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țSeăflinetf a ѴІча a pofrâldr a^riraștdai Petroșani

Brigada pe 
care o conduce 
minerul Drago- 
mir Iancu din 
sectorul II al 
minei Uricani 
a realizat un 
ciștig de 86 lei 
pe post de mi
ner. Iată un 
grup de mineri 
împreună cu 
șeful brigăzii 
(dreapta) pri
vind 
plată 
tuia.
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pionierilor din Petrila І.
Duminică, la clubul muncitoresc^' 

din Petrila a fost sărbătoare. A.vn 
venit aici sute de pionieri de Itay 
școlile din Lonea, Petrila, Jieț și ? 
Cimpa pentru a se întrece în cînt 

dans. Era prima fază a con-j 
cursului pionieresc din acest an. < 
Formația corală a Școlii medii<; 
mixte din Lonea condusă de toviy 
prof. Gh. Popa a fost aceea l

< care a deschis cu cîntecul crava- < 
i telor roșii concursul pionieresc. > 
5 Și tot ea a fost aceea care a cules j
< cele mai îndelungi aplauze ale^t
> spectatorilor. Aceasta deoarece !■ 
? atît repertoriul și interpretarea J 
i cît și ținuta au stîrnit admirația < 
5 publicului și a juriului care le-a '
< acordat primul loc.
< La sărbătoarea pionierilor au ]•
> participat și formațiile de dan- '■

spri precum și mulți recitatori. 4 
Succesul cel mai frumos l~au ob- , 
ținut pionierele Stanciu Maria și > 
Mistrik Marcela, cu poeziile „Iu- S 
beșfe țara ta* și „ComtmisttdT. \

Noi, cei care vom participa la !’ 
faza orășenească regională a con- ) 
cursului ne vom strădui să fim la j 
înălțime. 4

PRINȚ ALEXANDRU
pionier, clasa VlI-a, Școala medie ? 

mixtă Petrila — Lonea j
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Vom îndeplini cu cinste sarcinile ce ne revin 
din hotărîrîle Conferinței regionale de partid

?
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Conferința regională de 
partid. Ia care am participat 
în calitate de delegat, a pus 
în fața minerilor din Valea 
Jiului sarcini de mare impor
tanță.

In anul 1961, la mina Lu
peni productivitatea muncii a 
crescut cu 24 la sută față de 

‘1959, iar prețul de cost pe 
tona de cărbune a scăzut cu 
14 lei. Acest lucru a fost po
sibil datorită 
deelor moderne 
a cărbunelui.
' Conștient de 
sarcinilor trasate 
Ш-lea Congres al P.M.R. și de 
lucrările Conferinței regionale 
în ceea ce privește creșterea 
Continuă a producției și pro
ductivității muncii, colectivul 

< minei noastre va munci pentru 
traducerea lor în viață.

In cursul anului 1962 la mi
na noastră va începe experi 
mentarea în frontale a. susți
nerii în consolă sub tavan ar
tificial, care va atrage după 
sine posibilitatea introducerii 
în asemenea abataje a trans
portoarelor blindate. Aceasta 
duce la ușurarea efortului fi
zic depus de muncitori în ceea 
ce privește operația de încăr
care, la obținerea unor randa-

folosirii prece
de extragere

importanța 
de cel de-al

mente mari. Abatajele fron
tale din stratele groase de 
cărbune, care dau o bună parte 
din producția minei, vor fi ar
mate în întregime cu elemen
te din metal.

Pe lingă armarea cu grinzi 
din metal și folosirea stâlpilor 
hidraulici la abatajele frontale 
din stratele subțiri, se vor fo
losi havezele la tăierea cărbu
nelui.

In toate lucrările miniere 
din cărbune se va reduce tim
pul de perforare prin extinde
rea perforajului pneumatic ro
tativ.

Mecanizarea diferitelor ope 
rații din procesul de produc
ție în subteran, cît și rezolva 
rea celorlalte probleme pre
văzute în planul tehnic al mi
nei Lupeni vor duce la obți
nerea unor producții mari, la 
creșterea productivității mun
cii și reducerea efortului 
.zic al muncitorilor.

ILIESCU GHEORGHE
inginerul șef ai minei Lupeni
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184 APARTAMENTE NOI

In primul semes
tru al anului, con
structorii șantieru
lui 6 Petroșani vor 
preda în folosință. 
184 apartamente 
noi. Cele 7 blocuri 
de pe strada С. I. 
Parhon se află In
tr-un stadiu avan
sat de construcție.

La blocul A, s-a 
Început deja cură
țenia generală îna
inte de sosirea

misiei de recepție. 
Asemenea 
țiuni se 
tă și la blocul H 
cu 12 apartamente.

Brigăzi de con
structori printre 
care cele conduse 
de tehnicienii 
șoi A., Froșt 
AndTeevici 
Șvarț I. și
ții au avut de e- 
xecutat

opera - 
execu-

Ar-
Șt., 
A., 
al-

măre volum de lu
crări : 56.000 m. p. 
tencuieli, 60.000 
m.p. zugrăveli, 5.600 
m.p. parchet, 3000 
m.p. mozaic etc. ca 
și săparea a cca. 
20.000 m.c. pămînt.

Acum lucrările 
se apropie de sfir- 
șit, iar în zilele 
următoare primul 
bloc va trece la 
recepție...

Un nou pas înainte pe calea 
înfloririi Văii țiului

? Recent s-au desfășurat lu- 
1 crările celei de-a УІ-a sesiuni 

a Sfatului popular al orașu 
ț lui Petroșani cure a dezbătut 
Й darea de seamă asupra pla- 
» nului .economic și social-cui- 
f tural și a bugetului de veni- 
? turi si cheltuieli pe anul 1961, ® • 1 a • •
i f.

precum și planul economic și 
■j proiectul de buget pe 1962. 
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-Darea de seamă prezentată 
de^ tovarășul Blaj Traian 
președintele Comitetului exe
cutiv al Sfatului popular al 
orașului Petroșani, cit și co- 
raportul comisiei permanente

Bilanț bogat de realizări 
sociab-culfurale

Fiecare din anii puterii noas
tre populare constituie un 
pas însemnat pe calea dezvol
tării economice și social-cul
turale a Văii Jiului, ridicării 
bunăstării celor ce muncesc, 
transformării Văii Jiului în • 
tr-o adevărată Vale a fericirii. 
Acest adevăr a fost subliniat 
cu o deosebită căldură și mîn- 
drie de recenta sesiune a Sfa
tului popular al orașului Pe
troșani. Acest adevăr a fost 
confirmat puternic de bilan
țul rodnic al înfăptuirilor so- 
cial-culturale din Valea Jiului 
din anul 1961 înfățișat sesiu
nii în darea de seamă prezen
tată.

In anul 1961 s-au cheltuit 
25.353.000 lei pentru construc
ții de locuințe, iar 8.121.200 
lei pentru ridicarea nivelului 
urbanistic al localităților, pen
tru modernizarea străzilor, în
frumusețarea și buna gospo
dărire a cartierelor. In 1961, 
644 de familii de mineri și 
muncitori s-au mutat în apar
tamentele confortabile, din 
noile blocuri. Noile școli și a- 
șezăminte culturale, noile uni - 
tăți comerciale, mărfurile în 
valoare cu aproape 26 mili
oane mai multe decît în I960 
vîndute populației și rhulte 
alte realizări sînt dovezi, grăi
toare ale ridicării nivelului de 
trai al populației.

țgra ««o»«o

- Iplan-finanțe prezentat de T 
deputatul Moldovan Mircea, ? 
au analizat activitatea des- ; 
fășurată de unitățile econo- ; 
mice tutelate de sfatul popu- ț 
Iar, munca sfaturilor popu- ♦ 
lare in direcția gospodăririi ♦ 
treburilor obștești. In cadrul ? 
dezbaterilor, deputății sfatu- 
lui popular au făcut nume- * 
roase propuneri pentru îm
bunătățirea activității sfatu
rilor populare în conducerea 
economiei locale, ridicarea ni- - 
velului urbanistic al locaiită- * 
ților Văii Jiului, satisfacerea * 
cerințelor populației.

♦;
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Rezultate bune au obținut 
în anul 1961 și unitățile eco
nomice tutelate de sfatul popu
lar : I.I.L. „6 August“, Î.C.O., 
I.L.L. și-au depășit sarcinile 
de producție. In industria lo
cală a sporit productivitatea 
muncii. S-a îmbunătățit acti
vitatea unităților comerciale 
— lucru ce se reflectă îndeo
sebi prin creșterea volumului 
de mărfuri desfăcute popu
lației.

Subliniind rezultatele obți- . 
nute, sesiunea sfatului popular 
a analizat cu atenție neajun
surile In activitatea economi
că și financiară a unităților 
economiei locale, a preconizat 
măsuri menite să asigure îm
bunătățirea activității lor, mal 
ales in direcția deservirii co
respunzătoare a populației.

Construcții la timp 
și de calitate superioară I

Cu deosebită atenție s-a o- 
prit sesiunea asupra neajun
surilor din activitatea șantie- • 
relor de construcții. Și pe bu 
nă dreptate I Dintre toate u- 
nitățile economice din Valea 
Jiului, șantierele, de- conswuc- 
ț,ii sînt , ință departe. de,s,nive
lul posibilităților șl cerințelor. 
Constructorii n-au ajuns încă 
Să pășească în aceeași caden
ță cu minerii, eneTgeticrfenil, 
prenaratorii Văii Jiului. In-e- 
nul 1961 constructorii și-au 
realizat sarcinile de plan- abia 

in proporție de 
89,1 la sută. 
Ei au rămas da
tori în 1961 cu 
184 apartamen
te. Pe bună 
dreptate ’con
ducătorilor de 
șantiere le-a 
fost pusă de că
tre deputății 
Cristea Aurel și

I. DU BE К

IN CLIȘEU : Aspect din timpul sesiunii.

U P-M. Termene reduse de reparații

< Continuare 
in pag. 3-a)

♦

economii'?,

Comitetul U.T.M. de la preparația Lupeni se preocupă de 
buna desfășurare a învățămintului politic.

Fotoreporterul nostru i-a surprins pe tovarășii Mazăre Va- 
sile, secretarul Comitetului U.T.M. al preparației, Munteanu A- 
lexandru, propagandist și Stanciu Constantin, secretarul orga
nizației de bază U.T.M. de la sectorul de transport al pre
parației discutând despre frecvența cursanților la una din for
mele de învățămînt politic U. T.M.

Muncitorii, tehnicienii și ingi
nerii de la U^ina electrică Vulcan 
au obținut în anul trecut rezulta
te frumoase în procesul de pro'

t

**
* 
* 
*
* ducție : planul anual de livrare a 
î energiei electrice a fost îndeplinit
* cu 19 zile înainte de termen, prin 
j reducerea prețului de cost al ener-
* giei produse s-au obținut economii
* în valoare de aproape 3.000.000 
î let-
* Succesele de anul trecut cons-
* tituie pentru colectivul uzinei un
* imbold mobilizator pentru înde

plinirea și depășirea sarcinilor spo
rite de producție din 1962. In a- 
cest an, în afară 
de plan superiori 
trecut, prețul de 
a scăzut simțitor, 
colectivul uzinei 
să obțină economii în cursul a~

I cestui an în valoare de cel puțin 
1400.000 lei.
r In scopul reducerii cheltuielilor 
ț de producție și asigurării produ- 
I cerii de cit mai multă energie e~ 
! lectrică, în cadrul uzinei s-au luat
* din timp o serie de măsuri eficien- 
r te. O mare bază s-a pus pe pregă-
* tirea lucrărilor de reparații la ca- 
T zâne și turbine pentru efectuarea

de alți indici 
celor din anul 
cost planificat 
Cu toate astea 

s-a angajat

lor în timp cit mai scurt și asi
gurarea calității reparațiilor. In 
prima parte a lunii în curs, în 
urma aprobării serviciului de dis
pecer național, au intrat în repa
rație cît ev a agregate mari : caza
nul nr. 11 de 40 atm. și turboge- 
neratoarele 1 și II.

Cu acest prilej, conducerea sec
ției de turbine, conform unui plan 
minuțios a organizat începerea lu
crărilor de reparare a celor două 
turbo generate are. Aceiaș lucru l-a 
făcut și conducerea secției de ca
zane.

Muncitorilor din cele două sec
ții, organizați în echipe, li s-au 
făcut cunoscute lucrările ce urmea
ză а I. executate, importanța lor, 
necesitatea ca ele să fie de cea 
mai burtă calitate. In același timp, 
pentru a munci in bune condiții, 
lor li s-a asigurat materialele ne
cesare, piese pentru înlocuirea ce
lor vechi și uzate, scule.

Imediat după începerea lucră
rilor, echipa de lăcătuși de sub 
conducerea comunistului Blaj Sa
bin a chemat la întrecere pe mun
citorii de la reparații cazane. Răs
punsul acestora a venit imediat. 
Așa că muncitorii din ambele sec
ții muncesc cu însuflețire pentru

• I
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nat deja repararea- turbo generată- Jt 
rului și execută lucrări la celălalt ț 
turbogenerator. Muncitorii 
la secția cazane, unde 
parațiile sînt conduse de teh
nicianul Popescu Miron, 
tarul, organizației de partid, . au t 
de executat un volum mare de J 
lucrări. Printre , acestea sînt: J 
schimbarea elementelor la ecOBO- • 
mizor și supraîncglzitor, repara- î 
rea morilor de cărbune, a silozu- J 
riZor rotative și a sistemului de J 
alimentare cu cărbune praf. Și aici ♦ 
lucrările au avansat mult. t

Muncitorii celor două secții s~au ♦ 
angajat ca la 1 februarie', adică cu ♦ 
15 zile înainte de termenul pre- . 
văzut, să fie date în exploatare * 
agregatele la care execută lucră- • 
rzZc de reparații. Stadiul lucră- * 
rilor, elanul cu care ei muncesc $ 
« măsurile luate asigură îndepli
nirea acestui angajament. Toate 
acestea sînt o însemnată contri
buție la reducerea prețului de cosi 
și asigurarea unei producții 
mice de energie electrică.

îndeplinirea sarcinilor ce le revin. 
Cei de la secția turbine au termi-

de I
re~ i

4
secte- f

N. ROVBNȚA 
U-ЕУ.



2 STEAGUL roșu
»№ ■'■ 1 I II.»

ІІПІІІШ IE IIIEІЕШПІІІ. îl Hili ШІІІЕ IE ЕШЕІІЕ
Învățând din
Dacă v@i trece- în aceste zile 

prin clădirile eaxet alcătuiesc 
complexul institutului de mi
ne, vei putea constata o ac
tivitate specifică sfiirșitului de 
semestru, in sălile de curs, 
grupuri de studenți recapitu
lează materia predată, prin 
laboratoare se revăd montajele 
unt» lucrări, în sălile de se
minar sau în cele de lectură 
se observă aceeași muncă de 
verificare a cunoștințelor.

A început sesiunea de exa
mene și întregul colectiv de 
muncă al institutului depune 
toate eforturile pentru ca re
zultatele ei să fie eît mai bune. 
Desigur că în urma celor <sece 
zile care s-au scurs din sesiu
ne, nu se pot trage concluzii 
certe, totuși, desfășurarea e- 
xamenelor, rezultatele obținu
te, ne permit să facem unele 
observații comparative cu se
siunile precedente.

Experiența a arătat că prin
cipala cauză a rezultatelor 
mediocre de la examene o con 
stituie munca în asalt. In con-

Dorința noastră 
a tuturor este să fim 

integraliști
S-au scurs primele minute după 

examen. Studenții par mai liniș
tiți. E și normal, emoțiile exa
menului au trecut. Un pic de pau
ză între examene nu strică.

Pe studentul Drăgan Vasile din 
anul III mine, grupa 1108, Nam 
gașit discutînd cu colegii săi în 
apropierea sălii de examinare des
pre felul cum a decurs examenul 

’ de geologie de la care deabia ie- 
iar pe studentul Tănase 

S Gheorghe din anul II secția pre- 
J parare l-am întîlnit în sala de 
I lectură a bibliotecii institutului. 
s lată ce ж-au declarat :
t Studentul Drăgan Vasile — 
{Am susținut doar două examene 
I în actuala sesiune, la matematici 
s și geologie. Deocamdată nici o 
I dezamăgire. La ambele ăxamene 
i| am obținut nota 9. Sesiunea am 

■ început să o pregătesc chiar de 
la începutul anului, asta deoarece 

\ ca prim obiectiv nu am avut se
siunea ci însăfi pregătirea mea ca 
viitor inginer. De altfel, sper că 
și la celelalte examene care mi-au 
mai rămas voi da răspunsuri bu
ne. Totuși emoțiile sînt emoții 
la price examen și de care nici 
nu sînt scutit.

I
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experiența anilor trecuți
secință, încă de la începutul 
anului universitar s-a trecut 
ia planificarea studiului indi
vidual și al întregii activități 
profesionale a fiecărui student, 
in cadrul grupelor de studiu 
a fost analizată periodic ac
tivitatea fiecărui student, fe
lul în care el răspunde la se- 
minarii, modul în care lucrea
ză la proiectele de an, parti
ciparea la orele de meditații 
și consultații etc. Mai mult, 
spre deosebire de anii prece
dent, grupa a trecut la pla
nificarea examenelor încă în 
cursul lunii noiembrie, astfel 
că pe drept cuvînt pregătirea 
a început din primele zile de 
curs. Rezultatul acestor mă
suri permite să se vadă un as
pect nou în sesiunea de exa
mene. Dacă în sesiunile pre
cedente se putea vorbi despre 
un salt calitativ al răspunsu
rilor studenților, astăzi putem 
constata și un salt cantitativ. 
Astfel la examenul de mate
matici superioare al anului П, 
secția preparare, majoritatea 
covlrșitoare a notelor obținu
te sînt peste 7. La examenul 
de geologie și exploatări mi
niere, geometrie descriptivă, 
transport minier, lupta pentru 
combaterea mediocrității răs
punsurilor, pentru pregătirea 
ritmică a materiei, pentru pre
zentare Ia examene, a dat re
zultatele așteptate. Cele mal 
bune rezultate au fost obținu-

te pină în prezent de anii in
feriori de studii, ani In care, 
datorită muncii susținute a co
lectivelor de conducere ale 
grupelor, s-a urmărit zi de zi 
activitatea fiecărui student. In 
acești ani consultațiile, medi
tațiile și toate formele de a- 
jutorare a studiului, au fost 
Intr-adevăr colective. Mai 
mult, activitatea la aceste for
me a fost discutată in cadrul 
grupelor și cei care nu au În
țeles să dea rezultatele dori
te, au fost ajutați prlntr-o 
critică tovărășească. Pentru a- 
ceste grupe, problema răspun
sului dat de un student la e- 
xamen nu mal este o chestiu
ne personala, ci o problemă a 
întregului colectiv. Acest fapt 
constituie chezășia succeselor 
pe care studenții de azi, ingi
nerii de mîine le vor obține ln 
activitatea lor. Șl fiindcă se
siunea de examene este încă 
în plină desfășurare, dorința 
întregului colectiv
didactice este ca experiența 
pozitivă dobîndltă în prezent 
să fie mult lărgită în viitor. In 
felul acesta vom putea, la 
concluziile sesiunilor de exa
mene, să comunicăm rezulta
tele calitative și cantitative 
superioare pe care le dorim.

de cadre

Conf. Ing. EMIL V. STOICA 
decanul Facultății de 

electromecanică minieră 
din I.M.P.

о

Astîel înțelegem noi să răspundem 
grijii părintești a partidului
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Dimineață de ianuarie. Institu

tul de mine Petroșani. Pe cori
doarele spațioase e un dute-vino 
continuu, Din loc În loc, grupuri 
de studenți. Și totuși e liniște. O 
liniște firească in asemenea îm
prejurări. E zi de examen, zi de 
emoții, succese, bucurii.

In amfiteatrul 1 examinarea 
grupei a 1114 mine din anul Ii 
a început. Studentul Bogdan Mi
bai e în fața comisiei. Emoția li 
stăpînește încă. Dar „Teoremele, 
lui Ho jut al pentru calculul unor 
limite" nu pot fi demonstrate cu... 
emoție. Primele cifre încep să se 
înscrie pe tabla neagră, iar răs
punsul vine sigur, concis. Răspun
sul subiectelor următoare e la fel 
de frumos așa. cum frumoasă e și 
nota pe care profesorul o înscrie 
in carnetul studentului.

De banca pe care sini înșirate 
bilețelele se apropie un student,

— Ce bilețel ai, Oprescule ? 
— Nr, 11 tovarășe profesor.
— Ai subiecte frumoase. Să 

vedem cum le rezolvi.
Marin Opresc», tînărul care cu 

un an în urmă a absolvit anul 1 
numai cu note de 10, zjmbi. Cu
noștea ambele subiecte de pe bi
lețel și era sigur că răspunsul va 
mulțumi comisia. Și așa a fost.

Altfel nici nu putea primi a 
ceeași notă ca și anul trecut.

EXAMEN!
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obținute de grupa lor, ușa amfi~ 4
teatrului se deschise din nou. In. *
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— Rădăcinile multiple ale unei 
ecuații algebrice.

~~ A /... cu derivatele polino- 
mulut... Și?

—■ A mers. Dacă eram puțin 
mai atent la subiectul al doilea 
luam 10. Am avut stabilirea for
mulei LeibntZ" Newton pentru cal
culul integral, subiect care mi s-a 
părut mai ușor și m~am ocupat 
mai puțin de el...

— Totuși, care i rezultatul ?
— 9, răspunse cu modestie Pop.
— Bine, Virgile ! strigară în sor 

băieții. Completăm scorul: 16-0.
In timp ce Radu și Mitică, po

sesorii notelot maxime, comentau w 
cu bucurie rezultatele frumoase j

rama mare a acesteia apăru figura 
înaltă a studentului Tonta Aurel. 
Abia se închise ușa în urma lui 
colegii îl întimpinară.

— Cit? Aurele!
—- 10. D ați-mi un foc. 

scorul i
— n-o.

17-0

ca 
eu

I
■j

I

I
 Studentul Tănase Gheorghe — I

Actuala sesiune mi'a adus sa- j 
tisfacțîi. Pînă acum am dat un co- ; 
locviu la chimie și examen la geo
logie. Nu am avut nici un respins e 
în grupa noastră. Cea mai mică I’, 
notă a fost de 7. Nu e un motiv !> 
de bucurie ? к

M-am străduit să obțin rezftl- |j 
tate cit mai bune.
reușit. Mai avem de susținut încă J 
două examene: la fizică și la ana- s 
liza matematică- Sper să obțin șt i 
la acestea note bune. Cit despre I 
grupă, dorința noastră, a tuturor 5 
ește să fim integraliști și sper că < 
vom reuși.

Pînă acum mi-a И
li

Г»

Ne găsim în plină sesiune de 
examene. Piuă în prezent am sus
ținut un colocviu (Ia chimie anali
tică) și un examen (la analiză ma
tematică'). Rezultatele obținute sînt 
îmbucurătoare: nici un restanțier, 
toți studenții grupei sînt 
lîști.

Acest succes al grupei 
datorește în primul rînd 
că pregătirea examenelor 
put încă din primele zile ale anului 
universitar. U.. 
are catedra de 
organizat după 
ții, un fel de 
căruia se putea 
pregătire și înțelegere a materiei 
de către studenți, iar 
denți aceasta constituie o verificare 
a gradului de însușire 
și un bun prilej de a aprofunda 
materia pledată și studiată. Semi’ 
nariile la analiza matematică au 
fost frecventate cu regularitate de 
către studenții grupei.

Rezultatele foarte bune obținute 
la colocviul de chimie analitică se 
datoresc în mare măsură felului ■ 
cum ац fost conduse lucrările de 
laborator precum și seminariilor 
care au contribuit la înțelegerea 
profundă a fenomenelor fizico-chi- 
mice ce au loc în timpul efectuării 
lucrării de laborator — condiție 
esențială în însușirea temeinică a 
materiei predate.

integra-

1201. se 
faptului 
a înce-

prunele zile ale anului 
Un merit deosebit îl 

matematici care a 
orele de consulta- 
colocviu, în urma 
observa nivelul de

pentru «tu

și materiei

In prezent, studenții grupei 1201 
pregătesc intens examenul de mi
neralogie, mai bine zis „definiti
vează" pregătirea acestui examen 
întrucît pregătirea lui a început 
de mult și a continuat în mod sus
ținut în laboratorul de mineralogie 
la lucrări practice, în seminarii și 
săli de lectură. Avem certitudinea 
că și examenele care urmează, vor 
fi promovate cu succes de cătr; 
toți studenții grupei. „Nici un res
tanțier, toți studenții integrally! 1" 
—■ iată lozinca sub care a început 
pregătirea și desfășurarea exame
nelor la grupa 1201. Astfel înțe
legem noi să răspundem grijii pă
rintești a partidului.

COTRAU ARON 
anul II secția preparare
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— Care-i scorul ?
— 15-0. Mai sînt ctteva rmnulb 

de joc și rezultatul continuă să 
fie favorabil. Pe teren avem trei 
jucători buni : Virgil, Aurel și 
Mibai. De rezultatele lor nu ne 
indoim...

Discuția de mai sus nu am sur- 
prins-o pe stadionul Jiul sau Mi
nerul, ci în marele bol ăl Institu
tului de mine. Diniță Radu, Ba- 
dulescu Dumitru, Condurache Ion, 
Florescu Iulian, Epure Gheorghe 
și alți studenți din grupa 1111 a 
anului И exploatare așteptau cu 
nerăbdare rezultatele obținute de 
colegii lor la examenul de analiza 
matematică. Cu fiecare notă bună 
scorul se mărea și cum pină la 
acea oră toți cei care dăduseră 
examenul obținuseră rezultate fru
moase scorul era de 15—0.

Ușa amfiteatrului se deschise. 
Studentul Pop Virgil ieși. Părea 
abătut. Colegii îl înconjurară îngri
jorați.

— Ce subiecte ai avut Virgil ?
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dentului Badea Vasile profesorul^ 
i 
i
i
«
• 
i 
i
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maistru Traian Nițescu de la mi- ’ 
na Ghelar, pe candidatul timid de 
la examenul de admitere din 
toamna anului 1951, Am revăzut 
veselul student întîlnit prima dală 
pe aleile Govorei cu doi ani în 
urmă, pe pasionatul „fotograf" 
care mai păstrează și azi în albu
mul său cîteva amintiri din sta
țiunea în care — datorită merite
lor obținute la învățătură — și-a 
petrecut plăcut o parte din vacan
ța de vară.

Vechiul prieten e îndrăgit azi 
de mulți profesori și studenți. De 
toți cei care au reușit să-l cu
noască în cei 4 ani de cînd 
se află la institut. •

Ziua examenului e pe sfîrșite. 
Mîine amfiteatrele vor fi din nou 
ocupate de studenți.

L. LUCIA

Dar

O veche cunoștință
Examenul de topografie gene

rală minieră s~a încheiat. In ca
talogul anului V mine se înscriu 
note. La rubrica cu numele stu-^

trece nota 10. Șirul de zece con
tinuă și în dreptul numelui stu
denților Oncioiu Gbeorgbe, Blaga 
Marius, Danciu Vasile, Lupu Ioan, 
Nițescu Traian...

Să ne oprim aici, pentru c. 
l-am întîlnit pe Traian. O veche 
cunoștință. L-am întilnit pe fostu

.«'••• •> '•» •••
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Rezultate mai bune dedt în sesiunile precedente

Ce ușor se 
rezolvă o pro
blemă cînd ma
teria e cunos- 
cută bine. 
Chiar și emo
țiile sînt parcă 
mai mici. Stu
dentul
Marin 
Pentru

ramtituU decît

Oprescu 
e sigur, 
el exa-
nu a

ЖГ

O parte din rezultatele pri
melor examene sînt deja cu
noscute. Printre acestea se nu
mără și cele de Ia cursul de 
matematici. In legătură cu fe
lul cum catedra de matema
tici din cadrul I.M.P. a spri
jinit studenții în pregătirea 
sesiunii, ne-am adresat tova
rășului conf. unlv. Gheorghe 
Masca, iată întrebările șl răs
punsurile primite :

ÎNTREBARE : Cum a con
tribuit catedra de matematici 
la succesele sesiunii de exa
mene ?

RĂSPUNS : Am putea spu
ne că pregătirea sesiunii de e- 
xamene am Inoeput-o ehlar 
din primele zile ale anului u- 
niversitar. Catedra noastră a 
editat cursul de „Gcibm tiii a- 
nalitică și I Ți*— 
cum și рііам porto a imbM 
de matematici superioare.

Inafară de aceasta, pentru 
cursul de 4 ani s-au ținut iu 
fiecare duminică cite 4 ore de 
matematică elementară pentru 
a ajuta pe studenții trimiși 
din producție să-și lichideze 
lipsurile cu care au venit ln 
institut.

Pentru toți studenții, in a- 
fară da consultațiile progra 
mate conform instrucțiunilor 
primite, s-au ținut consultații 
incepind cu a doua săpămlnă 
a anului universitar. In preaj-

ma și in timpul sesiunii nu
mărul orelor acordate studen
ților pentru consultații și me 
ditații, a fost mult mărit de 
către cadrele didactice de la 
catedra noastră.

întrebare : Cum se reflec
tă sprijinul acordat studenți
lor de către catedră ln rezul
tatele primelor examene ?

RĂSPUNS: In general se 
peate afirma c* mijloacele fo
losite de către catedra noastră 
șl pe care ie«am enumerat mai 
sus, au dat rezultate bune, pro
centul promovațllor elt și no
tele obținute fiind îmbunătăți 
te simțitor față de sesiunile 
precedente. Astfel, la faculta
tea de mine, anul Ш, 
talul de M

avut nici un respins, majorita
tea notelor fiind de 7 și peste 
șapte, iar la facultatea de e- 
leciromeeanică, grupa 2105 a- 
nul III, unde din 15 studenți 
doar unul a fost respins și 
grupa 2108, anul II, unde s-au 
obținut notele cele mai mari. 
Rezultate mulțumitoare au ob
ținut la examenul de geome
trie diferențială și grupele 
1113 șl 1116 care nu au avut 
deolt cite un respins.

Cu toate rezultatele In gene
ral bune care s-au obținut Ia 
matematici, In- actuala sesiune 
am avut și unele neplăceri. Au 
fost unii studenți care n-au 
privit cu suficientă seriozitate 
pregătirea lor

e*

dențli preventțf dia 
cu slabe cunoștințe anterioare, 
au reușit si se ridice la ace
lași nivel eu cei eare au ter
minat de curtnd școala medie, 
mulți din ei obținînd note 
mari. De exemplu Drăgan Va
sile, Penciu D., Oneiotu Nieo- 
lae, Cloetrlie M., Bkart loan 
și alții.

Rezultate de seamă s-au ob
ținut șl la anul П. secția pre
parare, grapa 1І91 сап nu »/

putn unde din «8 studenți. 
Я au foot respinși, precum și 
stndențif Pop Corielan și Za
harin I. care s-au preaentat la 
examene nepregătiți.

Deși mai sînt de examinat 
cîteva grupe, putem totuși tra
ge concluzia eă rezultatele la 
examenele de matematici smt 
bune, oglindind in maro mă
sura sprijină! acordat de ca
tedra noastră.



STEAGUL ROȘU

COLABORARE RODNICĂ
La preparație Lupeni telefonul 

din biroul dispecerului sună lung.
Tovarășul Rachman 1. ridică re

ceptorul :
La celălalt capăt al firului, im

piegatul de mișcare Negrea M 
de la stația C.F.R Lupeni cerea 
concursul preparației

— Cu trenul 28S4 au sosit 15 
vagoane încărcate cu cărbune. 
Acum nu mai avem loc în gate 
să primim trenul 2t>66. N« puteți 
cumva să ne trimiteți locomoti
va de manevră să ducă aceste vțt- 
goarti. la preparație înainte de ora 
fixată ?

— Vom încerca, răspunse dis
pecerul de serviciu. După puțin 
timp locomotiva de manevră a 
preparației Lupeni ducea vagoa
nele la descărcare, eliberînd tot
odată si linia- Trenul 2666 nu a 
mai fost local în stația Vulcan,

Tura următoare a venit rîndU 
dispecerului Rachman si ceară 
concursul ceferiștilor.

Ca urmare a producției sporite 
realizate de harnicii mineri de 
la Lupeni la un moment dat toate 

Acțiuni tinerești pentru colectarea 
fierului vechi

Comoditatea nu produce decît încurcături

liniile preparației erau ocupate cu 
vagoane încărcate.

Cerînd concursul impiegatului 
de mișcare Negrea M., acesta a 
asigurat primirea unui convoi de 
vagoane pline de la preparație și 
a scos de la descărcare Ю vagoa
ne cu locomotiva stației

Astfel de ajutorări în muncă 
se întîmplă zilnic.

Datorită unei strînse colaborări 
între conducerea stației și cea a 
preparației se obțin în muncă re 
zultate bune. Astfel, de la înce
putul anului fi pină la 20 ianua
rie planul de producție al stafiei 
C.F.R. Lupeni a fost depășit cu 
6,1 la sută, reușindu-se si se ex
pedieze un plus peste 4-000 tone 
de cărbune din care o bună parte 
cocsificabil. De asemenea, statio
narea vagoanelor a fost redusă cu 
6 la sută, evitîndu-se complet lo
cațiile.

Acestea sini numai o parte din 
realizările obținute de cele două 
unități datorită unei strînse cola
borări.

I. CRIȘAN 
corespondent

In această acțiune s-au evidențiat 
Tat loan, Văduva Petru, Munteanu 
Elena, Oprise Eugenia, Macavei 
Gheorghe, Hebedeanu Emil.

Și utemiștii din organizația de 
bază nr. 5 au întreprins o acțiune 
de muncă voluntară pentru co
lectarea fierului vechi. In frunte 
cu secretarul organizației de bază, 
tov. Barbu Adrian, 18 tineri au 
colectat peste 2.500 kg. fier vechi, 
din incinta minei.

VETRO FRANCISC

rile, responsabila chioșcului are u- 
nul și același răspuns pentru toți: 
Asta-i programul tovarășe, puțin 
defectuos dar ce să-i faci — du
minica nu lucrați voi, luni nu vin 
ziarele, marți este înebis chioșcul... 
așa că abonamentele se adună. 
Oare intr-adevăr acesta si fie mo
tivul ?

Eu parcă mai curînd a-și crede 
ci nu programul chioșcului este 
defectuos ci programul de activi
tate al responsabilei.

BARDOS GHEORGHE
miner Aninoasa

Conferința Comitetului orășenesc 
de Cruce Roșie Petroșani

Munca de educație sanitară în Valea Jiului — 
pe o treaptă mai înaltă !

Recent a avut loc la Petroșani 
conferința de dare de seamă și 
alegeri a Comitetului orășenesc de 
Cruce Roșie la ale cărei lucrări 
au participat delegați din toate 
localitățile Văii Jiului. La lucrările 
conferinței a participat tov. Kar- 
pinetz loan, secretar al Comite
tului orășenesc de partid Petroșani.

Darea de seamă prezentată în 
fața conferinței de către tov. dr.

Posibilități ce trebuie mai mult folosite
O sarcină de bază a organiza' 

ției de Cruce Roșie o constituie C” 
ducația sanitară a populației. După 
cum a reieșit din darea de seamă, 
în anul care a trecut au fost ținute 
în Valea Jiului 1000 conferințe 
educativ-sanitare, s-au efectuat mai 
mult de 10.000 convorbiri la di
ferite colective de muncă și s-au 
rulat 450 de- filme pe teme de 
educație sanitara. De asemenea, 
au fost organizate 8 caravane sa
nitare la care și-au dat concursul 
echipele de sanitari și activul vo 
luntar de Cruce Roșie. Comitetele 
și secțiile de Cruce Roșie din Pe
troșani (circumscripția IV-a sani
tară), Vulcan (circumscripția I-a 
sanitară), de la minele Aninoasa, 
Uricani, Viscoza Lupeni au dus o 
susținută muncă de educație sa
nitară în rindul oamenilor muncii, 
i-au mobilizat la acțiunile de cu
rățenie.

In circumscripția ІѴ-ц sanitară 
Petroșani, de exemplu, cetățenii, 
mobilizați de către comitetul de 
Cruce Roșie de aici, au efectuat 
aproape 8000 ore de muncă vo
luntară la acțiunile de curățenie.

Rezultate frumoase s-au obți
nut anul trecut și în ceea ce priveș
te educația sanitară a tineretului 
școlar din Valea Jiului. Datorită 
muncii intense dusă in această di'" 
zecție de către activul de Cruce 
Roșie, s-a dezvoltat mult spiritul 
de curățenie al elevilor.

In cuvîntul lor numeroși parti 
cipanți la conferință au subliniat că 
munca de educație sanitară dusă dc 
activul de Cruce Roșie in rindul 
populației putea să fie mai rodai 
că, mai eficientă.

Există un numeros activ vo
luntar pregătit de medici în ca
drul întreprinderilor și cartierelor 
— a arătat minerul Apostol Vasile 
de la mina Uricani. Dacă acest 
activ ar fi folosit în măsură su
ficientă în acțiunile de educație 
sanitară s-ar obține rezultate din
tre cele mai bune.

Dîrlea George, discuțiile pur
tate de un mare număr de partiă- 
panți, au oglindit activitatea des
fășurată de către organizația de 
Cruce Roșie în scopul îmbunătă
țirii condițiilor igienico-sanitare, 
prevenirii și combaterii bolilor si 
accidentelor de muncă și de circu
lație cit și creșterii cunoștințelor sa
nitare ale populației din Valea Jiu
lui.

— Uneori — a spus tov. V»«iu 
Ema de la Vișcoza Lupeni -~ 
munca de educație sanitară a fose 
dusă în salturi și nu toate acțiunile 
întreprinse au avut eficiența nece
sară. Cursurile sanitare de masă 
trebuie organizate cu mai mult 
simț de răspundere- Ele să fie 
constituite în deosebi în acele lo
curi unde deficiențele igenico-sa- 
nitare sțnț mai mari.

„Educația sanitară în rindurile 
elevilor să facă parte integrantă 
din complexul de măsuri ce se iau 
pentru educarea tineretului nostru 
școlar — a spus tov. prof. Dum
bravă loan din Petroșani. Cadrele 
didactice trebuie să folosească ce
le mai bune metode pedagogice mo- 
nite să ducă la creșterea unui ti
neret sănătos.

M
In cadrul conferinței a luat cu

vîntul tov. Karpinetz loan, secre
tar al Comitetului orășenesc dc 
partid Petroșani. Vorbitorul a sub
liniat că organizația de Cruce Ro
șie Petroșani, care cuprinde 158 
de secții sanitare, are ca sarcină 
principală educația sanitară a 
populației făcută în scopul ocro
tirii sănătății ei,

Printr-o îndrumare mai concre
tă, mai operativă, din partea or
ganizațiilor de partid, organizația 
Crucea Roșie arc datoria să ridice 
munca de educație sanitară 
pe o treaptă tot mai înaltă. In 
acest sens trebuie pus mai multă 
bază pe actjvul sanitar voluntar 
care trebuie să cuprindă cei mai 
buni medici și cadre medii sanitare 
din Valea Jiului. Membrii organi
zației de Cruce Roșie trebuie mo
bilizați să participe fiecare la ocro
tirea propriei sănătăți și a sănătă
ții tuturor oamenilor.

Conferința a ales noul Comitet 
orășenesc de Cruce Roșie. Ca pre
ședinte al noului comitet de Cruce 
Roșie a fost reales tov. dr. Dîrlea 
George.

C. MATEE8CU

TELEGRAME 
EXTERNE
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Ltibke și-a încheiat 
turneul în Africa
DAKAR 25 (Agerpres).
După cum s-a mal anunțat, 

la 20 ianuarie președintele Re
publicii Federale Germane, 
Heinrich Lubke, și-a încheiat 
călătoria în Africa.

In cursul celor 11 zile, in 
care a vizitat Liberia, Guineea 
și Senegalul, Lubke a purtat 
discuții cu guvernele acestor 
țări în care, „locul principal 
l-a ocupat problema asiste®» 
tei economice pe care R.fXÎ. 
o oferă țărilor africane".

Deși cercurile conducătoare 
vest-germane au încercat îâ 
ascundă adevăratul scop al »- 
cestel călătorii, numeroși co
mentatori de presă arată că 
principala misiune a lui Lubke 
a fost aceea de a întări pozi
țiile economice și politice ale 
guvernului de la Bonn In ță
rile Africii.

—₽=0да—.

Fuzionarea a două mari 
companii de transporturi 

aeriene americane
NEW YORK 25 (Agerpree). 
Potrivit agenției United 

Press International, la 23 ia
nuarie directorii a două mart 
companii de transport aerie
ne „American Аітііпе Com
pany" și „Eastern Airline Com
pany" au hotărît să fuzioneze. 
Această fuziune, este aprecia
tă de presa americană ca una 
din cele mai mari din cite au 
avut loc pină în prezent. Noua 
societate, care va îi denumită 
„American Airlines" va avea 
un capital de pește 902 mili
oane dolari.

Noua fuziune este a doua 
de acest fel anunțată în ulti
mele zece zile, și este о соян 
secință directă a dificultăților 
economice Intimpinate în spe
cial în ultimii ani. prima fu
ziune criticată cu asprime de 

. sindicate se referă la societă
țile de transporturi feroviare 
„Pennsylvania" șl „New York 
Central Raillroads". Fuziona
rea va provoca concedieri ma
sive în rindul salariaților a- 
cestor societăți.

Un nou pas înainte pe calea înfloririi 
Văii Jiului

(Urmare din pag. l-a)

Ardelean Victor întrebarea ■ 
,jn loc șă rămlneti in urmă 
cu 184 apartamente, de ce nu 
ati construit cu 184 aparta
mente peste prevederile pla
nului, așa cum șl-au întrecut 
sarcinile de plan minerii, pre
paratorii și alte colective 
Iată întrebarea care trebuie să 
frămînte conștiința inginerilor 
Auner Carol, Badea Victor, Sl- 
tescu loan din conducerile 
șantierelor, precum și a fie
cărui maistru și muncitor con
structor. La acest lucru tre
buie să refleete și tovarășul 
Tamaș Horațiu, vicepreședin
tele sfatului popular care răs
punde direct de activitatea 
șantierelor de construcții.

Cauza principală a rămlne- 
rii în urmă în domeniul con
strucțiilor este slaba preocu
pare a conducerilor de șantie
re pentru organizarea ei coor
donarea lucrărilor de construc 
ții, aprovizionarea defectuoasă 
cu materiale a șantierelor, ne- 
asigurarea stabilității forțelor 
de muncă etc. O cauză a nea
junsurilor constă și în întâr
zierea predării spre execuții a 
unor proiecte, lipsă de care’se 
fac vinovatl și beneficiarii. De 
un slab ajutor au beneficiat 
șantierele de construcții din 
Partea sfaturilor popular® lo

cale, cit și a celorlalte unități 
economice. Aceste deficiențe au 
dus la prelungirea timpului de 
execuție a unor obiective de 
construcții la 14—18 luni.

In noul an șantierelor de 
construcții din Valea Jiului le 
revin sarcini mari — darea în 
folosință a 1224 apartamente. 
Terminarea din timp, fără nici 
o întîrziere a noilor obiective 
— iată sarcina care trebuie 
șă preocupe In mod deosebit 
colectivele șantierelor. Anul 
1962 va trebui să constituie 
o cotitură radicală în activi
tatea constructorilor. Trebuie 
luate măsuri pentru îmbună
tățirea organizării muncii pe 
șantiere, pentru crearea de 
condiții corespunzătoare de 
muncă și de cazare construc
torilor, astfel ca fiecare șan
tier să-și poată realiza sarci
nile în privința predării la 
timp a apartamentelor, redu 
cerii prețului de cost și îmbu
nătățirii calității lucrărilor.

Să înfrumusețăm noile 
cartiere I

O dată cu construirea noi
lor blocuri de locuințe și așe
zăminte social-culturale, sfatu
rile populare au datoria să se 
preocupe cu mai multă răs
pundere de gospodărirea și În
frumusețarea localităților Văii 

Jiului. In cursul anului 1961 
s-au obținut succese impor
tante în ridicarea nivelului ur
banistic al localităților noas
tre. Mobilizați de sfaturile 
populare, de deputați, cum 
sînt tov. Cimpeanu Marla, Ar
hip Maria, Mogos Ioan, Crai
nic Irma, Simo Iosif, Breben 
Zamfira, Madaras Rozalia șl 
alții, cetățenii Văii Jiului au 
participat cu însuflețire la ac
țiuni de muncă patriotică pen
tru realizarea de diferite lu
crări gospodărești. Valoarea 
lucrărilor efectuate prin mun
că patriotică de cetățeni se ri
dică la 3.700.000 lei, cu 1.300.000 
mai mare decît In i960.

Realizările obținute în gospo
dărirea localităților Văii Jiu
lui, îndeosebi în Lupeni, Pe- 
trlla, Petroșani, nu sînt însă 
la nivelul posibilităților șl ce
rințelor, a relevat sesiunea. 
Sînt numeroase cartiere în 
care s-a făcut prea puțin pen
tru a le asigura un aspect plă
cut. Există rămînerl în urmă 
mai ales în înfrumusețarea 
cartierelor periferice, In păs
trarea zonelor verzi amenaja
te prin muncă voluntară. Iată 
neajunsuri care în 1962 trebuie 
remediate. Pe baza experien
ței acumulate in 1961 sfatu
rile populare, deputății au o- 
bllgația să desfășoare o mun
că susținută în rindurile cetă

țenilor pentru a obțiDe succe
se noi, substanțial sporite fa
tă de anii trecuți în ridicarea 
aspectului urbanistic al loca
lităților noastre.

Bugetul pe 1962 — 
imbold spre noi înfăptuiri

In anul 1962 bugetul de ve
nituri și cheltuieli ai statului 
popular al orașului Petroșani 
este cu 27 la șută mal mare 
decît în 1961. Cresc mal ales 
alocațiile de la buget pentru 
lucrări de investiții, ale căror 
volum, față de 1961, este mal 
mare de 2,7 ori. Din acest fond 
vor fi construite 1224 de apar
tamente, Iar la Vulcan se ve 
construi o nouă școală cu 16 
săli de claeft. Suma de 2.303.000 
iei se va aloca pentru achizi
ționarea de npl utilaje pentru 
sectorul de gospodărie comu
nală. Este prevăzut, de ase
menea, să înceapă la Petro
șani construirea Casei de cul
tură, iar la institutul de mine 
un nou corp pentru înviță- 
mint și laboratoare. La Lu
peni va începe construcția 
unul cinematograf în cartie
rul Braia,

Bugetul sfatului popular pe 
anul 1962 asigură dezvoltarea 
continuă a localităților Văii 
jiului. Se vor pava 44.800 m.p. 
străzi șl trotuare, se vor ex
tinde rețelele de apă ,pe o lun
gime de 12 km., rețelele elec
trice se vor extinde și siste
matiza pe o lungime de 9,5 km.

Bugetul sfatului popular al 

orașului Petroșani pe anul 
1902 este cu mult mai mare 
decît in anii precedenți. Se 
cere insă ca sfaturile popu
lare, secțiile lor financiare, 
precum și comisiile perma
nent^ buget-finanțe să folo
sească judicios, cu spirit de 
răspundere și maximum de e- 
ficacltate sumele ce le-au fost 
repartizate. O deosebită aten
ție va trebui șă acorde sfatu
rile populare v&rșărîl tuturor 
veniturilor planificate la exe
cuția bugetară și, îndeosebi, 
realizării planului de beneficii 
de către unitățile economice 
tutelate, vărsării la timp a co
telor părți de beneficii la bu
get.

In Încheierea lucrărilor se
siunii au luat cuvîntul tova
rășii Dejeu Dumitru, președin
tele sfatului popular regional 
șl Lazăr David, prim-secretar 
al Comitetului orășenesc de 
partid. Vorbitorii au făcut nu
meroase recomandări sfaturi
lor populare din Valea Jiului 
In privința îmbunătățirii ac
tivității șantierelor de con
strucții pentru a asigura ca 
acestea să-și îndeplinească 
din timp sarcinile. Vorbitorii 
au subliniat sarcinile ce revin 
sfaturilor populare in vederea* 1 
ridicării nivelului urbanistic al 
localităților Văii Jiului, îmbu
nătățirii activității unităților 
economice tutelate și realiză
rii integrale a bugetului de ve
nituri și cheltuieli pe anul 
1962 în scopul înfloririi con
tinua a Văii JlaluL

Brigada de njunoă patriotică de 
la lâm paria minei Aninoasa al că
rei responsabil este tov- Tat loan, 
se numără printte cele mai active 
brigăzi.

Zilele trecute, membrii acestei 
brigăzi au întreprins o acțiune de 
colectare a fierului vechi din jurul 
puțului Piscu. Cu toate că au lu-

1 crat in condiții mai grele, scoțind 
fierul din locuri noroioase, tine" 
rii au reușit să colecteze și să 
transporte peste 2000 kg. fier vechi.

De cîtva timp, muncitorii de la 
E. M. Aninoasa abonați la ziare 
și reviste sînt nemulțumiți. Acest 
lucru din cauza unor neglijențe 
care se manifestă tot mai acut în 
activitatea distribuitoarei salariate 
de la chioșcul pentru primirea și 
distribuirea ziarelor. Personal sînt 
abonat la mai multe ziare. Nu le 
primesc insă zilnic. Uneori res
ponsabila chioșcului mi le înminea- 
Zi pachet cu multe numere lipsă 
alteori. în locul publicațiilor la 
care m-am abonat, capăt 8—10 
Ziare purțind toate aceeași dată. 
La încercările de a lămuri lucru
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AWntul eneigeticii 
sovietice

MOSCOVA 25 (Agerpres)
La 24 ianuarie s-a deschis la 

Moscova consfătuirea conducători
lor celor mai mari șantiere și or
ganizații de construcții energetice 
din U.R.S.S. cate vor examina pro
blemele dezvoltării energeticii în 
anul 1962. In cuvîntarea rostită 
cu prilejul deschiderii consfătuirii, 
I. Novikov, ministrul Construcțiilor 
de Centrale Electrice al U.R.S.S., 
a arătat că în 1962 în Uniunea So* 
vietică vor fi date în exploatare 
încă 19 centrale electrice.

I. Novikov a subliniat că in
vestițiile capitale alocate anul a- 
rttta pentru dezvoltarea energeticii 
sevietice sînt canalizate în spe' 
cial spre centralele electrice în 
eurs de construire.

Astfel, potrivit planului de dez
voltare a energeticii pe 1962, la 
hidrocentrala Bratsk vor da cu
rent electric încă șase turbine ; în 
felul acesta puterea hidrocentralei 
va ajunge la 2.250.000 kW. La 
trei, din cele mai mari termocen
trale din Ucraina vor fi date 
exploatare cinci turbine.

La consfătuire s-a subliniat 
în condițiile ritmului actual
construcțiilor energetice, Uniunea 
Sovietică poate dubla în decurs 
de șase-șapte ani puterea totală 
a centralelor ei electrice — în pre
zent ea este de aproape 74 mili
oane kW. Ritmul de dare în ex
ploatare a capacităților energetice 
crește în fiecare an, iar în 1965, 
la sfîrșitul septenalului, el va fi 
de aproape trei ori mai marc.

In 1962 Uniunea Sovietică va 
produce 366 miliarde kWh ener
gie electrică — cu 39 miliarde mai 
mult decît în 1961.
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Adunarea 
dezbaterea situației din Angola

NEW, YORK 25 (Agerpres). 
La a XVI-a sesiune a Adu

nării Generale a O.N.U. conti
nuă dezbaterea problemei pri
vind situația din Angola. Fe- 
kini, reprezentantul , LIBIEI, 
care a luat primul cuvîntul la 
24 ianuarie a subliniat că pro
blema Angolei poate îi regle
mentată numai pe baza recu
noașterii' principiului autode
terminării poporului angolez.

Opoziția laburistă a prezentat 
Camerei Comunelor o moțiune 
de neîncredere în guvernul 

conservator

» 
I

poDoaieloi laiino-ameritaae 
io

LONDRA 25 (Agerpres)
După cum anunța agenția

Reuter la 24 ianuarie opoziția
laburistă a depus în Camera Co
munelor o moțiune de neîncredere 
în guvernul conservator ca urma
re a unei declarații a ministrului 
de Externe, lordul Home, în care 
acesta s-a dedat la atacuri împo
triva Organizației Națiunilor U- 
nite. Corespondentul agenției 
Reuter precizează că în declarația 
care a provocat această reacție de 
nemulțumire, lordul Home 
exprimat părerea că „O.N.U. 
fi trăit traiul".

Moțiunea laburistă prin 
„se deplînge" acest atac al 
demnitar britanic 
O.N.U., urmează să fie luată 
discuția Camerei Comunelor 
cursul săptămînii viitoare.л ■

și-a 
și-ar

care 
unui 

împotriva 
în 
în

Lucrările sesiunii ordinare 
a Camerei Populare a R. D. Germane

BERLIN 25 (Agerpres)
După cum anunță ADN la 24 

ianuarie au început la Berlin lu
crările sesiunii ordinare a Camerei 
Populare a R.D. Germane. Gene
ralul de armată H. Hoffmann, mi
nistrul Apărării Naționale al R.D. 
Germane, a prezentat raportul în 
problema introducerii serviciului 
militar general obligatoriu.

Subliniind că apărarea patriei 
este o sarcină și o datorie isto
rică a clasei muncitoare germane 
și a tuturor forțelor patriotice ale 
poporului german, vorbitorul a a- 
rătat că, introducerea serviciului 
militar general obligatoriu, cores' 
punde aspirațiilor și revendicărilor 
oamenilor muncii din R.D. Ger
mană, uniți în Frontul Național.

In timp ce în partea de răsă
rit a Germaniei au fost create 
toate condițiile pentru o dezvol
tare democratică și pașnică, impe
rialiștii vest-germani au acaparat 
cu ajutorul S.U.A. puterea politică 
și economică în Germania occiden
tală, au încătușat țara în N.A.T.O.,

_=©=-

Macmillan cere englezilor 
mari saci

LONDRA 25 (Agerpres).
Miercuri seara, Partidul con

servator britanic a organizat 
o emisiune radiotelevizată în 
cadrul căreia a luat cuvîntul 
primul-ministru Macmillan ca
re a făcut o serie de declara
ții privind politica internă și 
externă a guvernului său. In 
ce privește problemele inter
ne primul-ministru a averti 
zat opinia publică britanică 
că este necesar „să facă sacri
ficii pentru a obține sporirea 
producției industriale și a ex
porturilor Angliei" și pentru a 
depăși actuala depresiune e 
conomică.

Pe planul politicii externe, 
Macmillan s-a referit în spe
cial la „interesele" Angliei în 
regiunea Orientului apropiat 
și Mijlociu.

i

Delegatul BIRMANIEI, U On 
Sein a condamnat în mod ho- 
tărit guvernul portughez pen
tru refuzul de a îndeplini ho- 
tărîrile Adunării Generale șl 
Consiliului de Securitate în 
problema Ango’ei.

Apoi a luat cuvîntul repre
zentantul CEHOSLOVACIEI, 
care a atras atenția asupra 
faptului că Portugalia primeș
te armamentul cel mai modern 
de la N.A.T.O. Fără ajutorul 
N.A.T.O. imperiul colonial por
tughez s-ar fi destrămat de 
mult.

In loc să ne adresăm guver
nului Portugaliei cu apeluri 
platonice, noi trebuie să acțio
năm. Asemenea acțiuni con
crete sînt prevăzute în proiec
tul de rezoluție al Bulgariei șl 
Poloniei, care printre altele, 
cere să se pună capăt acordă
rii oricărui ajutor militar Por
tugaliei și cheamă Consiliul 
de Securitate să examineze 
fără întîrziere problema apli
cării sancțiunilor împotriva 
Portugaliei.

In încheiere reprezentantul 
Cehoslovaciei a declarat că 
delegația sa va sprijini orice 
inițiativă îndreptată spre re
zolvarea efectivă a problemei 
Angolei.

HAVANA 25 (Agerpres).
Agenția Prensa Latina rela

tează că peste 3.000 de per
soane s-au adunat în teatrul 
„Garciâ Lorca" din capitala 
Cubei în timp ce alte zeci de 
mii se strînseseră în fața 
dirii cu prilejul ședinței 
inaugurare a conferinței 
poarelor latino-americane 
solidaritate cu revoluția 
bană.

Discursul de deschidere a 
fost rostit de Manuel Galich, 
fost ministru de Externe în 
guvernul democrat guatema
lez răsturnat în 1954 prin in
tervenția militară pusă la cale 
de S;V.A.

„La această conferință, a 
spus Galich, noi îngropăm pan- 
americănismul inventat la 
Washington și care îșl duce a- 
cum ultimele zile la Punta del 
Este. 70 de ani de rușinoasă 
istorie a continentului nostru 
au luat stîrșit pentru a des
chide pasul unei noi epoci й 
Americii Latine".

„Panam’ericanismul anacro
nic, a spus Galich, a fost ră-

da
de 

po- 
de 

cu-

imlotia iobagă
nit mortal de poporul cuban 
care a înfruntat cu curaj im
perialismul". Galich a încheiat 
cu cuvintele: in viitor pe pla 
ja Giron va fi ridicat un mo
nument cu inscripția : Aci s-a 
dat prima bătălie a celui de-al 
doilea război de independență 
latino-american.

Șeful delegației cubane, Juan 
Marinello, rectorul Universită
ții din Havana, a trecut în re
vistă realizările revoluției cu
bane în cursul primilor săi 
trei ani.

Referindu-se la pactul de la 
Rio de Janeiro, pe care S.U.A. 
încearcă să-1 invoce împotri
va Cubei la Punta del Este 
pentru a justifica o agresiu
ne, J. Marinello a făcut o com
parație cu ajutorul frățesc șl 
necondiționat pe care îl acor
dă Cubei toate țările lagăru
lui socialist.

In încheiere J. Marinello a 
exprimat tuturor popoarelor 
lumii, și în primul rînd celor 
latino-americane, recunoștința 
poporului cuban pentru spri
jinul pe care îl acordă.

Declarațiile unor participanți 
la conferință

HAVANA 25 (Agerpres).
Agenția-Prensa Latina trans

mite declarații ale membrilor 
delegațiilor participante la 
conferința popoarelor latino - 
americane de la Havana.

H. Hoffmann a amintit în con
tinuare că guvernul Republicii De
mocrate Germane a adresat gu
vernului R.F. Germane apelul de 
a organiza tratative cu privire la 
încheierea Tratatului de pace ger
man, de a pune la baza relațiilor 
dintre cele două state germane prin
cipiile coexistenței pașnice, de a 
începe dezarmarea generală și to
tală în Germania și crearea unui 
stat neutru 
militar.

Ministrul 
expus apoi conținutul proiectului 
de lege cu privire la serviciul mi
litar general obligatoriu. Camera 
Populară a aprobat în unanimitate 
această lege.

din punct de vedere

Apărării Naționale a

Conferința de la
PUNTA DEL ESTE 25 (A- 

gerpres).
La 24 ianuarie a avut loc 

primă ședință plenară a Con ■ 
ferinței miniștrilor de afaceri 
Externe ai țărilor membre ale 
O.S.A. Primul ă vorbit minis
trul de Afaceri Externe al Co
lumbiei, Caicedo Castilia, care 
repetînd afirmațiile calomni
oase răsuflate ale propagan
dei nord-americane împotriva 
Cubei, a cerut ruperea rela
țiilor dintre țările O.s.A. și 
Cuba. El a fost sprijinit de de
legatul Guatemalei, al cărei 
președinte, după cum se știe, 
a pus teritoriul țării la dispo
ziția contrarevoluționarilor cu- 
bani pentru organizarea unei 
noi invazii în Cuba.

Cărlos Martinez Sotomayor, 
ministrul de Afaceri Externe 
al Republicii Chile s-a opus, 
după cum relatează agenția 
France Presse, „oricărei idei

' - - =■--------

Punta del Este
de sancționare a Cubei". Soto
mayor a subliniat că nimic nu 
justifică aplicarea de sanc
țiuni politice Cubei. Manuel. 
Tello, ministrul de Afaceri Ex
terne al Mexicului, a pus la 
îndoială legalitatea măsurilor 
anticubane propuse de delega
tul Columbian.

A luat apoi cuvîntul San
tiago Dantas, ministrul de A- 
faceri Externe al Braziliei, ca
re s-a declarat împotriva ori
căror sancțiuni la adresa Cu
bei, indiferent de natura lor. 
El s-a împotrivit, de aseme
nea, și unui eventual avertis
ment dat de conferință Cubei. 
Dantas a insistat asupra 
cipiului neintervenției.

„Atitudinea categorică 
prezentantului Braziliei 
ținut atenția observatorilor", 
relatează corespondentul agen
ției France Presse.

Jorge Ovando, subsecretar al 
vicepreședintelui Bolivieî, a 
declarat că „clasa muncitoa
re și poporul bolivian a cerut 
guvernului lor să adopte o a- 
titudine fermă în problema 
cubană".

Victor Manuel Zuniga, pre
ședintele Confederației mun
citorilor din Ecuador, a de
clarat că poziția clasei munci
toare din Ecuador este lim
pede : sprijinirea fermă a e- 
roicului popor cuban, a guver
nului său revoluționar condus 
de Fidel Castro. Zuniga a ca
lificat conferința de la Punta 
del Este drept „un infam com
plot al imperialismului yankeu 
care vrea' să sancționeze Cuba 
pentru că vrea să-și aleagă în 
med liber șl suveran drumul 
său'.
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Sprijinitorii „democrației"
Statele Unite ăle Americii 

— mai precis cîrmuitorii a- 
cestora — s-au erijat in per
manență in sprijinitorii... de
mocrației depline (așa nu
mesc ei ceea ce n-a mai ră
mas din bruma de democrație 
burgheză). In îndeplinirea a- 
cestei misiuni, sprijinitorii 
„democrației" au folosit toa
te mijloacele r și-au instalat 
marionete in diferite țări a- 
servite lor, care ușor sînt ma
nevrate prin sforile trase din 
culisele Washingtonului; au 
impînzit toate rețelele poli
tice, diplomatice și economi
ce din aceste țări cu „sfet- 

in primulnici", emisari și 
rînd dictatori și polițiști de 
tot soiul.

Aceasta pentru 
„democrația^ tip S.U.A. și pe 
reprezentanții autohtoni ai 
acesteia, pentru a-i ajuta în 
înăbușirea mișcărilor popu
lare tot mai frecvente, ce se 
desfășoară în țările subjuga
te Washington-ului împotriva 
regimurilor de teroare poli
țienească instaurate aici, îm
potriva dominației monopolu-

a sprijini

rilor străine, a atitudinii slu
garnice față de imperialiștii 
americani și a tuturor conse
cințelor nefaste ce decurg din 
aceasta. După cum se știe, în 
prezent, în întreaga Americă 
Latină au loc mari demon-

Comentariu extern

strații de solidaritate cu eroi
cul popor cuban și împotri
va intențiilor criminale ale 
S.U.A. care au organizat con
ferința din orașul uruguyan 
Punta del Este. Pentru repri
marea acestor demonstrații, 
guvernele aservite S.U.A. fo
losesc „nevătămătoarele" ga
ze lacrimogene și „elasticele" 
bastoane de cauciuc.

Se pare că în ultimul timp 
aceste mijloace tradiționale 
și-au pierdut din eficacitate, 
lucru ce trebuie soluționat cit 
mai urgent.

Și iată că „revoluționarea" 
metodelor învechite de repri-

peruviene
mare a mișcărilor populare a 
fost efectuată tot de către ex- 
perții din S.U.A. Pentru a nu 
se dezice de rolul lor de spri
jinitori ai „democrației depli 
ne" și ascultind glasul guver 
nului Peruvian, „guvern al 
democrației reprezentative" 
— așa cum acesta se auto- 
recomandă — au purces la îm
părtășirea practică a „noii" 
metode. S.U.A. au trimis în 
Peru o haită ce cîini lupi, 
dresați special pentru im- 
prăștierea demonstrațiilor 
populare.

După ce s-a convins de e- 
ficiența folosirii haitei de du 
lăi împotriva manifestațiilor 
din capitala țării, Lima, gu 
vernul Peruvian a hotărît tri 
miterea potăilor dresate și 
pentru împrăștierea mișcări
lor țărănești ce se desfășoară 
în regiunile agrare ale Peru 
lui.

Cit este de... deplină sau 
de... reprezentativă această 
„democrație" și care sînt sus
ținătorii ei este de prisos să 
mai argumentăm.

S. BARBU
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PR06RAM DE RADIO
27 ianuarie

PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul 
medicului, 8,00 Din presa de 
astăzi, 9,00 Roza vînturilor,
9.30 Muzică populară soviet!
că, 10,20 Concert ghicitoare 
(10) (reluare), 11,03 Muzică 
ușoară, 12,30 Muzică populară 
romînească, 14,00 Concert de 
muzică ușoară, 14,40 Muzică 
corală sovietică, 15,10 Răsună 
cîntecul și jocul pe meleagu
rile patriei, 16,15 Vorbește 
Moscova 1 17,15 Melodii de
dragoste, 18,00 Program mu
zical pentru fruntași în pro
ducție din industrie și agri-1 
cultură, 18,30 Program din lu 
crările compozitorului Sabin 
Drăgoi. 19,45 Muzică de dans,
20.30 Ce e nou în librării, 21,10 
Muzică de dans. PROGRAMUL 
II. 13,00 Din folclorul popoa
relor, 13,30 Melodii distracti
ve, 15,00 Muzică ușoară din 
Indonezia, 16,30 Tangouri,
18.30 Muzică populară romî
nească, 19,00 Programe muzi ■ 
cale alcătuite de ascultători,
19.30 Pe teme internaționale. 
19,40 Estrada artistului ama
tor, 20,30 Muzică de dans. 21.15 
Interpreți de odinioară ai mu
zicii populare romînești, 21,45 
Muzică de dans.
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CINEMATOGRAFE
27 ianuarile

PETROȘANI — 7 NOIEM
BRIE : Carmen de la Ronda; 
AL. SAHIA: Vîntul s-a oprit 
în zori; PETRILA: Raidul ; 
yărgat; LONE A : Carmella; A- 
NINOASA : Porto Franco; VUL
CAN : Doctorul din Bothenow;
URICANI: Pînze purpuriL

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA; Petroșani, Str. Gh. Gheorghiu Dei nr. 56. Tel. interurban 322 automat 269.


