
Ptoietar; din toate țăr&e, urnii-vâ I

Organ al Comitetului orășenesc P.M.R. Petroșani și a! Sfatului popular orășenesc

S-a deictlf lovăiăiDiatil 
agrozoBlebnit

In comuna Bănită s-au dp^hic, 
zilele trecute, cursurile agrozoo
tehnice de masă, cu durata de 3

un 
de 
in-

ani. La cursuri s-au înscris 
număr de 42 țărani din satele 
pe raza comunei, dornici de 
vățătură.

Comitetul executiv al sfatului 
popular comunal și consiliul de 
conducere al întovărășirii zooteh
nice „7 Noiembrie" s-au îngrijit 
ca localul unde se țin cursurile să 
fie încălzit și dotat cu tot necesa
rul pentru buna desfășurare a ln- 
vățămîntului. Au fost procurate 

aterialele didactice necesare, al
cătuit programul lecțiilor, ținîn- 
du -se seama de specificul muncii 
țăranilor din comună. Lecțiile le 
Stgdă profesoara Voin Eufimia, de 
iȘ Școala de 8 ani din Banița și 
vor fi urmate de demonstrații 
practice, în care scop s-au luat 
măsuri corespunzătoare. Consiliul 
agricol Petroșani a pus la dispo
ziția cursanților un număr însem
nat de broșuri de specialitate tra- 
tînd probleme de zootehnie, agro
tehnică, pomicultură etc. care Ie 
sînt deosebit de folositoare țăra
nilor înseriși la învățămîntul agro
zootehnic, ajutîndu-i în studiu.

-=O=

Din abatajele Lupeniului
Colectivul exploatării miniere 

Lupeni nu și-a dezmințit hărnicia 
nici în luna noiembrie. După cum 
am fost informați telefonic de că- 
je~ unul din corespondenții noștri 
voluntari, minerii lupeneni și-au 

(depășit planul lunar cu 4.533 tone 
de cărbune coesificabil. Cea mai 
mare cantitate de cărbune a fost 
extrasă din abatajele frontale ale 
sectorului III. Aici brigăzile mine
rilor Ghioancă loan, Petre Constan
tin. Butnaru Victor s-au situat în 
fruntea întrecerii pe sector avînd 
extras în plus între 8(70—1200 tone 
de cărbune coesificabil.

Rezultate frumoase în muncă au 
obținut pe luna trecută și colec
tivul sectorului IV A care a dat 
JJ^oape 900 tone de cărbune pes
te plan. Randamentul 
sector a fost depășit 
kg. cărbune pe post.

planificat pe
cu peste 200
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Realizări ale minerilor 
din sectorul I Vulcan

Fruntași pe mină
4 luni, sectorul 
află in fruntea 
Datorită condi- 
de muncă crea-

De mai bine de 
de la Vulcan se 

mină 
bone
de mineri, sectorul a 
de planul anual la 

de căr- 
calitate.

I
întrecerii pe 
fiilor tot mai 
te brigăzilor 
realizat, față
zi, o depășire de 2807 tone 
bune coesificabil de bună 
Numai în luna trecută s-a obținut 
o depășire de 1611 tone de cărbu
ne. La aceste realizări au contri
buit In mod deosebit brigăzile de 
mineri conduse de comuniștii Za- 
haria Constantin. Aldea loan. Su- 
ciu Vasile și Gagy loan, care au 
extras 
și 200 
cinile

în luna noiembrie între 50 
tone de cărbune peste 

de pian.
sar-

Cu planul anual 
îndeplinit
brigăzile fruntașe alePrintre 

sectorului se numără și cea 
dusă de comunistul Săbău Dum< 
tru. Lucrînd într-un abataj eame 
ră cu două aripi, din stratul III 
brigada lui Săbău și-a depășit pla
nul de producție pe 11 luni cu 1950 
tone de cărbune. In același timp, 
minerii acestei brigăzi au realizat 
economii Însemnate la lemn de 
rnină, explozivi și capse. Datorită 
depășirilor mari de plan obținute, 
brigada a realizat planul anual la 
1 decembrie.

con

Noi utilaje în abatajele 
sectorului

înzestrarea locurilor de muncă 
eu tot mai multe utilaje modeme 
constituie o preocupare perma
nentă a conducerii tehnice a sec
torului. In scopul creșterii produc 
tivității muncii și mecanizării ope 
rațiilor de lucru mai grele, în ea 
drul sectorului au fost introduse 
In acest an mai multe transportoare 
cu raclete, perforatoare pneumati-

Gazetele de perete în concurs

Pe larg, despre experiența colectivului 
sectorului fruntaș

Gazeta de perete „Minerul" de 
la mina Lupeni — participantă la 
concursul organizat între gazetele 
de perete din Valea Jiului de zia
rul nostru — se bucură de o bună 
apreciere din partea minerilor, teh
nicienilor și inginerilor minei pen
tru contribuția pe care o aduce la 
mobilizarea colectivului în vederea 
îndeplinirii angajamentelor de în
trecere, popularizarea fruntașilor, 
a experienței lor înaintate, pentru 
combaterea deficiențelor în desfă
șurarea procesului de producție.

Ultima ediție e consacrată — în 
cea mai mare parte — unui eveni
ment important ce a avut loc la 
mina Lupeni: îndeplinirea planului 
anual de către colectivul sectoru
lui III cu 40 zile înainte de ter
men. Acest eveniment a constituit 
pentru colectivul de redacție un 
prilej de a populariza larg nu nu
mai succesul minerilor sectorului 
III, ci și experiența lor înaintată 
Din abatajele sectorului III au fost 
extrase peste planul anual la zi 

ââLOOO tone de cărbune coesificabil. 
^5:est important spor de producție 
a fost obținut, așa cum se arată 
î*> principalul articol al ediției, 
pe baza creșterii substanțiale a 
productivității muncii — rod al fo
losirii din plin a tehnicii noi, a 
disciplinei ce s-a încetățenit în toa-

te brigăzile, al avîntului cu care 
se desfășoară întrecerea între 
brigăzi. Brigăzile conduse de to
varășii N. Jurca, M. Suba, L 
Ghioancă și multe altele au făcut 
din abatajele lor adevărate școli 
ale randamentelor înalte. Merito
riu este, de asemenea, faptul că 
paralel cu creșterea volumului 
producției, minerii acestui sector, 
din abatajele căruia a pornit che
marea „Nici un vagonet de căr - 
bune rebutat pentru șist" sînt 
fruntași pe mină și în ce privește 
calitatea producției.

Semnificativ, • în ce privește expe
riența colectivului sectorului UI. 
este articolul intitulat : „Cum a 
fast ajutată brigada noastră să-și 
îndeplinească planul pe anul 1962" 
semnat de brigadierul Petre Cons
tantin. Toți minerii din brigadă 
muncesc disciplinat,- fiecare dintre 
ei se preocupă intens de ridicarea 
nivelului de calificare, fapt cate 
dă brigăzii posibilitatea să execu
te operațiile ce se înlănțuiesc' In 
procesul de producție într-un timp 
scurt și în condițiuni bune. Au
torul articolului subliniază faptul 
că analizele făcute în adunarea ge
nerală a organizației de bază pri
vind principalele aspecte ale mun-

(Continuare în pag. 3-a)

ce rotative, ventilatoare electrice 
de mină, lămpi electrice și altele. 
Gradul de mecanizare a sectorului 
a crescut simțitor.

Se extinde armarea 
metalică

Nu de mult, în abatajul cameră 
nr. 1 din stratul HI s-a introdus 
armarea mixtă cu stîlpi metalici 
tubularL Acest lucru prezintă mai 
multe avantaje. Pe lingă faptul că 
operația de armare se face mal u- 
șor, la acest loc de muncă, unde 
lucrează brigada lui Săbău Dumi
tru. s-au economisit pînă în pre
zent 48 m.c. de lemn. Un alt a- 
vantaj este că stîlpii metalici pot 
fi folosiți la exploatarea a 2—3 
felii de 
armare 
la alte

cărbune. Acest sistem de 
va fi extins în curînd și 
abataje cameră.

Fruntași în producție 
și la școală

In acest an, multi muncitori din 
sector, majoritatea tineri, urmea
ză cursurile școlii de calificare 
pentru a-și însuși meseria de mi
ner și ajutor miner. Printre aceș
tia se numără Cibotea Sever, Brîn- 
dău Petru, Pop Mircea și alții. 
Dornici să răsplătească condițiile 
de învățătură și de calificare crea
te ei se străduiesc să obțină re
zultate 
învață 
atît în 
tură.

cît mai bune: muncesc si 
cu sîrguință fiind fruntași 
producție cît și la învăță-

I. ARAMĂ 
mina Vulcan

Citiți în pagina IV-a:
• întrevedere Intre copreședinții Comitetului celor 13 state.
• Lucrările celui de-al Xll-lea Congres al P.C. din Cehoslovacia.
• Lucrările celui de-al X-lea Congres al P.C Italian.
• Obeliscul Libertății din Moseova va fi restaurat
• Rezultatul tratativelor franco-algeriene.
• Comunicatul informativ al guvernelor R. P. Chineze și hao

sului. ,
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VĂ PREZENTĂM

Complexul de deservire

r

o oo oo oo oo oo oo oo oo oc oo oo oo oo oooo 
servire 
bărbați, croitorie femei, 
lenjerie, tricotaje, cismă- 
rie comandă și reparații, 
foto, frizerie, cosmetică. 
Secțiile au ateliere spa
țioase și sînt dotate cu 
mobilier și utilaj modern.

Fotografiile noastre în
fățișează cîteva imagini 
din complex: s-a pus în 
lucru un nou model de 
pantofi (foto, de sus); în 
secția de primire și probă 
croitorie femei se face 
proba la o rochie (foto. 
2); muncitoarea Deak Ma- 
rinela lucrînd la mașina 
de cusut (foto. 3); clădi
rea complexului (fotografa 
de jos).
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între care croitorie 
croitorie

înnoiri urbanis- 
vin să le facă 
mai frumoasă.

Locuitorii Petroșaniului 
s-au obișnuit să vadă ora
șul lor trecînd prin ne
contenite 
tice care 
viața tot
Noul apare în tot locul, 
prezent în noile cartiere 
de locuit, în elegantele 
unități comerciale; în a- 
șezămintele culturale.

Complexul cooperației 
meșteșugărești de pe stra
da Nicolae Bălcescu, dat 
nu de mult în folosință, 
este și el un impunător 
reprezentant al noului în 
orașul Petroșani. In clădi
rea modernă, cu două e- 
taje, a complexului func
ționează 10 secții de de-
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In preajma sărbătoririi celor mal liner 
cetățeni majori ai patriei noastre

Pregătirea sărbătoririi majoratului, 
o acțiune plină de răspundere

IOAN GUINEA 
prim-secretar al Comitetului 
orășenesc U.T.M. Petroșani

In perioada pî
nă la 15 decem
brie în fața tutu
ror

îndrăgită de tl- 
formă eficientă 

tinerilor-

vor
tinerilor ce de- 
expune urmă- 
„Sarcinile sta- 

III-lea Congres 
Romîn

construcției

care, în co- 
clubului din 
diferite re- 
în pregăti

Sărbătorirea ti
nerilor care trec 
pragul majoratului 
a devenit o tra
diție tot mai mult 
neri și totodată o
de educare patriotică a 
Ftantru sutele de tineri din Valea 
Jiului oare In acest an împlinesc 
vîrsta majoratului, această sărbă
toare constituie un moment emo 
ționant șl de neuitat în întreaga 
lor viață.

In Valea Jiului pregătirile pen
tru sărbătorirea majoratului se 
desfășoară din plin. Se organizea
ză întîlniri Intre tinerii care trec 
pragul majoratului și activiști do 
partid și de stat, muncitori frun 
iași in producție care le vorbesc 
despre realizările regimului demo
crat-popular, despre drepturile și 
îndatoririle cetățenilor Republicii 
Populare Romîne.

Merită să fie reliefată preocu
parea comitetului U.T.M. al exploa
tării miniere Aninoasa 
laborare cu biblioteca 
localitate, organizează 
cenzii. Bune rezultate
rea sărbătoririi majoratului au ob
ținut și unele organizații U.T.M. 
diu Lonea și Uricani.

Cu toate că avem rezultate fru
moase, trebuie să arătăm că unele 
organizații U.T.M., îndeosebi cele 
din Lupeni, Vulcan și Petroșani ma
nifestă delăsare față de pregăti
rea sărbătoririi majoratului. Dato
rită lipsei de preocupare din partea 
unor activiști U.T.M. ca tov. Bă- 
lăuță Vasile, Marcu Eugen și Man
ta Angelica, în orașul Petroșani 
s-au prezentat pînă acum puține 
expuneri în fața tinerilor care de
vin majori. In mică măsură s-au 
organizat acțiuni pentru cunoaște
rea de către tineri a realizărilor 
regimului democrat-popular. In 
Petroșani și Lupeni pregătirea săr
bătoririi majoratului a fost lăsată 
pe seama organizațiilor de bază, 
fără ea activiștii U.T.M. să îndru 
me șl ajute organizațiile U.T.M. în 
desfășurarea acțiunilor preconizate. 
Deficiențe se manifestă 
partea unor membri ai
pentru pregătirea sărbătoririi ma 
joratului constituită la nivelul o- 
rașului Petroșani care 
in suficientă măsură 
U.T.M. în realizarea 
din planul de acțiuni 
acest scop.

și din 
comisiei

nu sprijină 
organizațiile 
prevederilor 
întocmit in

*
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Aplecat asupra xj 
strungului, munceș- Jk,/» If 
te de zor. Urmăreș- Cj' 
te cu atenție cuți
tul ce mușcă din piesa prinsă In 
strung. Din clnd In clnd se În
dreaptă, cercetează piesa strunjită, 
apoi fixează in mașină o altă pie
să. Clnd se ridică, in ochii săi 
adinei, pătrunzători sclnteiază o 
lumină vie. Există In această pri
vire, ca de altfel In Întreaga !n- 
iățișare a acestui tlnăr cu părul 
negru, clrlionțat, ceva comun cu 
Înfățișarea tuturor tinerilor de o

t
♦

♦
♦
♦j seamă cu
j Rusu Dr*fltBfrt_areț Rusu Dnrrf&rr.gre 18 ani — un 
I adevărat drum de viață pe care

♦
•-

♦ 
♦

l-a parcurs in anii săi fregezi. 
S-a născut in 1944. Pină să ajun
gă la un an, a rămas orfan de 
tată, care pierise In război. Anul 
1944 n-a fost Insă numai anul șu
ier ințelor pentru atltea familii, a 
lost și un an de cotitură spre un 
viitor luminos pentru Întregul 
nostru popor. Iar tlnărului Rusu 
Dumitru i-a fost dat să trăiască 
in acest viitor, devenit prezent, 
i-a fost dat să-și ia zborul spre 
înălțimile vieții, sub cerul senin, 
luminat de razele lui August 1944.

Azi In privirea lui Rusu Dumi
tru licărește o sclnteie vie, sefn- 
teia biruințelor, a 
Azi, e un om 
llficat, stăpin 
anii tinereții 
șească umăr

Împlinirilor.
Întreg, muncitor ca
pe destinele sale. Ia 
ei a Învățat să pă- 
!a umăr cu cei din

Viitori ingineri ai industriei 
noastre carbonifere

lege de bază a R.P.R. 
și îndatoririle cetățeni- 
noastre", „Trăsăturile 
omului de tip nou".

vin majori se 
toarele conferințe: 
bilite de cel de-al 
al Partidului Muncitoresc
pentru desăvîrșirea 
socialiste în țara noastră", „Con
stituția — 
Drepturile 
lor patriei 
morale ale
„Probleme actuale ale situației in
ternaționale", „Știința și religia. 
Sarcinile organizațiilor U.T.M. pri
vind educarea științifică a tinere
tului, pentru combaterea supersti
țiilor și a influentelor mistico-re- 
ligioase". Tot în această perioadă 
se vor organiza întîlniri eu acti
viști de partid, de stat, cu depu- 
tați ai Marii Adunări Naționale si 
ai sfaturilor populare, cu oameni 
de știință și cultură. Cu tinerii de 
veniți majori se va organiza în
vățarea Imnului de stat al R.P.R., 
cîntece! o- „Să fii partidului oș
tean", „Măreț pămînt al patriei 
iubite" și a altor cîntece și poezii 
despre patrie și partid.

Perioada de la 15 la 31 decem
brie esîe declarată perioada săr
bătoririi propriuzise a majoratu
lui. In acest interval organizațiile 
U.T.M., în colaborare cu sfaturile 
populare, comitetele sindicatelor si 
comitetele 
să acorde 
adunărilor 
ra vor fi
nerilor majori. La aceste adunări 
vor fi invitați muncitori fruntași 
In producție, părinții tinerilor, vor 
fi prezentate programe artistice, 
iar festivitățile se vor încheia cu 
reuniuni închinate tinerilor deve- 
nlți majori. Aceste festivități con
sacrate sărbătoririi majoratului vor 
fi organizate pe întreprinderi, in
stituții, școli. întovărășiri și sate.

Muncind cu răspundere pentru 
pregătirea acțiunilor închinate săr
bătoririi majoratului, vom asigura 
ea această sărbătoare a tinereții 
să devină o zi de neuitat pentru 
cei mai tineri cetățeni majori ai 
patriei noastre socialiste.

La Institutul de mine din Petro
șani, un număr de 116 studenți 
împlinesc în acest an virsta majo
ratului. Printre aceștia se numără 
fii de muncitori,, de 
tiviști, de ingineri 
și tehnicieni, tineri 
de naționalități di
ferite, din care 
multi, cu cîteva 

I luni in urmă, mi- 
! nuian cu pricepere
• strungul, tractonr 

sau condeiul.
Pe fetele lor se 

poate citi o mare 
bucurie. Este bu
curia vieții ferici
te p? care o tră- 
iese, bucuria grijii 

' și prețuirii de ca- 
' re se bucură as- 
| tăzi tînăra noastri
■ aenerație sub con-
• ducerea înțeleaptă 

a partidului. E> 
pășesc pragul me 
joratului în plină 
muncă pentru

I deveni 
I înaltă
I a)e industriei noas- 
j tre carbonifere. Cu 
' toții sînt botărît'. 
i ca în cinstea aces-
■ tei sărbători a ti

nereții să obțină 
rezultate cît mai
bune în pregătirea lor profesio 
nală și pe linie de oragnizatie

Cine nu-1 cunoaște pe studen
tul Ciochină Alin, responsabilul 
grupei profesionale 1203 din anu> 
II preparare ? Nu de mult el a 
împlinit 
talea lui, 
vinte de 
nici o
Ciochină Alin este hotărît ca și în 
munca sa de viitor, pășind în rîn- 
dul cetățenilor majori, să mun
cească mai rodnic pentru pregăti
rea sa profesională.

Vrînceanu Doina este una din 
studentele de frunte ale secției 
preparare. Pentru rezultatele fru
moase obținute în munca profesio
nală și obștească, 
Facultatea de mine 
comitetul U.T.M. pe 
pa 2133 a anului 
electromecanică, se 
studenta Tordav

colectiviști de prin părțile Cluju
lui. Pe lîngă rezultatele bune la 
învățătură, ea este una din solis
tele de frunte ale clubului stu
dențesc. La 30 Decembrie a.c. ea

a
cadre cu o 

calificare

țărani colec-

In clișeu: Vrtnceanu Doina. studentă anul II I M.P.

«MS

Pmtio cei saibâioriti
Pentru tineretul aninosean 

devenit o tradiție ca la fiecarl 
sfirșit de an să sărbătorească p 
cei care ating vîrsta majoratulu 
Și în acest an, prin grija comită 
tului U.T.M. pe mină, pentru ca 
48 de tineri care au Împlinit 1 
ani se pregătesc numeroase 
testări cultural-educative.

Pentru a asigura reușita 
nilor închinate sărbătoririi 
râtului, a fost întocmit din timl 
un plan de măsuri care cuprind! 
toate manifestările ce se vor oi 
ganiza in cinstea tinerilor care îl 
acest an au devenit cetățeni ma 
jori. Astfel, in perioada 3—12 da 
eembrie, in fata tinerilor sărbătol 
rlti vor fi prezentate cinei coafa 
rințe educative pe diferite 
ca de exemplu „Drepturile și în^șj 
toririle cetățenilor patriei noastre 
„Morala comunistă — cea 
dreaptă și mai nobilă morală^d 
altele. Tot în această perioadă s 
va organiza o întîlnire a tinerilo 
cu tovarășul Cristea Aurel, depu 
lat în Marea Adunare Națională

In zilele de 14 și 15 decembris 
cu sprijinul clubului 
din 
trei

mani

acții 
maji

muncitoresi 
vor învăti 
De aseme 
două vizio

localitate, tinerii 
cîntece patriotice, 
vor fi organizate 
de filme în colectiv (filmul

de femei, sînt chemate 
toată atenția pregătirii 
festive în cadrul căro- 
Inmînate felicitările ti-

18 ani Despre activi- 
se pot spun» numai cu- 
laudă. Drept dovadă: 

notă sub 9. Utenristuî

utemiștii din 
au ales-o în 
facultate. Gru- 
II, Facultatea 
mîndrește cu 

Roza, fiică de

Vă 
tia

cînta din adîncul inimii rrrăre- 
zilelor pe care le trăiește 

Alături de ei pot fi arătați stu
denții : Pardos Viorica, Bakos E- 
tnerik. Avram Liviu, Nemes Suba. 
Rusza Gabor, Deak Francisc, Kiss 
Ioan și alții care fac parte din cei 
care pășesc acum în rtndul cetă
țenilor majori. Ei muncesc și în
vață cu mult elan pentru a 
pregăti 
ingineri 
rezolve 
me pe

Ziua 
prilej 
pentru
lectivele în

La stația dî 
radioJL

tin. i) iilor uuoi'it
generația sa în marșul entuziast 
spre viitor. Pe Rusu Dumitru li 
pasionează matematica, citește li
teratură, participă la acțiunile de 
muncă patriotică, face parte din

brigada artistică de agitație din 
uzină. Munca, Învățătura, obliga
țiile obștești sini preocupări care-l 
pasionează pe tlnărul strungar 
deopotrivă. De un an de clnd

a devenit stăpl- 
nul unuia din 
strungurile uni
versale din seefia

mecanică a U.R.UJd.P. s-a dove
dit un tlnăr slrguincios, harnic. 
De fapt această apreciere a ciș- 
tigat-o Încă in anii uceniciei, ia 
școala profesională, de unde a 
fost trimis de două ori pentru 
merite la Învățătură in taberele 
naționale ale elevilor-ucenici. A- 
cum execută piese pretențioase, 
de buni calitate. Intr-un an de 
muncă In secție Încă n-a dat nici 
un rebut. Iată motivul pentru care 
tovarășii 11 apreciază atlt de mult. 
Roadele muncii sale sini In bund 
parte rezultatul pasiunii cu care În
vață pentru a-și ridica pregătirea 
profesională. De la cursul de ridi
care a 
secfle 
mult a

Rusu 
tinele
an a Început să frecventeze cursu
rile liceului seral. Visează la titlul 
de inginer. Deocamdată se strădu
iește sd atingă prima treaptă : exa
menul de maturitate. Apoi, In orice 
caz inainte I

Pe scurt, aceasta-i biografia lui 
Rusu Dumitru.
drum neted,
— un

calificării profesionale din 
care s-a Încheiat 
fost nelipsit.
Dumitru e stăpin 

sale. Din toamna

nu de

pe des- 
acestui

In trecut — an 
izbînzi, în viitor 

destin luminos, înălțător, 
viitorul arătat de partid întregii
noastre generații tinere.

I

se 
cit mai temeinic, devenind 
bine pregătiți, capabili să 
cele mai complexe probi ?- 
care le ridică producția, 
de 30 Decembrie va fi un 
de 
cei

manifestare a bucuriei 
sărbătoriți, pentru co- 
care muncesc.

D. ALBESCU 
student IM.P.

nea, 
nări 
„9 zile dintr-un an"). In cadrul 
joii de tineret din 6 decembrie sJ 
va organiza un concurs „Cine știa 
cîștigă" pe tema „Drepturile sl în 
datoririle cetățenilor din RPR ‘
la care vor participa tinerii r.lsl 
cuți în anul 1944.
amplificare a minei și 
plificare a comunei se vor oro» 
niza în această perioadă emisiuni 
închinate tinerilor sărbătoriți. Pînă 
în ziua de 23 decembrie se vor 
întreprinde trei acțiuni de muncă 
patriotică, iar în ziua de 23 dej 
eembrie, în sala 
loc festivitatea 
râtului, care va 
program artistic
artistice ale clubului muncitori 
din localitate.

clubului, va ave. 
sărbătoririi majo 
fi urmată de iu 
dat de formații!

*
Mai multă atenție pregătirilor

următoare vot 
festivități con- 

majoratului 
de amatori se

Organizațiile U.T.M. din orașul 
Petrila fac pregătiri în vederea 
sărbătoririi majoratului tinerilor 
car® împlinesc anul acesta 18 ani. 
In mai multe organizații de bază 
au fost ținute conferințe pe teme 
educative. In zilele 
avea loc primele 
sacrate sărbătoririi 
Formațiile artistice
pregătesc pentru a prezenta cu 
aer st prilej programe cit mai bo
gate. Tinerii care vor fi sărbăto
rit!, împreună cu ceilalți tineri, în
vață cîntece patriotice, melodii 
populate, poezii închinate patriei 
noastre socialiste. In seara zilei de 
3 decembrie a.c. tovarășul Matei 
Mircea, secretarul organizației de 
partid din sectorul Vni al minei 
Petrila a vorbit în fața tinerilor 
din sector, care »mi;plinesc în a- 
cest an vîrsta de 18 ani, despre 
trăsăturile morale ale omului de 
tip nou, despre Constituția R.P.R. 
— legea de bază a statului nostru 
democrat popular

Din păcate însă, în orașul Pe- 
triîa pregătirile pentru sărbătorirea 
majoratului nu se desfășoară peste 
tot la nivelul cerințelor. Biroul co
mitetului orășenesc U.T.M. Petrila 
a lăsat această acțiune numai pe 
seama comitetelor U.T.M. de la 
ploatările miniere Petrila și
nea și de la preparația Petrila. la 
comitetul orășenesc U.T.M. Petrila

ex-
Lo-

găsește un plan privind ac- 
și manifestările ce vor avea 
perioada de pregătire a săr- 

Tovarăștil 
eu

nu se 
tiunile 
Joc In 
bătoririi majoratului, 
loniță loan responsabil eu edu
cația politică în comitetul orășe
nesc U.T.M. Petrila, nu a între
prins pînă în prezent nici o acțiune 
în legătură cu sărbătorirea aces
tui eveniment important din viata 
tinerilor ce împlinesc 18 ani. E! 
dă foarte rar pe la comitetul oră
șenesc U.T.M., nu se deplasează 
la comitetele U.T.M. și organiza
țiile de bază din oraș pentru a le 
ajuta și controla asupra felului cum 
pregătesc sărbătorirea majoratului.

In unele organizații de bază 
U.T.M pregătirile pentru majorat 
s-au rezumat pînă acum numai la 
întocmirea tabelelor cu tinerii care 
au împlinit sau împlinesc 18 ani.

Pregătirea sărbătoririi majoratu
lui constituie pentru organizațiile 
de tineret o sarcină de răspun
dere. Comitetul orășenesc U.T.M. 
Petrila trebuie să treacă de înda
tă la acțiune, să ajute iu mod 
concret cele trei comitete U.T.M. 
din întreprinderile principale ale 
orașului, precum și organizațiile de 
bază din Petrila, 
din raza orașului, pentru ca iwa- 
nifestările organizate în vederea 
sărbătoririi majoratului să fie cît 
mai interesante, mai bogate tu 
conținut.

Lonea și



TH AGUE ROȘU 3

informarea politică
Una din laturile importante ale 

muncii cultural-educative de masă 
care se desfășoară la cluburi, că
mine culturale și în întreprinderi 
o constituie informarea politică. 
Prin aceasta masele largi de oa
meni ai muncii sînt informate a- 
supra celor mai importante pro
bleme ale politicii partidului și 
statului nostru, despre succesele 
obținute de oamenii muncii în în
trecerea socialistă, în făurirea vie
ții noi precum și asupra celor mai 
importante evenimente care au loc 
p» arena politică internațională.

La clubul muncitoresc din Vul
can, de exemplu, se organizează 
săptămînal diferite conferințe, sim
pozioane, jurnale vorbite etc., pe 
teme interne și internaționale. In 
luna noiembrie, la acest club s-au 
ținut patru conferințe: „Societatea 
comunistă, societatea cu cel mal 
Înalt nivel de trai din lume", „45 
de ani de ia Marea Revoluție So 
cialistă din Octombrie", „Crește 
rea continuă a nivelului de trai 
material și cultural al oamenilor 
muncii din țara noastră" și „Sis
temul mondial socialist, factor ho- 
tărîtor al dezvoltării societății co
muniste": simpozionul intitulat
„Pacea învinge războiul”: prezen
tarea în fața hărții cu tema „R. P 
Mongolă" ș. a. care au fost urmă 
rite de un mare număr de oameni 
și apreciate pentru tematica șl 
problemele ridicate. De menționat 
faptul că o parte din aceste infor 
mări politice, cu sprijinul comite
telor sindicatelor, s-au organizat șl 
ținut jos, la locul de muncă. D«» 
exemplu, la Uzina electrică, șan 
fierul 10 construcții etc.

Informarea politică este folosită 
pe lary și la alte cluburi și între 
orinderi din Valea Jiului, cum sin’ 
eele din Lupeni. Petrila. Aninoes* 
atc.

Cu toate acestea în munca po
litică de informare a oamenilor 
muncii din Valea Jiului mai dăl 
nule unele lipsuri

Se știe că una din cerințele im
portante ale unei bune informări 
politice este operativitatea. Aceas
tă cerință este însă neglijată de 
multe ori fie din cauza unei pla
nificări rigide a activității, fie dtn 
cauză că cei care răspund de a- 
ceastă sarcină nu știu să aprecie
ze importanța unui eveniment sau 
altul. Ce trebuie făcut pentru ca. 
într-adevăr, informarea politică să 
aibă un caracter operativ ? Viața 
estr bogată în evenimente politi
ce. Oamenii muncii doresc să 
le cunoască deopotrivă pe toate. 
Acest lucru poate fi realizat 
Cum ? Informarea politică se poa ■ 
le face zilnic la locul de muncă 
în momentul sosirii ziarelor. Dt 
fuzorul voluntar, cunoscînd conți
nutul ziarului și la indicațiile or
ganizației de bază poate recoman-

In Editura politica au apârut
? K. MARX

ț Teorii asupra plusvalorii
ji (volumul al IV-le a al „Capitalului"
< partea întîi)
S Ediția a Il-a
T 384 pag. 13,60 lei
} Volumul dezvăluie contradic-
< țiile din teoriile fiziocraților, dua-
< litatea concepției lor despre plus- 
? valoare, critică doctrina lui Adam 
J Smith în ale cărui lucrări Marx
< descoperă o serie de contradicții 
? în tratarea principalelor categorii
> economice. Combătînd dogma lui 
$ Smith potrivit căreia valoa- 
X rea produsului social ar con- 
J? sta numai din veniturile di- 
5 feritelor categorii sociale, Marx 
I elaborează totodată pe plan teo

retic problema reproducției capi
talului social total și în special 
problema înlocuirii capitalului 
constant.

K. MARX — F. ENGELS

Manifestul Partidului 
Comunist

ediția a VlII-a, 104 pag. 1,50 lei
Această lucrare constituie pri

mul document programatic în 
!care, într-o formă concisă sînt 

expuse ideile fundamentale ale 
marxismului și proclamate țelurile

da cititorilor, articolele cele mal 
importante care interesează masa 
mare de oameni ai muncii. De ase
menea, se pot organiza, la locuri 
vizibile, vitrine ale presei unde să 
se afișeze zilnic, apreciat de la 
caz la caz, cele mai importante 
articole. Alături de acestea, foto
montajele comparative, simpozioa
nele, jurnalele vorbite ca șl dis
cuțiile în fața hărții sînt forme tot 
atît de accesibile, eficace și atraa- 
tive ale muncii politice de infor
mare. Acestea pot fi organizate pe 
diferite teme de educație, morală, 
pe teme internaționale.

Atenție mai mare trebuie «cor 
dată în viitor lărgirii sferei de 
cuprindere a diferitelor categorii 
de oameni ai muncii și calității 
informării politice. Informarea unul 
număr mai mare de oameni ai 
muncii asupra evenimentelor po
litice curente poate fi realizată 
prin organizarea de acțiuni la lo
cul de producție: secții, la sec
toare, pe șantiere etc. In ceea ce 
privește calitatea informărilor, în 
această privință este necesar să 
fie solicitat sprijinul cadrelor de 
partid și de stat, al unor lectori 
și conferențiari competent!, oameni 
cu o bună pregătire politică șl 
ideologică, capabili să lămurească 
diferitele probleme pe care le ri
dică viata.

Formele și metodele de organi 
zare a informării politice sînt nu
meroase. Principalul este Insă ca 
acestea să-și atingă pe deplin sco
pul propus. Organizațiilor de partid 
le revine sarcina de a îndruma șt 
controla îndeaproape felul cum se 
desfășoară informarea politică a 
oamenilor muncii.

C. COT OȘ PAN

Pe larg, despre experiența colectivului 
sectorului fruntaș

(Urmare din pag. l-a)

cii în sector, au avut ca efect lua
rea de măsuri eficiente pentru 
crearea in fiecare abataj a unor 
condiții bune de muncă. Consfătui
rile de producție au devenit o ade
vărată tribună de generalizare a 
experienței pozitive. Brigăzile sec
torului simt din plin sprijinul maiș
trilor în organizarea procesului de 
producție, în aprovizionarea cu 
materiale și îndeosebi din partea 
maiștrilor. D. Brezeanu, Gh. Crinu 
și alții. In încheierea articolului 
său. brigadierul Petre Constantin 
arată că minerii brigăzii pe care 
o conduce s-au bucurat din plin de 
roadele muncii lor. In fiecare lună 
care a trecut din acest an, ciștigul

finale ale luptei proletariatului și ț 
a avangărzii sale, partidului cotau- ; 
nist. <■

N. A. CONSTANTIN

Electrificarea țării —. 
cauză a întregului popor !;
44 pag. 0.55 lei
In broșură sînt prezentate mo- / 

mente importante din munca sir- f 
guincioasă a muncitorilor, tehni- '! 
cienilor, inginerilor și oamenilor - 
de știință, pentru realizarea obiec- ) 
tivelor planului de 10 ani de elec- > 
trificare a tării elaborat de partid s 
precum și urările perspective de < 
dezvoltare ale economiei noastre ? 
naționale, inclusiv ale electrifică- 
rii, în cadrul planului de 6 ani. s

STEFAN ZIDARIȚÂ

Muncă, entuziasm, tinerețe s
152 pag. 3,10 lei )
Lucrarea evocă cu multă putere ? 

de convingere fapte din activita- ( 
tea organizației U.T.M. de la uzi- 5 
nele „Electroputere" din Craiova. > 

Scrisă sub formă de reportaj, ? 
viu și antrenant, cartea zugrăveș- > 
te chipuri de tineri muncitori j 
crescuți și educați de organizația < 
U.T.M. sub grija părintească a or- < 
ganizațieî de partid din această $ 
mare uzină. )

Trebuie intensificată producția 
de praf liidrofob

Din activitatea 
constructorilor

In toamna acestui an un mic 
colectiv de muncă de la B.U.T.-Li- 
vezeni a reușit să producă primele 
șarie de praf hidrofob. atît de ne
cesar șantierelor pentru acoperișul 
noilor blocuri. Prin aceasta, s-a 
dat o utilizare prețioasă cenușii 
uscate de la termocentrala Paro- 
șeni, producîndu-se un material de 
construcție mult solicitat.

Muncind cu multă tragere de 
inimă, brigada condusă de tinăm! 
Darie Cristea de 
la B.U.T. a produs 
în cursul celor 
două luni trecute 
circa 600 tone de 
praf hidrofob. cu 
«arc s-au acoperit blocurile noi 
de la Petrila și Lupeni. Cu toate 
acestea, cerințele de asemenea praf 
sînt tot mai mari; alături de con
structorii din Valea Jiului, acum 
îl solicită și cei din Deva. Alba 
Iulia și chiar din Timișoara. Dar 
cantitățile produse din acest praf 
sînt insuficiente; s-a ajun* chiar 
ca unele blocuri de pe șantierele 
Petroșani și Lupeni să nu poată 
fi predate în termenele stabilite 
lipsindu-le acoperișul.

Cum poate fi intensificată pro
ducția de praf hidrofob. pentru a 
se putea face față cerințelor șan
tierelor 1 Din partea conducerii 
B.U.T. Livezeni au fost luate o 
seamă de măsuri în această direc
ție : s-a organizat o brigadă de 
producție care lucrează pe trei 
schimburi, s-au făcut două insta
lații mecanice pentru producerea 
prafului hidrofob care dau zilnic 
o producție de 25—30 tone, au 
fost amenajate autobasculante spe 
ciale pentru transportul cenușii 

pe post de miner s-a ridicat la 
100 lei.

Un aspect semnificativ în ce 
privește experiența colectivului 
sectorului fruntaș este scos în e- 
vidență de articolul intitulat ..Mun
ca culturală in sprijinul produc
ției". In sector a fost înființată o 
brigadă artistică de agitație care 
a prezentat cu regularitate progra
me strîns legata de problemele și 
preocupările colectivuluL Serile de 
odihnă pentru fruntașL conferin
țele tehnice, faptul că fiecare mi
ner din sector e abonat la cel pu
țin un ziar, că minerii au cumpă
rat cârti in valoare de dteva mii 
d® lei. multe dintre ele cărți teh
nice. sînt factori care au contri
buit la mobilizarea colectivului 
sectorului spre realizări de seamă.

Articolul intitulat „Să realizăm 
In luna decembrie o producție la 
nivelul sarcinilor din trimestrul 
I 1963" înfățișează sarcinile con
crete ale colectivului minei pe
1963. subliniind că, în vederea în
deplinirii acestor prevederi, este 
necesar să se realizeze o produc
tivitate medie pe mină de 1,120 
tone pe post

Materialele consacrate experien- 
țzi colectivului sectorului fruntaș 
ai tnineL precum și celelalte arti
cole care tratează problema pri
vind îmbunătățirea desfășurării in- 
vățămintului de partid, ridicarea 
la plan a brigăzilor și sectoarelor 
rămase în urmă, îndeosebi a sec
torului n. fac din actuala ediție, o 
ediție interesantă, atractivă, mo
bilizatoare.

—=o-----

33.800 kg. fier vechi, expediate 
oțelăriilor

Rar trece cite o zi ca de la 
preparatia Petrila să nu fie expe
diat cite un vagon de fier vechi 
cu destinația Hunedoara. Aceasta 
dovedește participarea entuziastă a 
tinerilor muncitori preparatori la 
această acțiune de colectare a fie
rului vecht In perioada 1—20 no
iembrie a.c. în uzina noastră a 
fost colectată o cantitate de 33.820 
kg. fier vechi. Fruntașă în această 
acțiune este echipa condusă de 
tov. Drăgau loan din sectorul gos
podărie. __

ION SIMANDI 
corespondent 

uscate de la termocentrala Paro- 
șeni la Livezeni, iar în prezent 
se află în curs de confecționare 
și instalare a treia instalație de 
producție a prafului hidrofob. Cu 
toate acestea, producția nu aco
peră cerințele mari de pe șantie
rele din Valea Jiului fără a mal 
socoti necesitățile altor șantiere 
din regiune sau chiar alte regiuni.

Pentru rezolvarea acestei pro
bleme, este necesar ca în primul 

rînd să fie spori
tă simțitor canti
tatea de cenușă 
uscată „recoltată" 
de la Paroșeni. 
In prezent, con

structorii primesc cenușă numai 
de la un singur element al bate
riei a ni-a a secției cazane de la 
termocentrală. Dar, este prea ou 
țin, și. chiar pentru această can
titate, energeticienii de aici le fac 
destule observații. Este necesar ca 
tovarășii de la termocentrala Pa
roșeni să înțeleagă în sfîrșit că 
cenușa uscată produsă la el a In
trat în circuitul economic ca mate
rie primă de bază în construcții 
pentru producerea prafului hidro
fob — prin folosirea căruia la a- 
coperirea blocurilor statul nostru 
economisește însemnate cantități 
de materia] lemnos. Apoi, trebute 
făcut un proiect tehnic, bine gîn- 
dit. care să permită captarea a- 
cestei cenușe uscate de la mai 
multe elemente — Ia nevoie chiar 
de la toată bateria I-a — dar fără 
a se răspîndi în aer praful de ce
nușă încins, care întră în motoa
rele si agregatele termocentralei, 
producind greutăți muncit enerqe- 
ticienilor. Si cfnd constructorii vor 
crimi zilnic 100—120 tone cenușă 
de la termocentrală, și ei vor pu
tea produce mai mult praf hidro
fob. Itv această direcție, totul de
pinde In prezent de modalitățile 
de captare, tnsilozare și transport 
a cenușii.

In sprijinul creșterii producției 
de praf hidrofob trebuie să vină 
și preocuparea T4R.C.H. Se cere 
găsit un local corespunzător pro
ducției. Cel mai bine ar fi să se 
ceară retrocedarea de la I.I.L. „6 
August" a localului fostei mori de 
barîtă (de unde s-au demontat u- 
tilajele). pentru că aici există șl 
hală de lucru șl silozuri încăpă
toare pentru depozitarea prafului 
hidrofob

Comitetul executiv al Sfatului 
popular orășenesc Petroșani ar tre
bui să sprijine rezolvarea acestei 
probleme. In scopul sporirii sub
stanțiale — în scurt timp — a 
producției de praf hidrofob, atît 
de necesar șantierelor noastre de 
construcții

ST. MIHAI

I

Penliu Lona lafcilor
1 — 31 decembrie

Magazinele de pro du- 
se industriale din orașul i; 
Petroșani, au pregătit din !; 
vreme un bogat sorti- ! 
ment de : <
— Tricotaje
— Articole de galan- 

ferie
— Lenjerie ;
— Confecții ;
— încălțăminte
— jucării
— Diferite pachete ; 

cu cadouri
— Podoabe pentru ; 

pomul de iarnă ' 
din care puteți alege pen- ; 
tru cei dragi un cadou ! 

util și frumos. !

I.I.P.L. Peiwi
organizează în seara zilei de 
8 decembrie 1962, orele 20 
la restaurantul „Minerul" din 

Petroșani

„Cina porcului" 
unde se vor servi 
parate proaspete 
de porc.
MENIUL CE SE

ESTE DE 25 LEI

numai pre- 
din came i

VA SERVI

Cu această ocazie va cînta 
DAN SPĂTĂRESCU din Bucu
rești, acompaniat de orches
tra Dezideriu Munteanu com
pletată cu chitaristul Roman 
Gabriel.
Rețineți mese din timp

T.A.P.L. Petroșani
Organizează deservirea reve

lionului 1962—1963 la toate în
treprinderile și organizațiile dc 
masă la care este solicitat.

Comenzile și orice alte 
pot primi la sediul ■; 
serviciul comercial •; 
Republicii nr. 104, 
pină la data de 20
1962.

in-
formații se 
trustului Ia 
din strada 
telefon 287 
decembrie 

ii...................... .
it
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copreședințiiîntrevedere între 
Comitetului celor 18 state

GENEVA 5
transmite :

In a doua
4 decembrie, 
ției sovietice 
vedere a copreședinților 
tului celor 18 state pentru dezar
mare, S. K. Țarapkin (U.R.S.S.) și 
A. Dean (S.U.A.). In timpul între-

---------------- 0

(Agerpres). — TASS

jumătate a 
la reședința 
a avut loc

zilei de 
delega- 

o între- 
Comite-

vederii au fost abordate probleme 
referitoare la lucrările comitetu
lui. Au fost de față consilieri și 
experți ai celor două delegații.

In seara de 4 decembrie, S. K. 
Tarapkin, șeful delegației sovieti
ce, a primit pe A. 
zentantul Indiei în 
lor 18 state pentru

S. Lall, repre- 
Comitetul ce
dez armare.

0. J. II.: Dezbaterile din Comitetul nr.4
NEW YORK. De la trimisul 

gerpres C. Răducanu:
In Comitetul al 4-lea a avut 

încheierea dezbaterii generale
legătură cu situația din teritoriile 
aflate 
ză. In 
bit 57 
nunțat

A-

loc 
în

suo administrație portughe- 
cadrul dezbaterilor au vor- 
de delegați. Toți s-au pro- 
împotriva continuării de

----=0=----

Lucrările celui 
fie-al X-lea Congres 

al P. C. Italian

nu s-au concretizat încă în- 
rezoluție propusă Adunării, 
de remarcat faptul că Portu- 
și sprijinitoarele ei au fost 

pentru consecințele 
acțiunilor represive

ROMA 5. Corespondentul Ager
pres transmite:

In marea sală a Palatului Con
greselor din Roma își continuă lu
crările cel de-al X-lea Congres al 
Partidului Comunist Italian. In cen
trul atenției ședinței din 5 decem- 

; brie a congresului s-au aflat pro
blemele intensificării continue a 
luptei pentru pace, împotriva pri- 

. mejdiei unui nou război, proble
ma întăririi unității marii familii 
mondiale a partidelor marxist-leni- 
niste.

La această ședință au luat cu
vîntul delegați ai muncitorilor din 
Torino, ai țăranilor dijmași, mem
bri ai conducerii Partidului Comu
nist Italian — Giancarlo Pajetta, 
Pietro Ingrao, Enrico Berlinguer.

Reprezentanți ai partidelor co
muniste și muncitorești din Cuba, 
Romînia, Cehoslovacia, Olanda și 
din alte țări au adus salutul aces
tor partide congresului P.G Italian.

Primit cu aplauze, tovarășul 
Ceaușescu, membru al Biroului 
Politic al CC al P.M.R., secretar 
al C.C. al P.M.R., a rostit ouvînta- 
rea de salut în numele Partidului 
Muncitoresc Romîn și al întregu
lui popor romîn. Cei prezenți în 
sală au aplaudat îndelung euvîn- 
tarea conducătorului 
Partidului Muncitoresc

; Lucrările celui de-al 
greș al P.C.L continuă.

către Portugalia a administrării a- 
cestor teritorii și au scos în evi
dentă necesitatea de a se pune 
capăt fără întîrziere situației gra
ve din aceste teritorii în care este 
amenințată pacea și domnește o 
exploatare dintre cele mai crîn- 
cene.

Ideile de bază care au fost sub
liniate în cadrul dezbaterii gene
rale 
tr-o 
Este 
galia
condamnate 
tragice ale 
care se folosesc în teritoriile por
tugheze. In același timp delegații 
au cerut Portugaliei să recunoas
că în mod public dreptul acestor 
popoare la autodeterminare și in
dependență. Foarte mulți delegați 
au cerut Consiliului de Securitate 
să oblige Portugalia să înceteze 
măsurile represive și să retragă 
toate forțele militare și celelalte 
forțe de represiune din aceste țări. 
O serie de delegați au cerut Na
țiunilor Unite să intervină pentru 
încetarea 
tugaliei, 
losite în 
pentru a
vie impus de colonialiști. De ase
menea, unii oelegați au subliniat 
necesitatea începerii tratativelor 
între administrația portugheză și 
reprezentanții mișcărilor naționale 
din Angola, Mozambic și celelalte 
teritorii, cu scopul stabilirii unei 
date cînd ele vor deveni indepen
dente.

furnizării de arme Por- 
întrucît acestea sînt fo- 
Angola și în alte locuri 
menține sistemul de scla-

Lucrările telai de-al Xll-lea 
Congres al P. (. 
din Cehoslovacia

PRAGA 5 (Agerpres).
In dimineața zilei de 5 decem

brie, în Palatul Congreselor din 
Praga, au continuat lucrările celui 
de-al Xll-lea Congres al P.C din 
Cehoslovacia.

La dezbaterile pe marginea ra
portului de activitate al CC al 
P.C. din Cehoslovacia prezentat de 
A. Novotny, au luat cuvîntul J. 
Knizka, directorul Combinatului 
metalurgia din Slovacia de răsă
rit, A. Krcek, prim-secretar al Co
mitetului orășenesc de partid din 
Praga, J. Plojhar, președintele 
Partidului Popular din Cehoslova
cia, V. Pistek, directorul între
prinderii „Agrostroj" din Pelehri- 
mov, S. Chadim, președintele Co
mitetului de partid al uzinei „V. I. 
Lenin" din Plzen, V. KuGera, pre
ședintele unei cooperative agri
cole unice, A. Neuman, președin
tele Partidului Socialist din Ceho
slovacia, E. Cerveny, mecanic la 
depoul din orașul Ceske, Jiri Hen- 
drych, membru al Biroului Politic 
al C.C al P.C din Cehoslovacia, 
J. Nemec, secretar al Comitetului 
regional de partid din Cehia Cen
trală.

In ședința de după-amiaza zilei 
de 5 decembrie, la dezbateri au 
luat cuvîntul J. Trousil, Erou al 
Muncii Socialiste, crescător de a- 
nimale, Martin Vaculik, secretar 
al Comitetului regional de partid 
din Moravia de sud, Jaromir Do- 
lansky, membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.C. din Cehoslovacia, 
Viliam Koeh, șeful unei brigăzi 
mecanizate complexe.

Congresul a fost salutat de con
ducătorii delegațiilor partidelor co
muniste și muncitorești E. Gierek, 
membru al Biroului Politic al CC 
al P.M.U.P., G. Ansart, membru su
pleant al Biroului Politic al P.C 
Francez și U Sui Țiuan, membru 
al CC al P.C Chinez.

Lucrările congresului continuă.
»»*•

Junta militară din Coreea de sud pregătește 
emigrarea a 21.000 coreeni în Brazilia

♦

T
♦
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delegației 
Romîn. 
X-lea Con-

Oheliscnl Libertății dig Kostova 
«a II mtaiiat

MOSCOVA 5 (Agerpres). TASS 
Nu va trece mult timp și Obe

liscul Libertății va fi restaurat, 
scrie în numărul său din 4 decem
brie ziarul „Izvestia" într-un arti
col consacrat acestui monument 
istoric, demontat și distrus în tim
pul cultului personalității.

Acest obelisc, care simbolizează 
constituția sovietică, a fost ridicat 
și dezvelit în mod solemn din ini
țiativa lui Vladimir Iliei Lenin la 

; 7 noiembrie 1918 — la prima a- 
niversare a Revoluției din Octombrie.

„Izvestia" 
s-au păstrat 
duie să se 
monumentul.

anunță că din fericire 
conceptele care îngă- 
reconstituie întocmai

emigrarea a 21.000
PHENIAN 5 (Agerpres).
Junta militară din Coreea de 

sud a hotărît ca in decurs de cinci 
ani să forțeze 21.000 de familii 
sud-coreene să emigreze în Bra
zilia, anunță agenția centrală te
legrafică coreeană. Potrivit postu
lui de radio Seul, 80 la sută din 
întreprinderile mici și mijlocii din 
Coreea de sud și-au închis por
țile datorită invaziei în țară a 
„surplusurilor" mărfurilor ameri
cane, greutăților financiare și di
ficultăților de desfacere. Numeroa
se întreprinderi au dat faliment 
ca urmare a impozitelor exagera
te. In prezent, funcționează doar 
10—20 la sută din numărul total 
al fabricilor și uzinelor existente 
în țară și numai 10 la sută din 
numărul minelor.

Potrivit calculelor celor 
modeste, în Coreea de sud 
peste 2 milioane de șomeri, 
foarte greu să găsești de 
iar acei care sînt angajați au sa
larii foarte mici", recunoaște a- 
genția United Press International. 
Iată roadele triste ale ocupației 
militare a S.U.A. în Coreea de 
sud și ale guvernării clicii mili-

taristo-fasciste a lui Pak Cijon Hi.
Junta militară a generalului 

Pak Cijon Hi, adoptînd hotărîrea 
inumană privind emigrarea for
țată a zeci de mii de sud-coreeni, 
se străduiește să prezinte această 
măsură ca pe un serviciu adus po
porului 
aceasta 
au mai
reprezintă încă o lovitură monstru
oasă dată cetățenilor lipsiți de 
drepturi și împilați ai Coreei de 
sud.

sud-coreean. In realitate, 
va lipsi pe coreeni de ce 
scump — de patria lor și

mai 
există 
„Este 

lucru,

Comunicatul informativ al guvernelor 
R. P. Chineze și Laosului

țe. Cele două părți declară că vor 
respecta cu striatele toate preve
derile acordurilor de la Geneva 
din anul 1962 și speră că țările 
cointeresate vor îndeplini cu ade- 
vărat toate obligațiunile prevăzu- 
tte în acordurile de Ia Geneva și 
V'or respecta cu strictețe indepen
dența și neutralitatea Laosului.

PEKIN 5 (Agerpres).
La 4 decembrie a fost dat pu- 

blieității comunicatul informativ 
al guvernelor R. P. Chineze și Lao- 
sului cu privire la vizita în China 
a delegației guvernamentale a 
Laosului, în frunte cu Fumi Nosa- 
van, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri și ministru de Finan-

BONN. In R.F.G. se află într-o 
vizită oficială de nouă zile coman
dantul suprem al forțelor maritime 
militare ale Turciei, amiralul Necdet 
Uran. Scopul ofiGial al acestei vi
zite îl constituie cunoașterea for
țelor maritime militare ale Bun- 
deswehrului. La 3 decembrie ami
ralul tura a avut întrevederi cu 
Strauss, cu Fortsch, comandant al 
Bundeswehrului și cu viceamira
lul Zenker, comandant al forțelor 
maritime militare ale R.F.G.

9

ATENA. Muncitorul Papa- 
dopulos, în vîrstă de 46 de 
ani, ajuns la disperare din 
cauza mizeriei, s-a sinucis a- 
runcîndu-se de pe stînca re
numitei Acropole din Atena.

BERLINUL OCCIDENTAL. In 
Berlinul occidental crește necon
tenit efectivul poliției. Potrivit re-

REDACȚTA ȘI ADMINISTRAȚIA Petroșani; Stt. Republicii nr. 56 Tel interurban 322; automat 269-

Știri din țările socialiste 
Peste un miliard 

de pasageri
MOSCOVA 5 (Agerpres).
Metroul din Moscova, anunță 

agenția TASS, a transportat a- 
nul acesta o cifră record de pa
sageri — peste un miliard. A- 
ceasta depășește cu 
din aceeași perioadă 
trecut. In prezent pe 
90 km. al acestei 
subterane există 65 de stații. In 
fiecare oră de la acestea pornesc 
38 perechi de trenuri. Metroul 
din Moscova face legătura în
tre toate marile raioane ale 
rașului.

mult cifra 
a anului 
traseul de 
magistrale

o-

Importante lucrări 
de împăduriri 
la Budapesta

BUDAPESTA 5 (Agerpres).
La Budapesta — anunță MT1 

— au început importante lu
crări de împădurire. Au fost 
plantați arbori ornamentali în 
apropiere de aeroportul Feri- 
hegy. De-a lungul străzii care 
duce la aeroport s-a plantat li
liac și spiree. In jurul cartieru
lui „Attila Jozsef" va fi creată 
o pădure de 4 holzi, iar în ra
ionul 18 vor fi împăduriți 18 
holzi de teren nisipos. De ase
menea, 
iul
40

zona forestieră din ju- 
capitalei va fi extinsă cu 

holzi.

extinde mecanizarea 
complexă

DONEȚK 5 (Agerpres).
De la începutul septenalului 

— scrie TASS — la uzinele, 
minele și șantierele din regiu
nea 
au 
rea 
de 
sii,
treprinderi industriale.

Se

economică Donețk (Ucraina) 
fost eliberați — prin folosi- 
tehnicii moderne — 19.000 

muncitori de diferite profe- 
care vor fi folosiți în noi în-

♦
î

In industria regiunii a înce
put trecerea de la mecanizarea 
anumitor procese la mecaniza
rea complexă a muncilor grele 
și a celor care necesită un mare 
volum de muncă nu numai în 
sectoare și secții, ci și în 
prinderi întregi.

Asemenea lucrări se 
șoară din plin la marea 
metalurgică „Azovstal"
șui Jdanov. In ultimii patru 
ani, productivitatea muncii a 
crescut la această uzină de 1,5 
ori. S-a terminat, de asemenea, 
mecanizarea a nouă mine car
bonifere.

între-

desfă- 
uzină 

din ora-

Combinatul de conserve 
de la Bela Slatina

SOFIA 5 (Agerpres).
De eurînd au început lucră

rile pentru construirea 
combinat modern pentru con
serve de la Bela Slatina care 
va prelucra fructe și zarzava
turi. Combinatul va fi terminat 
în anul 1964.

noului

Sporește comerfui 
exterior al R.P. Mongole

ULAN BATOR 5 (Agerpres). 
Datorită dezvoltării economiei 

naționale — scrie Monțame — 
în ultimii ani comerțul exterior
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al R. P. Mongole s-a dezvoltat 4 
rapid. In anul 1962 volumul glo- * 
bal al comerțului exterior al *. 
R. P. Mongole a crescut în com- • 
parație cu anul 1950 de 2,5 ori. j

An de an crește numărul sor- » 
timentelor de mărfuri destinate * 
exportului. Dacă cu cîțiva ani ț 
In urmă Mongolia exporta în- 
deosebi produse animaliere — r 
carne, lînă etc. — în prezent ț 
un loc tot mai mare îl ocupă 4 
în domeniul exportului mărfu- * 
rile industriale, semifabricatele, f 
minereurile, cerealele și altele. *■

Rezultatul tratativelor franco—algeriene
PARIS 5 (Agerpres). — TASS 

transmite :
La 4 decembrie s-au încheiat 

tratativele franao-algeriene începu
te la 30 noiembrie, data sosirii la 
Paris a Iui Khemisti, ministrul A- 
facerilor Externe al Algeriei.

Reprezentanții delegațiilor fran
ceze și algeriene au declarat că 
tratativele s-au desfășurat într-o 
atmosferă „cordială". Khemisti a 
avut întrevederi cu primul minis
tru francez și cu alți membri ai 
guvernului, precum și cu repre
zentanți ai industriașilor francezi. 
Au fost dezbătute în mod deose-

bit „condițiile ajutorului financiar 
și tehnic francez acordat Alge
riei, precum și garanțiile care sînt 
acordate francezilor, posesiunilor 
și investiților lor de capital în 
Algeria".

Khemisti 
două părți 
ciproce în 
însă n-au
tiv. El a adăugat că reprezentan
ții guvernului algerian vor trebui 
să mai vină nu o dată la Paris 
înainte ca măsurile trasate să 
poată fi traduse în viață.

a declarat că cele 
și-au dat asigurări re- 
aceste probleme, care 

fost soluționate defini-

nești ale autorităților din R. F.
Germană împotriva colaboratorilor 
revistei „Der Spiegel".

latărilor presei, așa-numita „poli
ție auxiliară", formată în ultimele 
18 luni, are deja un efectiv de 
4.500 de oameni.

HAGA. Tribunalul din Haga a 
condamnat la amenzi bănești 122 
de tineri și tinere din Olanda ca
re au organizat pe străzile capi
talei o demonstrație de protest a- 
tunci cînd Statele Unite au reluat 
experiențele nucleare.

„Acuzații" au declarat că vor 
continua lupta pentru interzicerea 
experiențelor cu arma

BELGRAD. Agenția Taniug 
anunță că la 3 decembrie un 
vînt puternic, avînd în unele 
regiuni ale litoralului Med1 
teranei o viteză de 150—180 
km. pe oră, a răsturnat de pe 
viaductul 
Oton, în 
ale unui 
au căzut
dîncă de 28 de metri. Au mu 
rit patru persoane.

din apropiere de 
Croația, 13 vagoane 
tren de marfă care 
într-o prăpastie a-

nucleară

vest-germanâ
4 decembrie

BONN. Agenția
D.PA anunță că la
a fost arestat la Hanovra avoca
tul Josef Augstein — fratele re
dactorului revistei vest-germane 
„Der Spiegel", Rudolf Augstein. 

După cum se știe Rudolf Aug
stein a fost arestat anterior în 

■ legătură cu represiunile poliție

BONN. La 4 decembrie un pur
tător de cuvînt al Ministerului de 
Război al R. F. Geimane a făcut 
cunoscut că la 6 decembrie divi
zia a 10-a de infanterie motori
zată a Germaniei occidentale va 
fi trecută sub comandamentul 
N.A.T.O. Aceasta este a 11-a di
vizie a Bundeswehrului pusă la 
dispoziția N.A.T.O.

Toarul • ..6 August" — Poligrafie


