea randa - 
mentului cu 0,012 to
ne pe post peste sar
cină planificată;

— Să Obțină 15.000 
iei economH suplimen-

vor

cost; 
ridicarea 

tehnic

Muncitoarea Florea Elena, din clișeu, lucrea
ză cu multă conștiinciozitate într-o secție nouă 
a Viscozei Lupeni. Ea aduce astfel o contribu
ție de seamă la îmbunătățirea calității produ
selor întreprinderii.

Ѳ

MUNCA ȘI JQASDDATA

tare la prețul de
— Pentru 

nivelului tehnic al 
producției va intra in 
funcțiune o foreză 
„Uraleț" care va fi 
acționată de un grup 
electrogen propriu. De 
asemenea, sectorul mi
nier Bănița va fi do
tat cu o locomotivă 
Diesel pentru trans
portul vagonetelor de 
la locurile de muncă 
Ia siloz.

Fire de mătase de bună calitate
peste
munci
și in- 

Viscoza

Colectivul de 
tori, tehnicieni 
gineri de la 
Lupeni și-a prevăzut,
printre alte obiective 
de întrecere, următoa
rele :

— Să 
planul la 
tăse cu 6

depășească 
fire de mă- 
tone;

plan
— Să dea cu 2 la 

sută mai multă pro
ducție de calitatea ex
tra și prima;

— Să reducă deșeu- 
rile cu 0,5 la sută;

— Să realizeze pes
te plan 100.000 lei e- 
conomii și 150.000 lei 
beneficii.

O lună încheiată brigada condusă tie Petrie 
Simion a muncit cu multă hărnicie. Din aba
tajul cameră nr. 0507 ce se află în sectorul V 
al minei Lonea cărbunele s-a scurs zi și noapte 
fără încetare. Schimburile se întreceau care 
mai de care să extragă cărbune mult șî bun. 
Prin hărnicia întregii brigăzi, sfîrșitul lunii i-a 
găsit pe minerii de aici cu un plus de plan de 
356 tone de cărbune. Bine a stat brigada și la 
randamente care au fost întrecute cu mal bine 
de o tonă pe post. Cu asemenea realizări; nici 
nu se putea ca plata să nu fie frumoasă. Cîști- 
gul mediu pe post de miner s-a ridicat Ia mal 
bine de 110 lei. Ajutorii mineri au cîștigat șl 
ei aproape de sută, iar vagonetarii peste 80 de 
lei.

Succesele din ianuarie au dat parcă aripi 
brigăzii. In februarie, ortacii în frunte cu Pe
trie Simion au muncit și mai pogan. Nu tre
cuseră decît 16 zile din lună și din abatajul 
lor au fost extrase peste plan 512 tone de căr
bune. Randamentul a trecut și el de 8 tone 
de căciulă. Plus de plan, de ordinul sutelor au 
dat și brigăzile conduse de Dancîu Moise, Tar- 
mure Gheorghe și altele. Cu asemenea reali
zări dobîndite de brigăzi harnice, nu încape 
îndoială că angajamentele colective ale secto

rului vor prin, 
de viață îna
inte de ter
men.

BORCA 
CORNELIA 

tehnician-cu 
indicii la 

sectorul V 
mina Lonea

Pentru frumoasele realizări obți- 
\ nute la lucrările de pregătire, 

brigada condusă de Demeter s-a 
făcut cunoscută în Valea Jiului 

jîncă de pe cînd lucra la nuna 
Uricani. Dar să vă facem cunos
cută pe scurt viața și preocupă
rile acestui miner de frunte.

In 1 
anului 

vea loc 
niment 

în viața 
meter Augustin : 
adunarea genera
lă a organizației

8 de partid discuta 
primirea sa în ■ 

o rindurile ei ; Aw 
Ij gustin își poves-
2 tea viața.
jj . născut și
5 a copilărit în 
e Sonata. Pe atunci;
6 în renumita sta- 
р. țiune balneară, 
І5 cucoane simandi' 
8 coase și domni
3 obezi veneau să-și 
S seala. Copiii de țărani din împre- 
8 jurimi ar fi vrut să se scalde, dar 
8 păzitorul ordinei publice — jdrr 
8 darmul —■ îi alunga.
Я Demeter avea numai 13 ani 
Ș ând a fosț nevoit să plece pen- 
Ș tru a lucra la societatea forestieră 
X „Lomaș", alături de tatăl său. 
3 Se munceau cîte 14 și chiar 16 ore 
S pe zi.
g In anii regimului democrat- 
3 popular viața capătă un sens nou 
§ pentru Demeter. In 1951 pleacă. 
8 la Uricani, unde se deschisese o 
iț nouă mină de cărbuni. Convins
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că meseria de miner e grea dar 
frumoasă, învață cu sțrguințăâ 
ttrmînd școala de ajutori mineri 
și apoi pe cea de mineri. După 
trei ani de la venirea în Uricani 
portretul său apare deja la pa
noul fruntașilor.

Alături de

<i'

c

r

Film
----------~==-------------------------------------------------

documentar despre mecanizarea muncii 
în exploatările forestiere

. Centrul 
ntcă pentru economia forestie
ră a realizat, de curînd, în co
laborare cu Studioul „Al. Sa
bia", un film documentar des-

de documentare teh- pre mecanizarea muncii in ex
ploatările forestiere. In cursul 
acestui an se vor turna încă 
7 filme pe diferite teme din 
viața și munca forestierilor.

(Agerpres)
Ѳ

FESTIVALUL FILMULUI LA SATE
In cadrul festi- 

. valului filmului 
la sate, la cine
matograful din Is
croni a rulat re
cent filmul docu
mentar „Puterea 
plinii" realizat în

regiunea Hune
doara.

Pe tema acestui 
film s-a organizat 
un concurs „Cine 
știe cîștigă". In 
urma trierii bule
tinelor tovarășele

Stanciu Elena și 
Munteanu Mariâ 
au cîștigat locul I, 
iar Vlaicu Aurel de 
la Școala de 7 ani 
Iscroni locul II.
TITU CORNEA 
corespondent

primăvara 
1951 a-

. un eve- 
deosebit

i lui De-

alunge plicti-

el, în brigadă se 
formează mineri 
pricepuți ca Me- 
heș 
Șiclodi 
Kacso

In
anului 
treaga 
lui Demeter

' ne la mina 
js pentru a 
chide noi 
subterane 
cărbunele 
în trema 
lui. Aici

Gheorghe, 
Beniamin, 
Dionisie. 

primăvara 
trecut în- i 
brigadă a ! 

vi- I 
DU- I 
des- !

елг I 
spre I 

ascuns ' 
munte- I

rile brigăzii sini 
la fel de bune :: | 
în ultimele 3 luni l

a realizat consecutiv 100 mă. gri 
lerie dublă! Faima de brigadă и 
școală nu se dezminte nici aici : 1 
Pereș. Gheorghe și Matyuș Lu- s 
dovic, în prezent șefi de brigidă < 
la mina Dîlja și-au făcut ucew- s 
da în brigada lui Demeter.

Preocupările lui Demeter nu $ 
sînt numai de ordin mineresc. 
Fiind secretar al organizației de 
partid, oamenii vin la el cu di
ferite păsuri, unii au nevoie de 
un ajutor concret, alții de un 
sfat.

Cu ocazia zilelor festive, pe 
pieptul său strălucesc decorațiile 
primite: Ordinul Muncii clasa 
lll-a și Medalia Muncii.. Sini 
izbtttzile sale de munca.

Muncitor de frunte, activist 
priceput, stăruitor în a-și ridica 
nivelul politic și cultural, Deme
ter Augustin e unul din acei oa- | 
meni ai muncii înaintați care 
pune întreaga sa ț . . .
tere de muncă în slujba înfloririi | 
patriei. 5

FRANCISC VETRO j
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ițiți în pag. 1 V-a

Ștefan, Petru fi lanăș Diac sini frați. Toți trei lucrează In 
sectorul III al minei Pețrila. Ștefan e mecanic pe o locomotivă, 
iar ceilalți doi lucrează în abatajele sectorului. S-au calificat aici; 
în familia minerilor petrileni. Au ajuns oameni folositori, apre- 
ciați de întregul colectiv. In urmă cu cîteva săptămîni toți trei s-au 

prezentat la secretarul organizației de partid cu cîte o cerere. 
Fiecare cerere exprima o singură dorință „Rog să fiu primii 
in rindurile candidaților de partid". Comuniștii din sector, le-au 
satisfăcut dorința. Au fost primiți în unanimitate în rindurile can
didaților de partid. Cu acest prilej frații Diac s~au angajat Si 

. muncească cu eforturi sporite pentru făurirea viitorului luminos 
spre care ne conduce partidul.

• Opinia publică irakiană
aprobă propunerea șefu
lui guvernului sovietic. ’

• Planuri care nu vor fi sa
lutate de opinia publică 
engleză. 1

• Tulburările din Guyana
Britanică au Încetat. j

• Perspectiva încetării răz
boiului din Algeria Infu- , 
rie ultracolonialiștii din 
O.A.S.

• De ce urgentează Ken
nedy încheierea unui nou 
contract colectiv între 
■HHrfle asociații siderur
gie* șl njuhcitorf.
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Prin metode avansate de lucra, la creșterea 
productivității muncii în

l
LA U. E. VULCAN

preocupările de ba-Una din 
ză ale colectivului sectorului 
III al minei Vulcan este înde
plinirea ritmică a planului de 
extracție pe seama creșterii 
productivității muncii. In ca
drul sectorului producția de 
Cărbune se extrage din 3 aba
taje frontale orizontale in stra
tul 3 precum și din 4 abataje 
cameră.

In anul trecut, în abatajele 
frontale ale sectorului s-a ob
ținut în medie o productivita
te de 4,180 tone de cărbune 
pe post. In 1962, colectivul sec
torului, îndrumat de organi
zația de partid, e hotărît să 
lupte pe toate căile pentru 
creșterea continuă a producti
vității muncii. Și aceasta nu 
prin intensificarea efortului fi-, 
zic, ci prin extinderea expe
rienței înaintate, a metodelor 
tehnice avansate de lucru și 
găsirea de noi procedee de 
muncă și organizare.

Această hotărire a început 
să fie tradusă în fapte. In 
luna ianuarie s-a trecut la o 
mai bună organizare a lucru
lui în abataje. Plasarea for
țelor de muncă s-a făcut în 
funcție de specificul locurilor 
de muncă. In abatajele fron
tale s-au repartizat mineri cu 
experiență, maiștri mineri pri- 
cepuți. Transportul de mate
riale și aprovizionarea cu goa
le s-a făcut în mai bune con
diții. Astfel, s-a reușit ca e- 
forturile minerilor să se sol
deze cu succese de seamă. în 
abatajele frontale s-a obținut 
un randament mediu de 4,430 
tone de cărbune pe post. Cele 
mai frumoase rezultate au 
fost obținute de brigăzile con
duse de Negrescu 
Drob Gheorghe.

Succese însemnate 
nut și minerii din 
cameră. Brigada lui 
Andrei, de pildă, a înregistrat 
o productivitate mal mare de 
cit cea planificată cu aproa
pe 2 tone de cărbune pe post.

Studiind amănunțit posibili
tățile de organizare mai judi
cioasă a locurilor de muncă, 
conducerea sectorului a luat 
in această lună' unele măsuri 
de îmbunătățire a procesului 
de producție, in abatajele 
frontale s-au plasat numai 
muncitori calificați (mineri șl 
ajutori mineri), iar vagoneta
rii numai la încărcat la rol și

Vaslle și

au obți- 
abatajele 
Domokos

Ia alegerea șistului în abataj. 
Apoi flecare schimb s-a Îm
părțit In echipe compuse din 
un miner și un ajutor miner; 
eehlpeie de Шеге s-au repar
tizat la frontul 'de lucru pe 
porțiuni Se cite 5 m., cite o 
jgrindă, iar două dintre ele lu
crează lă culcuș și coperiș, 
pentru ca lucrările de curățire 
a cărbunelui din. aceste locuri 
să* meargă în aceeași linie cu 
frontul. In aceiași timp, apro
vizionarea cu materiale pentru 
podire (armarea se face în 
fler) s-a eșalonat pe flecare 

schimb. Lucrările de transmon- 
tare, răpire și' podire sînt con
duse direct de maistrul miner 
de revir. in perioada respec
tivă, controlul la locurile de 
muncă, aparținind acestuia 11 
face maistrul miner principal- 
Astfel s-a reușit ca lucrările 
de montare și răpire să fie e- 
xecutate intr-un singur schimb 
(înainte se făceau în l!/2—2 
schimburi), iar in celelalte 
schimburi să se scoată cite o 
flșie: deci 2 flșil intr-o zi. 
Datorită noului sistem de or
ganizare și lueru in abatajele 
frontale s-a obținut pină Ia 
16 februarie un randament 
mediu de 5,22 tone de cărbu
ne pe post, față de 4,22 tone 
pe post cît este planificat, iar 
la tăiere randamentul a cres
cut la peste 7 tone de cărbune

-----------------©-------------------------------------------

Nena mască contra praftHui în experimentare
In minele .Văii Jiului sînt tot 

mai numeroase mijloacele de 
combatere a prafului silicogen 
la lucrările în steril. Intre a- 
cestea se înscriu și măștile 
individuale contra prafului, 
care pe măsura perfecționării 
lor, dau rezultate mai bune în 
apărarea sănătății minerilor.

In prezent, la lucrările de 
deschideri și pregătiri în ste
ril de la mina Lupeni este in 
curs de experimentare o mas
că individuală de un nou tip 
pentru praf, adusă din import. 
Organele serviciului de aeraj 
și protecție a muncii ale ex
ploatării acordă atenție deo
sebită experimentării noii

1
i

măști. înainte ca cele 160 de 
măști să fie date minerilor 
din brigăzi pentru a le încer
ca, minerilor li s-a făcut vi
zita medicală, iar după peri
oada de experimentare se va 
face o nouă vizită medicală 
determinîndu-se in felul aces
ta rezultatele practice ale ex
perimentării.

In curind și la mina Vulcan 
va Începe experimentarea noii 
măști. Aici se face în prezent 
examinarea medicală a mine
rilor de la Înaintările in pia
tră cărora li se vor distribui 90 
de măști individuale tip „Tan- 
con“, pentru a le încerca 
locurile de muncă.

la

pe post. Brigada lui Țărînă 
Valerlu a obținut, de pildă, 
in abatajul frontal din stratul 
Ш un randament mediu de 
5,600 tone de cărbune pe post. 

Măsuri pentru creșterea pro
ductivității muncii s-au luat și 
in abatajele cameră, in aba
tajul cameră nr. 6 unde lu
crează brigada condusă de 
ZMd Francisc s-a experimen
tat un nou sistem de lucru. 
Pentru ca prelungirea crațe- 
rutai să se facă la fiecare clmp 
pușcat, s-au confecționat sco
curi de cite 1 metru. In vatra 
frontului de lucru se face un 
șHț de circa 80 cm. in oare 
se introduce capul de Întin
dere. Se podește apoi capul de 
întindere și scocul, iar la 2 
ui. de front, deasupra crațe- 
rulul se face un perete 'despăr
țitor de scindură (care apoi se 
folosește la bandajare) Înalt 
de 2 m. pentru a opri lmprăș- 
tierea cărbunelui după pușcă- 
tură. După ce s-a pușcat, po
durile se ridică pe rînd, înce- 
plnd dinspre capul de acțio
nare a craterului și astfel pes
te 70 la sută din cărbunele 
pușcat este transportat de 
crater fără lopătare, prin tra
gere cu sapa. Prin această me
todă, brigada lui Zold a obți
nut un 
tone de 
că mai 
față de 
mul de
fi introdus la toate abatajele 
cameră. Randamente de peste 
7,500 tone de cărbune pe post 
au obținut și minerii din bri
gada lui Domokos Andrei.

Rezultatele obținute de mi
nerii din sectorul Ш Vulcan 
in privința creșterii producti
vității muncii sînt o dovadă 
că metodele avansate de lucru 
constituie o importantă rezer
vă pentru creșterea producti
vității muncii, ’ pentru realiza
rea cu succes a sarcinilor de 
plan. De aceea conducerea 
sectorului depune in continua
re eforturi pentru perfecționa
rea metodelor de lucru șl 
organizare a procesului 
extracție a cărbunelui.

randament de 8,750 
cărbune pe post, adi- 
mare cu peste 3 tone 
cel planificat. Siste- 

lucru experimentat va

de 
de

șt. води-

Inovatorii sprijină ridicarea nivelului
tehnic al

In cadrul Urinei electrice Vul
can ridicarea nivelului tehnic al 
producției stă în atenția între* 
gului colectiv. In ultimii ani 
aici au fost îmbunătățite multe 
procese tehnologice de producție, 
pentru obținerea la instalații și 
agregate a unor indici de func
ționare tot mai buni și realizarea 
de economii. La toate acestea a 
contribuit și mișcarea de inovații. 
Inovatorii din uzină au obținut 
în anul trecut rezultate rodnice. 
In total au fost înregistrate 144 
de propuneri de inovații |i rațio
nalizări. Din acestea s-au accep
tat pentru aplicare un număt de 
111. Valoarea economiilor ante- 
calculate prin inovațiile aplicate 
in anul 1961 se ridică la peste 
444.000 lei, iat a celor posteai- 
culate la 249.000 lei. Printre ino* 
vațiile cele mai importante apli
cate anul trecut în producție a- 
mintim :
cercarea 
lelor“; 
metrelot 
losite la 
kV“;

„Dispozitiv pentru în- 
hidraulică a venti- 

„Modificarea megawat- 
existente, pentru a fi fo* 
panourile liniilor de 15 

.Rețea de aer comprimat 
pentru anciasarea de la distanțe 
a întrerupătorilor liniilor de 15 
kV“ șî altele. Problema gene
ralizării inovațiilor proprii și a 
celor din fișe S.E. a constituit, 
de asemenea, una din preocupările 
cabinetului tehnic al uzinei. Un 
■număr de 21 inovații au fost tri
mise, cu documentație, pentru a 
fi generalizate, iar un număt de 
11 inovații din domemul elec
tric, termotehnic, construcții de 
mașini etc. au fost aplicate.

Cabinetul tehnic și comisia de 
inovații, sprijinite de comitetul 
sindicatului acordă și în acest an 
atenția cuvenită mișcării de 
vații. Inovatori fruntași ca 
loji Tiberiu, Popescu Miron, 
Sabin, Traistă Eugen, Barbu 
Nadar Iosif și alții luptă pentru 
ca și de acum înainte colectivul 
uzinei electrice Vulcan să fie 
demn de titlul de întreprindere 
fruntașă pe regiune în mișcarea 
de inovații, distincție ce i~a fost 
acordată nu de mult. Inovatorii 
de la U.E.V. muncesc cu ți mai 
multă însuflețite pentru ridicarea 
continuă a nivelului tehnic al

ino- 
Ko- 
Blaj 

loan,

--- o

Prezența a numeroase mașini și utilaje miniere moderne 
pe rampa magaziei de la exploatarea minieră Lupeni, este un 
Indiciu elocvent despre dezvolt area continuă a minei și ridi
carea nivelului tehnic al prod ucției. IN CLIȘEU: Unul din 
noile compreaoare de mare randament cu care a fost înzestrată 
fa ultimul timp «rina Lupeni.

După cum este cunoscut, mă
rirea eficacității economice a in
vestițiilor sc poate obține, Jn 
mare parte, pe seama reducerii 
duratei de execuție a lucrărilor 
de construcții-montaj. Astfel, pu
nerea in funcție Înainte de termen 
a noilor capacități de producție 
pentru extragerea, transportul ți 
prepararea cărbunelui, contribuie 
iu mod direct la creșterea mai 
devreme a producției de cărbuni, 
fădnd totodată ca fondurile in
vestite să înceapă a da roade 
înainte de termenul planificat.

Importanta scurtării termenului 
de execuție a investițiilor indus
triale a fost sublimată în Direc
tivele Congresului al ІП-lea al 
P.M.R. Aceasta este o sarcină 
principală în realizarea investiții
lor în următorii ani. In această 
direcție, colectivul de muncitori, 
ingineri și tehnicieni din cadrul 
I.C.M.M. îndrumat de organiza
ția de partid, a reușit să obțină 
rezultate pozitive, în cursul anu
lui 1961 punind în funcție la ter
men și în unele cazuri scurtând 
termenul de execuție multe obiec
tive industriale de la suprafața 
exploatărilor miniere. Dintre o- 
biectivele industriale mai impor
tante, predate de constructori be
neficiarului fac pane: complexul 
de lucrări pentru săparea puțului 
principal de la mina Dîlja; ins-

talațiile de rambleu hidraulic de 
la Defor-Lonea, Aninoasa-est 
și Aninoasa Piscu; stațiile de 
transformare și distribuție a ener
giei electrice de la Jîeț, Aninoasa, 
Petrila-est, fuaicularele 4—5 Lu
peni și 10—11 Vulcan; baia mun
citorilor, iămpăria și sala de a- 
pel — Vulcan; mașina de ex
tracție de la puțul Ștefan - Lu- 
peni ți altele.

Aceste realizări au fost posibile 
datorită preocupării permanente 
care a existat pentru conducerea 
lucrărilor 
realizarea 
nizatorice 
scop.

Mergind 
rezultatelor obținute, 
din cadrul I.C.M.M. 
ca în anul 1962 să predea. înainte 
de termenul planificat, alte obiec
tive industriale necesare exploa- 

. țărilor miniere. Printre obiectivele 
mai importante 
se pune în funcție în 
se află :
pentru
nr. 1 Dîlja; mașinile de extrac
ție de la puțul Carolina și puțul 
12 — Lupeni; mărirea capacită
ților de producție ți reamenajarea 
halelor industriale de la 
U.R.U.M.P.; complexul de lucrări

și prin urmărirea și 
măsurilor tehnico-orga- 
preconizate în acest

pe linia Îmbunătățirii 
constructorii 

s-au angajat

care urmează a 
acest an. 

complexul de lucrări 
săparea puțului auxiliar

producției
producției. Iată cîteva propuoeri 
de inovații făcute pe anul 1962 
de inovatorii de la U.E.V., cate 
prevăd rezolvarea unor probleme 
importante ale procesului de 
producție ca : „Dispozitiv pentru 
strunjirea lamelelor la colectoa
rele motoarelor de curent conți* 
nuu“, propusă de inovatorii Biro 
Nicolae și Olaru Teodor de la 
A.G.R.E.V. ; „Disporitiv cicctto* 
mecanic automat de închidere ți 
deschidere a porților de la sta
țiile de 35 kV prin acționarea de 
la distanță”, „Metodă pentru cu
rățirea izolatorilor din stația ex
terioară de 35 kV“ și altele.

N. ROVENȚA 
tehnician U.E.V.

Cînd sint asigurate fie depila 
condițiile de protecție a mun
cii, miuiea la lămpărie e spor
nică și nevătămătoare sănătă
ții deși se desfășoară in me
diu acid. Personalul de la lăm- 
păria minei Aninoasa e bis» 
dotat cu echipament de pro
tecție și beneficiază zilnic do o 
cantitate de lapte prgecrfatiL 
ca antidot. Iată, in clișeu pe 
muncitoarea Curta Maria echi
pată cu Șorț, mănuși și oche
lari de protecție in timpul lu
crului la încărcarea lămpOoh 
electrice de mină.

— obiective 
termen

» I

din incinta puțului 8 — Vulcan 
etc.

In vederea realizării obiective
lor planificate și a angajamente
lor luate, dintre măsurile mai im
portante luate de conducerea în
treprinderii amintim 
unui număr de peste 

. încă în cursul anului 
micea unui plan cu 
tiico-organizatorice în 
recție,

: calificarea 
86 muncitori 
1961, întoc* 
măsuri teh* 
această di- 

prevederea dotării între
prinderii cu utilaje care să meca- 
nizeze operațiile cu volum mate 
de manoperă, întocmirea din timp 
a proiectelor de organizare a 
șantierelor și grafice de execuție 
pentru fiecare lucrare în parte, în 
funcție de termenul de predare, 
mărirea capacității de producție 
ia atelierul de confecții electro
mecanice, 
«lor de 
rea unor 
tru acest

Bazați 
și pe entuziasmul colectivului în
treprinderii, pe ajutorul ce-1 vom 
primi în asigurarea la timp a 
șantierelor cu proiecte, materiale 
și utilaj de montat, sintem con
vinși că executarea la termen a 
lucrărilor planificate in anul cu
rent se va realiza cu succes.

introducerea prefabrica* 
beton armat ți amenaja* 
ateliere de șantier pen* 
scop etc.
pe angajamentele luate

ing. BORIS GUȚAN 
LCMM.
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f Păladută Vasile » b»t primit in partid
• PUBLICITATE

X Pălăduță Vasile este tîoăr.
♦ Lucrează de 5 ani la sectorul
♦ VIII *1 цыэеі Lupcni. A lucrat 
X și la funicular. Atunci insă cinci 
X a fost nevoie die un om in bri*
• gada de reparat vagonete, Pilă*
♦ duță Vasile a fost trimis să lu- 
X crete in brigadă. Și s-a du» 
ț Dc-atunci. lucrează în brigada
* de reparat vagooete de mină 
X condiMt de tov. Crișan Petru.
X ...Tovarășei, а я
• cărui cerere o’
* discuidun astăzi 
X pentru primirea 
X în nodurile mem- 
X brilor de partid, 
X ne este cunoscut
* »pu» tov.

GENERAȚIA 
ZILELOR NOASTRE

tuturor — a
* spus tov. Wasiiczem Frânase.
♦ Macabrii de partid din sectorul 
X ѴШ l-au ajutat să se formeze, 
X să devină un mundeor de frunte.
• om de nădejde în brigada din
• care face parte. Tov. Pălăriuță 
X »-a achitat cu cinste de sarcina 
X d« partid e i-a fost încredința"
♦ tă. In toti cei ciad аш de muncă
• ia sectorul soaau au а avut tici 
X o absență ncmotivacă, nici o în- 
X tindere de la șut.
• ...Așa cunosc și eu. a spus 
X tovarășul Pecbeanu Vasile, mem- 
X bru in biroul organizației de ba-
♦ ză, ți de aceea l-am si recoman-
* dat să devină membru de pattjd 
X ...Cei care au vorbit înaintea 
X mea au dreptate efod spun că
♦ tOv. Pălădută Vasile este un om

А. MICUU8SCU 
corespondent

Chsmio-profiidxia cu H.I.N. 
în prevenirea tuberculozei

lodrumată de Partidul Mun
citoresc Romln știință medi
cală din țara noastră este o- 
rlentată spre o contribuție tot 
mai mare in acțiunea de în
lăturare a cauzelor șl de pre
venire a bolilor.

Pe Ungă creșterea rezisten
ței specifice și negpeclfico a 
organismului, prevenirea infec
ției T.B.C. prin vaccinări 
B.C.G., creșe, cămine, alimen
tație, igiena locuinței, a locu
lui de muncă etc., de cițiva; 
ant a inoeput aplicarea unei 
noi metode in capitolul vast 
al profilaxiei anti-T.B.C., a- 
nume ciiimto-profilaxis св hl- 
drazlda acidului izonicotinfc — 
H.I.N.

După mai multe cercetări 
ale oamenilor de știință, s-a 
ajuns ia concluzia că H.IJf. 
coțnpleteaaă cu rezultate pro
mițătoare capitolul prevenirii 
Îmbolnăvirilor de tuberculoză.

La dispensarul T.B.C. Petro
șani, acțiunea chlmio-profilac- 
tică cu H.I.N. a inoeput in a

Ггссѵсвіа — con tifle ic sconâ ранги obținerea 
te rezultate bune in lavâfâinlntni te partid

la cursul acestui an în cadrul 
școlii serale economice de pe lin
gă Comitetul orășenesc de partid 
din Petroșani studiază un număr 
de peste 160 tovarăși din aparatul 
de stat ți conducerile organiza
țiilor de masă, din întreprinderile 
fi instituțiile Văii Jiului.

Pînâ in prezent s au predat in 
cadrul fcolii un număr de 20 lec
ții de economie politică a capi
talismului fi de construcție econo
mică, 12 lecții de construcție de 
partid ți de materialism istoric. 
S-ац ținut un număr de 12 ședin
țe de seminar, iar lunar au fost 
expuse conferințe pe teme ale si
tuației internaționale.

Pentru ca învățămîntul să se 
poată desfășura în bune condițiuni, 
un accent deosebit se pune pe asi
gurarea participării cu regularitate 
a elevilor la predări fi seminarii. 
La recrutarea elevilor înainte de 
începerea anului școlar s-a avut 
în vedere ca să fie încadrați la 
școală numai acei tovarăși care 
au condiții optime pentru a pu
tea frecventa cu regularitate 
cursurile. Comitetele de partid se 
îngrijesc ca in ziua cînd se țin 
cursurile, elevilor să nu li se dea 
aice sardni, astfel ca ei să aibă

auri and ашв* 
brii brigăzii erau 
chemați să depu
nă un efort spo- 
rit pentru creste* 
rea numărului 'e 

vagooete reparate. Pălădu^Ta Гой 
întotdeauna in fruntea brigăzii 4 
cu priceperea și conștiinciozitatea 
sa, multora le-e constituit exem
plu demn de urmat.

Adunarea generală a comuniști 
lor din sector a botibrit cu unV 
nimitace de voturi primirea ia 
rindurile membrilor de partid a 
tovarășului Păl&dușă Vasile, pen-

ИІ

de nădejde în brigada de гора- ♦ 
rat vagonete — a spus și cornu • 
autul Crișan Petru. Ca responsa- X 
bil al acestei brigăzi, consider ~că'X 
pot să aduc o completare cu care-J 
să-1 caracterizez pe acest rinăr’ț 
muncitor I*i lupta pentru его- X 
nomii, Pilăduță Vasile s-a aflat X 
printre primii care au venit Cu’X 
propuneri concrete. Au fost t«- X

- - ♦*♦ ♦ 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦♦
.♦♦♦
♦♦♦♦
♦♦♦
♦♦ .. . ♦ 

tru că a dovedit devotament fa^ * 
ță de clasa muncitoare, din »t* 
nul Căreia se trage, pentru că s< 
străduit, in întreaga sa activitate X 
de producție, Înainte ți în titn- 
pul stagiului de candidatură, si 
se situeze printre cei mai buni 
dintre cei buni.

♦ ♦ 
♦►
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
♦ ♦ ♦

doua jumătate a anului 1959, 
iar rezultatele încep să se ob
serve : îmbolnăvirile de copii 
și adulți sint din ce în 
ce mai rare.

Ohimio-profilaxia cu H.I.N. 
este foarte ușor de aplicat. Se 
ingerează niște tablete mici 
(care variază după virată) și 
în felul acesta se Întronează 
o relativă imunitate anti- 
T.B.C., prin creșterea valorii 
biologică a organismului.

Chimio-profilaxia cu H.I.N. 
se aplică 6 luni pe an, cu con
diția ca să fie luată continuu, 
pentru a nu crea bacterio-re- 
zistența inutilă.

Dacă ia unii părinți pin» 
acum s-a observat o oarecare 
rezistență in a-șl vaccina co
piii cu B.C.G., cu această nouă 
metodă de prevenire, nu tre
buie să se teamă de nimic căci 
apliearea chtmlo-profilaxiei cu 
H.LH. nu produce nici o ne
plăcere.

dr. COSNBL PKTBBANU 
medic specialist T.B.C.

condiții de a lua parte la cursuri. 
Cu acei care absentează se stă 
de vorbă pentru a vedea care sint 
cauzele pentru care au lipsit ară- 
tîndu-li'se dt de mult dăunează 
absențele asupra însușirii materia
lelor.

Se poate arăta că la anul П frec
vența la predări este bună, între 
80— 85 la sută, numărul celor care 
absentează nemotivat fiind mic. 
Printre cei care au o frecvență 
bună se numără tovarășii Bîcoi 
Ioan, Biro Iosif. Nașca luliu, Măn- 
doi Dumitru, Coloși Tiberiu ți al
ții-

Mai slabă este frecvența la a* 
nul I unde participarea unor elevi 
la cursuri lasă de dorit. Cu toate 
că în repetate rînduri s-a atras 
atenția asupra importanței pe care 
o are participarea cu regularitate 
la predări fi seminarii. totuși unii 
elevi nu vor să înțeleagă că ab
sențele dăunează învățămîntului si 
constituie un act de indisciplină 
Frecvență slabă la anul I au to
varășii IlinesCu loan și Irina Va
sile, de la E. M. Aninoasa, Ta
mazi Tiberiu și Udroiu Gheorghe, 
de la E. M, Vulcan, Milosav Aris- 
tid de la I.C.M.M. Petroșani și

HOȚII LA MIERE"
După terminarea orelor, in 

sala festivă a școlii de 7 ani 
nr. 1 din Petroșani era ani
mație. Zeci de copii s-au a- 
dunat pentru a repeta frumoa
sa piesă muzicală in versuri 
,,Hoții la miere" de V. Avrî- 
geanu și N. Bucevschi, muzi
ca de Al. Jeles și T. Lucaciu.

Frumusețea fabulației piesei, 
melodiile plăcute, baletul pe 
temă atrag mulți copii la re
petițiile care sint deja intr-o 
fază avansată, desfășurîndu-se 
sub conducerea lui Al. Jeleș, 
regla artistică, T. Lucaciu, mu
zica și Katty Portase, core
grafia.

Intîlnim stupul harnicelor 
albine, care prin zborul lor 
plin de grație, prin forfota 
specifică locului unde se mun
cește, string cu asiduitate mie
rea atlt de căutată. Intr-o zi 
ele pornesc să dea un ospăț 
la care, bineînțeles, sint invi
tate numeroase mici viețui
toare, întllnind multe din cele 
cîntate de lira Iul Toplrceanu. 
Dar vai! intre invitați se stre
coară și unii rău intenționați 
care n-au alt scop decît să 
distrugă munca harnicelor al
bine, să le jefuiască rodul 
strădaniilor. Țlnțarul, trlnto- 
rul, viespea și lăcusta pun lai 
cale o „conspirație" dar care 
cu ajutorul albinelor, a arma
tei de furnici este lichidată, 
cel vinovațl fiind prinși șl pe
depsiți. Nu scapă de dojana 
nici Vorbăreața, una din albi
ne, care neștiind să se stăpi- 
nească, a vorbit prea mult a- 
jutind pe dușmanii stupului 
să-și urzească planurile, La a- 
ceastă poveste instructivă Al. 
'Jeles și T. Lucaciu au compus 
o muzică deosebit de expresi

mai sint și alți tovarăși în această 
situație.

O altă lipsă ce se manifestă în 
această direcție este aceea că in 
perioada ce a trecut de la înce
putul anului și pînâ in prezent 
participarea elevilor la seminarii 
este mai slabă decît la predări 
fi aceasta nu numai. la anul 1 ci 
fi lâ anul U. Este cunoscută im
portanța pe care o au semina- 
riile pentru fixarea fi clarificarea 
problemelor studiate, aportul pe 
care ele îl aduc în aprofundarea 
fi asimilarea materialului predat.

Pentru participarea activă la se
minarii este nevoie ca elevii »ă șc 
pregătească temeinic, să studieze 
cu atenție și să conspecteze ma
terialul bibliografic recomandat. 
Mai este necesar să se seringă 
exemple de la locurile de muncă 
unde lucrează cursanții pentru ca 
dezbaterea tezelor teoretice să fie 
legată de problemele practice ale 
procesului de producție. Numai 
astfel seminariile îgi pot atinge 
scopul și pot prilejui un valoro» 
schimb de experiență pentru cei 
care participă la ele.

Totuși sînt tovarăși, care la pre
dări participă cu destulă regulari
tate , dar de Ia seminarii lipsesc 

vă, care completează in mod 
armonlOB desfășurarea acțiunii. 
Micile baietiste și anume Po
pescu Elena, Istrate Beatrice, 
Ungur Zoia, Afrim Elena, Mun- 
teanu silvia și Bănet Emilia, 
interpretează sugestiv hărni
cia, priceperea și indemînarea 
micilor viețuitoare pe care ie 
întruchipează.

Asistînd la o repetiție îți 
dai seama că pionierii și șco
larii de aici vor izbuti să pre
zinte un spectacol deosebit, 
bine pus la punct. Merită a 
fi subliniată vocea plăcută a 
Gabrlelei Nistor (Greierele), 
care dovedește talent și simț 
muzical. Cu adevărat „vorbă
reață" se prezintă Georgescu 
Doina (Vorbăreața) care adu
ce in scenă un aer de vioiciune 
și veselie. La fel se poate vorbi 
despre micuța Cricovan Mela
nia (Licuriciul). Și ceilalți in
terpret printre care Cri tian 
Gabriela, Joni Victoria, Mure- 
șan Ana, Lazăr Lucia, Cîm- 
peanu Monica, Solga Ecateri- 
na, Demianov Ileana, Udroiu 
Mariana, Prlcop Volcu, Can- 
taCuzlno Smaranda, Rusan 
Violeta, Branea Dorian, Flețan 
Cornel, Roman Adrian, Păî- 
șanu Viorel, precum și cele 
șase mici furnici dau dovadă 
de grație șl- seriozitate in 
pregătire.

Conducerea școlii, regizorii 
spectacolului, precum șl micii 
interpreți merită de pe acum 
felicitări pentru alegerea pie
sei, dar mai ales pentru felul 
in care au progresat In reali
zarea ei scenică. Felicitările 
cele adevărate, le lăsăm pe 
mai tirzlu. După premieră. 
Fără îndoială că au să vină...

K. FULKȘu

de multe ori, Cu astfel de practici 
cei în cauză trebuie să lichideze 
dt mai grabnic, să participe cu 
regularitate și bine pregătiți la 
seminarii. Pregătirea temeinică a 
materialului, cunoașterea situației 
de la locul de muncă creează condi
ții favorabile pentru ca discuțiile 
în seminarii să se desfășoare în bu
ne condițiuni.

O mare însemnătate pentru ri
dicarea la un nivel superior a ac
tivității școlii serale economice de 
partid a avut-o recenta analiză fă
cută de către Biroul Comitetului 
orășenesc de partid asupra activi
tății școlii. Cu acest prilej cursan
ții care au multe absențe au fost 
trași la răspundere, au fost sta
bilire măsuri pentru ca atlt comi
tetele de partid orășenești dt și 
cele de la mine să urmărească 
cu mai multă exigență activitatea 
elevilor la școală, prezentarea lor 
cu regularitate, la predări și semi
nalii; iar împotriva acelora care 
se abat de la disciplină să ia 
măsurile cele mai corespunzătoare.

Participînd cu regularitate și bi
ne pregătiți ia cursuri și seminarii, 
elevii școlii Iși vor îmbogăți în 
măsură tot mai mare cunoștințele 
politico-ideologice și astfel vor 
aduce un aport și mai însemnat la 
înfăptuirea sarcinilor puse de 
partid.

POPON NICOLAS

ВГЕ8ІЕ OE IERVIEIO
1. C. L Paroșeni

ORGANIZEAZĂ
pe data de 1 martie 1962) 
UN CONCURS pentru 
ocuparea a douî pos
turi vacante de maiftrl 
șef* tură cazane.

Candidați! trebuie să 
îndeplinească condițiile < 
cerute prin lege.

Cererile vor fi de
puse la secretariatul 
întreprinderii pînă la 
data de 28 februarie 
1962.

___ _______ j

ȘÎ O.C.L. Produse Industri- iș
»■
ii

ii::

sie Petroșani, «nunți 
cumpărătorii că între 1 
februarie și 1 martie 

1962 organizează

Luna albiturilor
Cu această ocazie, 

magazinele de țesături 
sînt aprovizionate din 
abundență cu
— pînză albită 80-140 m
— pînză neaibttă 80-140 

cm.
— șifon 80-220 cm.
— talet alb și colorat
— damasc aib și colorat 

ii — gradoi 80 cm. și altoie.
;■ Vizitați magazinele no- 
ji astre de țesături și cum- 
Șl pirați cele necesare gas- 
i| podăriei dvs.

!

j! 
ij

! 
i

PROGRAM DE RADIO
it februarie 1

PROGRAMUL I. 7,30 Statul 
medicului, 8,05 Muzică, 9,00 
.Vreau să știu, 10,35 Muzică 
din operete, 11,35 Clntece de 
Radu Șerban și Liviu Ioneacu, 
Д2.00 Concert de muzică u- 
șoară, 13,08 concert de muzi
că populară rominească, 15,10 
interpret! si formații de mu
zică ușoară din R. s. Ceho
slovacă, 15,40 Program de mu
zică din opere cerut de tie- 
cultători, 16,15 Vorbește Mos
cova 1 11,45 Program muzical 
pentru fruntași în producție 
din industrie și agricultură, 
18,30 Dicțiohar muzical (11) 
(reluare), 19,45 Transmisiune 
din studioul de concerte ar 
Radioteleviziunii: concert de 
concerte. PROGRAMUL II. 
12,15 Din creația de operă a,! 
compozitorilor romîni, 13,15 
Lucrări literare sovietice pro
puse pentru „Premiul Lenin" 
pe anul 1962, 14,03 Interpreți 
romîni de operetă, 16,30 A1-: 
manah științific (reluare), 
18,45 Să învățăm limba rusă" 
cîntînd, 19,30 Tinerețea ne e: 
dragă, 20,40 Din muzica po
poarelor, 21,15 Muzică ușoară’ 
de compozitorii sovietici Evald 
Wain și Andrei Espai, 21,45 
Părinți și copii, 22,00 Răsfoind 
albumul cu operete.

CINEMATOGRAFE
22 februarie

PETROȘANI — 7 NOIEM
BRIE : S-a furat o bombă; 
AL. SAHIA-. Defileul; PETRI- 
LA : Mexicul cintă; LIVE-: 
ZENI: Enrico Caruso; ANI-: 
NOASA: In noaptea spre 13; 
VULCAN : Te iubesc viață; 
LUPENI: Confidentul doam
nelor; UMCANI: Lilly.
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PREZENȚE ROM1NEȘTI
PESTE HOTARE

£i

fots-exuozltia .JtoHunfele 
arbeelagke гмиейі" la Stila

SOFIA 20 (Agerpres).
In după-amiaza zilei de luni, 

19 februarie, s-a deschis la 
Sofia foto-expoziția „Monu
mentele arheologice romîneștî". 
La deschidere au fost de față 
Ivan Basev, adjunct al minis
trului Invățămîntului și Cul
turii, Ciudomir Petrov, vice
președinte al Comitetului pen
tru prietenie și relații cultura
le cu străinătatea, directori din 
Ministerul Afacerilor Externe 
al R. P. Bulgaria, academicieni, 
profesori, reprezentanți ai mi
siunilor diplomatice acreditați 
la Sofia.

A fost de față Mihai Marin 
— ambasadorul R. P. Romîne 
în R. P. Bulgaria.

Cu ocazia deschiderii expo
ziției au luat cuvîntul Dimi- 
ter Dimitrov, membru cores
pondent al Academiei R. P. 
Bulgare, iar din partea amba
sadei R. P. Romîne, Crăinicea- 
nu Grigore, secretar.

OpMa publică irakiană apia 
propunerea șefului guvernului 

sovietic

nu vor fi salutate 
publică engleză

(Agerpres). 
președintelui 
Miniștri al 

Hrușciov, ca

BAGDAD 20 
Propunerea 

Consiliului de 
U.R.S.S., N. S. 
lucrările Comitetului celor 18 
pentru dezarmare să fie înce
pute la nivelul cel mai înalt a 
găsit un larg ecou în Irak.

„Opinia publică irakiană a 
aprobat propunerea șefului 
guvernului sovietic, a declarat 
cunoscutul activist po tărîm 
obștesc Ibraghim Kubba, fost 
ministru al Economiei al Ira
kului, unui corespondent al a- 
genției TASS și al postului de 
radio ** Moscova. Această pro
punere este importantă pen
tru că permite să se scoată 
problema dezarmării din im
pasul în care a fost adusă de 
cercurile militariste-Imperia- 
liste, precum și de cei care 
promovează această politică 
periculoasă. Propunerea lui 
N. S. Hrușciov constituie o 
nouă dovadă a bunelor inten
ții ale Uniunii Sovietice și a

Tulburările din Guyana Britanică 
au încetat

politicii sale consecvente, în
dreptată spre întărirea păcii 
în întreaga lume“.

Presa irakiană dă 
apreciere propunerii 
„întreaga omenire, 
popoarele țărilor arabe, «cere 
convocarea acestei conferințe 
la nivel înalt în- scopul slăbi
rii încordării internaționale' șl 
al dezarmării generale și to
tale", scrie ziarul „Al-Mustag- 
bal“.

La Bagdad a fost primită cu 
aprobare declarația ministru
lui Afacerilor Externe al Ira
kului Hashim Jawad prîVind 
propunerea lui N. S. Hrușciov. 
„Declarația ministrului Aface
rilor Externe Jawad, scrie zia
rul „Al-Bilad", corespunde a- 
devăratelor idealuri ale politi
cii externe a Irakului, care 
militează împotriva pactelor 
și alianțelor agresive, pentru 
asigurarea păcii internaționa
le... Salutăm această declara
ție care confirmă linia anti- 
imperialistă a politicii noastre 
și sperăm că eforturile luptă
torilor împotriva imperialismu
lui vor fi încununate de suc
ces".

o Înaltă 
sovietice, 

inclusiv

Hanuri care 
de opinia

BONN 20 (Agerpres).
Corespondentul din Bonn al 

ziarului britanic „Guardian" 
relatează că, în așteptarea vi
zitei pe care și-a anunțat-o în 
capitala R. F. Germane un re
prezentant al trezoreriei brita
nice, și-au început activitatea 
cele două subcomitete întoc
mite pentru a discuta „contri
buția Germaniei occidentale, 
mai* ales în domeniul militar", 
la atenuarea 
ței de plăți 
cum se știe 
comitete au 
tru a ătenua într-o . oarecare 
măsură divergențele de vederi 
care au luat naștere între An
glia și R.F.G. în urma refu
zului Bonn-ului de a contribui 
în mod concret la rezolvarea 

'deficitului economic al An
gliei. Pînă acum, nici la Bonn 
și nici la Londra nu s-a anun
țat nimic oficial în legătură cu 
lucrările acestor subcomitete. 
„Guardian" arată că singu
rele progrese realizate în pers
pectiva vizitei demnitarului 
britanic la Bonn, ar consta în 
întocmirea unor liste pe care 
oficialitățile militare vest-ger- 
none le vor prezenta Londrei 
privind instalarea de depozite

deficitului balan- 
a Angliei. După 

aceste două sub- 
fost create pen-

militare ale Bundeswehrului în* 
Anglia. Se vorbește de aseme- 
nea, de „extinderea consimță- 
mîntului britanic de folosire a 
bazelor pentru manevrele mi
litare de la Castlem: n pen
tru tancurile vest-germane"^ 

In această privință însă, cer
curile oficiale britanice tre-‘. 
buie, după cum se știe, să înă-: 
bușe tot mai puternica opozi
ție a cercurilor largi ale opi
niei publice împotriva 
de unități militare 
mane pe teritoriul 
ziarul „Guardian" 
face ecoul nemulțumirii opi-i 
niei publice. în relatarea din; 
Bonn intitulată „Planuri în le
gătură cu alte unități vest- 
germane în Anglia" în care, 
lasă să se înțeleagă că aseme— 
nea planuri nu vor fi salutate 
cu entuziasm în Marea 
tanie.

sosirii* 
vest-ger- 
britanic. 

însuși se.

-=Ѳ=

Bri-

H«9
GEORGETOWN 20 (Ager

pres).
După cum anunță agenția 

United Press International,' 
tulburările provocate la Geor
getown (Guyana Britanică) de 
elementele huliganice aflate în 
slujba colonialiștilor au înce
tat, iar instituțiile și magazi- ■ 
nele își reiau activitatea. Po
trivit unui comunicat al Mi
nisterului Marinei al Angliei, 
cele 5 nave ale flotei mariti
me militare engleze avlnd la 
bard peste 1000 de marinari șl 
ofițeri continuă însă să sta-

ționeze în apele Guyanei 
tanice.

Ministerul Aviației al 
gliei a trimis în Guyana 
tanică 5 avioane de tip Shak- 
leton, 3 avioane ale 
militare de transport 
avioane civile.

Presa engleză arată

Bri-

An- 
Bri-

aviației 
și două

Presa engleză arată că ade
văratele forțe care s-au aflat 
în spatele acțiunilor antigu
vernamentale în Guyana Bri
tanică în încercarea de a a- 
mîna acordarea independenței 
acestei țări sînt acele forțe ca
re reprezintă 
rialiștilor din

interesele împe- 
Anglia și S.U.A.

■0

NEW YORK 20 (Agerpres).
La 14 februarie au început 

la Pittsburg negocieri între 
reprezentanții marilor socie
tăți siderurgice și sindicatului 
unit al metalurgiștilor din Sta
tele Unite in legătură cu 
cheierea unui nou contract 
lecțiv. Deși contractul în 
goare expiră de-abia 
nie a. c. președintele 
și ministrul Muncii, 
au intervenit pentru 
genta încheierea unui nou con
tract colectiv pînă cel mai 
tîrziu 1 martie. Această inter
venție este motivată de teama 
că ar putea izbucni o nouă 
grevă a metalurgiștilor, ca cea

în- 
co- 
vi- 
iu-la 30

Kennedy 
Goldberg, 
a se ur-

și de con- 
din Statele 
Început să 
mari de o-

din 1959 care a durat 116 zile 
și a fost considerată de unii 
economiști americani drept 
una din cauzele recesiunii ca
re a urmat.

Teama guvernului este de 
altfel împărtășită 
sumatorii de oțel 
Unite care au și 
stocheze cantități
țel în vederea unei eventuale 
greve.

Posibilitatea unei greve a 
metalurgiștilor decurge din 
faptul că monopolurile oțelu
lui nu sînt dispuse să satisfa
că revendicările sindicatului 
metalurgiștilor care au și fost 
anunțate.

. • iiiii:~ ...... ==:~

INDUSTRIA DIN SCOȚIA
LONDRA 20 (Agerpres).
Reprezentanții sindicatelor 

scoțiene, sare s-au întrunit la 
18 februarie la Glasgow într-o 
conferință organizată de Con
gresul sindicatelor și-au ex
primat neliniștea în legătură 
cu situația gravă din indus
tria Scoției. La această con
ferință au participat 1.500 de 
delegați. Președintele secției 
din Scoția a sindicatului na
țional al minerilor, A. Moffat, 
a criticat eu asprime politica 
Direcției naționale a indus
triei carbonifere care închide 
minele carbonifere din Scoția. 
Moffat a declarat că industria 
carboniferă a Scoției este de 
cîțiva ani în declin. Cu toate 
acestea, guvernul nu ia nici 
un fel de măsuri pentru a da 
de lucru minerilor.

Președintele Comitetului 
Confederației sindicatelor mun
citorilor din industria navală 
și constructoare de mașini din 
regiunea Clyde, Jack' Service, 
a declarat că muncitorii din 
industria navală a Scoției 
trăiesc sub continua amenin
țare a șomajului.

Din' 85.000 de șomeri cit 
numără Scoția, 12.000 au lu
crat in industria navală. Foar
te puține șantiere navale de 
pe fluviul Clyde sînt asigurate 
cu comenzi și de aceea pers
pectivele' sint cit se poate de 
întunecate.

Președintele secției din Sco
ția a Confederației sindicate
lor muncitorilor din industria 
metalurgică, Jack Irving, a 
spus că jumătate din numărul 
muncitorilor din industria me-

Perspectiva încetării războfelui din Algeria 
înfurie ultracolonialiștii din 0. A. S.

PARIS 20 (Agerpres).
In timp ce s-a anunțat că 
delegație a guvernului fran-o

cez a dus tratative cu o dele
gație a Frontului de eliberare 
națională al Algeriei pentru 
reglementarea problemei alge
riene, fasciștii din O.A.S., du
pă cum relatează agenția 
France Presse, „au declanșat 
la Alger un nou val de violen
țe și teroare".

In cursul zilei de luni, pe 
străzile Algerului au âvut loc 
ciocniri singeroase intre ban
dele de fasciști din O.A.S. Și 
poliție care s-au soldat cu nu
meroși morți și răniți, printre 
care mulți din rindurile popu
lației pașnice.

Făcind un bilanț al victime
lor atentatelor de luni ale 
O.A.S., agenția France Presse 
scrie că att murit 27 de per
soane, iar alte 23 ău fost ră
nite.

Fasciștii au intensificat, de 
asemenea, atentatele cu bom
be șl au deschis focul cu arme 
automate asupra unul hotel 
căruia i-au pricinuit serioase 
pagube materiale și asupra 
unui automobil ce ieșea din- 
tr-un spital. Cei patru ocu- 
panți ai automobilului au fost 
uciși.

France Presse relatează, de 
asemenea, că' la Alger, in noap
tea de luni spre marți, la un 
depozit militar din acest oraș,

fasciștii din O.A.S. au săvirșit 
un nou furt de arme. Ei âu 
furat 36 de puști, 16 carabine 
și 12 hrme automate, precum 
și o mare cantitate de muniție.

Observatorii politici din Pa
ris sînt de părere că intensifi
carea aețiunilor teroriste ale 
ultracolonialiștilor este deter
minată' și de faptul că în ur- 
ms tratativelor franco-algerie- 
ne se Întrevede perspectiva în
cetării războiului din Algeria.

Referindu-se la aceasta a- 
genția U.P.I. vorbește de „te
meri de o încercare de lovi
tură de stat din partea O.A.S.- 
ului" pentru menținerea „Al
geriei franceze".

CIUDAD DE PANAMA. Du
pă* cum anunță corespondentul 
agenției Prensa Latina, com
pania „Panama Canal (Corpo
ration", aparținind guv&nniui 
S.U.A., a realizat în decup ele 
o lună venituri a căror suină 
depășește de peste patru ori 
arenda anuală -pentru exploa
tarea canalului pe care aceas
tă companie o plătește guver
nului panamez.

BANGKOK. Ajutorul militar 
american acordat Tailandei va 
fi dublat anul acesta, — a de
clarat la Bangkok reprezentan
ților presei ambasadorul S.U.A. 
in Tailanda, Kenneth T. Young.

MANILA. Potrivit relatărilor 
agențiilor occidentale de presă 
blocul militar S.E.A.T.O. va 
organiza intre 2 martie și 121 
aprilie largi manevre amfibii 
pe insula Mindoro.

La manevre vor participa u- 
nități americane care stațio
nează in Okinawa, unități ale 
flotei a 7-ă a Statelor Unite 
din Pacific, unități npvale și 
terestre filipineze precum și 
unități aeriene australiene.

IN IMPAS
talurgică neferoasă a Scoției 
nu au în prezent de lucru.

William Ballantyne, adjunc
tul secretarului general al sin
dicatului național al ferovia
rilor a arătat că în momentul 
de față căile ferate din Sco
ția trec printr-o adevărată 
criză.

George Middleton, secretarul 
general al Congresului sindi
catelor din Scoția' a vorbit des
pre situația economică grea 
existentă și a criticat aspru 
politica guvernului în dome
niul salarizării.

Delegații la conferință au 
adoptat in unanimitate o re
zoluție în care cer amplasa
rea în Scoția a unor noi în
treprinderi industriale și pro
testează împotriva politicii 
guvernului in domeniul sala
rizării.

---- ------- -----
In sprijinul revoluției cubane 

SANTIAGO, CHILE 20. (A- 
gerpres).

După cum relatează agenția 
Prensa Latina, peste z.ece mii 
de persoane au luat parte la 
mitingul ținut la 18 februarie 
în capitala Republicii Chile, în 
sprijinul celei de-a doua De
clarații de la Havana. Vorbi
torii la miting au condamnat 
hot&rirlle adoptate la confe
rința de la Punta del Este, 
precum și Organizația state
lor americane pe care au 
lificat-o drept ministerul 
loniilor ăl S.U.A.

☆
GUATEMALA CITY 20 

gerpres).
O declarație comună semna

tă de numeroși lideri ăi unor 
---------------- O

ca- 
co-

(A-

partide politice, organizgjȘi 
sindicale, de tineret etc., pre
cum și de cunoscuți scriitori 
și deputați din Guatemala» 
referindu-se la faptul că pre-: 
ședințele guatemalez Ydigoras 
Fuentes a acceptat ca Guate
mala să fie folosită ca centru 
pentru pregătirea тегсегЛгПОг 
S.U.A. și ca bază în vedefrefc 
unei agresiuni împotriva Cu
bei, arată că aceasta cofifwmăi 
pe deplin caracterul criminal 
al politicii guvernului, care a 
împins țara într-o acțiune 
demnă numai de dispreț. De
clarația cheamă poporul să a- 
pere prin toate mijloacele 
dreptul popoarelor la autode
terminare și principiul neinter
venției.

partide

A fost lansată o navă cosmică americană 
cu John Glenn la bord

CAPE CANAVERAL 20 
gerpres).

La 20 februarie, ora 
(ora locală) la Cape Canave
ral a fost lansată nava cos
mică americană „Friendship 
7“ la bordul căreia se afla cos
monautul John Glenn jr„ lo- 
cotenent-colonel al infanteriei 
marine a S.U.A. La 13 minute 
după lansare navS cosmică s-a 
plasat pe orbită.

John Glenn a efectuat pri
ma rotație în jurul Pămîntu- 
lui în 89 de minute pe o orbită 
cu următorii parametri : apo
geul — 256 kilometri, perigeul 
— 160 de kilometri. Radioul a

(A-

8,48

transmis vocea lui Glenn din 
Cosmos. „O panoramă extraor
dinară". a spus el.

După cum transmit agen
țiile americane de presă, nava 
cosmică „Friendship-7“ a a- 
naerizat în Oceanul Atlantic, 
la ora 14,43 (ora locală) — 
21,43 (ora Bucureștiului) du
pă ce mai întîi au fost puse în 
funcțiune cele două parașute 
care au redus viteza de co- 
borîre. Puțin mai tîrziu cap- ? 
sula și cosmonautul au fost 
recuperate de un elicopter al 
marinei americane. John Glenn 
a declarat că se simte foarte 
bine.
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