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Crește avintui socialiste
In abatajele minei 

Aninoasa
Colectivul minei Aninoass 

este cunoscut pentru hărnicia 
și rezultatele obținute în în
trecerea socialistă. In primele 
4 luni ale anului, din abatajele 
acestei mine au fost extrase 
peste plan mai mult de 10.000 
tone de cărbune energetic.

In primele 6 zile lucrătoare 
din luna curentă minerii Ani- 
noasei au înscris pe graficul 
de .producție noi realizări. In 
acest răstimp aproape toate 
sectoarele productive ale ex
ploatării și-au îndeplinit șl 
depășit sarcinile de plan. Cele 
mai bune rezultate le-a dobîn 
dit colectivul sectorului IV за- 
re a extras peste plan mai mult 
de 200 tone de’ cărbune. Aici 
fruntașe sînt brigăzile conduse 
de Stan Gheorghe, Moisiu Re 
mus și Iancu Victor care att 
obținut randamente de ' ite 
fi tone cărbune pe post.

O activitate rodnică desfă 
.șoară în aceste zile și ninerii 
sectorului I. Pe baza sporirii 
productivității muncii cu H,2 
la sută față de plan ei au livra* 
în plus de la începutul lunii 
mai 187 tone de cărbune de bu
nă calitate.

Sectorul V Lonea 
fruntaș oe nună

încă din prima zi de muncă 
din luna mai minerii Și tehni
cienii sectorului V Lonea s-au 
instalat în fruntea întrecerii 
pe mină. De atunci șl oină în
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SUCCESE ÎN MUNCA A. D. A. S.
Oamenii muncii din Valea Jiu

lui se conving tot mai mult de a 
vantajele numeroase ce le oferă 
A.D.Â.S. asiguraților.

Această importanta instituție de 
^tat oferă asiguraților prilejul de 

/■Mț face o economie planificata, d>- 
punînd lunar cite o sumă minimă, 
pentru, ca la expirarea asigurării 
să ridice o sumă mare.

Asigurații participă, de aseme
nea, lunar la tragerile de amor
tizare avînd posibilitatea de a 
cîștiga minimul 1000 lei. In ca' 
zurile de accident sînt despăgubiți 
în raport cu gradul de invaliditate 
și suma asigurată, fără ca să atin
gă suma pentru care a fost asi 
gurat.

r In orașul regional Petroșani, la 
fiecare instituție și întreprindere 
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Inovatori fruntași de la mina Lupeni

prezent ei și-au păstrat locul 
de frunte avînd extrase peste 
plan 158 tone de cărbune de 
bună calitate. Măsurile tehni
co-organizatorice luate ca șl 
aplicarea unor metode valoroa 
se de lucru au permis mineri
lor și tehnicienilor sectorului 
V să obțină un randament me 
diu pe sector cu 215 kg. căr
bune pe post mai măre decît 
cel planificat. In mod deosebit 
s-au evidențiat brigăzile mi
nerilor Toacă Ștefan și Țăranu 
Gheorghe care au extras din 
abatajele lor 110 tone de căr 
bune peste prevederile planu 
lui.

Randamente mari 
în abataje

Minerii sectorului III de la 
mina Petrila sînt cunoscuți în 
Valea Jiului prin randamentele 
mari pe care le realizează în 
abataje. Brigada condusă dc 
Vătafu Petru, de exemplu, lu 
crînd în abatajul cameră nr. 4 
vest a obținut în luna curentă 
•jn randament mediu de aproa 
pe 8 tone cărbune pe post. Pe 
această bază membrii brigăzii 
lui Vătafu au extras peste plan 
în numai 5 zile 136 tone de 
cărbune. La rîndul 'or. minerit 
din brigada condusă de Bartok 
Iosif, lucrînd cu un randament 
de 6.5 tone pe post au extras 
Dește plan, de ia începutul lu 
nii, aproape 90 tone de căr
bune energetic. Realizări ase
mănătoare au obținut și bri
găzile minerilor Purda Con
stantin, Gîșlaru loan. Olteanu

sînt agenți și responsabili cu mun
ca A.D.A.S. Majoritatea dintre ei 
lucrează cu convingere și depun tot 
interesul, realizînd și depă
șind planurile de încasări trimes
triale. Exemplu : Florea Dumi
tru de la E. Ăl. Aninoasa a depă
șit planul de încasări pe trimes
trul I 1962 cu 230 la sută, reu
șind să înscrie și un număr dej 
80 noi asigurați. Niculescu Anton 
tot de la E. M. Aninoasa a reușit 
șă cuprindă în asigurări peste 80 
Ia sută din angajații sectorului III; 
iar.Cadiu Sergiu și Anițescu loan; 
ambii de la E. M. Petrila -au de
pășit planul cu 160 la sută și au 
reușit să aducă la zi încasările la 
sectoarele ce le-au fost încredin
țate.

B. MARIN
corespondent

Silvestru și altele din sectorul 
III al minei Petrila.

Se extind procedeele 
avansate de lucru

In exploatările miniere din 
Valea Jiului se extind tot mai 
mult procedeele avansate de 
lucru. Armarea metalică1 și cu 
inele de bolțari cîștigă mereu 
teren. In primele 4 luni ale a- 
nului s-au armat metalic, pe 
întregul bazin, 12.506 m. 1. de 
galerie, iar cu inele de bolțari 
— 1170 m.l. Numai în luna a- 
prilie, în minele Văii Jiului ău 
fost armați în fier 3263 m.l. 
de galerie. Armarea metalică 
a fost extinsă, de asemenea, la 
19 abataje frontale și 4 aba - 
taje cameră. Volumul produc
ției extrase în primele 4 hurt 
ale anului din abatajele ar
mate în fier se ridică la 303.610 
tone de cărbune cocsificabil șî 
energetic.
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Acțiunea de înfrumusețare a 
localităților noastre se desfă
șoară cu succes în cartierul Li 
vezeni-Petroșani. Iată pe gos
podinele Meca Gheorghița, Szen 
Irina, Fiilop Iolan, Kafai Irma, 
Siklodi Gizela și Banta Laszlo 
— locatari ai blocului nr. 14, 
scara III — lucrînd la amenaja
rea unui spațiu verde în jurul 
blocului lor.
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Gospodărirea și înfrumusețarea orașului - 
in centrul preocupării noastre

O dată cu sosirea primăverii, 
natura a îmbrăcat haină nouă. 
Și ca la un semnal, potrivit 
unei tradiții a vremurilor noas
tre, cetățenii au pornit la ac
țiunea de înfrumusețare a lo
calităților.

Sfatul popular al orașului 
Lupeni se mîndrește cu depu 
tați ca minerul pensionar Do- 
țiu Avram, Pușcariu Emilian, 
Zamfir Iuliana, secretara or
ganizației P.M.R. — sat Bărbă- 
teni, Farkaș Erna, prim mais
tru la Viscoza Lupeni, gospo
dina Bidea Ecaterina și mulți 
alții care s-au situat în frun
tea' cetățenilor la acțiunea de 
înfrumusețare a orașului. Cu 
ajutorul deputaților, sfatul 
popular al orașului Lupeni și-a 
propus să mobilizeze în aceas
tă perioadă majoritatea cetă
țenilor din Lupeni la presta
rea a 380.000 ore muncă pa
triotică la gospodărirea și în

frumusețarea o. 
rașului, pentru 
realizarea unei 
eoonomii în va
loare de un 
milion lei.

Obiective im
portante ca : a- 
menajarea dru
mului către 
spitalul cel nou 
și stadionul Mi
nerul, Ilumina
rea acestui 
drum, стёагеа 
de--noi spații 
verzi și solare 
pentru copii, 
reparări de 
drumuri și po
duri, curățiri de 
canale, curți și 
străzi, împrej
muiri, refaceri 
de ziduri de 
sprijin, lucrări 
pentru care a- 
vem un fond 
aprobat în va-

; Frumoasă ești patria mea ! ;
J Ca si , vacantele petrecute de
• studenți pe litoralul însorit al
* mării sau în taberele din munți, 
J excursiile de studiu sînt prilejuri 
t minunate de cunoaștere a frumu
* seților țării și a grandioaselor 
ț realizări ale regimului nostru de-
♦ mocrat popular.

{ Pentru studenții Institutului de 
mine din Petroșani, excursiile de 

ț studiu au devenit tradiționale. 
T Nu de mult studenții anului 111, 
♦ facultatea de mine, au făcut o 
; astfel de excursie.
J ...Trenul ne-a dus cu grabă. 
* Bucureștiul a fost prima țintă a 
! excursiei noastre. El ne-a oferit 
î si primele impresii. Capitala ne-a 
f primit cu noile cartiere munăto- 
l resti construite recent.
î In București, la Uzinale .,23 
I August" și „Republica" am tnr 
T tîlnit puternicul avînt al indus- 
I triei noastre metalurgice și coru~ 
I tructoare de mașini.
J Măreața luptă a omului pen ■ 
» tru a-i smulge naturii neprețuitele 
ț comori, ni s-a înfățișat în uria- 
J șele „camere: înalte transversale" 
T ale salinei Slănic-Prahova, una 
4 dintre cele mai mari saline din 
î țară.... Lumina fluorescentă a tu~ 
? burilor de neon, ce luminează l»~ 
î curile de muncă de aici redă rm 
! puternic contrast cu condițiile mi- 
t zere de muncă ale minerilor din
I trecutul acestei saline 

loare de 1.164.000 lei, vor ti În
făptuite cu sprijinul cetățeni
lor antrenați în munca de gos
podărire și înfrumusețare а оч 
rasului de către deputății sfa = 
tului popular.

Extinderea unor parcuri șl 
zone verzi, repararea unor 
străzi, drumuri, podețe și gara 
duri, plantarea de pomi și ar
buști ornamentali, iată doar 
cîteva din lucrările pțeconiza-î 
te pentru înfrumusețarea ora
șului, lucrări care au fost cu
prinsei in planul de măsuri at 
comandamentului orășenesc. 
Toate lucrările ce tac obiectul 
planului de măsuri întocmit în 
acest scop ău fost repartizate 
pe colective. Astfel, s-a repar
tizat pe deputați și pe unitățile 
economice din oraș cite o por-> 
tiune din parcurile și zonele 
verzi ale Lupenlului. De exem
plu parcul fruntașilor din сеп-ч 
trul orașului S fost dat în în 
grijirea deputaților de la pre- 
parația Lupeni. Mobilizînd uri 
mare număr de cetățeni, de
putății de aici au reușit să 
reamenajeze rondurile de flori, 
peluzele, să împrejmuiască o 
porțiune a parcului, să vop ’ 
sească băncile. La fel, comite
tul de femei a luat în îngrijire 
zona verde din Octogon si din 
fața blocurilor cartierului Cen
tral. Aici mina gospodărească 
a harnicelor femei, deputate 
și casnice și-a lăsat pregrtănt 
amprentă.

Ne aflăm in toiul muncilor 
de amenajări de primăvară șl 
de înfrumusețare a cartierelor. 
£â chemarea lansată de Sfatul 
popular al orașului Vulcan 
centru cea mai frumoasă loca
litate, cartier și bloc să răs
pundem cu toții, cetățeni al 
orașului Lupeni, prin . muncă 
entuziastă, punînd în centrul 
preocupării noastre realizarea 
obiectivelor stabilite în pianul 
de măsuri, menite să ducă la 
înfrumusețarea orașului nostru.

VICTOR BRAȘOVEANU 
președintele Sfatului popular 

al orașului Lupeni

4
Un alt~ obiectiv, Ploieștiul ' — + 

Orașul petroliștilor — cu uriașele 4 
sale blocuri și cU rafinăria nr. I, î 
ne-a impresionat puternic. Aid j 
am urmărit' cu interes procedeele 4 
de prelucrare ă țițeiului. 4

Popasul făcut apoi pe malul 4 
Bi cazului ne-a adus satisfacția t 
neasemuite. Rodul hărniciei, pri- 4 
ceperii și al elanului oamenilor I 
muncii din țara noastră, sub con- ț 
ducerea înțeleaptă a partidului, j 
aici ni s-a înfățișat sub aspectul + 
stăvilarului hidrocentralei „V. I. î 
Lenin“ de la Stepând, al uriașțr * 
lui lac de acumulare lung de 45 J 
km. 4

Peisaje unice am admirat la I 
Slănicul Moldovei, Poiana Brașor.A 
și Dumbrava — Sibiu. Aici am j 
simțit o parte din bucuria oame.- • 
ntlor muncii vernți să se odihnea*. J

Multe lucruri interesante ne~a l 
fost dat ■ să vedem și la uzinele j 
..Steagul roșu" — Brașov și „In- ♦ 
dependența" — Sibiu. î

Cutreierînd țara într-o. excursie J 
de studiu și vizitînd cîteva din J 
obiectivele economice ale ei, e- j 
biective crescute odată cu Repu ț 
Mica, am dat glas bucuriei de J 
a avea prilejul să cunoaștem far- * 
mecul și bogăția patriei noastre J 
exclamînd : „Frumoasă ești patria J 
mea!". *

V. DRAGAN Z
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Ar fi bine dacă
Arboretumul I. N. cxr. Simeria

fflfn frumusețile 
regiunii noastre

de nord).

exotice, coloritul fas- 
șf vecinătatea Mure- 
loculul un pitoresc 
cu totul din comun.

Situat In lunca riului Mureș, 
pe o suprafață de circa 70 ha., 
Arboretumul I.N.C.E.F. Simeria 
constituie cea mai importantă 
șl mai pitorească rezervație 
dendrologică din țara noastră. 
Realizat cu mulți ani în urmă, 
prin aclimatizarea unor specii 
exotice intr-o pădure indige
nă cu ulm, plop și stejar, Ar
boretumul cuprinde în prezent 
o colecție valoroasă de arbori 
și arbuști rari 
(rășinoase, mag. 
oblii, bambuși) 
In special din 
flora Asiei și a 
celor două A- 
merici (de sud și

Grupurile de conifere, izvoa
rele, desișul verde, împreunat 
de la un capăt la altul Je plan
te agățătoare, bogăția uluitoa
re de flori 
cinant cît 
șului dau 
unic, ieșit

In Arboretum, colecția de ar
bori și plante cuprinde, după 
cea mai recentă statistică, 530 
specii. Printre speciile rare cul
tivate, bradul de Caucaz. chi
parosul de baltă (unul din pu
tinii rășinoși ca re-și leapădă 
frunza toamna), eucaliptul ar
borele de tulipan. eucomia ar
borele de plută, ienupărul co
lumnar, nucul negru, Sitarul 
american, magnoliile de China 
șf bambusul negru brumăriu o- 
«upă un loc de frunte.

Desăvîrșind frumusețea Ar- 
boretumului, pe platouri înso
rite și In zone anume create 
trăiesc și se înmulțesc cerbi lo- 
pătari, căprioare, păuni, fazani 
aurii și cîteva selecții de iepuri 
canadieni.

In anii regimului democrat- 
popular Arboretumul a fost de
clarat Monument al naturii și 
dat in grija Stațiunii experi
mentale Simeria a Institutului 
nxjional de cercetări forestiere 
— I.N.C.E.F.

Tot în acești ani s-au con
struit și 'dezvoltat sere și pe
piniere speciale (pe o suprafa
ță de |5 ha.) în care se cultivă 

„Gospodina" Bejenaru Elvira 
din Petroșani str. Republicii nr. 
46 aruncă resturile menajere de la 
etajul 111.

o

Vecinelor, ferițrva. Colocatara noastră de la 
trei iar „face curățenie'1.

specii forestiere indigene și de 
peste hotare pentru experi
mentare. Desfășurînd o rodni
că activitate de cercetare, a- 
meliorare, refacere, aclimatiza
re și multiplicare a speciilor 
forestiere și de ornament va
loroase, personalul Stațiunii 
experimentare Simeria a obți
nut nu de mult, pentru mate
rialul produs și trimis la expo

ziția internațio
nală de la Er
furt 3 medalii 
de argint.

Prin schimbul 
direct cu gră

dinile botanice și institutele 
de specialitate de peste hota
re, în parc sînt introduse noi 
și noi specii de arbori, arbuști 
și plante care intr-un viitor a- 
propiat vor acoperi complet 
urmele hide lăsate de capita
liști pe plaiurile dezgolite de 
păduri și vor înfrumuseța ora
șele patriei noastre.

Laborator in 
mijlocul naturii 
și loc minunat 
de recieiere și 
instruire pentru 
cei ce muncesc, 
parcul atrage 
sute de drumeți 
care-i străbat a- 
leele șerpuite 
admirînd cu ne
saț Ia fiecare 
pas noi și noi 
splendori. As
cunse cu invidie 
și ură în trecut, 
aceste splendori 
au devenit azi 
un bun al între
gului 
Deschis 
minerii, 
ratorii, 
tii, 
toți 
muncii din Va
lea Jiului pot 
organiza cu u- 
șurință excursii 
colective In a- 
cest Ioc. Odată 
realizate, impre
siile culese în 
timpul vizitei In 
Arboretum nu 
vor mai putea fi 
uitate ușor.
A. NICHIFOREL

popor, 
zilnic, 

prepa- 
textillș-

sondorii. și 
oamenii'

De necrezut și totuși 
adevărat: scoicile din u~ 
nele bălți ale Dunării 
sînt producătoare de per
le ! Și nu este vorba de
stridii, ci pur și simplu spună 
de scoicile comune de 
baltă și de ape curgă
toare.

Multe legende a ză
mislit misterul formării 
perlelor. Strălucirea lor 
catifelată, amintind luci
rea stropilor de rouă in 
bătaia primelor raze de 
soare ale răsăritului, i-a 
făcut pe oameni să crea
dă. în antichitate, că rouă, 
fecundînd cochilele între
deschise ale scoicilor, dă 
naștere perlelor de culoa
rea cerului — mai înou- 
rate sau mai limpezi, du
pă seninătatea zorilor

Dar vremea legende
lor a trecut- Astăzi se știe 
că perla se formează în 
urma unei iritații sau ră
niri ușoare a scoicii, cau
zată fie de un vierme, 
mic, fie de un grăunte de 
nisip sau de orice alt 
corp străin pe care scoi
ca încearcă să-l izoleze- 
tnconfurindu-l cu înveli
șuri sferice de sidef, se~

...Districtul de drumuri Li- 
vezenl ar lua măsuri pentru 
astuparea gropilor formate in 
asfaltul șoselei Petroșani—Lu- 
peni pentru ca atît pasagerii 
autobuzelor cit și conducăto
rii auto să nu mai aibă senza 
ții tari pe traseu.

...Controlul tehnic de calita
te al T.A.P.L. ar trece mai des 
pe la laboratorul de patiserie 
din Petroșani cît șl pe la cel 
din Lupeni pentru a constata 
calitatea produselor de patise
rie șl în special a cozonacului 
și înghețatei care uneori nu 
sint la nivelul cerințelor.

...Sectorul I.C.O. Lupeni Îm
preună cu sfatul popular local 
și cu sprijinul deputaților ar 
trece Ia astuparea gropilor fă
cute cu luni in urmă pe dru
mul care duce în cartierul Ca 
rolina de sus din Lupeni care, 
rămase desfundate, fac impo 
sibilă circulația pe drum a ve
hiculelor și chiar a pietonilor.

«••••••в'

Perle de Dunăre
cretat de țesutul epite
liul. Născută din dure
re, această capodoperă a 
naturii 
mistui 

l-a făcut pe ch'r 
francez Dubois să 
că „cea mai fru- 
perlă nu este da- 
strălucit sarcofag

moașă 
cit un 
al unui vierme".

Acesta fiind misterul 
formării perlelor, nu-t 
de mirare că le aflăm și 
în trupul scoicilor comu
ne de baltă sau de apă 
curgătoare. In țara noas
tră, cele mai frumoase 
perle s-au văzut în co
muna Măceșu de Jos-, 
unde avînd 4 și cbiar 6 
mm. diametru, precum și 
în comunele Cîrna și 
Poiana Mare din regiu
nea Oltenia, provenind 
din bălțile Dunării. Cînd 
pun femeile scoicile la 
fiert, rămîn — uneori 
perle pe fundul ceaunu
lui și copiii se joacă cu 
ele. Unele sînt mai albe, 
altele mai gălbui și ele 
formă apropiată de cea 
sferică. Cîteva perle gă
site în trupul scoicilor ce 
trăiesc prin bălțile Dună
rii pot ți văzuse și in 
Muztut raional dm Cora ■ 
bia.

punctele turiș
Așezată în mijlocul unei poeni alpine de un pitoresc InWL- 

tător, cabana Piatra arsă constituie unul din 
tice de mare atracție aflate lnmunții Bucegi.

IN CLIȘEU : Cabana Piatra arsă.
------------------ ©-------------------

9 T .1 A T
...vechii egipteni cunoșteau clo

citoarele de pui artificiale ? Cu 
ajutorul căldurii solare și a unor 
instalații adecvate ei reușeau să 

din aceste clocitoare pînă 
de pui la o recoltă.
ei dețineau secretul de a 
țesătură să dureze mii de

scoată 
la 900

,.tot 
face o 
ani. Stofele găsite în mormintele 
faraonilor s-au dovedit, după 4090 
de ani, la fel de rezistente și de 
suple ca și pe vremea cînd au fost 
țesute.

Sera de flori de la termocentra
la Paroșeni construită nu de mult 
din materiale recuperate și ame
najată prin muncă voluntară ri
valizează azi cu toate celelalte se
re din Valea fiului. Ea produce 
sute de trandafiri, petunii, garoafe 
și alte specii de plante decorative 
care transplantate sub îngrijirea 
grădinarului Lăzăruț Petru au 
transformat incinta uzinei intr-un 
adevărat parc.

IN CLIȘEU: Interiorul serei 
termocentralei Paroșeni.

Curiozități
• Nu orice singe e roșu. La 

unele nevertebrate sîngele e gal 
ben (pigmentul are la bază sulf 
și fier și se numește clorocruo- 
sjnă ca la insecte). La raci, sîn
gele este de culoare albastru pa
lid, iar la unele animale este chiar 
incolor.

• Multe specii de șerpi aud cu 
vîrful limbii extrem de sensibil 
la cele mai mici vibrații sonore.

• In secolul al III-lea i.e.n 
Aristotel a descris 450 de specii 
de 
lea 
ma 
lea

animale. In secolul al XVIII- 
Linne a descris 4000. In pri- 

jumătate a secolului al XIX- 
se cunoșteau 18.000. Numărul

ti ■

o-

U-
de

...Vechii chirurgi din Alexan
dria (Egipt) făceau cu multă în- 
demînare operații pe creier ? Ei 
se serveau pentru deschiderea cu
tiei craniene de instrumente din 
metal perfect adaptate acestor 
perații.

...In India exțstă și astăzi o 
riașă coloană de fier veche 
4000 de ani, care nu prezintă nici 
urmă de rugină ? Coloana măsoară 
18 m. înălțime și este expusă tu
turor intemperiilor.

...Filozoful Aristotel folosea pe
nița din metal cu trei secole și 
jumătate înaintea erei noastre ? A- 
semenea penițe făcute din bronz 
au fost descoperite și în unele 
morminte ale romanilor.

.. Carele romane aveau dispoziti- 
ve cu care măsurau automat dis
tanțele parcurse ? Aceste dispozi
tive constau fie dintr*un cadran 
al cărui arătător se mișca în ra~ 
peni cu distanță străbătută, fie din 
niște bile care cădeau într-o cutie 
lâ iin anumit număr de învîrtituri 
ale roților.

... Chinezii 
europenilor 
tipar ? Ei 
încă din secolul al XII-lca, 
timp ce în Europa Gutemberg le-a 
inventar abia în secolul al XV- 
lea.

...Cel mai vechi tunel săpat în 
pămînt a fost realizat dyi ordi
nul reginei Semiramida ? Tunelul 
constituia o cale 
cretă între cele 
reginei și avea 
plăci de piatră 
între ele cu un

au inventat înaintea 
literele mobile pentru 
tipăreau în acest fel 

în

de circulație se- 
două palate alte 
pereții zidiți în 
care erau lipite 

produs bituminos.

-=0=-

De un milion de ori
tip de microscop e- 

a fost realizat după 
cercetări

Un nou 
lectronic 
numeroase studii și 
în laboratoarele de optică elec
tronică ale Academiei de Ști
ințe din Brno (R. S. Cehoslova- 1 
că). Caracteristic pentru noul 
tip de microscop este faptul că 
poate da, printr-un sistem spe
cial de reglare, o mărire varia 
bilă, în limitele a 200.000 pînă 
la 1.000.000 de ori.

zoologice
acestora a crescut în jurul anului 
1900 la 500.000. In prezent zoo
logii numără 1.000.000 de spe
cii. Dar n-au ajuns încă la sfîrșit.

• Lumina pe care o emană peș
tii în curs de putrezire este cauza
tă de o bacterie. Astfel, cadavrele 
animalelor marine, în special pești 
dacă se udă cu apă sărată și se 
țin la o temperatură de 
mativ 100 °C după două 
vin luminoase.

aproxi- 
zile de-

• Pasărea muscă este singura 
pasăre de pe glob care poate zbu
ra înapoi.

* Broasca braziliană mușcă și 
latră tocmai ca un cîine.
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Sâ asiguram participarea actlvâ a muncitorilor
la organizare a și c o no псе rea producției’

» 
t 
ț
i 
ț
♦
i
♦

Realitatea concretă din întreprinderi confirmă, prin e- 
xemple vii, importanța și eficiența participării nemijlocite 
a oamenilor muncii la organizarea și conducerea produc
ției. Această participare, exercitată prin consfătuirile de 
producție, îmbină armonios intr-un efort creator colectiv, 
îndreptat spre realizarea sarcinilor economice, conducerea^ 
unică cu priceperea și experiența în producție a muncltoț 
rilor, tehnicienilor și inginerilor. Particîpînd la dezbaterea 
largă in consfătuiri a problemelor ridicate de producție, ei 
vin cu sugestii și propuneri valoroase pentru îmbunătățirea 
procesului de produoție. , Studiate cu atenție și aplicate 
în viață, propunerile venite din masă constituie un instru
ment prețios prin care sînt descoperite și puse în valoare 
noi rezerve interne pentru sporirea producției și productivi 
tății murcli îmbunătățirea calității produselor și reduce
rea prețului de cost. In pagina de față sînt redate cîteva 
aspecte despre piodul în сам sînt făcute în consfătuiri șl 
cum sînt aplicate în producție propunerile muncitorilor, la 
sectoarele miniere de la exploatări și secțiile altor între
prinderi și unități economice din Valea Jiului.
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Propuneri concrete 
și roadele aplicării lor

Colectivul secției а Ш-а de 
la Viscoza Lupeni a îndeplinit 
planul de finisare a firelor ar
tificiale pe primul trimestru al 
acestui an in proporție de 103,2 
la sută și a sporit productivi
tatea muncii planificată cu 
peste 3 la sută. In același timp 
s^a îmbunătățit simțitor și ca 
litatea producției. De pildă, 
producția de fire extra și pri
ma depășește volumul planifi
cat cu 3,1 la sută, în timp ce 
producția de fire de calitate 
inferioară a scăzut cu 1,2 lâ 
sută.

Un rol important în obține
rea acestor rezultate l-au avut 
și consfătuirile de producție. 
Comitetul secției sindicale, pre
ședinte Berchez Maria, îndru
mat de organizația de partid 
și cu sprijinul conducerii sec 
ției organizează lunar consfă
tuiri de producție prin care 
muncitoarele de aici participă 
nemijlocit la organizarea șl 
buna desfășurare a producției. 
Aceste consfătuiri se țin lunar, 

•către sfîrșitul lunii. Ele 
bine organizate. Colectivul 
ției analizează felul în 
s-au realizat sarcinile de 
pe luna respectivă, cum au fost 
traduse în viață propunerile 
făcute în consfătuirile anteri
oare. Apoi, se dezbat sarcinile 
de producție pentru luna ur
mătoare, se fac propuneri pri
vind îndeplinirea cu succes a 
acestora, pentru ridicarea ca
lității producției și sporirea 
productivității muncii. Toate 
acestea au contribuit la buna 
desfășurare a procesului de 
producție, la îndeplinirea rit
mică a sarcinilor de plan.

Conducerea administrativă a 
secției s-a ocupat îndeaproa- 

, pe de Îndeplinirea propuneri- 
-л lor făcute în consfătuirile de 

producție. Aceste propuneri au 
fost afișate în secție și la ga
zeta de perete cu termene 
îndeplinire. Așa de pildă 
consfătuirea ce a avut loc 
prilejul dezbaterii cifrelor 
plan pe 1962 muncitoarele din 
secție au făcut o serie de pro
puneri bune. Tovarășa Berchez 
Maria a propus să se ia măsuri 
pentru repararea cărucioarelor 
existente și confecționarea al
tora noi. Propunerea a fost bi
ne venită și se aplică cu suc
ces în ce privește repararea 
cărucioarelor, imediat ce se 
constată defecțiuni. Problema 
confecționării de noi cărucioa
re, depășind posibilitățile sec
ției, a rămas șă fie rezolvată 
de conducerea întreprinderii, 
căreia 1 s-a adus la 
ță acest lucru prin 
sindicatului și care a 
suri in acest sens.

Brigadiera Magyar 
propus vopsirea 
pentru răsucit, în scopul evi
tării încurcărilor de denier, pro

sînt 
sec- 
care 
plan

de 
în 
cu 
de

cunoștin- 
comitetul 
luat mă-

Susana a 
cartoanelor

Cum și-ar putea atinge scopul consfătuirile 
de producție la sectorul IV A Lupeni

punere ce a fost realizată în 
bună măsură. Tot în urma unei 
propuneri, se recondiționează 
lunar între 1000—2000 buc. de 
astfel de cartoane. O propu
nere eficientă s-a făcut în 
consfătuirea ce a avut loc In 
luna februarie. Ea constă în in
troducerea unui registru pen
tru controlul calității la spr- 
tarea sulurilor. In urma intro
ducerii acestui registru, se poa
te urmări calitatea producției 
pe fiecare muncitoare.

Înainte se întîmpla ca bo
binele și sculurile să prezinte 
multe defecțiuni — scame In 
interior, murdărie, fire torsio
nate — care se constată Ia 
sortare. De cînd se trec în re
gistru, în dreptul fiecărei mun
citoare, deficiențele constatate, 
se lucrează cu mâi multă gri
jă, cu mai mult interes pen
tru îmbunătățirea calității pro 
ducției, fapt pentru care mun
citoarelor li se acordă prime 
de calitate. Ca urmare, calita
tea producției s-a îmbunătățit 
simțitor, lucru care este dove
dit șl de reducerea considera
bilă a reclamațiilor din partea 
beneficiarilor.

Experiența bună acumulată în 
acest sens trebuie aplicată în 
continuare de colectivul sec
ției, de celelalte secții 
treprinderli. Comitetul 
sindieale, cu sprijinul 
cerii secției, trebuie să
te și mai mult această expe
riență, să militeze pentru ca în 
consfătuiri să' se facă cît mai 
multe propuneri privind îmbu
nătățirea procesului de produce 
ție, care să fie aplicate în teri 
menele stabilite, să lupte pen
tru continua 
organizării și 
sfătuirilor de

ale ln- 
secției 

condu- 
dezvol -

Ia perioada trimestrului I din 
acest an, activitatea depusă în pro
ducție de colectivul sectorului IV 
A de la mina Lupeni s-a desfășu
rat sub posibilități. Cu excepția 
lunii martie, sectorul nu și-a rea 
lizat sarcinile ce i-au revenit, răt- 
mînînd sub plan în ianuarie cu 
621 tone de cărbune, iar în fe
bruarie cu aproape 2.000 de tone. 
Această situație impunea ținerea 
unei consfătuiri de producție bi
ne organizate, pentru ca în cadrul 
ei să se dezbată problemele ma
jore pe cate le ridica producția și 
să fie adoptate hotăriri concrete, 
bine gîndite, în vederea îmbună
tățirii activității economice a secto
rului. Un rol primordial revenea 
în atingerea acestui scop propune 
rilor făcute în consfătuire de mun
citorii sectorului. Cum le aplică 
în viață conducerea sectorului IV 
A și comitetul sindical de secție 
respectiv ?

Instrucțiunile C-C.S. privind or
ganizarea și desfășurarea consfătui
rilor de producție în lumina indi
cațiilor date de Rezoluția celui 
de-al IV-lea Congres al sindica
telor din R.P.R. constituie jaloane 
precise de orientare în ce privește 
modul de rezolvare a propunerilor 
făcute în consfătuirile de produc
ție. Conducerea sectorului IV A 
și comitetul de secție și-au per
mis însă să se abată de lă instruc
țiuni în ce privește data ținerii 
consfătuirilor. Astfel, prima consfă
tuire din acest an a fost organi
zată la data de 7 martie, iar a 
doua la 5 aprilie.

Mineri șefi de brigadă, maiștri 
și alți factori, care contribuie la 
organizarea producției în sectorul 
IV A, participă și fac propuneri 
în consfătuirile organizate pe sec
tor. In consfătuirea din 7 martie, 
care a analizat situația producției 
din perioada ianuarie ■ februarie, 
au fost făcute unele propuneri 
Șeful de brigadă Berețchi Mihai a 
arătat atunci că munca brigăzilor 
miniere, care lucrează la orizontul 
600, era mult frînată din cauza lip
sei de material lemnos. Această 
lipsă au șemnalat-o în consfătuire 
și brigadierii Prisecaru C., Ocnea- 
nu C., Vărzaru M., Bartuș loan și 
alții. Șefii de brigăzi au făcut pro
puneri concrete referitoare la fe
lul cum sectorul trebuie să orga
nizeze și să urmărească trimiterea 
lemnului în 
ajungă în 
și la timp 
Brigadierul 
pus să fie
tru transportarea
Mulți mineri au criticat în consfă
tuire partea mecanică pentru fap
tul că nu-și făcea pe deplin dato
ria, din care cauză defectele me
canice se țineau lanț- Topograful 
sectorului, tov. Macra Virgil a 
arătat că la brigăzile de pregătiri 
conduse de minerii Ocneanu C.,

Prisecaru C. ți altele nu sînt res
pectate monografiile de 
direcția și panta prescrise lucrări
lor miniere.

Desigur aceste propuneri 
mărit îmbunătățirea muncii 
sector. Dar oare rezolvau ele pro
blemele care se ridicau în sector 
în perioada ianuarie—-februarie,
cînd colectivul avea o datorie față 
de plan de aproape 3000 tone de 
cărbune ? Desigur di nu. Mersul 
nesatisfăcător al producției în sec
torul IV A era determinat de cau
ze mult mai adinei de ordin teh
nic și organizatoric, 
tarea acestor cauze 
procedat, așa cum se

armare,

au ur- 
în

Pentru depis- 
ar fi trebuit 
indică in ins-

Organizarea șl desfășurarea 
consfătuirilor de producție 

să se facă în lumina 
instrucțiunilor С. C. S.

iectivului se afla luna mattie în 
care munca la extracția cărbune
lui trebuia să se desfășoare ire
proșabil. pentru a se recupera rit 
mai mult din minusul de produc
ție de pe ianuarie — februarie și 
încheia trimestrul I cu realizări bu
ne. Insă, datorită modului defec
tuos de organizare și 
consfătuirea a servit 
acestui scop. Nu-i de 
fel faptul că, peste 
consfătuirea din ziua 
lie, participanții la consfătuire în
tre care minerii. Ocneanu Cons
tantin, Văczaru M., Doboi loan; 
Popescu Ioan, Pocol Viorel și al
ții se plîngeau iarăși de lipsa ma
terialului lemnos și făceau noi pro
puneri pentru remedierea acestei 
deficiențe de aprovizionare. Ce se 
întîmplase cu propunerile făcute în 
consfătuirea anterioară ? Nerezol
vată a rămas și propunerea briga
dierului Berețchi Mihai de a se 
confecționa lăzi pentru transportat 
praful inert și șistificarea, precum 
și altele. Cu toate acestea, șefii de 
brigadă au venit cu noi propuneri. 
Minerul Ocneanu Constantin a 
propus conducerii sectorului să-i 
dea brigăzii un cărucior cu cupă 
basculantă, pentru a putea trans
porta sterilul necesar rambleierii 
galeriei 
stratului 
gadieri

desfășurare, 
prea puțin 
mirare asc
et lună, la 
de 5 apri-

de cercetare din culcușul 
5 orizontul 480. Alți bri- 
ca tov.

cu

îmbunătățire a 
desfășurării con- 
producție.

S. EKAKT

subteran, ca acesta să 
cantități îndestulătoare 
la locurile de muncă. 
Berețchi Mihai a pro- 
confecționate lăzi pen- 

prafului inert

Discuțiile în consfătuiri — orientate către 
problemele centrale ale șantierului

In fiecare consfătuire de pro
ducție de la șantierul Lupenl, 
după expunerea referatelor, 
constructorii iau cuvintul la 
discuții în cadrul cărora fac și 
diferite propuneri. Mai activi 
sînt tov. Ghebedi Alexandru, 
Feleki Gavrilă, Cătănoiu Ghe- 
orghe, Mic Constantin, Nebunu 
Dumitru și alții care caută so
luții pentru rezolvarea greută
ților întîmpinate șl îmbunătă
țirea activității zilnice pe șan 
tier.

O bună parte însă a propu
nerilor făcute la aceste con
sfătuiri se pot numi simple ce
reri de materiale în legătură 
cu problemele de aproviziona
re a brigăzilor. Nu se fac pro
puneri .de probleme majore ale 
producției cum sînt organiza

rea muncii in brigăzi complexe 
adaptate specificului diferite
lor meserii, mecanizării tencu
ielilor exterioare pentru obți
nerea unei scurtări substan
țiale a termenelor de execuție 
și reducerea prețului de cost, 
mecanizarea parțială a muncii 
fierar-betoniștllor, a săpători
lor de teren în spații largi, pre 
fabricarea din timp a șarpan
telor de blocuri pentru redu
cerea duratei de construcție, 
mecanizarea lucrărilor de zu
grăveli șt vopsitorii etc.

Este necesar ca, in consfă • 
tulrl, discuțiile să fie astfel o- 
rientate ca propunerile făcute 
de muncitori să fie axate pe 
problemele majore ale activi
tății de pe șantier.

trucțiunile C.C S., la formarea de 
colective alcătuite din muncitori 
fruntași, tehnicieni și ingineri din 
sector care să elaboreze și să pre
gătească temele puse în dezbaterea 
consfătuirii. Nu s-a procedat așa 
și, ca urmare, consfătuirea nu și-a 
putut-atinge scopul.

Consfătuirea de producție din 7 
martie a avut însă și alte deficien
țe care au diminuat ârit rolul ei 
cît și posibilitatea de a se lua ho
tăriri colective, bine gîndite,
eficiență în munca sectorului. In 
încheierea consfătuirii ar fi fost 
necesar — pe baza propunerilor 
făcute de participant! -r să se sta
bilească măsuri precise pentru ri
dicarea producției la nivelul sar
cinilor de plan. In loc să se facă 
acest lucru, în ultima parte a 
consfătuirii, s-a trecut la. dezbate
rea unei probleme de... sport. S*au 
luat și hotăriri despre modul cum 
să se procedeze pentru ca întreg e- 
fectivul sectorului să fie încadrat în 
colectivul sportiv „Minerul". In 
acest fel, consfătuirea de produc
ție s-a transformat în ședință sin
dicală. Or, instrucțiunile C.CS. 
atrag atenția comitetelor sindica
telor de a se feri să alunece pe 
panta transformării consfătuirilor 
în ședințe sindicale care dezbat 
probleme ce nu se referă la or
ganizarea producției.

Conducerea sectorului IV A și 
comitetul secției sindicale au alu
necat pe această pantă întt o cons
fătuire cheie pentru soarta pla
nului de producție pe prunul tri
mestru al acestui an. In fața co--

1 Consfătuirile de producție 
i organizate anul acesta de sini 
) dlcate și-au demonstrat rolul 
,1 important ce-l au In mobili- 
) zarea maselor de oameni al 
< muncii <a rezolvarea proble- 

melor ridicate de realizare» 
sarcinilor de plan. Exemple 

» de consfătuiri de producție 
• bine organizate, pot fi date 

? de la sectoarele I Lonea, I șt 
? II Uricani, II și Ш Lupeni, de 
( la întreprinderea Viscoza Lu-) 
'> peni, U.R.U.M.P., preparațift 
'> Petrila etc. Dar nu toate sin- 
? dicatele și conducerile teh- 

nlco-administratlve acordă a- 
eeeași atenție consfătuirilor 
de producție, organizării lor, 
rezolvării cererilor și propu 
nerilor făcute in consfătuiri 
de participanți. Nu sînt for
mate colective care să pre
gătească temele puse in dez
baterea consfătuirilor. Din a- 
ceastă cauză în unele consfă 
tuiri sînt făcute propuneri 
minore, cele majore fiind 
scăpate din vedere. In alte 
cazuri propunerile sînt doar 
..notate" și rămîn numai pe 
hîrtie, fără a fi aplicate. ,

î 
l

Rush Vașile și
Cristian Pompei au propus ca a-
batajele cameră în care lucrează
brigăzile lor să fie dotate cu un
număr mai mare de ciocane de a-
bataj. Au fost făcute și alte propu
neri în consfătuire. Șeful secto
rului, tov. ing. Davidescu Gh. și-a 
notat aceste propuneri. Unele, ca 
cele făcute de toy. Ocneanu Cons
tantin. Rusu Varile și Cristian 
Pompei au și fost traduse în via
ță de conducerea sectorului. Este 
un lucru pozitiv, dar 
sectorului și comitetul 
mai au multe de făcut 
îmbunătăți permanent 
consfătuirilor de producție, pentru 
a rezolva operativ propunerile fă
cute de partidpanți. Din pjrtea 
comitetului sindicatului de la ex- 
ploatare se cere să reinstruiască 
organele comitetului de secție de 
la sectorul IV A asupra felului 
cum trebuie organizate consfătui
rile de producție în lumina ins« 
trucțiunilor C.C.S., 
mai în felul acesta 
vor ajunge să aibă un 
nomic cit mai bun în

conducere 1 
de secție 
pentru a 
conținutul

pentru că nu-: 
consfătuirile 

efect eco- 
producție.

I. BALAN
★ -------------- -

consfătuiri se încheie 
se lua hotăriri cu ter 
precise de îndeplinire, 
ca punct de plecare

Multe 
fără a 
mene 
avind 
sugestiile și propunerile fă- \ 
eute de participant. $

Sindicatele și conducerile ]' 
telinico-adminlstrative ati <* 
datoria să dea toată atenția <’ 
rezolvării operative a propu ’i <] 
nerilor făcute de muncitori 
și de alți factori ce contrl- } 
buie direct Ia organizarea J 
producției. Este bine să fie J 
organizate consfătuiri de pro- (' 
ducție model, schimburi de 
experiență în acest domeniu, $ 
să fie reinstruite comitetele $ 
de secție sindicale despre In- 
dicațiiie date de C.C.S. pri- <' 
vind organizarea șl desfășu- ț 
rarea consfătuirilor de pro- <' 
ductie in lumina Rezoluției I, 
celui de-al IV-lea Congres ; 
al sindicatelor din R.P.R. i 
Cuvintul oamenilor muncii } 
ridicat in consfătuirile de <* 
producție trebuie să aibă un ? 
larg ecou In pregătirea con- <( 
dițiilor pentru succese tot ]• 
mai frumoase in producție! <*



STEAGUL ROȘU,

ȘTIRI DE PESTE HOTARE
ййі primit го ИІІІ-1 

la naiveriiiatea din Prinieiii
NEW, YORK 11 (Agerpres).
Vizita cosmonautului sovietic 

Gherman Titov în Statele Uni
te se apropie de sfîrșit. El a 
parcurs sute de mile pe dru
murile aeriene și pe șoselele 
din S.U.A., a avut întîlniri prie
tenești cu americani Ia Wa
shington, Seattle, San Fran
cisco.

La intrarea la universitatea 
din Princeton (Statul New Jer
sey) cosmonautul sovietic a 
fost întîmpinat cu aplauze 
furtunoase și cuvinte calde 'de 
salut.

In legătură cu apropiata în
cheiere a vizitei lui G. Titov 
în S.U.A. a avut loc
York, în sala „Saint Nicholas 
Arena" un miting la care 'au 
participat peste 4000 de per
soane. G. Titov a fost salutat 
de J. Smith, cunoscută acti
vistă a Consiliului național 
pentru prietenia americano- 
sovietică, generalul de armată 
în rezervă Hester, George 
Murphy, unul din conducăto
rii ziarului de culoare’ „Afro- 
American", James Aronson, re
dactor al săptămînalului pro
gresist „National Guardian". 
■Toți vorbitorii au subliniat 
necesitatea vitală a îmbunătă
țirii relațiilor de prietenie și 
colaborare 
sovietic și

Tuturor 
tov.

Ia Newt

dintre popoarele 
american.
le-a răspuns G. Ti-

☆

NEW YORK 11 (Agerpres) — 
Aviatorul-cosmonaut Gherman 

Titov a părăsit la 11 mai Statele 
Unite. Din New York, el a ple
cat pe calea aerului la Halifax, 
oraș canadian.

_=©=_

S. Racihakrishnan 
ales președinte al Indiei

DELHI 11 (Agerpres)
După cum anunță agenția Press 

Trust of India, dr. Sarvapalli Rad- 
hakrishnan a fost ales președinte 
al Republicii India.

Puternicele
Spania și Portugalia, cele două 

țări în care se menține dictatura 
fascistă fățișă sînt zguduite în a- 
ceste zile de valul puternic al lup
tei proletariatului, ca și a tuturor 
forțelor de opoziție.

Astăzi în Spania nivelul consu
mului intern este cel mai scăzut 
din Europa occidentală. Prețurile 
au crescut de peste 15 ori față de 
1936. In țară lipsesc un milion de 
locuințe. Șomajul are un caracter 
cronic și ia proporții tot mai mari. 
In acest timp cheltuielile militare 
depășesc 60 la sută din bugetul 
țării. Spania a fost transformată 
într-o bază strategică americană. 
Așa-zisul „plan de stabilizare" im
pus țării a însemnat o nouă ofen
sivă brutală a dictaturii franchiste 
împotriva clasei muncitoare.

Greva minerilor din Asturia 
care a izbucnit la 23 aprilie în nu
mai două mine s-a transformat în
tr-o grevă de mare amploare cea 
mai importantă de la instaurarea 
regimului franchist. In semn de 
solidaritate cu minerii greviști au 
fost declarate greve de scurtă și 
lungă durată- ЕЛе s-au generalizat 
în prezent aproape în toate regiu
nile Spaniei cuprinzînd alături de 
mineri și metalurgiști, muncitori 
constructori, textiliști, feroviari, 
muncitori agricoli etc.

Temîndu-se de amploarea gre
vei și de consecințele ei politice 
pentru regimul dictatorial și așa 
șubrezit în ultimii ani, guvernul 
Franco a introdus starea excepțio
nală în provinciile Asturia, Bis
caya și Guipuzcoa. Numeroși li-

1

Q-n.u. î Lucrările Comitetului pentru aplicarea 
Declarației privind acordarea independenței 

țărilor și popoarelor coloniale
NEW YORK 11 (Agerpres)
La sediul Națiunilor Unite 

continuă lucrările Comitetului 
O.N.U. al celor 17 state pentru 
aplicarea Declarației cu privire la 
acordarea independenței țărilor și 
popoarelor coloniale. Comitetul 
dezbate situația protectoratului 
britanic Rhodesia de sud, teritoriu 
ce intră în componența Federației 
Rhodesiei și Nyassalandului, con
dusă de rasistul Welensky.

In fața comitetului se găsesc 
două proiecte de rezoluții. Primul 
dintre ele, depus de Etiopia, cere 
să se acorde de îndată Rhodesiei 
de sud o nouă constituție care să-i 
permită să dobîndească în cel 
mai scurt timp independența. A- 
ceastă constituție ar urma să fie 
pregătită de o Adunare Consti
tuantă la care să fie reprezentate 
toate partidele africane. (După 
cum se știe actuala constituție, pre
zentată de guvernul britanic ca o 
importantă concesie acordată popu
lației africane, rezervă acestei po
pulații numai 15 locuri din cele 
65 ale Camerei deputaților). Re
zoluția etiopiană cere de asemenea

—=©=—

In Kasaiul de sud stăpînesc 
în continuare belgienii

ROMA 11 (Agerpres).
In Kasaiul de sud, regiune 

de unde se extrag mari canti
tăți de diamante, stăpînesc ca 
și mai înainte belgienii, se 
spune într-o știre din Leopold
ville publicată în ziarul italian 
„Paese Sera".

In Congo, arată ziarul, pro
blema arzătoare a Katangăl a 
împins pe planul doi problema 
Kasaiul de sud, unde societa
tea! belgiană „Forminiere" con
tinuă să obțină profituri fa
buloase de pe urmă extracției 
de diamante. Această societa
te transportă cu avioane pro
prii diamantele peste hotare 
fără să plătească taxe vamale, 
iar apoi- cu aceleași avioane 
aduce ărme în Kasaiul de sud.

mișcări de masă din Spania
și Portugalia 

deri sindicali au fost aruncați în 
închisoare] din ordinul guvernului 
patronii unor mari întreprinderi au 
declarat lock-out~uri în încerca
rea de a-i obliga pe muncitori să 
capituleze sub amenințarea înfome
tării.

Dar acțiunile proletariatului spa
niol constituie un răspuns ferm 
dat regimului franchist.

Puternicele acțiuni ale oameni
lor muncii spanioli arată că cla
sa muncitoare din Spania, la che
marea Partidului comunist] și al
tor forțe democratice a pornit în 
prezent pe calea luptei hotărîte 
pentru satisfacerea revendicărilor 
economice, pentru libertate și con
diții mai omenești de muncă. O 
mare însemnătate o are faptul că 
alături de oamenii muncii la a~ 
ceastă puternică mișcare s-au ală
turat organizațiile de tineret și 
studențești din Spania, că ea se 
bucură de sprijinul clasei munci
toare din numeroase țări. „Regi
mul franchist a primit o serioasă 
lovitură", 
Francaise 
devăr în 
tot mai 
rile care 
acționează cu botărîre împotriva 
situației în care fascismul a adus 
Spania.

Și în Portugalia au avut loc în 
ultima vreme puternice demonstra
ții împotriva guvernului dictatorial 
al lui Salazar. După demonstra
țiile de masă de la 1 Mai, în ul
timele zile Lisabona și alte ora
șe ale Portugaliei au fost zgu

sublinia agenția Union 
d’ Information. Intr-a- 

Spania se fac în prezent 
mult simțite manifestă' 
arată că masele populare

să ia imediat măsurile 
pentru restabilirea drep-

Angliei 
necesare 
turilor populației băștinașe și des
ființarea discriminării rasiale.

A doua rezoluție, prezentată în 
comun de Etiopia, Mali și Tuni
sia, cere ca problema Rhodesiei 
de sud să fie considerată „ur
gentă" și să fie discutată ca atare 
la reluarea lucrărilor Adunării 
Generale a O.N.U., la 7 iunie.

In legătură cu discutarea aces
tor rezoluții, agenția Associated 
Press transmite că majoritatea 
membrilor Comitetului special al 
O.N.U. se pronunță în favoarea 
lor, doar puterile coloniale și cele 
aflate la remorca lor (Anglia, 
S.U.A., Australia, Venezuela), o- 
punîndu-se aprobării rezoluțiilor.

-=o=-

Rezervele de aur ale S.U.A. 
scad continuu

NEW YORK 11 (Agerpres).
Raportul săptămînal al Băn

cii federale de rezerve publicat 
la 11 mai anunță că în cursul 
săptămînii încheiate la 9 mai 
rezervele de aur ale S.U.A. au 
scăzut din nou cu 30.000.000 
de dolari. De la începutul a- 
nului curent rezervele de aur 
ale Statelor Unite au suferit o 
pierdere de 425.000.000 de do
lari;

------------------- .....................................---------------------------------------------------------------------------------------

Ca urmare a atentatelor săvîrșite de bandele O. A. S.

Orașele Alger și Oran cuprinse 
de o atmosferă încordată

ALGER 11 (Agerpres).
Niciodată pînă acum, arată 

agenția France Presse, orașele 
Alger și Oran. nu au cunoscut 
o atmosferă atit de Încordată 
ca cea din cursul zilei rde joi. 
Bilanțul atentatelor comise de 
ultracolonialiștii din O.A.S. in 
diverse orașe algeriene împo
triva populației arabe se ridi
că la 67 — cel mai mare de la

american
Mișcarea studenților din 

venind după aceea a 
care au provocat ras- 

orașul Bej a demonstrea-

duite de puternice acțiuni ale ma
selor sub lozinca „Pîine, libertate 
și sfîrșitul războiului colonial din 
Angola". Tara contrastelor izbitoa
re dintre profiturile fabuloase ale 
marilor monopoluri și salariile ex
trem de scăzute ale muncitorilor 
industriali, dintre luxul marilor 
proprietari de pămînt și mizeria 
de necrezut a sutelor de mii de 
țărani lipsiți de pămînt, Portuga
lia se găsește în prezent intr-un 
moment de adevărată criză pe ca
re nu o pot rezolva nici sprijinul 
imperialismului american răci 
N.A.T.O. ‘ ’ ..................
Portugalia 
militarilor 
coala din
Ză că aparatul de represiune sa- 
lazarist, ca și teroarea fățișă dez 
lănțuită împotriva forțelor demo
cratice se dovedesc în prezent fac
tori prea puțini trainici pentru a 
putea înăbuși nemulțumirea mase
lor populare. „Incidentele univer
sitare și demonstrațiile muncito
rești de la 1 Mai mărturisesc c 
profundă neliniște", scria ziarul 
„Le Monde".

Portugalia a fost adeseori nu 
mită țara în care timpul merge 
înapoi. Dar aceasta începe să nu mai 
corespundă realității. Ca și în Spa
nia, timpul bate în mod inevita
bil la porțile închisorilor din Por
tugalia și fasciștii lui Franco și 
Salazar, nu vor reuși să-l oprească 
din mersul său înainte.

R. LUPII
I. MANEA

maiorul I. A. Ga- 
sa au fost primiți 
președintele Repu- 
iar mai tjîrziu de

so
i-a 
i-a 
era

Primirea entuziastă 
a lui I. Gagarin la Viena

VIENA 11 (Agerpres) — TASS 
transmite :

Locuitorii capitalei Austriei au 
făcut o primire entuziastă lui I. 
A. Gagarin. Ei l-au aclamat pe 
străzi și în fața hotelului „Impe
rial" unde se află găzduit cosmo
nautul sovietic.

La 10 mai 
garin și soția 
de A. Scharf, 
blicii Austria, 
cancelarul A. Gorbach și de vice
cancelarul B. Pittermann.

Intre cosmonautul sovietic și 
conducătorii guvernului austriac a 
avut loc o convorbire cordială. 
Salutîndu-1 pe cosmonautul 
vietic cancelarul A. Grobach 
urat bun venit în Austria și 
înmînat o medalie pe 
gravat în limba rusă : 
cosmonaut victorios din 
A. Gagarin din partea 
lui austriac. 10 mai 1962“.

In aceeași zi la clubul 
cordia" a avut loc conferința 
presă a lui Gagarin la care 
participat peste 300 de ziariști, 
prezentînd presa multor țări 
lume. I. A. Gagarin a răspuns la 
numeroase întrebări ale ziariștilor 
despre istoricul său zbor în Cos
mos și despre realizările Uniunii 
Sovietice în cucerirea Cosmosu
lui.

care
„Primului 
lume, I. 
guvernu-

’■Ш

,Con
de 
au 

re- 
din

începutul activității sîngeroâse 
a O.A.S., subliniază agenția 
France Presse. Printre cei 55 
de morți se află 20 de femei.

La Alger au avut Ioc, potri
vit agenției France Presse, 39 
de atentate în urma cărora 
s-au înregistrat 28 de morți și 
20 de răniți. La! Oran au avut 
loc 26 de atentate (24 de morți 
și 6 răniți). Cinci tineri arabi 
care mergeau la o școală 'din 
Oran au fost răpiți. Descriind 
situația tragică creată în cursul 
după-amiezii 'de joi ca urmare 
a atentatelor ultracoldhialiste, 
agenția France Presse arată că 
„întregul oraș a fost cuprins 
de o adevărată panică. In timp 
ce femei, copii și bărbați se 
ascundeau în holurile caselor, 
O.A.S.-iștii cu arma în mînă 
împușcau în dreapta și în stin
gă populația arabă".

In timp ce poliția nu a pu
tut face față acestor acțiuni 
sîngeroâse, prefectul poliției 
din Alger adresă un apel popu
lației arabe „invitînd-o să-și 
păstreze sîngele rece". I

PROGRAM
13

PROGRAMUL I. 8,00 Școala 
și viața, 8,50 Ghid muzical (26),
9.30 Teatru la microfon pentru 
copii, 11,00 Program de cînte 
ce la cererea ascultătorilor,
11.30 Vorbește Moscova, 12,30 
Pagini alese din operetele lui 
Johann Strauss, 13,10 De toate 
pentru toți, 14,30 Programe 
muzicale alcătuite de ascultă
tori, 16,10 Muzică de estradă 
interpretată de formații rOmî- 
nești, 19,05 „Melodii, melodii" 
— emisiune de muzică ușoară 
romînească, 19,30 
microfon. Premieră : 
de Lev Kulidjanov 
Segel, 21,18 Muzică
PROGRAMUL II. 8,00 „Partidul, 
călăuza noastră" — program 
de cîntece, 8,30 Clubul voio
șiei, 10,30 Revista presei străi
ne, 11,00 Transmisiune din sala

Teatru la 
„Natașa" 

și Iakov 
de dans.

• PUBLICITATE
ț

Exploatarea miniera Vulcan 
ține pe data de 15 iunie 
1962, la sediul exploatării 
un concurs pentru ocupa
rea următoarelor posturi de 
maiștri :

— maiștri mineri princi
pali,

— maiștrii
— maiștri 

nici.
Informații 

se pot primi 
muncă și salarii de la E. M. 
Vulcan, unde se vor depu
ne cererile și actele nece
sare pentru participarea la 
concurs.

mineri, 
electro-meca-

suplimentare 
la serviciul

::
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PETROȘANI
ANGAJEAZĂ IMEDIAT :
— Șef serviciu producție 

— inginer salariu de lei 
1.700—1.950.

— Șef serviciu organi
zarea muncii, studii supe
rioare, salariu 1.700—1950.

— Inginer tehnolog, sa
lariu 1.050—1.500.

— Tehnician I. tehnolog, 
salariu 1.000—1.300.

— Tehnician I. normat or, 
salariu 1.000—1.300.

— Maistru tapițer, 
riu 900—1.300.

— Maistru mezelar, 
riu 900—1.200.

— Maistru tîmplar, 
riu 900—1.300.

Informații detailate se 
pot primi la sediul între
prinderii în str. Mihai Vi- 
tea£u nr. 1.

sala-

sala-

sala

întreprinderea 
de explorări Lupeni 

cu sediul în Lupeni 
str. A. Iancu nr. 1

ORGANIZEAZĂ ÎN ZIUA « 
DE 1 IUNIE 1962

concurs pentru ocuparea , 
postului vacant de n^istru 
sondor principal la sectorul ■ 
Uricani. I

La concurs se pot pre
zenta :

Absolvenți ai școlilor 
medii tehnice de maiștri 
cu 5 ani vechime în func- j 
ția de maistru.

— Maiștri care la 1 iulie ; 
1956 au avut o vechime de i
12 ani în funcție.

Cererile de înscriere în
soțite de certificatul de 
naștere, diplomă, autobio
grafie și certificatul medi
cal se depun la sediul în
treprinderii cu 10 zile îna
inte de ținerea concursu
lui.

A

DE RADIO
mai

Ateneului, a concertului orches
trei simfonice a Filarmonicii 
de stat „George Enescu", 14,10 
Cîntă Trio Los Paraguayos, 
14,30 Satira și umorul, 16,07 
Săptămîna muzicii cehoslovace, 
17,25 Din creația compozito
rului H. Mălineanu, 18,05 Din 
spectacolele săptămînii la Tea
trul de Operă și Balet al R.P.R., 
20,05 Muzică de dans, 21,30 
Album de romanțe.
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CINEMATOGRAFE
13 mai

PETROȘANI — 7 NOIEM
BRIE : Dragostea lui Aliosa; «E 
AL. SAHIA : Nana; PETRILĂ: 
Insula în flăcări; ISCRONI: 
Muntele; ANINOASA : Stele în 
plină zi; URICANI: Cazacii.
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