
Proletari din toate țările, uniți-vă 1 i-

Anul XVI 
XXI Nr. 4436

Miercuri
22 ianuarie

1964

Organ al Comitetului orășenesc P.M.R. Petroșani și al Sfatului popular orășenesc
4 pag. 20 bani.

Succese în întrecerea ; socialistă

Căpbune mult și bun

but. 
din 
din

ex- 
1 30C 
pre

In perioada care s-a 
scurs de la începutul a- 
nului, din abatajele mi
nei Uricani au fost 
trase mai bine de ! 
tone cărbune peste 
vederile planului.

Cărbune mult și 
au dat atît brigăzile 
sectorul I cît și cele 
sectorul II. Cele din sec 
torul I au dat peste plan 
552 tone de cărbune, iar 
cele din sectorul II 755 
tone.

Mergînd pe calea în
deplinirii angajamentelor 
luate în întrecerea socia
listă, brigăzile de la axul 
colector nr. 4 al sectoru
lui I, conduse de Năsă-

lean Miron, Manolache 
Vasile, Ștefan Nicolae. 
Teodorescu Stancu, Mis- 
chie Gheorghe și Maxim 
Iacob, de la începutul lu
nii au extras peste plan 
mai bine de 450 tone 
cărbune. Fiecare din a- 
ceste brigăzi s-a anga
jat să dea în această 
lună cite 50 tone cărb î- 
ne peste plan. încă de pe 
acum angajamentul pe lu
na ianuarie a și fost în
deplinit.

Succese asemănătoare 
au obținut și minerii din 
brigăzile conduse de Cîi- 
ciumaru Victor și Burtea 
Nită de Ia același sector.

Randamente sporite
t-

Tovarășul Siklodi Be
niamin conduce o brigadă 
de mineri în sectorul II 
al minei Uricani. Anga- 
jîndu-se să extragă în a- 
cest an 850 tone de căr
bune peste sarcinile de 
plan, pe baza creșterii 
randamentului, încă de la 
începutul lunii ianuarie 
a pus accent pe îndepF 
nîrea angajamentului.

Organizînd chibzuit 
munca în brigadă, din a- 
batajul în care lucrează 
minerul Siklodi cu tova
rășii săi a fost trimisă la 
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Printre meseriașii ce lucrează în sectorul electro
mecanic al minei Aninoasa se numără și forjorii 
Svignea Nicolae și Hedesca loan, ce se văd în cli
șeu. Executînd piese de bună calitate și la timp, ei 
se situează mereu printre evidențiati în întrecere 
în cadrul atelierului mecanic.

fiecare liaăi

intensificarea 
la realizarea 
și posturile 

prin descope-
interne din acti- 
sectoarelor, prin

experienței 
sar- 

tone de 
producti- 
tone de 
producții

Și 
Depășirea 
70 000 
unei

1,276

nemotivate, risipei de mate- 
și a neglijenței față de 
produselor.
mijloc prețios prin care

call-

este 
con-

ziuă o importantă canti
tate de cărbune. Randa
mentul cu care s-a mun
cit în brigada lui Siklodi 
este de 9 tone pe post, 
randamentul planificat 
fiind depășit cu 3 tone.

Randamente sporite au 
obținut șl brigăzile con
duse de Tătarii Ambrozie 
(7 tone pe po t). Poloboc 
Constantin si Bria Ioan.' 
Pe întregul sector în cele 
două decade ale lunii ia ' 
nuarie s-a lucrat cu un 
randament sporit cu 0.106 
tone pe post față de ce! 
planificat. I
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angajamentul ceferiști-

au fă-
fie substanțial

la toate stațiile 
de la începutul 
încărcări să fie

a asigura
ca

prezent planul de 
sută. Sarcina statică a fost îmbu-
sută datorită încărcării vagoanelor 
maximă, precum și dirijării lor în

Adunările de dări de seamă, prilej de analiză 
a activității sfatului popular

Comitetul executiv al Sfatului 
popular al orașului Petrila a re
comandat tuturor deputaților ca a- 
dunările populare pentru prezenta
rea dărilor de seamă să fie ținute 
în ultima lună a anului trecut. De 
acest lucru au ținut seama majo
ritatea deputaților sfatului popular 
care s-au străduit să organizeze 
adunări bine pregătite, unde să fie 
mobilizați cîți mai mulți alegători.

La adunarea populară din 
circumscripția electorală nr. 27 din 
Petrila, de pildă, au participat mai 
bine de jumătate din numărul ale
gătorilor. In darea de seamă ți 
nută în lata cetățenilor din cir
cumscripție, deputatul Niculescu 
Vasile, a înfățișat pe larg realiză
rile gospodărești obținute în car
tier, contribuția cetățenilor la în
deplinirea sarcinilor ce au stat în 
fa|a sfatului popular. In perioada 
la căre s-a referit darea de sea
mă, circa 1 000 de cetățeni din cir
cumscripție au participat ia 
rite acțiuni patriotice de bună 
podărire și înfrumusețare a 
tierului. Valoarea economiilor 
lizate prin munca patriotică a 
gătorilor se ridică la aproximativ 
7 500 lei. In darea de seamă au 
fost evidențiati cetățenii Popescu 
Stelian, Enache Dumitru. Rakoczi 
Adalbert, care împreună cu depu
tatul Niculescu Vasile au fost ini
țiatorii mai multor acțiuni gospo
dărești. Prin munca entuziastă 
pusă în cartie.r, cetățenii de 
se situează pe primul loc în 
trecerea patriotică cu celelalte 
eumscripții electorale din oraș.

Dări de seamă cuprinzătoare au 
fost prezentate și în fața alegă
torilor din circumscripțiile depu
taților Szatmari Petru, Ungureanu 
loan din Jiet, Pilea loan din Moli- 
viș și Androne LUca din Jieț. In 
Jiet, comitetele de cetățeni au mo
bilizat zeci de alegători la între •

ținerea pe o lungime de 3 km. a 
drumului de munte din plaiul Glo- 
deanu, precum și a unui alț drum 
de pădure pe o lungime de 500 m. 
Exemple asemănătoare au fost cu
prinse și în dările de seamă ținute 
în fața alegătorilor de 
putații Mogoș Simion. 
Petru din Cimpa. unde 
parat mai multe poduri
drumuri pe care s-au așternut zeci 

metri cubi pietriș, iar în satul

3 la sută. Prin aceasta
o economie de 3 763

atenție s-a acordat 
trenurilor, de marfă

I

către de- 
Răscolean 

s-au te
și podețe,

Se îmbunătățesc 
principalii indicatori

Datorită efortului depus,
lor de la R.C.M. Petroșani, de a îmbunătăți în acest 
an principalii indicatori de calitate, încep să prindă 
viață. Eforturile muncitorilor, măsurile luate 
cut ca majoritatea indicatorilor să 
îmbunătățiți.

Măsurile luate pentru
necesarul de vagoane au făcut 
anului și pînă în 
depășit cu 4,3 la 
nătățită cu 1,9 Ia 
la capacitatea lor
funcție de mărfurile prezentate la transport.

O atenție deosebită s-a acordat 
reducerii staționării vagoanelor. 
Urmărind mai îndeaproape vagoa
nele la toate fazele prin care trec, 
s-a- reușit ca staționarea vagoane
lor la incărcare-descărcare să fie 
redusă cu 
s-a făcut 
ore/vagon.

Aceeași 
compunerii
tonajul maxim. Tonajul brut pe 
trenurile de marfă a crescut în 
acest an cu 7,8 la sută, tonajul 
transportat în plus ridicîndu-se la 
48 825 tone. Aceasta înseamnă o 
economie de 22 locomotive pe 
distanta Petroșani—Simeria și re
tur, la care se adaugă și locomo
tivele de dublă și multiplă tracțiune 
care au fost folosite mai rațional.

I. CRIȘAN 
corespondent

Alături de toți oamenii muncii, 
tineretul Văii Jiului a pășit in a- 
nul 1964 -, cu hotărirea de a obține 
noi succese în lupta pentru înde
plinirea sarcinilor economice spo
rite și a obiectivelor de întrecere 
ce revin unităților economice din 
bazinul nostru carbonifer.

In lumina hotărîrii Conferinței 
orășenești U.T.M., care și-a des
fășurat lucrările la începutul a- 
cestui an, sarcini de mare răspun
dere revin organizațiilor U.T.M. în 
vederea sporirii contribuției tine
retului la realizarea sarcinilor eco
nomice elaborate de Conferința o- 
rășenească de partid. Aceste sar
cini sînt mobilizatoare, pe măsura 
elanului, hărniciei 
tineretului nostru.
cinilor de plan cu 
cărbune, realizarea 
vități pe bazin de
cărbune pe post, a unei 
de energie electrică cu 34 ia sută 
mai mare decit anul trecut, spori
rea producției de masă lemnoasă, 
de fire de mătasă, iată doar citeva 
din marile sarcini ce ne stau în față 
în acest an. Pentru creșterea a- 
portului tineretului la îndeplinirea 
acestor sarcini, Conferința orășe
nească U.T.M. a cerut organiza
țiilor U.T.M. să-și intensifice acti
vitatea politică pentru dezvoltarea 
la tineri a unei atitudini înaintate 
față de muncă, pentru ridicarea 
continuă a calificării profesionale 
a tineretului, pentru întărirea dis
ciplinei acestuia fn procesul de 
producție. In acest scop, organiza
țiile U.T.M. sînt chemate să se 
preocupe cu mai multă perseve
rență de antrenarea tinerilor în în
trecerea socialistă, pe bază de an
gajamente concrete in privința de
pășirii planului de producție, spo
ririi productivității, îmbunătățirii 
calității produselor și de urmărire 
a felului cum -iși îndeplinesc tine
rii angajamentele asumate. Confe
rința a pus în fața organizațiilor 
U.T.M. sarcina de a-și desfășura 
astfel 
educativă 
pînă la 
anului I 
tinerilor 
țiați în 
să crească cu cel 
puțin 1 000. In 
vederea ridicării 
calificării tineri
lor, conferința a 
prevăzut ca în 
1961 să fie create 
180 cursuri de ri
dicare a califi
cării profesionale 
în care să fie 
cuprinși 6 000 de 
tineri, 
să

patriotică. 
U.T.M. a 
Văii Jiului 
anul 1964

atrași toți tinerii muncitori Ia ci
tirea literaturii tehnice. Acțiunea 
de ridicare a calificării tinerilor să 
fie însoțită de o preocupare per
severentă pentru stimularea inte
resului tinerilor față de aplicarea 
inițiativelor și metodelor avansate, 
pentru dezvoltarea pasiunii lor 
față de tehnica nouă.

O contribuție sporită sînt che
mate să aducă la 
participării tinerilor 
sarcinilor economice 
utemiste de control 
rirea rezervelor 
vitatea secțiilor,
popularizarea experienței înaintate 
și combaterea indisciplinei, absen
țelor 
riale 
tatea

Un
chemat tineretul să-și aducă 
tribuția Ia realizarea sarcinilor e- 
conomice este munca 
Conferința orășenească 
pus în fața tineretului 
sarcina să realizeze in
prin acțiunile de muncă patriotică 
următoarele obiective: colectarea 
a 3500 tone de fier vechi, demola
rea a 10 clădiri vechi în vederea 
pregătirii terasamentelor necesare 
noilor obiective de construcții, re
pararea a 5 km. de șosele și dru
muri, amenajarea de 10 baze spor
tive, plantarea a 5000 de pomi 
fructiferi și ornamentali, amenaja
rea de 2000 m.p. zone verzi. O 
contribuție însemnată este chemat 
să aducă tineretul la înfrumuseța
rea și buna gospodărire a localită
ților Văii Jiului.

Iată deci, am 
cu sarcini mari, 
împreună cu toți
tinăra generație a Văii Jiului, își 
va dărui energia sa creatoare îtb 
lupta pentru îndeplinirea și depă
șirea sarcinilor de plan sporite pe 
anul 1964, aducîndu-și astfel din 
plin contribuția la dezvoltarea Văii 
Jiului, la înflorirea economiei na
ționale.

pășit intr-un an 
de răspundere, 
oamenii muncii.

activitatea 
I incit 
siirșitul 
numărul 
eviden- 

întrecere

iar lunar 
fie expu- 

in fața ti-

(Continuare în pag. 3-a)

dife-

se
neriior conferințe 
tehnice,

Z. ȘUȘTAC

Au trecut cițiva ani de cind brigada comunistului Drob Gheorghe din sectorul 
VII al minei Vulcan e mereu evidențiată în între cerea socialistă. In anul trecut ea 
a extras 4000 lone de cărbune peste sarcinile de plan. La acest succes a contri
buit și șeful de schimb Buciunea Dumitru împreună cu ortacii săi ce au fost prinși 
pe peliculă discutînd despre noile succese în timp ce se îndreaptă spre mină.
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Din carnetul corespondentului

De dimineață pînă sea
ra la clubul din Lonea 
domnește o animație 
deosebită. Cei care frec
ventează clubul sint oa
meni de vîrste și proie 
sii diferite, mineri, cons
tructori, electricieni, e- 
ievi, gospodine, pensio
nari. Cu toții sint dor
nici de a petrece clipe 
plăcute de odihnă și re
creare, de a acumula noi 
cunoștințe.

Fișa nr. 181
Biblioteca este locul 

cel mai frecventat. Cele 
peste 16 000 de volume 
stau ia dispoziția 
lorilor care și ei 
in număr destul de 
re (circa 94 la sută 
salariații minei).

fntr-una din după-a- 
mieze, l-am întîlnit 
bibliotecă pe unul 
cititorii fruntași, 
vorba de muncitorul 
fănescu Anghel, om 
nic in producție, inova 
tor și un nedespărțit 
prieten al cărții. Fișa lui 
de cititor poartă nr. 181. 
Venise tocmai la biblio
tecă să împrumute noi 
cărți. Astfel, la volume
le citite pînă acum, li 
s-au adăugat încă trei: 
„însemnările unui mari
nar", „La marginea ora
șului" și „Pămînt încăl
zit".

Dar Șteîănescu Anghel 
nu este numai un cititor 
ăl bibliotecii clubului ci 
și un cititor al... biblio-

citi- 
sînt 
та- 
din

la 
din 

Este 
Ște- 
har-

8 tecii sale personale cu g 
care se mîndrește. g

Biblioteca personală g 
are și elevul Costinaș g 
Ioan din clasa a Xl-a В Я 
de la Școala medie din g 
Lonea. Aceasta însă nu-1 g 
împiedică să fie și unul g 
din cititorii activi ai bi- 8 
bliotecii clubului. AiciQ 
găsește toate cărțile in- 8 
dicate în bibliografia de 8 
literatură romînă.

Și la fel ca el 
sint mulți alți elevi ai 
școlii medii și ai școlii 
de 8 ani din Lonea.
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Micuțele Simina și Bi- 8
anca Nicoară, Lakatos 8
lldico, Gloabă Monica și 8
surorile Lali și Anca 8
Focșa se pregătesc cu 8
toată seriozitatea. Un 8
singur lucru însă ie mai 8
nemulțumește și anume 8
aceea că nu au muzică. 8
Și oricum, dans fără mu- 8
zică... Poate că clubul aț 8 
putea face ceva...

ȘTEFAN NAGY

mai

Cereul de balet

mici

ba-
Sub

Sala alăturată, era o- 
cupată de cei mai 
prieteni ai clubului 
membri cercului de 
et. Vîrsta 4-11 ani.

privirea atentă a instruc
toarei, cele 25 de fetițe 
se străduiesc să execute 
cu grație pașii.

Una dintre fetițe ne-a 
împărtășit, bineînțeles ca 
un secret, că cercul lor 
este hotăril să pregă
tească cîteva programe 
cu ocazia unor sărbători.

8
8
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STEAGUL ROȘU

0 cerință dc prind importanțe
După încheierea unui an bogat 

in realizări în sporirea producției 
ți productivității muncii, in exploa 
Urile bazinului nostru carbonifer 
se desfășoară o activitate vie, pli
nă de elan pentru realizarea sar
cinilor de plan sporite și a anga
jamentelor pe anul 1964. Pentru a 
veni in sprijinul minerilor în ve
derea obținerii unor realizări me
reu mai bogate, în cadru! exploa
tărilor miniere s-au luat numeroa
se măsuri pentru îmbunătățirea 
condițiilor de lucru. Tehnica nouă 
pătrunde tot' mai mult în minele 
Văii Jiului, constituind un factor 
de cea mai mare însemnătate pen
tru reducerea eforturilor muncito
rilor și sporirea productivității 
muncii, pentru îndeplinirea cu suc
ces a sarcinilor trasate de partid. 
Locurile de muncă au fost dotate 
cu transportoare, mașini de încăr
cat, grelfere pentru încărcarea și 
transportarea cărbunelui și sterilu
lui, pluguri de cărbune haveze și 
o combină pentru mecanizarea p- 
pșrațlilor de tăiere, cu stîlpi me
talici și hidraulici pentru susține
rea abatajelor.

In anul 1964, mecanizarea lu
crărilor nrîniere va continua cu in
tensitate, vor fi extrase din aba
tajele frontale susținute metalic 
1 460 000 tone de cărbune. în ga
lerii volumul de steril încărcat 
mecanic va crește cu 42,6 la sută, 
vor fi introduse noi utilaje mo
derne pentru mecanizarea opera-

respectarea 
o atenție 

măsurilor 
ce

profesio-

II

Ч-

Odată cu intensificarea mă
surilor pentru 
N.T.S., se acordă 
mereu mai sporită
de .combatere a cauzelor 
duc la îmbolnăviri 
Mie.

In ultimii ani s-au făcut pași 
însemnați pentru prevenirea 
Îmbolnăvirilor de silicoză prin 
combaterea prafului silicogen 
ce se produce Ia înaintările In 
steril. O deosebită atenție s-a 
acordat îndeosebi introducerii 
și extinderii perforajului u- 
med. In acest scop au fost e- 
fectuate o serie de lucrări 
pregătitoare: au fost extinse 
rețelele de apă la majoritatea 
locurilor de muncă, s-a făcut 
instruirea brigăzilor care lu
crează la înaintări în piatră 
asupra modului de utilizare a 
perforajului umed. Anul 1963 
a marcat un pas însemnat pe 
calea extinderii 
med. Numărul 
muncă la care 
forajul umed a 
două, cite erau 
nului trecut, la

Pentru anul
nizează extinderea perforajului 
umed la toate lucrările minie
re orizontale. In acest scop in 
cadrul fiecărei exploatări se 
lac lucrări pregătitoare. Se 
cere o preocupare susținută 
pentru extinderea acestui mij
loc important de combatere a 
prafului silicogen mai ales Ia 
minele Dîlja, Aninoasa și Le
nea, care sînt rămase în urmă 
față de programul stabilit. La 
mina Aninoasa. bunăoară, per- 
forajul umed se aplică abia la 
Jumătate din locurile de mun
că existente in steril.

In cursul acestui an 
luate și alte

perforajului u- 
locurilor de 

se aplică per- 
crescut de la 

la începutul a- 
35.
1*64 se preco-

vor fi 
măsuri pentru 

7 combaterea prafului silicogen, 
/ îndeosebi, pe calea imbunătă- 
c țirii aerajului din subteran. In 
( acest scop vor fi montate ven- 
S filatoare șt conducte cu dia- 
5 metre corespunzătoare. Se va 
5 extinde metoda umectării ma- 
> terlalului rezultat după pușca- 
! re, se vor folosi pulverizatoa- 
' re pentru producerea ceții at- 
( tttlciale la locurile de muncă.
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țillor de tăiere. Tot în scopul îm
bunătățirii condițiilor de muncă, 
in vederea îndeplinirii ritmice și 
depășirii sarcinilor de plan pe a- 
nul 1964, în Cadriil fiecărei ex
ploatări miniere au fost elaborate 
planuri de măsuri tehnico-organi- 
zatorice care cuprind prevederi 
pentru perfecționarea procesului de 
producție, promovarea tehnicii noi 
șl a metodelor avanșate. Și fără 
îndoială că aplicarea măsurilor 
tehnico-organizatorice în anul 1964 
va aduce noi succese în munca 
minerilor pentru sporirea produc
ției și a productivității muncii.

In lumina sarcinilor trasate de 
partid, o cerință de primă impor
tanță în industria minieră pentru 
asigurarea realizării sarcinilor de 
plan sporite o constituie și stabili
rea de măsuri pentru îmbunătăți
rea condițiilor de protecție și de 
securitate a lucrătorilor din sub
teran. Prin grija statului nostru 
socialist față de condițiile de 
muncă și de securitate a mineri
lor s-ău făcut pași însemnați pe 
linia îmbunătățirii protecției mun
cii. In anul 1963 s-au alocat aces
tui capitol 20 700 000 lei. S-au pus 
în funcțiune noi stații de ventila
toare )a Lonea, Petrila, Lupeni și 
Uricani, s-au montat conducte de 
apă pentru stropirea locurilor de 
muncă cu mult praf de cărbune, 
ș-au dotat cu măști de autosalvare 

■ toți muncitorii din subteran de la 
exploatări, s-a extins perforajul u- 
med, toate minele au fost înzes
trate cu materiale și echipament 
de protecție corespunzătoare me
nite să asigure îmbunătățirea con
tinuă a protecției muncii. Insă, 
pentru ca rezultatele în acest do
meniu să fie la nivelul cerințelor, 
se impune ca în fiecare exploatare, 
în fiecare sector minier să se de
pună eforturi pentru folosirea din 
plin a posibilităților create In ve
derea îmbunătățirii protecției mun
cii. Or, in această privință In ca
drul unor unități miniere din Va
lea Jiului se constată încă defi
ciențe, Iată de ce este necesar, ca 
de acum, din prima lună a anului, 
la fiecare mină să crească preocu
parea pentru remedierea aeestor 
deficiențe, pentru stabilirea de mă
suri în vederea îmbunătățirii pro
tecției muncii, prevenirii acciden
telor și a îmbolnăvirilor profesio
nale. Iată o cerință de primă im
portanță In scopul realizării cu 
succes a sarcinilor de producție 
sporite pe noul an I

Munca cu omul — criteriu hotărîtor
Din analiza cauzelor care au 

generat accidente, rezultă că a- 
cestea se datoresc de cele mai 
multe ori abaterilor de la N.T.S. 
și de la regulile de protecție a mun ■ 
cii, indisciplinei în timpul lucru
lui.

Se impune, deci, ca odată cu 
sporirea răspunderii cadrelor teb- 
nico-administrative de control • și 
de supraveghere pentru crea
rea condițiilor de muncă și de 
securitate optime la fiecare loc 
de muncă să se intensifice munca 
educativă cu oamenii, pentru Îm
bogățirea cunoștințelor lor de pro
tecție a muncii, pentru întărirea 
răspunderii tuturor lucrătorilor fa
ță de respectarea normelor de teh
nică a securității și a disciplinei 
în timpul lucrului.

Este grăitor, bunăoară, faptul că 
analizind situația accidentelor du
pă calificare și vechimea in clm- 
pul muncii rezultă că cel mai ri
dicat procent de accidente a fost 
la vagonetari, 32,1 la sută și, res
pectiv, la muncitori sub cinci ani 
vechime în producție — 46,3 la 
sută. De ce această situație ? Pen
tru el vagonetarii sînt puși să

Protecfiei muncii — aceeași grijă 
ca și producției

Măsurile luate de guvern în 
scopul îmbunătățirii protecției 
muncii urmăresc ca pe măsura 
perfecționării procesului de pro
ducție, prin introducerea tehnicii 
noi, extinderea mecanizării și au
tomatizării, protecția muncii să fie 
în legătură nemijlocită, directă cu 
producția, să se întărească răspun
derea celor care conduc și orga
nizează producția, față de condi
țiile de muncă și de securitate ale 
muncitorilor. Or, deficiențele con
statate în cursul anului 1963 ia 
domeniul protecției muncii, dove
desc că răspunderea unor condu
cători și organizatori ai produc
ției din minele noastre nu s-a ri
dicat încă ia nivelul cerințelor. 
Din această cauză nu se acordă 
încă atenția cuvenită respectării 
regulilor de protecție prevăzute, 
normelor de tehnică a securității, 
s-au neglijat unele măsuri de pre
venire a accidentelor și a îmbol
năvirilor profesionale.

Unele brigăzi de mineri, nefi- 
ind instruite periodic și avînd o 
slabă asistență tehnică nu se o
cupă cu simt de răspundere de 
copturirea corespunzătoare a fron
turilor de lucru, neglijează podi- 
rea corectă a abatajelor, respecta
rea cu strictețe a monografiilor de 
armare. Aceste deficiențe se pot 
preîntimpina printr-o supraveghere 
și asistență tehnică corespunză
toare din partea personalului me
diu tehnic, prin aprovizionarea la 
timp cu materialul lemnos nece
sar (îndeosebi cu cherestea) și de 
diziieaSiuni corespunzătoare, prin

Ѳ

In scopul îmbunătățirii 
instructajelor N.T.S.

în vederea îmbunătăți
rii instruirii muncltoriloî 
și maiștrilor din sectoa
rele miniere în legătură 
cu normele de tehnica se
curității, începînd din 
primul semestru al aces
tui an se preconizează 
diferite măsuri. La toate 
exploatările miniere se 
va trece la reexaminarea 
muncitorilor și a cadre
lor tehnice în vederea 
verificării cunoștințelor 
lor de protecție a muncii.

Pe baza rezultatelor a- 

execute o serie de lucrări (trans 
port de materiale, încărcarea din 
rostogoale, încărcarea materialului 
excavat etc.) pentru care nu au o 
calificare prealabilă. Aceeași situa
ție există și la muncitorii cu o 
vechime mai mică în producție. 
Cei mai mulți, deși au fost "Șco
larizați, nu posedă cunoștințe pro
fesionale, respectiv de tehnică a 
securității corespunzătoare. De ase
menea, se întîmplă foarte frecvent 
ca multi muncitori recrutați pentru 
cursurile de ajutori mineri, deși în 
prealabil au lucrat la munci de 
regie și nu au cunoștințe elemen
tare asupra lucrărilor direct pro
ductive (abataje, înaintări), după 
foarte scurt timp, cît durează pe
rioada de școlarizare, sînt repar
tizați la aceste lucrări. Concluzia 
ce se desprinde este aceea că tre
buie acționat cu mai multă perse
verentă In direcția îmbogățirii cu
noștințelor profesionale ale munci
torilor din subteran, a ridicării ca
lificării lor, a lărgirii cunoștințelor 
lor generale. Conducerile exploată
rilor, sindicatele și organizațiile 
U.T.M. să dovedească o preocu
pare susținută față de completarea 
studiilor elementare de către lu

asigurarea locurilor de muncă cu 
monografii corespunzătoare cînd a- 
par în front situații speciale : pre
siune excesivă, falii etc. De ase
menea, neaprovizionarea la timp a 
locurilor de muncă face ca mun
citorii să lucreze la sfîrșitul schim
burilor cu grabă, neglijînd normele 
de tehnică a securității, sau in 
alte cazuri șefii de brigăzi sau de 
schimb să părăsească locul de 
muncă lăsînd în locul lor munci
tori cu Calificare mai redusă. A- 
semenea deficiențe, enumerate mai 
sus s-au constatat în galeria de 
transport orizontul 580 la mina 
Uricani. abatajul cameră nr. 104 
-- stratul III țnina Lenea, abatajul 
cameră nr. 17 stratul III mina Ani- 
noasa și altele.

Frecvență ridicată pot ' să înre
gistreze accidentele și la trans
portul manual pe căi Orizontale și 
înclinate. Accidente de acest fel 
au fbst ia minele Vulcan și Pe- 
trilă, ceea ce denotă preocuparea 

' insuficientă a conducerilor aces
tor exploatări față de prevenirea 
accidentelor la transport. După a- 
nalizele făcute reiese că la produ-
cerea accidente
lor au contribuit 
mai ales starea 
necorespunzătoare 
a unor galerii în 
ceea ce privește 
gabaritele, pan
tele, neîntretine- 
rea corespunză
toare a secțiilor 
de circulație, a 
căilor ferate, 
ffîacaZelor etc..

cestor examinări, se vor 
întocmi ghiduri de tenie 
pentru instructajele vi
itoare, în raport cu speci
ficul locurilor de muncă.

Odată cu îmbunătăți
rea calității și eficacită
ții instructajelor se pre
conizează măsuri în ve
derea întăririi exigenței 

conducerilor tehnico-ad- 

nrinistrative față de apli
carea de către lucrătorii 

din subteran a prevede- J 

rilor N.T.ș.

crătorii din sectoarele miniere, în
deosebi de către muncitorii de ba
ză care deservesc producția. Se 
poate face mai mult și pentru 
îmbunătățirea instruirii muncitori
lor în cedrul cursurilor de califi
care. In primul rlnd este necesar 
ca la aceste școli să fie trimiși 
cei mai buni muncitori și să fie 
asigurate cursurile cu lectori din 
rîndul celor mai bune cadre ingi
nerești, Totodată cursanții școlilor 
să fie repartizați pe lîngă mineri 
c o bogată experiență.

Multe neajunsuri în domeniul 
protecției muncii se datoresc cu
noașterii nesatisfăcătoare de către 
muncitori a prevederilor N.T.S. A- 
ceasta își are cauza în modul ne
satisfăcător în care se mai face 
instruirea muncitorilor noi anga
jați și reinstruirea periodică a 
tuturor muncitorilor de către maiș- 

ж tri. De multe ori aceste instructaje 
N.T.S. nu se fac cu destulă răs
pundere. La unele exploatării ca 
de pildă la Aninoasa, sînt maiștri 
mineri care fac instructajul su
perficial, nu urmăresc dacă mun
citorii noi angajați au asimilat 
cunoștințele de protecție strict ne
cesare. Instructajul constă de multe 

iluminatul necorespunzător pe 
unele trasee de circulație, instrui
rea neșatișfăcătoare. a personalu
lui care deservește transportul cit 
și faptul că, de obicei, la efectua
rea lucrărilor de transport se re
partizează muncitori noi, fără ex
periență și pregătire profesională 
corespunzătoare. Deci ca și în ca
zul căderilor’ de rocă și la trans
portul subteran se manifestă o 
seamă de deficiențe tehnico-orga- 
nizatorice care sînt generatoare 
de accidente. Pentru remedierea a- 
cestor neajunsuri se cere întări
rea răspunderii conducătorilor și 
organizatorilor producției/ a ca
drelor tehnico-inginereștr; : a per
sonalului mediu tehnic- de* control 
și a fiecărui responsabil de briga
dă sau șef de schimb pentru crea
rea odată cu condițiile necesare 
pentru realizarea sarcinilor de 
plan și a condițiilor de securitate 
la locurile de muncă. Să manifestăm 
o grijă deosebită față de om și 
securitatea sa ! Iată sarcina prin
cipală, de aceeași importanță ca 
și producția, ce stă în fața tuturor 
cadrelor tehnice în noul an.

An de an exploatările miniere din bazinul nostru 
carbonifer sînt dotate cu tot mai multe materiale și 
echipament de protecție. In cadrul fiecărei unități 
funcționează cite o stație de salvare înzestrată cu 
aparatele și materialele necesare. Pe lingă stații sînt 
organizate echipe de salvatori bine instruite.

Iată în clișeu, unul din membrii echipei de salvare 
de la mina Vulcan, echipat cu aparatul de salvare și 
pregătit pentru exerciții.

ori din simpla citire a diferitelor 
articole din N.T.S., ceea ce nu poa
te asigura eficiența instructajului. 
Se întîmplă, de asemenea, ca unii 
maiștri mineri să schimbe munci
torii de la un ioc de muncă la 
altul fără a le face în prealabil 
instructajul prevăzut pentru noile 
condiții de muncă. Or. această sta
re se menține din cauza lipsei de 
exigență a conducerilor de sectoa
re față de felul ctlm își fac maiș
tri datoria pe linie de protecție 
a muncii .

Se constată, de asemenea, din 
partea unor muncitori cazuri de 
indisciplina, abaieri de la normele 
de tehnică a securității, subapre
cierea regulilor de protecție. Or
ganizațiile de partid, U.T.M. și sin
dicatele să desfășoare o muncă 
politică susținută pentru crearea 
unei opinii de masă împotriva ce
lor care încalcă disciplina de pro
ducție și normele de tehnică a se
curității.

Odată cu ridicarea nivelului Cul
tural al lucrătorilor din subteran, 
se cere o preocupare mai susți
nută Dentrn a crea minerilor uosi- 
bilităti să-și organizeze rațional 
timnul de odihnă, să se prezinte 
la lucru odihniți. în stare să facă 
fată condițiilor de muncă din sub
teran. sarcinilor ce :le revin.
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Desfășurarea invățămintului de partid 
ta discuția comuniștilor

In ultima adunare generală, co- 
muniștii din «actorul VIII al mi* 
nel Petrila au analizat felul In ca
re își desfășoară activitatea cele 
șase cercuri și cursuri ale învăță- 
mîntului de partid. Din referatul 
prezentat în fața adunării de că
tre tov. Foro Iosif, membru in bi
roul organizației de bază, a reeșlt 
că majoritatea celor 149 membri 
și candidați de partid, încadrați 
lă învățămînt, desfășoară o acti
vitate mulțumitoare, se străduiesc 
să-și ridice necontenit nivelul po
litic și ideologic. Printre formele 
de învățămînt cu activitate bună, 
amintite in darea de seamă, se 
numără cercul -de economie poli
tică anul II, al cărui propagandist 
ește t<>v. Ulrich Ernest. Cursanții 
acestui cerc au frecvență de 
circa 90 la sulă, toți cursant ii stu
diază pe buză de conspecte și 
participă activ la dezbaterea pro
blemelor în seminar.

Lucruri frumoase a reliefat re
feratul și despre activitatea cercu
lui de studiere a Statutului P.M.R. 
cț>ndus de propagandistul Grecu 
Simion, care Ia fiecare lecție și 
seminar a avut o frecvență de șută 
la sută. Acest lucru se datorește 
In mare măsură faptului că atît 
propagandistul cit și comuniștii 
Nagy Nicolae și Ciorpianu loan, 
care răspund din partea organiza
ției de partid de activitatea aces
tui cerc, se ocupă cu răspundere 
de mobilizarea din timp a cursan- 
ților la învățămînt. Membrii cer
cului vin cu drag Ia învățămînt 
deoarece propagandistul se pregă
tește temeinic pentru expunerea 
și seminarizarea lecțiilor, sprijină 
pe fiecare cursant în parte în ve
derea însușirii materialului.

Din referatul prezentat adunării 
precum și din discuțiile tovarăși
lor Glodeanu Iuliu, Tătar Nicolae, 
Cozma Andrei și altor comuniști 
din sector s-a desprins faptul câ 
la' atelierul electromecanic nu toa
te cercurjjle și cursurile de învă- 
Mmînt desfășoară a activitate la

S P O R T
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A început returul campionatului de șah 
al Văii

In ziua de 19 ianuarie s-a des
fășurat prima etapă a returului 
campionatului de șah pe echipe 
al Văii Jiului. Ea Petrila, echipele 
Jiul din localitate și C.C.V.J; Pe
troșani, prima și a doua clasată, 
s-au întîlnit intr-im meci decisiv 
pentru configurația clasamentului 
Meciul a început cu calm, deșt 
jucătorii de la C.C.V.J au pornit 
în întrecere cu o pierdere de două 
puncte, deoarece cele două jucă
toare ale echipei nu s-au pre
zentat la concurs din motive de 
boală. Astfel Jiul conduce cu 2-0. 
Mîțrică Dianu cîștigă însă la Mun- 
teanu Tiberiu și scorul devine 2-1. 
O luptă indîrjită se dă între ju
cătorii Bredan Ioan de la C.C.V.J. 
și Gruber Gheorghe de la Jiul 
Petrila. Pînă la urmă, prin mane
vre subtile, cîștigă Bredan și scorul 
devine 2-2. La masa a doua se dă 
lupta pentru preluarea conducerii, 
și după un joc frumos, tînărul 
Olah Tiberiu cîștigă la Helkovski 
Victor și din nou petrilenii conduc 
cu 3-2. Pînă aici totul a decurs 
normal. Dar de aici încolo începe 
să-și facă loc o nervozitate ne- 
justificată și ieșiri nesportive. Ast
fel, la masa I-a se dă o luptă pa
sionantă între maestrul Erdelv Ste
fan și tînărul candidat de maes
tru Lazăr Iosif. Ambii jucători 
voiau să cîștige. Lăzâ: pentru a 
egala scorul, iar Erdelv pentru a 
mări punctajul si totodată pentru 
a se revanșa pentru înfrîngerea 
suferită în tur la Petroșani. Ju- 
cînd cu negrele, Lazăr a stăvilit 
atacul albelor pe flancul regelui 
și sconta pe transformarea unui 
pion în damă pe care însă Erdelv 
l-a bătut cu nebunul alb după căre 
a urmat luarea unui cal și schim
barea damelor. Maestrul a comis 
însă o greșeală gravă Nu a tinut 
cont că intră în criză de timp șl 
К va rădea steagul la ceasul de 
control. In momentul celei de a 
60-a Mutări i-a cârtit si steagul. 
JwUSarifl Lmtăr reclamă victoria 
der tbeeștrul Erdelv susține con- 

nivelul cerințelor. De pildă, cercul 
de economie politică anul I, con
dus de propagandistul Bako Dio- 
nisie, are o frecvență slabă, de 
abia 40—50 la sută. Acest lucru 
se datorește faptului că unii 
cursanți, printre care tov. Popa 
Remus, Nemeș Carol, Szabo Silves
tru, Enache Nicolae și alții, au 
numai cîte 1—2 prezențe, deși pînă 
acum s-au ținut 7 ședințe. Și la 

.cursul seral anul П (propagandist 
Keilmg Rudolf) frecvența este ne
satisfăcătoare, ca și la cercul de 
studiere a Istoriei P.M.R. anul I 
condns de propagandistul Domo- 
koș Ioan, la a cărei ședințe uneori 
n-a fost prezență nici măcar de 
50 la sută, datorită faptului că 
unii comuniști, printre care Vizo- 
ver Alexandru, Munteanu Tere
zia lipsesc cu regularitate de la 
învățămînt. Comuniștii care au 
luat cuylntul pe marginea refera
tului pre?entaț au arătat că biroul 
organizației de bază trebuie să 
controleze mai îndeaproape acti
vitatea fiecărui cerc și curs, să 
tragă la răspundere pe acei cursanți 
cate neglijează munca de ridicare 
a nivelului lor politic și ideologic.

In scopul îmbunătățirii frecven
ței ia învățămînt, comuniștii au 
propus ca grupele de partid să 
sprijine mobilizarea cursanților la 
învățămînt, să discute iii ședințe 
operative pe acei membri ai cer
curilor și cursurilor care lipsesc 
de la învățămînt. De asemenea, 
pentru îmbunătățirea frecventei au 
fost repartizați pe lîngă fiecare 
cerc și curs cîte 2—3 membri de 
partid care să răspundă de mobi
lizarea cursanților la ședințele de 
învățămînt. Adunarea generală a 
adoptat și alte măsuri în vederea 
generalizării experienței pozitive a 
cercurilor cu activitate bună

MIRCEA MATEI
secretarul organizației de bază nr. 8 

Petrila

Jiului
trariul. Partida dintre maestrul in
ternațional Erdely Ștefan £i Lazăr 
Iosif s-a întrerupt la mutarea 60. 
după 6 ore de joc, urmînd a fi 
reluată ulterior la o dată fixată de 
comisia de șah Petroșani.

Intîlnirea dintre Minerul Lupeni 
și Parîngul Lonea nu s-a disputat 
intru cit echipa din Lonea nu s-a 
prezentat la I upeni pierzînd jo
cul cu 6-0. E timpul ca asociația 
Parîngul Lonea să ia măsurile ne
cesare de a reactiviza secția de șah

Și acum clasamentul după primi 
etapă a returului :

С. С, V. J. Petroșani — 16% 
puhcte, o partidă întreruptă ; Jiul 
Petrila — 15%, o partidă întrerup
tă ,- Minerul Lupeni — 12 puncte ■■
Parîngul Legea — 2 puncte.

Satisfacția datoriei împlinite
In fiecare oră din zi ori noap

te, gara Petroșani cunoaște o ma
re afluență de oameni.l Majorita
tea sînt călători care își așteaptă 
trenul, -alții sînt veniți în întînrr- 
pinarea prietenilor și rudelor ce 
urmează să sosească. La sosirea 
sau plecarea trenurilor forfota e și 
mai mare.

In acele momente, întregul peron 
pare un furnicar. în mijlocul călă
torilor și ceferiștilor sînt prezenți 
și mînuitorti de valori de la ofi
ciul P.T.T.R. II care funcționează 
în gară. Cu cărucioarele de pe
ron ei aduc din magazia oficiului 
colete, saci cu corespondență, zia
re și reviste care iau drumul în 
diferite direcții. In aglomerația 
specifică gării nici nu observi 
Că acești oameni lucrează de zor. 
Dovadă sînt bagajele încărcate în 
stive mari pe cărucioarele de pe
ron. Dar șă-i însoțim ■ puțin să le 
vedem activitatea. In magazia ofi
ciului postai din gară au intrat 
în numai 24 de ore peste 1 200 co- 
l®te poștale în afara miilor de co- 

1 respondente. ziare reviste etc To-

Noî construcții la Vulcan
In ziua de 21 ianuarie a. c., s-au 

bătut primii țăruși ce delimitează 
amplasamentul celor 3 blocuri ce 
se vor construi în acest an în o- 
rașul Vulcan. Fiecare din aceste 
blocuri va avea cîte 72 aparta
mente, deci în total ele vor cu
prinde apartamente pentru 216 fa
milii. In afară de aceste blocuri, 
în acest an, se vor mai construi 
încă 112 apartamente, pentru care 
constructorii au obținut deja do
cumentația.

Masările lie №1 ie semi, 
pilei de mlliă a artliltmil 

dimii nomiar
(Urmare din pag. I-a)

Birăoni s-a extins iluminatul pu
blic. Importante realizări gospodă
rești au cuprins și dările de sea
mă ale depulaților Pădurean loan, 
Molnar Alexandru, Meszni Ana și 
alții, care sprijină activ comitetul 
executiv al sfatului popular în 
ttRinca sa și se străduiesc ca ma
joritatea propunerilor făcute de a- 
legători să prindă viață.

In adunările de dări de seamă 
ce au avut loc pînă în prezent, au 
fost și cazuri cînd alegătorii au 
criticat activitatea nesatisfăcătoare 
a unor deputați. De exemplu, în 
adunările de dări de seamă din 
circumscripțiile nr. 88 și 92, ale
gătorii au criticat activitatea de- 
putaților Avram Ilie si Tiric Petru, 
care se deplasează destul de rar 
în mijlocul cetățenilor și nu se 
preocupă decît în mică măsură de 
aplicarea în viată a propunerilor 
lor.

! Trebuie să arătăm însă că nu 
toți deputății au înțeles să acorde

I atenția cuvenită acestor adunări. 
Mai sînt deputați, care deși pro
gramați să aibă întîlniri cu ale
gătorii, totuși amină de pe o zi pe 
alta acest- lucru, motivînd uneori 
că șînt depășiți de sarcinile ’ pro
fesionale, Printre deputății sfatului 
popular care încă nu au, pre
zentat dări de seamă sînt Szilagyi 
loan. Rusu Vasile, Dobrițan
Maria, Beroș Olga Bălănesc
loan. Sur Florica, Cep Ellsa- 
beta. Si deputății din circum
scripțiile electorale nr. 1, 7, 8, 9, 
11, 34, 35, 56, 72, 76, 77 șf &5, au 
tărăgănat întîlnirile cu alegătorii.

Faptul că mai sînt 20 deputați 
care nu și-au prezentat dările de 
seamă, deși termenul prevăzut a 
trecut cu aproape o lună de zile, 
dovedește insuficienta preocupare 
a comitetului executiv, care deși 
cunoscînd că adunările de dări de 
seamă se desfășoară anevoios, n-a 
luat măsuri pentru a discuta în 
ședințe de comitet această proble
mă.;

Ținînd seama de deficientele ce 
se manifestă în privința desfășură
rii adunărilor de dări de seamă. 
Comitetul executiv al Sfatului 
popular al orașului Petrila trebuie 
să ia măsuri grabnice, astfel incit 
fiecare deputat să prezinte darea 
de seamă în fața alegătorilor, să-si 
ducă la îndeplinire această înda
torire cetățenească.

varășul COrnescu Dumitru, mînui- 
tor de valori este ocupat pînă 
peste cap. „Mesageria, poșta și 
toate celelalte colete din magazie 
trebuie să ajungă la timp la des
tinație — ne spune el". Apoi își 
vede de lucru la cartatul pe di
recții și la întocmirea ’ formelor 
de însoțire a coletelor. In munca 
lui este ajutat de tovarășii Velea 
loan și Săină loan.

La serviciul de cartare a cores
pondenței pe localități și vagoane 
poștale tovarășul Căpățînă loan 
și Ivan Nicolae, ajutați de Gabor 
Zinica depun mult interes pentru 
ca scrisorile’ încredințate să ajun
gă la timp la destinație. Sosesc 
vagoanele poștale nr. 19-20 și 231- 
232. Din ele trebuie descărcat tot 
ce e destinat Văii Jiului și încăr
cat mesagerii și poșta ce se ex
pediază în tară din aceaste lo
calități. Minutele de oprire sînt 
puține și mînaitorîi nici n-apucă 
să încarce și să descarce bine că 
își și face apariția un alt tren cu 
un alt vagon poștal. Munca con
tinuă fără întrerupere și cu grijă

Printre noile cartiere ridicate In ultimii ani in Valea Jiului se 
numără și cartierul Livezeni-Petroș ani. Datorită muncii harnice a cen- 
sțructorilor. pînă acum au fost ridicate aici peste 100 de clădiri cu mai 
mult de 1600 apartamente, apoi o școală cu 16 săli de clasă, spații 
comerciale, centrale termice.

IN CLIȘEU: Unul din frumoas ele blocuri din seria B, ridicate a- 
nul trecut în cartier.

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

NOȚEJ>1 COMENTARII
Rampă... scurtă

Anul acesta, constructorii de pe 
șantierele Petroșani- și Petrila au 
de executat peste 1000 de aparta
mente noi, o casă de cultură, cen
trale termice, un complex comer
cial și alte obiective, care vor fi 
predate pînă la sfîrșitul anului.

Volumul sporit de construcții
1 implicg însă și creșterea aprecia

bilă a cantităților de materiale 
sosiie și puse în manoperă.; Ac
tuala rampă de descărcare din ga
ra Livezeni nu mai face însă, față 
cerințelor și tot mai des se înre
gistrează cazuri cînd vagoanele in
tră în locație.

Mărirea frontului de descărcare 
a materialelor de construcții în a- 
ceastâ gară se .poate face numai 
prin prelungirea actualei linii, că
tre Jiu, pe o distanță de 300--400 
metri. Este necesar ca încă de pe 
acum conducerea grupului de con
strucții — inginer șef Badea Vic
tor —: să stabilească. împreună cu 
organele feroviare măsurile ce se 
impun pentru construcția noii 
rampe. La primăvară, cînd șantie
rele pornesc din plin Și cerințele 
de materiale vor crește, va fi tîr- 
ziu...

Se așfeaotă măsuri!
Iarna, în toate localitățile noas

tre unde se face focul cu cărbu
ne, crește simțitor cantitatea de 
cenușă rămasă ca rezidiți 3 arde
rii. Evacuarea cenușii este insă o 
problemă pe care pînă acum I.C.O.

ca nu cumrva să se piardă sau să 
se deterioreze vreun colet sau șă 
se întîrzie expedierea vreunuia.

Pentru bunul mers al serviciului 
dovedește preocupare permanentă 
și tovarășul diriginte Gît Traian, 
care se găsește în mijlocul lucră
torilor îndrum.îndu-i îfi munca ce 
o prestează zi de zi. De asemenea, 
un deosebit interes manifestă și 
tov. Cîrjoi Daniela, oficiantă, pen
tru ca oamenii muncii să fie de
serviți la timp și în condiții opti
me.

Dimineața îți gășești la locul de 
muncă sau acasă, ziarele și revis
tele la care ești abonat. Ți-a venit 
poate și o scrisoare sau un aviz 
pentru colet poștal. Toate acestea 
au trecut prin nrîinile mînuitori 
lor de valori și lucrătorilor oficiu
lui poștal din gară. Citind ziarul 
gîndiți-vă și la munca lt>r modes
tă, dar importantă și plină de 
răspundere

C. IOAN.
corespondent

Petroșani nu a reușit să o rezolve 
cu succes.

Orice cartier ai vizita în aceste 
zile de iarnă —• Gh. Dimitrov-Pe- 
troșani, Braia sau Viscoza-Lupeni, 
G. Coșbuc-Vulcan etc. — peste tot 
te întîmpină grămezi mari de ce
nușă și alte reziduri care dau ui 
aspect urît noilor cvartale de 
blocuri.

Mașinile de salubritalte de la 
I.C.O. vin însă mai rar chiar de 
cît vara prin cartiere ca să ridice 
aceste reziduri. Din această cauză 
pe zi ce trece grămezile devin tot 
mai mari. Aceeași situație este și 
la platformele de zgură ale cen
tralelor termice din cartierele de 
blocuri unde, de asemenea, zgura 
nii este evacuată la timp.

A înghețat .oare... grija pentru 
salubritate ?

PROGRAM DE RADIO
23 ianuarie

PROGRAMUL I. 7.30 Sfatul me
dicului, 8,00 Sumarul presei cen
trale, 8,30 Șelecțiuni din operete, 

9,00 Muzică populară; 10,00 Arii din 
opere interpretate de tenorul Va
lentin Teodorian, 10,30 Melodii 
populare romînești și ale minori
tăților naționale, 11,30 Muzică 
distractivă, 12,15 Lecția de limba 
engleză. Ciclul I, (reluare), 13,10 
Din muzica popoarelor, 14,00 Con
cert de prînz, 14,30 Prietena noas
tră cartea. 15.00 Muzică ușoară ro- 
mînească, 16,15 Vorbește Moscova, 
17,35 Antologie poetică (III) Geor
ge Bacovia. 18,00 Seară pentru ti
neret, 19,30 Universitatea tehnică 
radio. 20,40 Lecția de limba fran
ceză. Ciclul I, 21,15 Muzică de 
dans. PROGRAMUL II. 9,00 Vreau 
să știu (reluare din 20 ianuarie),
9.30 Melodii populare, 10,05 Piese 
de estradă, 11,15 Lecția de limba 
rusă. Ciclul II (reluare), 12,30 Re
vista economică radio (reluare), 
13,00 Mari cîntăreți de operă,
14.30 Muzică ușoară, 15,30 Arii din 
operete, 16,12 Cîntece de Eduard 
Caudella, 16,40 Muzică populară, 
17.00 Interpretul și melodia pre- 
Serată — muzică ușoară romineac- 
că, 18.05 Fragmente din opera 
,,Paiațe" de Leoncavallo, 19,00 Cîn
tece și jocuri populare. 19,®) 
Transmisiime din Studioul de con
certe, - a concertului orchestrei 
simfonice a Radiotelevlziunii, 22,30 
Valsuri din operetei

--«=©■----

CINEMATOGRAFE
PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 

Tudor (seriile I și II),• REPUBLICA: 
Tutunul: PETRILA : Mongolii; LO
NEA : Povestea unei veri; LIVE
ZENI : Soțul soției sale,- 1SCRONI: 
Cereamuski; ANINOASA : Lupii la 
stînă; LUPENI: Nori albi; U1U- 
CANI : Bunica Sabella.
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Ы Thant va vizita 
continentul african 
NEW YORK 21 (Agerpres).
După cum s-a mai anunțat, la 

sfîrșitul acestei luni secretarul ge
nera] al O.N.U., U Thant, va în
cepe un turneu in mai multe țări 
din Africa, prima sa vizită pe acest 
continent.

Itinerarul său nu a fost încă 
cothpletat dar, după cum se re
latează din surse ale O.N.U., el 
va vizita Marocul, Algeria, Tuni
sia și Libia în Africa de nord, a- 
poi va pleca în Ghana, Guineea, 
Nigeria și poate Sierra Leone și 
mai tîrziu în Etiopia, unde se afla 
sediul Comisiei Economice O.N.U. 
pentru Africa.

— = ©— •

MITING
LA PORT TALBOT

LONDRA 21 (Agerpres).
In orașul Port Talbot (Anglia) a 

avut loc luni un mare miting or
ganizat de Sindicatul unit al cons
tructorilor de mașini de la Com
binatul metalurgic „Steel Company 
of Wales". Participanții la miting 
au hotărît să continue greva de
clarată în sprijinul revendicărilor 
privind majorarea salariilor și îm
bunătățirea condițiilor de muncă.

Pentru a înăbuși lupta greviști
lor administrația companiei a de
clarat lockout nu numai la Com
binatul metalurgic din Port Tal
bot ci și în întreprinderile anexă, 
Mii de muncitori au rămas fără 
lucru.

- = © —

Pentru eliberarea 
deținuților din Aden
ADEN 21 (Agerpres).
In cadrul unei întîlniri cu primul 

ministru al Adenului, Zaîri Abdu 
Baharun, zece membri ai opoziției 
din Consiliul legislativ au cerut 
ridicarea stării excepționale insti
tuite luna trecută în Aden. Ei au 
cerut, de asemenea, primului mi
nistru ca toate persoanele reținute 
în virtutea legii excepționale, ex
clusiv cele care urmează să fie 
judecate, să fie puse imediat în 
libertate.

Convorbirile din
VIENTIANE 21 (Agerpres).
La 20 ianuarie au luat sfîrșit 

la Sam Neua, în Valea Ulcioarelor, 
convorbirile dintre prințul Suvanna 
Fuma, primul ministru al guvernu 
lui provizoriu de coaliție din Laos, 
și prințul Sufanuvong, vicepremier. 
președintele Comitetului Central al 
Partidului Neo Lao Haksat’. Prințul 
Suvanna Fuma a sosit la Sam Neua 
vineri. Convorbirile au fost consa
crate examinării situației din Laos
și măsurilor necesare pentru nor
malizarea ei și aplicarea strictă a 
acordurilor de la Geneva și a ce
lor încheiate între cele trei părți 
din Laos.

La sfîrșitul convorbirilor, prințul 
Suvanna Fuma a declarat că „este 
necesar ca guvernul în întregime 
să fie transferat în mod provizoriu 
la Luang Prabang, după neutrali
zarea acestui oraș, în conformitate 
cu comunicatul semnat la 20 de
cembrie anul trecut în Valea Ul- 
cioarelor". El și-a exprimat pă
rerea că ar fi necesară organizarea 
unei întîlniri privitoare la trans-

—=©= —

Remanierî 
în guvernul canadian

OTTAWA 21 (Agerpres).
Agenția Reuter anunță că pri

mul ministru al Canadei. Lester 
Pearson, a procedat la o remanie
re ministerială. Șase miniștri au 
fost mutați la alte departamente, 
și trei posturi ministeriale, răma
se vacante prin demisia titularilor 
lor. au fost completate.
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Tratativele în problema Ciprului 
bat pasul pe loc

LONDRA 21 (Agerpres).
Citind cercuri apropiate confe

rinței de la Londra în problema Ci
prului, agenția Frace Presse sub
liniază că, după cinci zile de la 
deschiderea lucrărilor, nu s-a pu
tut ajunge la nici un acord. Luni 
seara, la sfîrșitul noilor întrevederi 
separate pe care Duncan Sandys, 
ministrul britanic pentru relațiile 
cu Commonwealthul și pentru co
lonii le-a avut cu reprezentanții 
ciprioților greci și turci, probleme
le discutate au rămas în același 
stadiu. Potrivit agenției Associated 
Press guvernul Ciprului intențio 
nează să ridice problema insulei 
la 
că
nil

O.N.U.,
actuala
rezolvă

imediat ce va constat;: 
conferință de la Londra 
cererile sale. Cu toate

acestea, guvernul cipriot și-a ex
primat speranța că cele două părți 
cipriote vor putea ajunge la un 
acord. Agenția France Presse pre
cizează că reprezentanții comuni
tății grecești nu s-ar opune înlo
cuirii trupelor britanice, grecești și 
turcești staționate în prezent în 
insulă cu unități ale O.N.U. pentru 
o perioadă de timp determinată. 
Dar, în același timp, cipriot® turci 
nu își ascund neîncrederea față de 
trupele O.N.U. și se pronunță pen
tru menținerea unui contigent turc 
în insulă. Deputatul turc Kasim 
Gulek, președintele grupului parla
mentar turc al N.A.T.O., a cerut 
convocarea consiliului N.A.T.O. 
pentru a media, eventual, în con
flictul din Cipru.

o

Mesajele președintelui Johnson 
adresate Congresului

au

se 
la

a

In
sporit profiturile

face cu indici! 
începutul anului

WASHINGTON 21 (Agerpres).
Președintele Lyndon Johnson 

adresat la 20 ianuarie Congresului 
S.U.A. mesajul asupra situației e- 
conomice, și la 21 ianuarie — me
sajul cu privire la buget.

In mesajul economic se arată 
că în ultimii trei ani producția in
dustrială a înregistrat creșteri, 
același timp, 
corporațiilor.

Comparația 
economici de
1961 (cînd economia americană tre
cea prin cea de-a treia depresiu
ne economică din anii de după 
război).

Mesajul exprimă neliniștea 
în legătură Cu faptul că 
în prezent posibilitățile economice 
americane nu sînt folosite în în
tregime, El a menționat existența 
unui procent ridicat al șomajului, 
menținerea deficitului balanței de 
plăți și a scurgerii aurului.

Președintele leagă perspectivele 
economice ale S.U.A. de adoptarea

Valea Ulcio«.relor
ferul guvernului și neutralizarea 
orașului Luang Prabang.

La rindul său, prințul Sufanu
vong a relevat unitatea de vederi 
dintre ei și interlocutorul său a- 
supra a numeroase probleme im
portate și, în special, asupra neu
tralizării, și demilitarizării orașelor 
Vientiane și Luang Prabang, po
trivit acordului încheiat.

proiectului de lege cu privire la 
reducerea impozitelor, aceasta ur- 
mînd, după părerea guvernului 
S.U.A., să ducă la sporirea cererii 
solvabile a populației, la creșterea 
investițiilor de capital și, ca rezul
tat al acestora, la ridicarea gradu
lui de folosire a forței de muncă.

Mesajul subliniază necesitatea de 
a se duce „un război necondiționat 
împotriva sărăciei în America. Să
răcia, merge mină în mină cu ig
noranța; și analfabetismul, oamenii 
sărăci și copiii lor au sănătatea 
Șubrezită, nu au calificare' profe
sională", spune L. Johnson. Numă
rul americanilor care trăiesc în 
sărăcie este apreciat la 30—35 mi
lioane. Președintele Johnson a a- 
tiunțat că în viitorul apropiat va 
propune un program de luptă îm
potriva sărăciei.

In al doilea mesaj, — cel cu pri
vire la buget — președintele a 
apreciat viitorul buget ca „auster ' 
și bazat pe economii. El urmărește 
reducerea deficitului bugetar la ju
mătate față de anul precedent. Bu
getul prevede la capitolul chel
tuieli 97 miliarde dolari și la capi
tolul venituri 93 miliarde dolari.

Președintele a declarat că chel
tuielile pentru apărare vor rămîne 
ridicate, ele însumînd în noul bu
get' 55,2 miliarde dolari (față de 
56 miliarde înscrise în cel prece
dent). In mesaj se acordă atenție 
programului de ajutor destinat 
străinătății, cercetărilor și tehnicii 
spațiale, îmbunătățirii actualei ba
lanțe de plăți a S.U.A.

Tratativele americano-filipineze
WASHINGTON 21 (Agerpres).
La Washington au început luni 

noi tratative comerciale între re
prezentanți ai S.U.A. și Filipine- 
lor. Scopul principal al acestor tra
tative este încheierea unui acord 
prin care Filipinele ar putea expor
ta țesături de bumbac în S.U.A. 
Tratative similare care s-au des 
fășurat în septembrie anul trecut 
la Manila n-au dat rezultate.

Statele Unite au impus restric
ții severe la importul de broderii

de mină din Filipine. Aceasta a 
lovit în interesele filipineze. Gu
vernul filipinez apreciază că a- 
proape 500 000 de oameni, în spe
cial femei, își vor pierde o bună 
parte din veniturile lor în cazul 
în care restricțiile nu vor fi anu
late. El susține că tratatul comer
cial dintre cele două țări nu per
mite uneia dintre ele să adopte 
măsuri restrictive de acest gen. 
Pînă în prezent, -S.U.A, nu s-au 
arătat însă dispuse să anuleze res
tricțiile.

O

SEVASTOPOL 21 (Agerpres).
Chirurgul sovietic L. Bobîlev a 

extras din piciorul copilului Edik 
Palviucenko, în vîrstă de 13 ani, 
din orașul Balaklanî (Crimeea) un 
focos neexplodat de grenadă. Că
pitanul de geniu Samohin sosit în 
yraM pentru a fi consultat, a ară 
tet că în picior se află focosul 
unei grenade. Operația era pericu
loasă și pentru copil și pentru 
chirurg.

La cererea ofițerului, chirurgul 
Bobîlev a lucrat cu instrumentele 
numai la începutul 
gerea metalului de 
tul avea, un sfîrșit

operației, atin- 
focos ar fi pu- 
fata1. Medicul

©

a deschis cu precauție mușchiul, 
iar cînd a apărut focosul l-a scos 
cu grijă.

„Niciodată în practica mea nu 
am avut de a face cu o asemenea 
curăț;re de mine", a spus căpita
nul Samohin, luînd focosul din 
mina chirurgului.

De la băiat s-a aflat că acesta, 
împreună cu prietenii săi. a găsit 
citeva grenade germane rămase 
din timpul războiului. El nu a știut 
că acestea sînt grenade și le-a a- 
runcat în foc. Explozia uneia din 
ele l-a rănit pe Edik Pavliucenko, 
introducîndu-i în picior o dată cu 
schije și focosul neexplodat al u- 
nei alte grenade.

Comunicatul M.A.E. al Argentinei
BUENOS AIRES 21 (Agerpres).
Ministerul Afacerilor Externe al 

Argentinei a dat publicității un co
municat în care protestează îm
potriva politicii protecționiste a 
Comunității Economice Europene 
avertizînd totodată „despre noile 
pericole care amenință Piața co
mună în cazul intensificării aces

tei tendințe '. „Politica protecțio- 
nistă, se arată în comunicat, a 
exercitat adesea o influență ne
fastă asupra Argentinei ca țară 
exportatoare". In comunicat se ara
tă că guvernul argentinean insistă 
asupra respectării intereselor țări
lor terțe care nu fac parte din 
C.E.E.
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țPe Soare a apărut un grup de pete
4
4

care se deplasează spre centru
MOSCOVA 21 (Agerpres).
Pe Soare a apărut un grup de 

pete. El se deplasează de la mar
ginea răsăriteană spre centru. Ob
servatoarele solare din întreaga 
lume sînt avertizate că au da
toria de a urmări neîncetat evo
luția acestui grup de pete, care 
trebuie să atingă centrul discului
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f La 28 și 29 ianuarie pot fi aș-
J teptate o furtună magnetică și io-
J nosferică pe planeta noastră. Spe-
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cialiștii trebuie să stabilească 
precizie efectele acestui grup 
pete, care denotă că în Soare 
tervin procese violente.

Un corespondent al agenției 
TASS a aflat la Institutul pentru 
magnetismul terestru, 
propagare a undelor 
Academiei de Științe 
că suprafața 
este destul de mare pentru ac- j 
tuala perioadă a Soarelui calm, f

ionosferă și 
de radio al 
a U.R.S.S. 

g.'up'tîui de pete

CIUDAD DE MEXICO. Ea 20 ia
nuarie Manuel Tello, ministrul de 
afaceri externe al Mexicului, a 
declarat ziariștilor că „nu există 
nici cea mai mică șansă ca Mexi 
cui să întreprindă în viitorul a- 
propiat construirea unui canal in- 
teroceanic de-acurmezișul istmului 
Tehuantepec. Necesitățile țării 
sînt prea importante pentru ca 
Mexicul să poată găsi într-un timp 
scurt resursele necesare pentru o 
lucrare de asemenea importanță'1.

WASHINGTON. La 20 ianuarie, 
cunoscutul om politic american 
Harold Stassen și-a anunțat in
tenția de a1 solicita Congresului 
partidului republican desemnarea 
sa drept candidat' al acestui partid 
în alegerile prezidențiale care vor 
avea loc anul acesta în S.U.A. 
După guvernatorul Rockefeller și 
senatorul Goldwater, Stassen este 
a treia personalitate care și-a ma
nifestat' dorința de a candida în 
alegerile prezidențiale din partea 
partidului republican.

PARIS. Consiliul general (organ 
eligibil de administrație locală) 
a] departamentului Herault a adop
tat în unanimitate o rezoluție ce
tind aderarea Franței la Tratatul

de ia Moscova cu privire ia in
terzicerea parțială a experiențelor 
nucleare.

TEL AVIV, In Izrael a avut loc 
o grevă a învățătorilor la care au 
participat aproximativ 15 000 de 
persoane. Cursurile școlilor ele
mentare au fost întrerupte. învăță
torii cer sporirea salariilor și .îm
bunătățirea condițiilor de muncă

BAKU. Agenția TASS anunță că 
o neobișnuită furtună de zăpadă 
s-a abătut asupra orașului Baku. 
Zăpada a acoperit străzile, cren
gile palmierilor, chiparoșilor, măs
linilor veșnic verzi. Un asemenea 
viscol puternic nu își amintesc 
nici măcar cei mai bătrîni locui
tori.

LENINGRAD. După cum a co
municat, la 20 ianuarie la Institu
tul Arcticii și Antarcticii, Andrei 
Kapița, șeful convoiului de sănii 
și tractoare au fost străbătuți pri
mii 500 de kilometrii spre regiu
nile necercetate ale Antarcticii. 
Convoiul de cercetători sovietici 
care au plecat la 4 ianuarie din

stația Vostok, pe traseul Vostok 
Polul inaccesibilității relative — 
stația Molodejnaia are ca scop 
sondarea f seismică a calotei de 
gheață a Antactidei, observații gla- 
ciologice, magnetice și meteorolo
gice, măsurători gravimetrice și 
geodezice.

LONDRA. Ziarul „Evening Stan
dard" relatează că guvernul englez 
este dispus să sporească ajutorul 
militar acordat Federației mala 
yeze. Se anunță, de asemenea, că 
celor 6 000 de militari britanici a- 
flați în Malayezia li se vor ală
tura noi întăriri din Hong-Kong 
sau de la alte baze engleze din 
Asia precum și din Germania oc
cidentală, unde o brigadă a și pri
mit ordin să iie gata pentru trans
ferare.

DACCA. Agenția Associated 
Press anunță că în urma inciden
telor care au avut loc săptămîna 
trecută Ia Dacca, capitala Pakis
tanului de est, între hinduși șl 
musulmani, 10 perșpane au fost 
ucise. In prezent, situația din Dac

ca este în curs de normalizare. Au
toritățile dețin controlul asupra 
orașului.

MANILA. Luni seara, Robert 
Kennedy, ministrul de justiție at 
S.U.A. a părăsit Manila, pleclnd 
spre- Kuala Lumpur.

Intr-o declarație făcută ziariș
tilor la plecare, el și-a exprimat 
speranța, că țările implicate în dis
puta malayeză fși' vor rezolva di- 
veigențele pe cale pașnică. El a 
subliniat că întrevederile pe care 
le-a avut cu președintele Filipine- 
lor, Diosdado Macapagal, au fost 
rodnice.

TOKIO. Serviciul meteorologic 
central al Japoniei anunță că în 
localitatea Rausu, situată în partea 
de nord a insulei Hokkaido au fost 
înregistrate într-o singură zi peste 
40 de cutremure de pămînt

AMMAN. Luni, pentru prima 
oară după o perioadă de opt ani, 
ziarele s< revistele egiptene au 
fost vîndute în Iordania. Difuzarea 
publicațiilor egiptene în Iordania 
a fost autorizată după reluarea 
relațiilor diplomatice cu fLAJUL
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