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In noul an — o muncă 
mai bine organizată, mai

Acum la început —=—
de nou an se cu ing. WILIAM SZUDRR 
vine să facem bi- director general al C.C.V.J.
lanțul realizărilor —
din anul pe care l-am încheiat, dar 
și al lipsurilor care mai există. 
Putem spune cu certitudine că spo
rirea producției în 1961 s-a rea
lizat în bună măsură pe seama 
progresului tehnic, pe seama creș
terii productivității muncii. Com
parativ cu realizările din 1960, s_au 
extras în Valea Jiului cu circa 
400.000 tone de cărbune cocsifica
bil și energetic mai mult, s au pus 
la dispoziția cocsarilor hunedo- 
reni și reșițeni peste 2.000.000 tone 
de cărbune extras de minerii dc la 
Lupeni, Vulcan și Uricani. Ca ur
mare a preocupării pentru ridica
rea brigăzilor la plan, a inițiati
velor valoroase izvorite din rîn- 
durile minerilor, în 1961 s-a extras 
pentru fiecare post prestat cu cir
că 80 kg. de cărbune în medie pe 
bazin mai mult decît în 1960. Un 
fapt cu care ne mîndrim este și 
îmbunătățirea substanțială a calită
ții cărbunelui extras, în urma mă
surilor tehnico-organizatorice lua
te la toate exploatările, în uțma

' extinderii inițiativei „Nici un va- 
gonet de cărbune rebutat pentru 
șist“. Astfel, cărbunele dat în 
1961 a avut un procent de cenușă 
cu circa 0,9 la sută mai mic decît 
în 1960 și cu 0Д la sută sub nor
ma stabilită.

Tin să menționez că la obține
rea tuturor acestor rezultate pre
cum și la realizarea celor aproape 
10.500.000 lei economii peste plan 
în unsprezece luni, și-au adus con
tribuția toate colectivele exploată
rilor și uzinelor aparținînd 
C.C.V.J. îndeosebi, însă, trebuie 
evidențiată munca rodnică, a mine
rilor de la Uricani, a celor de la 
Petrila, Vulcan și Lupeni, în pri
vința sporirii producției de cărbu
ne ; a minerilor loneni care au fă-
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Randamente mari
1 in abataje

Colectivul sectorului III de la 
mina Petrila a pornit la muncă în 
noul an cu hotărîrea de a obține 
noi succese însemnate în produc
ție. In prima zi de lucru, graficul 
de întrecere al acestui sector a 
consemnat primele realizări ale mi
nerilor de aici. Printr-o bună or
ganizare a muncii în abataje, ei au 
extras peste pianul zilnic 72 tone 
de cărbune energetic. Sporul de 
producție a fost obținut în special 
pe seama creșterii productivității 
muncii. In toate abatajele cameră 
ale sectorului s-au realizat randa
mente medii de peste 6 tone căr
bune pe post.

O rodnică activitate au desfășu
rat în prima zi de lucru din noul 
au brigăzile minerilor Burda Cons
tantin, Cîșlaru loan, Olteanu Sil
vestru și Enache Chiriță care au 
dat între 19—36 tone de cărbune 
peste prevederile planului. Pro
ducția extrasă de aceste brigăzi a 
fost de bună calitate.

♦ ♦ 
* — Alo, o reparație urgen- 1
І tă ? ! Vă trimit imediat doi ț 
? dintre cei mai buni lăcătuși, * 
7 numai producția să nu su- * 
I fere.

O astfel de convorbire te
lefonică a fost ascultată zi
lele trecute in biroul secto
rului electro-mecanic al mi
nei Uricani, cu care ocazie / 
s-a făcut și fotografia ală
turată. La aparat Szellăn 
Iosif, maistrul atelierului 
mecanic, iar alăturea de el 
lăcătușul Modîlcă Constan- * 
tin, unul dintre muncitorii * 
cei mai buni ai sectorului. ♦•

rodnică I
cut pași mari 
pe calea ridică
rii brigăzilor la 
plan.

Trecînd în revistă realizările, nu 
trebuie să uităm că în munca noas
tră diți. anul trecut s_ău manifestat 
încă lipsuri pe care trebuie să le 
înlăturăm. Așa de pildă, pe com
binat, consumul de lemn de mină 
n-a lost redus la limita cerută, 
deși armarea cu fier și bolțari în 
galerii s-a extins considerabil, iar 
numărul frontalelor armate meta
lic a crescut. JDe asemenea, în ce 
privește rezolvarea încărcării me
canice în abataje, sarcină stabilită 
de Conferința de partid din 1959, 
s-au făcut unele progrese, dar pro
blema este departe de a fi rezol
vată. Sîntem încă deficitari în pri
vința ridicării tuturor brigăzilor 
la tnivelul îndeplinirii ritmice a 
planului la multe sectoare și ex
ploatări. Cauzele acestor lipsuri se 
cunosc și, cu ocazia discutării ci
frelor de pian pe 1962, ele au 
fost profund analizate și s-au luat 
măsuri eficiente pentru înlăturarea 
lor.

Minerii noștri au început un nou 
an de muncă. Sarcinile care stau 
în fața noastră nu sînt deloc ușoa
re. In 1962 trebuie să punem ia 
dispoziția economiei naționale 
5.000.000 tone de cărbune (împreu
nă cu angajamentele asumate). 
Această însemnată cantitate de căr
bune trebuie să fie extrasă pe sea 
ma creșterii productivității muncii 
la cel puții» 1,180 tone pe post în 
medie, prin folosirea mai deplină 
a mijloacelor tehnice de care dis
punem. Aceasta încă nu-i deajuns. 
Anul 1962 trebuie să fie un an de 
cotitură îfi ce‘ privește vitezele ae 
avansare în toate felurile de lu
crări miniere. La înaintări va tre
bui să se excaveze în medie cel 
puțin 50 m./lună, în frontale în 
medie 30 m./lună treeîndu-se la 
extracția a două fîșii pe zi la mina 
Lupeni și a 3 fîșii în 2 zile la ce
lelalte exploatări, iar în abatajele 
cameră să se extragă câte două 
cîmpuri de cărbune pe fiecare 
schimb dintr-o aripă. Pentru a* 
ceasta trebuie însă organizată o 
perfectă aprovizionare în toate sec
toarele productive cît și de pregă
tiri. Brigăzile miniere să aibă asi
gurate la locurile de muncă toate 
cele necesare lucrului : lemn pen
tru armare, vagonete goale, unelte 
etc. Anul 1962 să marcheze dispa
riția termenului de slabă aprovi- 
vizionare din vocabularul mineri
lor noștri.

Sarcinile de mai sus nu sînt de
loc ușoare și îndeplinirea lor este 
condiționată de o mai bună orga
nizare. a muncii, de folosirea de
plină a utilajelor și mecanismelor 
de care dispunem. Avem posibili-

(Continuare în pag. 3-a)

îmbunătățirea procentului de recuperare in cărbune 
*) este o problemă ce preocu pă zi de zi tehnicienii și ingi- 
) nerii preparației Lupeni. Ia tă doi dintre aceștia, maistrul 
? flotator Ciula Vasile și ing. Ionică loan, șeful secției de 
? preparare, discutind asupra acestei probleme.

Rezolvarea cererilor oamenilor muncii 
— mereu în atenția noastră

Una din problemele impor 
tante care stă în fața colecti
vului nostru este rezolvarea 
cererilor oamenilor muncii. In 
1961 cetățenii din orașul 
Petrila au adresat I.L.L. din 
localitate 494 cereri. Fiecare 
cerere a fost înregistrată și 
studiată. Din totalul'cererilor. 
124 se referă la schimbări de 
cazane de baie, 61 la monta
rea și refacerea sobelor de te
racotă, 90 de cetățeni au so
licitat reparații și înlocuiri de 
uși și ferestre, alți 42 munci
tori au cerut repararea dușu
melelor și înlocuirea acestora 
cu parchet, iar prin restul de 
cereri s-ău solicitat măriri de 
locuințe, zugrăvirea aparta
mentelor, reparații.de instala
ții electrice și altele.

Analizînd varietatea cereri - 
lor, observăm că 25 la sută din 
ele se referă la instalarea ca- 
zanelor de baie. In cursul 
anului ce a trecut am 
putut să satisfacem cerin
țele în privința cazanelor la 
63 locatari, iar restul urmează 
să fie rezolvate pe măsură ce 
vom primi cazane de baie. 
Cererile privitor la îmbunătă
țirea iluminatului electric au 
fost realizate toate în ordi
nea depunerii lot. La capito
lul reparații de tîmplărie stăm 
mai rău, deoarece din cele 90 
cereri am putut rezolva nu- 
maf 36. De acest lucru ne fa
cem vinovați cu toții prin fap
tul că ne-atri concentrat mal

mult atenția pe reparațiile lu-i 
crărilor de tîmplărie din car
tierul „7 Noiembrie" neglijînd. 
efectuarea unor reparații în 
colonia muncitorească unde a- 
cestea erau mai necesare.

Au fost rezolvate toate ce
rerile muncitorilor care au so
licitat reparații la învelltori, 
instalarea de noi sobe de te
racotă, montări cu plăci de 
faianță, zugrăveli interioare și 
altele, lucrări care au fost e- 
xecutate la timp și care s-au 
bucurat de aprecierea locata
rilor. Putem arăta că din nu
mărul total de cereri, 375 din 
ele au fost rezolvate favora-

francisc barna
șeful unității I.L.L. Petrila

(Continuare în pagi. 3-a)
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Holărîrea tonloiioloi orăsenesii U.T.M. — іяіШ 
sdib noi suicese io muma ofgauizaliilBf do lineiel
Recenta Conferință orășe - 

nească U.T.M. a adoptat o ho- 
tărîre aie cărei prevederi con
stituie pentru organizațiile 
U.T.M. un program de muncă 
pe linia înfăptuirii sarcinilor 
puse de Conferința orășeneas
că de partid din octombrie 1961 
în fața oamenilor muncii din 
Valea Jiului.

Hotărîrea obligă organizații
le U.T.M. să desfășoare o in
tensă activitate politică în 
vederea sporirii contribuției ti
neretului la îndeplinirea sar
cinilor economice. In fața ti
nerilor mineri din Valea Jiu
lui stă sarcina de a da peste 
planul de producție pe anul 
1962 40.000 tone cărbune din 
care 20.000 tone cărbune coc- 
sificabil. Realizarea de econo
mii constituie, de asemenea, 
un obiectiv important în mun
ca tinerilor, in 1962, tinerii 
din Valea Jiului vor trebui să 
realizeze economii în valoare 
de 4.000.000 lei, din care 
3.000.000 lei prin reducerea 
consumurilor specifice de ma
teriale și 1.000.000 lei prin 
inovații și raționalizări. In 
vederea realizării acestor o- 
biective, Conferința a stabilit 
măsuri im'portante privind 
consolidarea brigăzilor de ti
neret și ridicarea acestora la 
nivelul brigăzilor fruntașe. In 
cursul anului 1962 se vor crea 
în sectoarele miniere încă 15 
brigăzi de tineret, se va asigu-

1060 tone cărbune 
cocsificabil din frontalele 

sectorului Iii Lupeni
Primele două file însemnate cu 

roșu în calendarul pe anul 1962 au 
fost date la o parte și munca a 
umplut din nou cu freamătul ei' 
abatajele sectorului III al minei 
Lupeni. Harnicii frontaliști din 
brigăzile lui Ghioanaă Sabin, 
Ghioancă loan, Spînu Petru au 
trecut la îndeplinirea noilor sar
cini de plan și a angajamentelor 
luate. Și roadele primei zile de 
întrecere dintre frontaliști pentru 
traducerea în fapt a angajamentu
lui de a extrage 10.000 tone căr
bune cocsificabil peste planul sec
torului III în cursul anului în care 
am pășit nu au fost deloc modes
te. Dovadă : cînd s-a încheiat si-, 
tuația producției pe sectoare rea
lizată în prima zi din noul an s-a 
Văzut că cea mai mare cantitate 
de cărbune a dat-o sectorul III — 
1060 tone.

Utemistul Krauner Gheorghe, 
din clișeu, face parte din bri
gada de tîmplari a întreprin
derii de industrie locală „6 
August" Petroșani care trecu
tă mobilă tip Tîrnăveni.

Iată-1 in timpul lucrului.

ra ca toate brigăzile să-și des
fășoare activitatea pe bază de 
programe de lucru. O deosebi
tă atenție trebuie să se acorde 
organizării întrecerii socialiste 
pentru titlul de brigadă de ti
neret fruntașă. La această în
trecere vor fi antrenate toate 
brigăzile de tineret pe baza 
unor obiective concrete.

Sarcini importante în legă
tură cu depășirea planului de 
producție, îmbunătățirea cali
tății și realizarea de economii 
revin tinerilor filatori de la 
Viscoza Lupeni, tinerilor con
structori și muncitori feroviari 
precum și tinerilor din uzine
le electrice, de preparare a 
cărbunelui și de la U.R.U.M.P.

Un aport valoros la realiza
rea sarcinilor de plan sînt che
mate să aducă posturile ute- 
miste de control. Ele vor tre
bui să aibă în centrul atenției 
descoperirea rezervelor interne 
ale întreprinderilor, combate
rea risipei, a indisciplinei, să 
facă propuneri conducerilor de 
întreprinderi pentru îmbunătă
țirea procesului tehnologic, a 
calității producției. In cursul 
anului viitor numărul posturi
lor U.T.M. de control va creș
te cu încă 15.

Organizațiile U.T.M., in co
laborare cu sindicatele și con
ducerile întreprinderilor, vor 
organiza în noul an 150 de

(Continuare in pag. 3-a)
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Seminarul instructorilor superiori de pionieri FILE DE VACANȚA
Recentul seminar al instruc

torilor superiori de pionieri 
din Valeu Jiului desfășurat ia 
Comitetul orășenesc U.T.M. 
Petroșani a constituit, prin 
Informările și discuțiile purta
te, «n bogat schimb de expe
riență pentru colectivele uni
tăților pionierești-

Au prezentat informări tov. 
CJJulaî Afțineta, instructoare 
superioară ia școala de 7 ani 
nr. 4 Lupani despre „Preocu
parea colectivului de conduce
re al unității de pionieri pen
tru a dezyolta la copii senti
mentul patriotismului socia
list, al internaționalismului 
proletar și al dragostei fșță 
de partid și guvern" și toy. 
Munteanu Maria, instructoare 
superioară ia Școala de 7 ani 
nr. 1 Lupeni despre „Modul 
cum colectivul de conducere 
ăl unității de pionieri a spri
jinit școala în ridicarea nive
lului de pregătire al școlari
lor".

Din referatele prezentate si 
din discuțiile purtate de ma-. 
joritatea instructorilor a reie
șit că colectivele unităților de 
pionieri au acordat îp cursul 
trimestrului I al anului școlar 
curent o mai mare atenție 
primirii de noi pionieri si ob
ținerii distincțiilor pionierești. 
Astfel în primul trimestru au 
fost primiți in riadul organi
zației de pionieri 280 de șco
lari, iar 310 pionieri au obți
nui distincții pionierești.

Unitățile de pionieri de la 
școlile de 7 ani nr. 1, 2 și f 
Petroșani, de la școlile de 7 
■ni Lupeni nr. 4, 3 și 1, de la 
școala medie Lonea, școala de 
7 ani Uricani și de ia școala 
de 7 ani Bănița au organizat 
mai multe întîlniri, vizite ia 
întreprinderi, informări politi
ce bine documentate, învățări 
de cînțece și poezii despre pa- 
țrie șl partid, concursuri „Dru
meții veseli" și alte acțiuni.

De o apreciere deosebită s-a 
bucurat metoda unității de 
pionieri a șeoiju de 7 ani nr. 4 
Lupeni care folosește scriso
rile sosite pe adresa ei de la 
unității* de pionieri din șco
lile altor raioane și orașe ale 
țării precum §1 din străinătate 
pentru a informa copiii despre 
noile realizări din industrie, 
economie, sau construcțiile 
patriei despre succesele lagă
rului socialist, fiind folosite Ca 
Un fel de document. i

Unitatea de pionieri de la | 

școala de 7 ani nr. 2 Petroșani 
(instructoare țpv. Coșțin Ma
ria) a amenajat în una din să
lile școlii un colț pentru Infor
mări politice unde slot afi
șate fotografii și articole чаге 
informează operativ școlarii a- 
supra unor evenimente (ple
nare, vizite de delegați, ani
versări etc.).

In privința învățăturii șl 
legarea ei de praetieă, a reie
șit că unitățile de pionieri de 
la școlile de 7 ani nr. L S și 
2 petroșani, de la școlile de 7 
ani nr. 1, 3 și 4 Lupeni, de 
ia școala de 4 ani Crividia și 
altele au reușit ca In trimes
trul i al acestui an școlar, da
torită sprijinului mai mare a- 
cordat elevilor la învățătură 
de către pionierii fruntași, să 
obțină sueeese importante, nu 
mărul corigenților sau al ce
lor cu nete la limită fiind mult 
mai mic, creselnd totodată nu
mărul purtătorilor steluțelor 
roșii șî a carnetelor de pio
nieri.

Astfel colectivul de copdu- 
ееге al unității de pionieri de 
la școala de 7 ani nr. 1 Pe
troșani (instructoare Popa 
Domnica) a pus în mod perio
dic în discuție pe pionierii 

Q------------------------------------------

Cartea este cel mgi bun prieten și sfătuitor pe timpul vacanței. 
Elevii știu acest lucru, și de aceea pot fi întîlmfi zilnic prin sălile bi
bliotecilor.

Printre elepii atei des intilrâți le bibliotecă se m/mără și pioniera 
Bostan Zenovia, din clasa a Vl-a 4 de la Școgla de 7 ani țțr. 1 Pe
troșani. Pentru azi Și-a ales „Povestea unui om adevarap' de Boris 
Polevoi. Dar miine neapărat va veni să ia o altă carte tot despre 
eroi.

IN CLIȘEU: Eleva Bostan Zenovia la biblioteca clubului cen
tral al sindicatelor din Petroșani.

rămași în urmă la învățătură. 
Ca urmare, mulți și-au îndrep
tat notele, cum a fost cazul 
unor pionieri din detașamen
tul clasei a VII-а care din co
dași în anul trecut au devenit 
frpntași pe acest semestru.

Analizindu-se felul cum se 
preocupă colectivele de con
ducere ale unităților de pio
nieri de folosirea timpului li
ber al școlarilor, a fost dată 
ca exemplu inițiativa unității 
de la școala de 7 ani nr. I Pe
troșani care, împreună eu con
ducerea școlii, a organizat 
„Clubul pionierilor". Atei, pe 
bază de program, au loc corn 
petiții de șah, citirea de cărți 
de literatură, concursuri, cer
cul filatelie etc.

Șeminarul eu instructorii su- i 
perieri de pionieri și-a atins ( 
scopul propus, acela de a im; 
părtași experiența pozitivă a 
unităților de pionieri. Rămîne 
doar ca învățămintele eulese 
să fie extinse la toate unită
țile de pionieri din Valea Jiu
lui pentru a se obține rezul
tate bune în procesul instruo- 
tiv-edueativ al elevilor.

AUREL SLĂBII 
instructor al Comitetului 

orășenesc U.T.M. Petroșani
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Ne scriu рюціегіі 
corespondenți

. s coco oooo^coo oo oo op oooqco 
U.R.U.M.P.-ul

Vacanța mult așteptată de elevi, 
a sosit pe nesimțite, plină de sur
prize șj bucuri}. Pretutindeni șc 
aud glasurile veioase al« copiile?, 
care m aceste zile își petrec tim
pul fie distrîudu-se în orășelele 
copiilor sau la săniuș (acolo unde 
zăpada mai permite acest lucru;, 
fie plecînd in excursii cu caracter 
științific și instructiv.

Pe adresa redacției au sosit 
mai multe scrisori de la elevi și 
pionieri în care aceștia vorbesc 
despre felul cum își petrec vacan
ța. Iată ce ne scrie pioniera Oaciu 
Teodora, ipembră a cercului de co
respondenți „N. D. Cocea" Petro
șani.

„4 sosit vacanta de iarnă aiit 
de mult așteptată.
In ultimele zile de 
școală, activul pio- 
ataresc era in ma
re fierbere: se al- 
cgtpia programul 

pentru vacanță, program cu acțiuni 
interesant^ și instructive. Spre ușu
rarea, muncii noastre, la început, 
un strat gras și sclipitor de zăpa
dă albă și pufoasă a acoperit pă- 
mimul. Pentru a exploata din plin 
acest cadou al naturii, in progra
mele de activitate pe timpul va
cantei au fost trecute acțiuni ca : 
trecerea condițiilor pentru distinc
țiile pionierești caracteristice iernii, 
(patinai, schi), concursuri de săniu
țe, acțiuni de dezăpezire etc. Difi 
păcate iarna ne-a jucat și de astă- 
dată festa, zăpada topindu-se spre 
supărarea noastră, mai repede de
ci t ne-ат așteptat, Dar spre mîn- 
gîierea pionierilor, întristați de a- 
cest incident, neprevăzut, Orășe
lul copiilor — anul acesta mai fru
mos ca oricind — a traș în mij
locul său q mulțime de copii. Și 
ai ce vedea aici. Moș Geritâ cu 
un zîmbet senin șl atrăgător, bro
dii enorm strălucitor sub lumina 
becurilor care-l împodobesc, rg 
chetele cosmice care se învîrtesc in 
jurul globului pămîntesv, căluții, 
tobegamd și multe altele.

Pionierii mai mari, după ce au 
guștat dțn plin distracțiile din 
micul orășel, ș-au îndreptat spre 
cabanele turistice din munții noștri 
unde își vor trece probele pentru 
distincțiile pionierești, vor admira 
natura ■ și-și vor fortifica organis
mul în vederea urnii nou triwfțru 
de învățătură.

Alți pionieri fac vizite în între
prinderile din orașul nostru ca : 
U.R.U.M.P., fabrica de țiine., ti- 
pograjie etc. pentru a căpăta noi 
cunoștințe, pentru a vedea cum lu
crează frații lor mai mari sau pă
rinții...“

Despre activitățile pionierilor ta 
zilele de vacanță ne scrie și pio
nierul Rusu Dumitru din clasa a 
VII-а de la școala de 7 ani nr. 1 
din Petroșani :

„Din cauza zăpezii care ne-e 
părăsit în plină vacanță am fost 
nevaiți să schimbăm unele din ac
țiunile noastre. Ieri detașamentul 
nr. 1 de la școala noastră a porni/ 
în excursie la cabana Rusu și de 
acolo spre Parîugid. Aici cei care 

știu vot schia, iar 
cei care nu s>ik 
vor învăța acum.

Detașamentul 
nr. 2 a vizii gl

unde au văzut lu
cruri foarte interesante. Mulți din
copii s-au întîlnit aici cu părinții 
lor care sînt muncitori. Ni s-au
explicat multe lucruri pe care îna
inte nu le știam.

Unitatea de pionieri nr. 4 a or
ganizat un concurs de săniuțe. A 
fosț o adevărată întrecere sporti-c,.. 
vă. Pipă la urmă cei mai buni gț- ir 
ciștigqt concursul și aceștia au fost 
pionierii detașamentului nr.

„Deși ne aflăm în vacanță, în- 
vuțăturp пц a fost uitată, ne scrie 
pionierul Anghel Adrian, cores
pondent al cercului ,,N. D. Cocea", 
tp luna decembrie unitatea noașr 
tră de pionieri, de la școala nr. 1 
a in Petroșani a ținut o ședință 
unde au fast înmînate distincții 
pionierești acelora care ap dovedit 
că sînt harnici și sîrguincioși. Prin
tre ei se numără pionierii Paicu 
N., Moraru N., Munteanu € și 
alții.

Pionierji egre au primit distincții 
s-au angajat ca și pe viitor să în
vețe bine, să-și ajute colegii. Alți 
pionieri care au obținut rezultate 
mai slabe la învățătură pe acest 
trimestru, s-au angajat și ei ca în , 
timpul vacanței să se pregătească" 
pentru a-și ajunge din urmă cole
gii. Cu siguranță că-Și vor înde
plini angajamentul рещги că C№- 
viatul de pionier e lege...‘‘.

Forfota studenților în oraș, 
specifică începutului de nou 
an universitar, a rămas de 
mult în urmă. In aceste zile, 
șe muncește intens pentru în
sușirea materiei predate, se 
lucrează de zor la proiecte 
căci seșiunea de examene ba
te la ușă- Pînă tîrzlu în noapte 
ta văd lumini aprinse în edi
ficiile institutului.

Sesiunea de examene este 
acei moment din viața insti
tutului cînd se culeg roadele 
muncii comune a studenților 
și a cadrelor didactice de-a 
lungul semestrului parcurs, Și 
pentru ea roadele să fie cit 
mai bogate, adică studenții să 
ta prezinte bine pregătiți la 
examene, organizația de partid 
din institutul nostru și-a pus 
In centrul preocupărilor sale 
buna desfășurare a procesului 
sie învățămint.

Una din condițiile necesare 
studiului este existența cursu
rilor și sprijinul reciproc la în
vățătură. De aceea, pptriyit 
hptăririi adunării generale de 
alegeri a organizației noastre 
de partid, a fost constituită o 
comisie care a analizat stadiul 
de elaborare a cursurilor de 
către catedre și, cu ajutorul 
rectoratului institutului, s-au 
făcut demersurile necesare 
pentru tipărirea în ritm acce
lerat a cursurilor. La disperi- 
țăa studenții*’ a fpst pas deja 
cursul de chimie al tor. prof.

~ ir

Pentru succesul sesiunii examenelor de iarnă
univ. p. Georgescu. Fențru 
întrajutorare la învățătură, bi
roul organizației de bază a 
îndrumat comitetul u.t.M. §i 
Consiliul Asociației Studențești 
s| organizeze grupe îp care 
studenții să se ajute reciproc 
la unele materii unde au greu
tăți mai mari la învățătură, 
pe asemenea, pe lingă fiecare 
grupă de studiu și an a fost 
repartizat cite un cadru di
dactic care să urmărească mo
dul cum se pregătesc studen
ții, să-i ajute atunci cînd si
tuația o cere. Au fast luate și 
o serie de alte măsuri, toate 
menite să ajute studenții în 
munca lor. De pildă, observîn- 
du-se încă din sesiunile trecu
te de examene că unii stu- 
denți lasă pentru sesiune exe
cutarea multor lucrări ca pro
iecte de an, planșe, lucrări de 
colocvii etc., s-a propus con
ducerilor de facultăți să șe in
troducă un graUc individual 
după care studenții să execu
te ritmic și să predea la timp 
toate lucrările-

Socotind că bunele rezultate 
ia învățătură depind de telul 
eum membrii și eandidații de 
partid цшпоме in nriUocui 
crdegUcH- In redarea Mptrenă- 
rii tor la o «MW* DtaWVtaw- 
tt, Mrool mgantațfei de baxă 

☆

a pus în discuția unei adu
nări generale felul eum mun
cesc în această direcție co
muniștii din grupele de partid 
ale anilor II mine și Ш elec
tr©. in această adunare s-a 
scos în evidență experiența 
bogată a grupelor de partid 
din anii in electro și IV. mi
ne care, urmărind îndeaproa
pe activitatea grupelor de în
trajutorare a asigurat ca aces
tea să-și dovedească eficaci
tatea în îmbunătățirea muncii 
cu eartea a studenților. A fost 
criticată, totodată, grupa de 
partid din anul II al cărui 
organizator este tov. Constan
tin Sandu, care nu desfășoa 
ră o activitate satisfăcătoare 
pentru ridicarea pregătirii stu
denților.

Adunarea generală a orga
nizației de bază a elaborat 
măsuri de intensificare a ac
tivității grupelor de partid în 
vederea ajutorării tuturor stu
denților pentru a SC prezenta 
bine la sesiunea de examene.

Că măsurile luate de orga
nizația de partid sînt eficace 
ne-o dovedesc rezultatele de 
pînă acum la luerările de 
control la diferite discipline, 
ribnbrind ca examenele să ne 
t» 9 Imagine completă. Iată 
clteva exemple. Studenții Oar- 

fă Nicolae, Ciueiuc loan, din 
anul I al cursului redus, Ori- 
șan loan și Piște loan din a- 
nul П mine, care repetă anul, 
au obținut la analiză mate
matică, chimie, geologie și alte 
materii dc bază nete de 7, 8 
și 9, dovedind că atunci cînd 
se învață cu seriozitate și re
zultatele sint bune. Membrii 
și candidați! de partid, fepuș 
Gheorghe și State Ilie din a- 
nul Щ electro, Bor Jplip, Ion 
Gheorghe, din anul If mine, 
Suciu Nicolae, Fetrică Gheor
ghe din anul IV mine și alții 
sînt model de hărnicie și dis
ciplină pentru toți studenții 
din anii lor.

Mai sînt însă studenți ca 
Sziiagyi Levente șî Drig Con
stantin din anul Ш electr©, 
Carani Mihai. Mălai Mihai din 
anul II mine și alții care uită 
că datoria lor principală este 
să învețe, lipsesc de la cursuri, 
își pierd timpul cu distracții, 
datorită cărui fapt se prezintă 
slab la lucrările de control și 
semlnarii. Față de asemenea 
studenți trebuie șă apreciem 
că grupele <te partid ate ani
lor respectivi au avut o oriea- 
tere bwaă; acești riudențl au 
fost puri în discuția adunării U.TJ4. ge grapă și au lost 
trași la răspundee. Se foto-

>"?r ~■ v» ~. *»?■!*■ .«fCH.-mau^g'taUaw-

sese eu succes și caricaturile 
la suplimentul satiric „Ghim
pele" al gazetei de perete §1 
In general este creată o opi
nie puternică împotriva chiu
lului, a lipsej de seriozitate în 
însușirea materiei.

ѳ grijă deosebită pentru 
pregătirea sesiunii de examer 
ne o au și cadrele didaețioe 
organizînd consultații și me
ditații suplimentare. Oricine 
studentul are nevoie, găsește 
ajutorul necesar la tovarășii 
asistenți și profesori.

Am arătat doar eiteva din 
măsurile luate de organizația 
de partid pentru pregătirea 
sesiunii de examene, in sălile 
de lectură, laboratoare și să
lile de desen învață un mare 
număr de studenți, lpcru ce 
dovedește seriozitatea și răs
punderea cu care studenții in
stitutului nostru muncesc pen
tru a dovedi la examenele egre 
încep în curind o pregătire 
profesională temeinică, ia înăl
țimea sarcinilor ce stau îp 
fața viitorilor ingineri mineri 
in promovarea tetmteo ngi, b*

VțKGV. 1АХАЖ 
locțiitor al seeretaralwl

p»Cri* noua*.
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Discuții vii in cercul 
de invdtâmint

r:

Marea majoritate a cercuri
lor învățămintului de partid de 
la „Viseoza" Lupeni au o frec
vență bynă, sînt cu programul 
la zi, ceea ce denotă birou
rile organizațiilor de bază se 
ocupă de buna desfășurare a 
muncii de propagandă, iar 
eursanții privesp gu șgțtezițu-
te șarcipa da a-și rigțgi 
permanență nivelul politic și
ideologic.

O activitate bună 
ră îndeosebi cercul de Istorie 
a P.M.R. apul I condus de pro
pagandistul Foldesi PFpncîsc 
cursul seral anul II al cărui 
propagandist e tov. Ripe ani. 
ÎJumitru, cercul de studiere ă 
Statutului p.M.R, — pțopa 
gandistă tov. Bilahorca Âna și 
altele. La bunul mers al aces
tor cercuri contribuie și fap
tul că propagandiștii ajută 
birourile organizațiilor de bază 
la mobilizarea cursanților, țif 
suplimentar ședințe de învă- 
țămini su cei care din anumite 

au lipsit, ajută cursan- 
țiî șă-și întocmească conspectă

Calitatea învățămîntuluj, pu
ritatea Iui ideplogicl, legarea 
tezelor teoretice de probleme
le practice conștițuig o preo
cupare de soamă a propagan
diștilor. in cercul de istorie a 
P.M.R. anul I, al cărui propa
gandist este tov. Mustițea 
Constantin, la ultima ședință 
s-a dișeutat situația economi
că și politie# a tării npastre 
la începutul secolului ai xx- 

Tov. Magyar Susana. 
ctirșanță la acest cerc, a șepș 
în \evidență starea de înapoie
re a țării din punct de vedere 
economic, dependența sa de 
capitalul străin, lipsa de drep
turi politice a clasei munci
toare, exploatarea săljoatieă la 
care erau s.upuși oamenii mun
cii dip partea capitaliștilor. A 
arătat apoi că pentru a avea 
rezultate mai bune în lupta 
lor împotriva exploatării ca
pitaliste, muncitorimea a sim
țit nevoia organizării, creînd 
astfel primele sindicat# din 
țara noastră.

£}esf|șoa

Despre situația țărăBR$ii a 
vpybit tpy. Mareș Nlchita 
«urșanț la'țfVl tteite- IB ex
punerea șa q1 a arâtat că 
r|nium, Ițe Bttttprt su
porta sâracia și mizeria în ca- 
r# trăia, a pprnii o răseeaia 
care a cuprins aproape Î0- 
wea teii- ОвшійШ « w- 
&И ІВ wMimite despre щ#- 
tițișjrea în singe a răscoalei de 
eâfre guvernul hurahezQ-mo- 
șiergsq, despre wmlrite făș-: 
eratei.

Felul рц.т #u rășpiuis aceșțl 
tovarăși a d9yedit pă, g-a» 
pregătit pentru imlJw*, glP- 
tmd șă dezbată pruptemșle cil 
mai pe larg. Ud în suțîeiqnt^ 
mlswl Ш ач Ш Шрвйе 
unele probleme. Așa de exem
plu, nu Șra scos în evidență 
că pentru a putea lupta cu 
sugees ВвІВІШ pentru
drepturile sale, proletariatul 
are nevpte de un partid de tip 
nou, marxist-lenlnist. Nu s-au 
scos, de asfiteWteâ. In avbtență 
cauzale înfrîngerii rigolei 
tar^fweti din anul 1907.

₽$lul cum S decurs sernma 
гад! îp aeeet cmc a W? 
la iveală s| ț#ptpi eă pu W 
curșarjții se pregătesc pentru 
dtîsguții, 4ln bare qaurf n» teu 
cuvîntul.

Sub îndrumarea permanentă 
a birourilor organizațiilor de 
bază și a comitetului de partid, 
cercupite de ШгЙ&ВМЙ de 
partid de la „Vlseoza" Lupeni 
au țpgfe CQodjțijte pentru a 
deveni cereuri ец o activitate 
ШаШ-

NIGOLAJ5 POPRN 
consultant

Cabinetul «te partid petroșani

O=-

Rezolvarea cererilor 
oamenilor muncii — 

moron In atenția 
noastră

(Urmare din pag. l-a)

Muncitorii mineri din 
abatajul frontal de ta 
sectorul I ai minei Ani- 
noasa, printre саде și va- 
șnnetarul Bîriădeanu Pa
vel, au fost criticați pen
tru că nu аИйеаи șista-ii 
din cărbune. Acum ei în_ 
deplinesc planul și dau 
fărbung de calitate, apii- 
cînd inițiativa „Nici «a 
vaggnet de cărbune rebu
tat pentru șist".

(Urmare din pag. l-a>
cursuri de ridicare a califică
rii în care vor fi cuprinși cei 
puțin 3000 de tineri. Activita
tea. acestora se va desfășura 
pe baza unor programe tema
tice, în strînsă legătură cu ce
rințele procesului de produc
ție, iar conducerea cursurilor 
va fi încredințată celor mai 
bune cadre tehnico-inginereștl.

Hotărirea Conferinței crâc
nești U.T.M. cuprinde, de ase
menea, prevederi în legătură 
cu intensificarea actjvRății 
brigăzilor utemiste de muncă 
patriotică. Pentru pa in Î963 
să crească participarea tinere 
tuiui la acțiunile de folos ob
ștesc Conferința cere organi
zațiilor U.Ț-M- din Valea J|u 
ІЦІ șă mărească numărul br»- 
găzilor de muncă patriotică cu 
Încă lpp. Gonferipța cheajnă 
tineretul Văii Jiului să colec
teze în cursul acestui an 
2000 tone fier vechi, să plan
tele cu puteți o suprafață de 
30 ha,, să planteze în locali
tățile noastrp 1000 buc. pomi 
ornamentali, să întreprindă ac
țiuni pentru întreținerea șose
lelor pe o distanță de 5 km. 
prin care să se realizeze eco
nomii, în total, de 1.250.000 
lei.

Un l,qc important în hotări
rea Conferinței orășenești 
U.T.M- ocupă prevederile refe- 
ritoare la îmbunătățirea con
tinuă a activității politico-e
ducative a organizațiilor U.T.M. 
Hotărirea îndeamnă organiza- 
țlite U.T.M. să asigure un con
ținut bogat și un caracter pR 
mai atractiv acțiunilor educă

bil. Totuși noi nu sîntem mul
țumiți eu faptul eă 119 eereri 
nu au putut fi rezolvate. Nu 
au fost satisfăcute cerințele 
unor tovarăși care au cerut 
Înlocuirea dușumelelor, ten
cuieli Interioare, reparații de 
zidărie și a instalațiilor sani
tare, lucra de care yom ține 
cont în anul curent.

Jn cursul anului 1961, pe 
baza cererilor oamenilor mun- 
9|i, am executat lucrări în va 
loare de 335.850 Iei, din care 
45.852 lej s-a realizat in con
tul locatarilor care au cerut 
montarea de sobe de teracotă, 
pugfăvgli interioare și altele 
La realizările obținute a eon- 
țrjbițiț întreg colectivul 4e 
ipuncă șl upițâtii lL.Ju. Діп lo
calitate. Jn mod deosebit ș-a 
evidențiat brigada de zidari 
condpsă Де comunistul Szuhun 
lullij, brigada de zugravi con
dusă d# toy. Moldovan Gheor- 
ghe, cea de instalatori în frun
te eu tov. Tudoroviel loan si 
brigada de tîmplari-parebețari 
condusă de tov. Șchuller Frid- 
rlk.

In activitatea noastră de 
viitor vom căuta să ne orga
nizăm mai bine тцпса, să sa
tisfacem cu mai multă opera
tivitate
mpnpii, să facem ca aparța 
mentele îp care aceștia lo
cuiesc să fie tot mai bine în
grijite, frumoase ca aspect 
general, contribuind prin ș. - 
ceasta Ia îmbunătățirea con
dițiilor de locuit ale cetățe
nilor orașului nostru.

Trei trimestre din trecutul gtt
A shțțt „fratcigiuV’ tot sub plan 
Dar ei s-іы ridicat luțtîud
Și imăi astăzi raportjnd 
(lu drag partidului iubit 
Ce-n lupți i-a îațuflețit:

Plan, ratțduuțe  ut și disciplină i 
Victoria ne e deplină

In lupta pentru calitate
Urcăm pe trepte tot mai-nalte : 
Ortacul nostru Bîrlădeanu 
Ctridva-n (gazată) criticat 
fî uzt dușman neînpăcat 
Al șistului amestecat
Printre cărbuni. El stă la sfat 
Zelos — cu tați ortacii lut 
Pe-ntMerea frontalului...
— Foaie verde, foicica 
Cea mai mică pietricică
Tu pe lac o-ndepărtează 
Căci onoarea ne-o pătează 
Toți ortacii deopotrivă 
Sînt pentru — „inițiativă" 
Și n-ai să-ntîlnești măi frate 
Vagonete rebutate 
Țugu-tUreg de-ai răscoli, 
Chiar cu lupa de-ai privi 
Pentru astfel de purtări 
Frontaliști, — felicitări!

ION BRĂDUȚ

tive. In adunările generale; 
U.T.M., se prevede in hotărîre, 
să fie organizate discuții în 
legătură cu treeuțul de luptă 
al partidului și U.T.C., despre 
viața nouă a tineretului pa
triei noastre. întreaga muncă 
educativă — joile tineretului, 
duminicile tineretului, con
ferințele, învățământul politic. 
U.T.M., activitatea cultural- 
artistica — să aibă drept o- 
bieețiv popularizarea hotăriri- 
lor partidului și mobilizarea 
tineretului la înfăptuirea lor 
precum și dezvoltarea la ți
neri a trăsăturilor prqprij q- 
mului de tip nou- Qu privire 
la îmbunătățirea muncii pui 
carțea, hotărirea preyeqe pa în 
1962 concursul „Iubiți cartea** 
să cuprindă 350Q de tineri, iar 
igpp țineri să obțină insigna 
„Prieten al cărții". Pentru a- 
tragerea unui număr cît mai 
mare de tineri la acțiunile 
cultural-sportive, Conferința 
cere organizațiilor U.T.M. să 
se preocupe de crearea de noi 
formații culturale și sportive, 
in anul 1962 să se asigure ca 
1Q00 de tineri să obțină inșig 
na G.M.A.

Realizarea obiectivelor pre
văzute în hotărirea Conferin
ței orășenești U.T.M. privind 
mobilizarea tineretului la ob
ținerea de noi succese în pro
ducție, in munca patriotică șl 
activitatea politică educativă 
necesită întărirea continuă a 
organizațiilor U.T.M. prin pri
mirea in IJ.T.M. a unui cit 
mai mare număr de tineri 
fruntași în producția, la învă
țătură și acțiuni obștești.

Preocupîndu-se zi de zi da 
traducerea în viață a preve
derilor hotărîrii Conferinței o- 
rășenești U.T.M., organizațiile 
U.T.M. din Valea Jiului, sub 
îndrumarea părintească a or
ganizațiilor de partid, vor ob
ține noi succese în mobilizarea 
tineretului la înfăptuirea sar
cinilor trasate de partid.
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Pentru a firitții Vhtnti la 
timp fi

faceți abonamente 

TRIMKSTRUU
Și semkștriauR

Primele abonamente 

DIFUZĂRII VOLUNTARI 
gin într^lfffibrl 

si instituții

НСШІІ pșșrtll 
«FieillE К T. T, R.
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Rl№re, 
dar pini șinei ?

De cîtya timp, locațarii că
minului nr. 9 din șjnt
foarte nemulțumiți. șu-
părării lor nu eșțe greu de a- 
flat. In Pfimul rînd sobele ne
curățate la timp, fumegă. Bin 
cauza instalațiilor defecte apa 
la majoritatea robinetelor din 
spălător sau baie nu c’urge, 
Curățenia interioară lasă și ea 
de dorit, iar iluminatul devi
ne în unele sile o rarițate.

cînd comitetul pe cămin «au 
unii locatari se adresează igv. 
Greeu Cosțache, administrata^ 
rul căminului cfiripduri și i« 

dămăsurile necesare, acest# 
din umeri, spupînd :

— Răbdare băieți, se Va 
ce și asta.

Locatarii căminului se 
treabă: pînă cînd să mal aibă 
răbdare ?

Nu ar fi 
niștratorul Grecu Cosțache să 
umble mai puțin pe alte căi 
și să presteze serviciul pentru 
care este plătit așa cum sț> 
cuvine ?

ANTON NICGțAȘ 
corespondent

mai bine ca adml-

puțin pe alte căi

In noul an — o muncă 
mai bine organizată, mai rodnică 1

(Urmare din pag- la)

cereriie oamenilor

i
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tați largi pe«tru depășirea indicilor 
de plan pe 1962. Cm ocazia dezba
terii cifrelor de plan, minerii si 
tehnicienii au venit cm numeroase 
propuneri și măsuri pentru conti
nua îmbunătățire a muncii- in 
frontale, introducerea pe scară lar
gă a complexelor de susținere, tă
iere și încărcare permite să se dea
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încheierea turului
lui categoriei Д la fotbal a situat 
echipa mineiilor (țin Lupeni un 
pic mai jos de jumătatea clasa
mentului. Zestrea de 12. puncte 
s-ar părea că ti scutește oarecum 
de emoții pe )ctțl/cfllftțc din 
реки. Privind ursă evoluția echipei 
de-a ițitigul turului, situăfiă W e 
tocmai tiuză pentru retur, ț. ade- 
t arat cq multe etqpp Iq rind в- 
cbipa din Lițpe»i s-p povedH itq- 
butabilă pe tereq propriu, fapt 
care ir q adus putute preți oase, 
dar in penultima etapă, miluț a 
cățmf. hlu înfiingereq pe tgrgn 
praprijă, și mod ța scor a (.fbipei 
lor favorite, a aftrgțat pș mt.tf.P 4e 
ișțhitați ai fctiM-ului din 
ci compctrtdfea ei sub Qțtce cri" 
tică. Șlaba computere a pcbtpei 
aie inșă rădifinr mai р4ін«. Spre 
densefiire de Mlegii lor di» Pp- 
hoșații, cpre de la mefi la me.ci 
mergeau W mqț bine, în, jpcpf fot- 
baliftUpr din Lupani ș*g pbșervqt 
.o eclipsă creșcindă dp iorpiq. Apâ- 
rpree. Punctul forte <șZ schițai ia 
campionatul treCHl, s-g dfft&ffit 
te astădatp vulfiarahilă. In trdtșpfe- 
zece meciuri q primit rm mai tar 
ti>. de 28 de goluri, dpci mpi bipe 

demă de fiecqfg înțțlmrg. In

I

rile două fîșii de cărbune 
Va trebui, de asemenea, 
tă mai bine munca în abatajeif ca
meră unde. în condițiile аяыаЙ- 
se pot extrage doua cimpuri de 
cirbueg pe schimb din fjeppcșț ari
pă. La lucrările de pregătiri si 
deschideri cunoaștem аѵам&іІр 
mari obriflute de brigăzile Lui Sq- 
rescu Conștanțin, Bartha Dtwure, 
Vass Martin, Titani Petru.
riența acestor brigăzi va trebui să 
devină un bun al tuturor mineri- 

. lor, pentru că sînt și s.e yor crea 
în continuare condiții ca la toate 
înaintările și pregătirile să obți
nem în anul acesta cel puțin 50 
m./luaă avansare medie.

Apui 1961 rămîne ca un an ifi 
care, pe lîngă creșterea substanția
lă a producției, minerii Văii Jiu
lui au făcut pași mari pe calea 
îmbunătățirii calitative a cărbune
lui extras. Ește îmbucurător Іадлй 
că procentul de cenușă în cârbu- 
neic extras anul trecut e cu 6,1 ta 
șută sub norma medie pe combi
nat Evidențiez în' mod deowbH șa 
lupta pentru cărbune de bună сій*-1 
tate pe harnicii mineri de ia Uri* 
câni, Vulcan, Lorica și Lupeai. Ini 
1^ tapîa aceasta trebuie ș#0- 
nuata cu mai multă ₽ers£verșeț|, 
inițiativa „biici un vagunet «te 
bune rebutat pentru șist** садя a 
daț roade bune în aeest an, să fie 
îmbriHișată și aplicată la watc 
brigăzile, la toate sectoarele mi
niere.

In npul an, 196?, avem стадія*. 
gerea că minerii noștri, 
inginerii, muncitorii prep
uzinelor cpmbinatuiui agr dapnjțe 
9 muncă ШЗІ hotăriță, mgi 
mai bpgatâ în realizări- l»fa 
succeselor viitoare ne < swasa 
plini d# abnegație ^Ьіііщчйіге a 
cglor mai Ьда ВДЙЭДОЯ. mțmfcn 
și candidați de partid.

In agul deri, <m foițe *#i,

<* 
i

că antrenorii au încercat numetoa- J 
se formule de atac cu jucători * 
promovați din echipe de categQ’ig j

i

:
regional), precum și scorul egal ț 
în meciul retur cu țeșițerut. »

Cu toate lipsurile manifestate în ț 
ultimele întîlniri, echipa de fot
bal a minerilor din Lupeni are 
resurse fizice și morale care să-i 
aducă victorii care ș'Q scutească 
de neplăcutul final cînd ultime
le trei clasate vor trebui să joace 
trecând la o altă literă a al fobs- ♦ 
tului. Găsind o formulă 4^ ăldf t 
corespunzătoare, îmbogățind cu- | 
noștințele tehnice și tactice ale ♦ 
jucătorilor, antrenorii var cqnțți- ♦ 
bui la eliminarea deficientelor dț^ 9 
moment, iar echipa să joace din • 
nqu la adevărata ei valoare, spre J 
bucuria bravii or mineri di» L»~ ț 
peni care se bucură, alături de ț 
jucători, de fiecare victorie și » 
gustă cu ei din cupa amară q in- J 
fringerii. Nqi le qrăm șă ăUfte ♦ 
cît mpi rar din aceasta dțu urmq. •

p. cilȘAN *

una rece
schimb atacul a ținut parcă nea* 
parat șq nu cumva să aibe marcat 
mai mult de un gol de meci.

Fără a fi superstițioși atacqații 
trebuie să recunoască că eu ІЗ 
goluri marcate și mai bine, de încă 
o dată pe atîtea primite înlr a 
jumătate de campionat nu prea 
șint mari speranțe de a se salva 
de retrogradare dacă aceasta de
pinde de golaveraj. LJu decala) 
prea mpre este între 'jocurile de 
acasă și cpla din deplasare ale e- 
cbipei. Din cele 7 meciuri sus ți- 
aute pe teren propriu, echipă a 
abținut h victorii cu uit golaveraj 
pozitiv de : 10:5. Semnificativ 
este faptul că în cele 6 meciuri 
victorioase, apărarea nu a primit 
decți două goluri, restul de 3 
.,incasiițdu-le'‘ іц meciul cu fă<- 
uamo București. Cum de obicei 
meciurile se joacă unul acasă fi 
unul în deplasare, după una cal
dă acasă, urma neapărat alta tecs 
în deplasare. Așa se explică și 
făptui dă în cele 6 jocuri din de
plasare, Minerul Lupeni nu a ob
ținut nici măcar un punct, mar- 
etnd doar i goluri ți primjnd H-

După plecarea lui Crăiniceam 
la Steaua, atacul echipei a deve
nit mult mai ineficace. E drept

inferioară, totuși țină in prezent 
nu s-a găsit nici una care să dea 
satisfacție. Acest lucru ii confir
mă îafriugerea cu 3— O de la Re
șița, cu 4—1 la Tg. Jiu (din par
tea unei echipe din campionatul

:
: :



Plecarea Iui A.I. Mikoian 
spre Guineea

MOSCOVA 4 (Agerpres). — 
TASS transmite :

La 4 ianuarie Anastas Mikoian, 
prim-vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., membru al 
Prezidiului Comitetului Central al 
P.C.U.S., a părăsit Moscova ple- 
cînd spre Guineea unde a fost in
vitat de Seku Ture, șeful guver
nului Republicii Guineea.

Anastas Mikoian este însoțit de 
Alexandr Orlov, locțiitor al minis
trului Afacerilor Externe al 
U.R.S.S., Dmitri Degtear, vicepre
ședinte al Comitetului de Stat pen
tru relațiile economice externe de 
pe lîngă Consiliul de Miniștri și 
alții.

I

Lupta minerilor francezi
PARIS 4 (Agerpres).
O delegație a minerilor din ba

zinul carbonifer din departamen
tul Aveyron care de peste două 
săptămîni n-au ieșit la suprafață 
în semn de protest împotriva ho- 
tărîrii de a se închide minele, a 
sosit la Paris pentru a povesti 
despre lupta dusă de acești mineri, 
despre revendicările lor.

Cei care au luat cuvîntul la con
ferința de presă organizată la 3 
ianuarie la Paris de această dele 
gație, au respins afirmațiile pro
pagandei burgheze că minele ce 
urmează a fi închise 
rentabile" și că minerii 
menținerea lor ar fi 
„progresului tehnic".I

-------- ' ZT**«S*^Z ----- ------------------

Simpatie și solidaritate cu Cuba

sînt „ne- 
care cer 

împotriva

• 9

SANTIAGO (Chile) 4 (Ager
pres).

Cu ocazia celei 
versări a victoriei 
ne, într-o serie de 
ca Lațină au avut loc manifestații 
de simpatie și solidaritate cu Cuba, 
La Santiago, sub auspiciile Insți- 
tului cultural chiliano-cuban, a a- 
vut loc o mare adunare cu care 
ocazie, președintele acestui Institut 
poetul Angel Cruchaga Santama
ria, a declarat că poporul chilian 
va sprijini și de aici înainte re
voluția cubană. Mitinguri asemănă
toare au avut loc și în celelalte 
orașe ale țării. Ziarele chiliene „El 
Siglo" și „Ultima Hora” au publi
cat ample materiale privitoare la 
realizările Cubei revoluționare.

de-a 3-a ani- 
revoluției cuba- 
țări din Ameri-

în Mexic, revista „Politica" a 
publicat o declarație a Comitetu
lui prietenilor Cubei în care se ara
tă că „revoluția cubană reprezintă 
fenomenul cel mai înaintat al miș
cării sociale din America Latină, 
ce întruchipează voința și năzuința 
popoarelor latino-americane care 
luptă pentru eliberarea de sub im
perialismul nord-american". Comi
tetul, subliniază declarația, va lup
ta pentru ca guvernul mexican să 
sprijine consecvent poporul cuban 
și guvernul său, pentru demasca
rea pregătirilor de agresiune din 
partea imperialismului nord-ame
rican și a lacheilor săi. Declarația 
cheamă întreg poporul mexican 
să-și unească eforturile în lupta 
pentru apărarea revoluției cubane.

Vorbitorii au arătat că nu sînt 
împotriva progresului tehnic, dai 
că acest progres trebuie să contri
buie la îmbunătățirea vieții oame
nilor muncii. Ce se va întîmpla cu 
minerii dacă minele vor fi închi
se ? Ei se vor pomeni pe stradă. 
Autoritățile promit că vor căuta 
de lucru numai pentru o cincime 
din cei concediați. Pe ceilalți îi 
așteaptă zile negre. Minerii din 
Aveyron încearcă de doi ani să 
obțină de la patroni și de la gu
vern o rezolvare reciproc accepta
bilă a acestor probleme, dar toate 
încercările au fost zadarnice.

Ca urmare a reducerii producției 
și concedierilor, în ultimii 15 ani 
numărul minerilor din Aveyron s-a 
redus de la 5.200 la 2.200 de oa
meni.

In această situație fiară ieșire 
minerii au hotărît să declare grevă 
și să nu părăsească minele pînă 
cînd guvernul nu va lua în conside
rare revendicările lor și va da 
garanții că nivelul lor de trai nu 
va fi redus.

In Republica Dominicană continuă 
manifestațiile antiguvernamentale

SANTO DOMINGO 4 (Ager
pres).

La 3 ianuarie în Republica Do
minicană au avut loc noi manifes
tații antiguvernamentale în cursul 
cărora s-au produs ciocniri violen
te între manifestanți și unități ale 
poliției. După cum transmite agen
ția United Press International, pes
te 400 de tineri au demonstrat pe 
străzile orașului San Francisco do 
Macoris, situat la 84 mile de San
to Domingo. Manifestanții au în
cercat să pătrundă în locuința ocu-

pată de unul din sprijinitorii fos
tului dictator Trujillo dar au fost 
împiedicați de poliție care a des
chis focul. Patru persoane au fost 
ucise și 9 rănite.

Asasinatul bestial al poliției a 
fost urmat de o puternică demons
trație de protest în același oraș. 
Manifestanții au răsturnat mașini 
ale poliției și au scandat lozinci 
antiguvernamentale. Poliția a in
tervenit din nou aruncînd grenade 
cu gaze lacrimogene.

©
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Lansarea astronautului american 
fost amînatăJohn Glenn a

CAPE CANAVERAL 4 (Ager
pres).

Programul american de lansare 
a unui om într_un zbor pe o orbita 
în jurul pămîntului a suferit o 
nouă amînare. După cum transmi
te agenția France Presse, la 3 ia
nuarie Ia Cape Canaveral s-a a- 
nunțat că în urma descoperirii u- 
nor defecțiuni la racheta purtă
toare de tipul „Atlas" lansarea 
astronautului american John Glenn, 
care urma să aibă loc la 16 ia
nuarie, a fost amînată.

Relevînd amărăciunea care dom
nește în prezent în rîndurile mem
brilor Administrației naționale 
pentru cercetarea spațiului cosmic 
și problemele aeronauticii (NASA), 
agenția arată că „pînă la începutul 
lunii decembrie NASA a sperat să

a-poată* ‘lansă’ 'primul cosmonaut 
merican pe un zbor orbital înainte 
de sfîrșitul anului 1961, anul ce
lor două reușite sovietice în acest 
domeniu".

Corespondentul de la Cape Ca
naveral al agenției U.P.I. scrie de 
asemenea: „Statele Unite se află 
în orice caz cu peste nouă luni 
în urma Uniunii Sovietice în ce 
privește plasarea unui om pe o or
bită în jurul pămîntului — primul 
pas spre cucerirea spațiului cosmic. 
Cosmonatul rus Iuri Gagarin a în
conjurat globul o dată la 12 apri
lie, anul trecut, Gherman Titov a 
efectuat 17 circuite în jurul pămîn
tului în timp ce cele două expe
riențe americane nu au dus decît 
la un zbor suborbital de 15 minute 
fiecare'-.

Comentariul zilei
=„»****» - ■==
REVANȘA

„Perspectivele nu inspiră 
optimism*

TOKIO 4 (Agerpres).
;,Perspectivele nu inspiră opti- 

mism"; „Situația se înrăutățește”, 
„Dificultățile exportului” — sub a- 
ceste titluri „Nihon Keizai", „To
kyo Times”, „Yomiuri" și alte zia
re japoneze au publicat la 3 ia
nuarie; comentarii cu privire la bi-

---- - • £ С i =

Intre 11—13 ianuarie

Noi consultări
WASHINGTON 4 (Agerpres).
La 3 ianuarie Departamentul de 

stat a anunțat că între 11—13 ia
nuarie vor avea loc la Washington 
consultări anglo-americane ;,cu pri
vire la mijloacele menite să asi
gure o mai bună funcționare a 
Organizației Națiunilor Unite".

După cum reiese atît din comen
tariile agențiilor de presă cît și ale 
ziarelor americane, aceste consul
tări au la bază îngrijorarea și ne
mulțumirea puterilor occidentale fa
ță de orientarea majorității țărilor 
membre ale O.N.U. mai ales în ce 
privește problema colonială, Fap
tul că mașina de vot pe care 
S.U.A. se bizuiau înainte pentru a 
trece hotărîrile favorabile lor nu 
mai funcționează ca în trecut, a 
pus S.U.A. și pe aliații lor într-o 
poziție nefavorabilă care s-a vădit 
cu prisosință în cursul actualei se
siuni a organizației mondiale.

Revista britanică „Observer", 
într-o corespondență din Washing
ton, precum și agenția United Press 
International, publică unele amă
nunte în legătură cu ,. o serie de 
reforme de bază" pe care le ela
borează în prezent guvernul ame
rican” pentru a face din O.N.U. 
un instrument mai eficient", bine 
înțeles în sensul dorit de Washing-

anglo-americane
ton. Se intenționează crearea unei 
„mașini de conciliere care să se 
ocupe de disputele internaționale 
înainte de a fi pe deplin dezbătu
te în Consiliul de Securitate", a- 
rată agenția U.P.I. Cu alte cuvinte 
este vorba de o nouă „mașină de 
vot” dominată de americani, crea
tă în afara cadrului organismelor 
O.N.U. unde, se lamentează cer
curile americane, „treburile nu mai 
merg ca înainte". „Observer” ,a- 
rată că „în cazul cînd ar fi ac
ceptate, aceste reforme ar necesita 
probabil în mai mare măsură bani, 
personal și idei creatoare", pe care 
S.U.A.'se declară gata să le pună 
la dispoziție. In acest sens revista 
citează hotărîrea președintelui 
Kennedy de a cere la redeschide
rea sesiunii Congresului american 
aprobarea unui proiect de lege au
torizând achiziționarea de „acțiuni 
ale O.N.U." pentru finanțarea a* 
cestor operațiuni.

După cum se vede, în fond con
sultările de la Washington au 
drept scop să pună la punct a- 
ceste planuri menite să rețină în 
orbita occidentală marele număr 
de noi țări ce și-au cucerit recent 
independența al căror control sca
pă tot mai mult Washingtonului 
și care, după cum recunoaște 
toată
Walter Lippmann în
Herald
nea Sovietică ca singurul lor prie
ten adevărat”.

lanțul anului trecut, 
vestesc aproape în 
greutăți economice și 
pentru 1962.

Anul trecut, scrie 
economic al ziarului 
mes“, balanța comerțului exterior 
s-a înrăutățit considerabil din cau
za „politicii de expansiune econo
mică". Rezervele de valută străină 
însumînd la începutul anului 
1.800.000.000 dolari s-au redus la 
sfîrșitul anului la 1.400.000.000 do
lari. Totodată asupra Japoniei a- 
pasă povara împrumuturilor pe ter
men scurt în sumă de 1.800.000.000 
dolari, în afară de împrumutările 
pe termen lung.

Ziarul „Sankei Shimbun", ocu- 
pindu-se de influența pe care o 
exercită „politica expansiunii eco
nomice active" asupra vieții popu- , 
lației, scrie că această politică nu 
duce la dublarea veniturilor,, după 
cum a promis guvernul Ikeda, ci 
la dublarea prețurilor mărfurilor 
și -produselor alimentare.

Ziarele pre- 
unanimitate 

mai serioase

comentatorul
„Japan Ti-

Orientul Mijlociu a devenit în 
ultimele zile teatrul unui vast com
plot imperialist. Blocurile agresive 
" ‘ ' ți C.E.N.T.O. au rezervat 

principalul rol represiv 
țărilor arabe indepen- 

a mișcării de eliberare 
din această regiune. Că 
lucrurile ne-o dovedesc 

îndreptând nave de raz~

N.A.T.O. 
Angliei 
împotriva 
dentg și 
națională 
așa stau 
faptele.
boi spre țărmurile mediteranîene ale 
Africii răsăritene și Orientului 
Mijlociu, colonialiștii englezi urmă
reau nu numai să-și ia revanșa 
pentru eșecul ^aventurii Suezului" 
din 1956, ci totodată să-și întă
rească controlul asupra unor vaste 
terenuri bogate în resurse petro
lifere.

Libanul, al cărui refuz de a se 
lăsa remorcat la carul blocurilor 
militare nu este pe placul colo
nialiștilor, Kuwietul unde mișca
rea de unificare cu Irakul se inten
sifică și zona golfului Persic pe 
țărmurile căruia popoarele se ri
dică împotriva represiunii colo
nialiste engleze — au fost princi- 
Р-Ые ținte ale complotiștilor im
perialiști.

—Aamâ cmd — iu ultima săp- 
timiui a amdui încheiat — cea 
mai mare итгі a flotă de război 
engleze „Centaur '- cu un deplasa-

ment de 22.000 de tone, în frun
tea unei puternice escadre, a pă
răsit baza navală de la Mombassa 
(Kenya'), un purtător de cuvînt 
oficial englez a declarat că se în
dreaptă spre „o destinație necu
noscută". Spre aceeași „destinațte 
necunoscută- au fost trimise Șt 
nave de la bazele din Anglia, Șt 
avioane din Aden și Bahrein, iar 
unități de parașutiști din Cipru 
au fost mobilizate gata de atac. 
N-au -trecut însă decît puține z'de 
și „destinația" concentrării de 
forțe armate engleze a devenit 
cunoscută lumii întregi: în Liban 
a izbucnit o rebeliune, iar un grup 
de puciști fasciști au încercat să 
preia puterea. „Recentele eveni
mente din Liban, scria ziarul 
irakian „Al-Bilad", demostrează 
elocvent că imperialismul a înce
put o serie de comploturi de 
mare anvergură împotriva mișcării 
naționale arabe îndeosebi după 
stabilizarea situației din Siria".

Pentru opinia publică mondială 
a apărut limpede că micul partid 
fascist denumit „popular-sociat' nu 
ar fi încercat si dea o lovitură 
de stat în Liban contîud doar 
pe ргоргіЯе f^e, ci a fost orga- 
m&t, instigat fi fâmuțat de cei ce 
an încercat în repetate rindnri si

tntr-

A EȘUAT...
transforme teritoriul libanez 
un punct de sprijin al imperialis
mului în lumea arabă, să includă 
Libanul în C.E.N.T.O. Arestarea 
printre cei 1.000 de complotiști 
fasciști a fostului președinte al 
Libanului, Șamun, care a încercat 
fără succes cînd se afla la putere 
să includă libanul în alianțele 
militare occidentale, confirmă că 
imperialiștii n-au renunțat nici la 
vechile lor planuri, nici la politi
cienii dispuși să le facă jocul.

In numai două zile, puciul fas
cist din Liban d fost zdrobit. Ul
timul comunicat al guvernului li
banez relata despre „operațiunile 
de curățire' întreprinse de ar
mata libaneză pentru a descoperi 
pe toți participant» la rebeliune. 
In actualele condiții internaționale 
cînd se desăvîrșește prăbușirea co
lonialismului, atentatele la adresa 
independenței popoarelor sînt in
variabil sortite eșecului. Recentele 
uneltiri împotriva păcii în Orien
tul Mijlociu au demonstrat că pri
mejdia generată de imperialism 
există, dar că această primejdie 
poate fi înlăturată prin acțiunea 
botărită a popoarelor.

Z. FLOREA

cu 
sinceritatea comentatorul 

„New York 
Tribune"; „consideră Uniu-

BUENOS AIRES. — Un grup 
de scriitori argentinieni au dat 
publicității o declarație in 
care cer amnistierea tuturor 
deținuților politici spanioli.

TUNIS. — Autorității* fran
ceze din Algeria au comis un 
nou act de agresiune împotri
va Tunisiei. Agenția TuMs 
Afrique Presse relatează că ar
tileria franceză din Algeria a 
deschis focul la 1 ianuarie a- 
supra teritoriului tunisian în 
regiunea Ain Dram. A fost u- 
cis un tunisian.

GENEVA. — O mare parte 
a Elveției este acoperită de 
zăpadă.' In cantoanele Zur cl 
Berna, Basel, grosimea zăpezii 
atinge 45 cm. Asemenea ninsori 
n-au mai fost semnalate în 
regiunea Basel de un secol.

PROGRAM DE RADIO
6 ianuarie

PROGRAMUL I. 7,00 Radio
jurnal. Sumarul presei centrale, 
7,15 Cîntă Orchestra Ansamblului 
secuiesc de Stat din Tîrgu Mureș, 
8,00 Din presa de astăzi, 9,00 Ro 
za vînturilor, 9,30 Muzică popu
lară din țări socialiste, 10,08 Cîn- 
tece pentru cei mici, 11,03 Forma
ții vocale de muzică ușoară, 11,30 
Muzică de ^ametă, 12,00 Din crea
ția de operetă a compozitorilor 
noștri; 13,05 Concert de muzică 
romînească, 14,00 Formații de 
muzică ușoară Am țăcî восівігме. 
15,10 „Cu dmEcul Й jocal pe me
leagurile patriei", 16,00 Cîntccc 
de dragoste de compozitori din 
R.P. Bulgaria; 16,15 Vorbește Mos
cova ! 17,15 Muzică ușoară, 18,00 
Program muzical pentru fruntași 
în producție din industrie și agri
cultură, 18,30 Muzică, 19,15 Noi 
înregistrări de muzică populară ro* 
mînească realizate în studiourile 
noastre. 19,45 Muzică de dans, 
20,40 Din folclorul popoarelor, 
7 7, VI Muzică de dans. PROGRA
MUL H. 12,15 In ritm de tango,

13,00 Cîntece de dragoste- și jo
curi populare romînești, 14,30 Mu
zică populară sovietică, 15,00 Mu
zică ușoară, 16,15 Cîntece, 17,00 
Melodii populare romînești din di
ferite regiuni ale țării, 18,05 Pro
gram de muzică de cameră de Mo
zart, 19,00 „Programe muzicale 
alcătuite de ascultători", 19,40 
Muzică ușoară romînească,' 20,30 
Muzică de dans, 21,15 Jocuri popu
lare romînești din regiunile țării, 
23,15 Muzică de dam.

CINEMATOGRAFE
6 ianuarie

PETROȘANI — AL SAH1A : 
Rapsodia Ucraineană ; LONEA t 
Săritura în zori: ANTNO ASA: I
Genevieve. (Responsabilii ance»- 
tografelor 7 Noiembrie — Betnr- 
sâni, Petrila, Livczeni, СспЫйк 
Lupeni, Bârbătem și Uf i *-am 
trimis programarea filmelor pe 1*~ 
na îaauaricl-
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