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In Intlmpinarca 
aniversării Republicii

Cu planul anual îndeplinit

Sectorul I de la mina Uricani
Minerii sectorului I de 

la Uricani au obținut un 
mportant succes în cins- 
ea celei de-a 15-a ani
versări a 
Republicii, 
schimbului I 
B decembrie
rleplinit integral 
de plan pe anul 
pult^tu j^obținut 
nul ^fl^Riii entuziaste 
intrflPFui colectiv
mineri șl tehnicieni care 
îJbnumai 11 luni ale a- 
tiuTui curent 
18.000 tone 
cocsificabil. 
ne subliniat
trimestrul IV minerii de 
aici au depășit cu 50 kg. 
cărbune pe post produc-

pe 
Eco- 

ob- 
sec-

proclamării 
La sfîrșitul 
din ziua de 

și-au în- 
sarcinile 

1962. 
este

ei

Re- 
ro- 

a 
de

tivitatea planificată 
trimestrul I 1963. 
nomiile suplimentare 
ti nu te anul acesta in
tor prin reducerea prețu
lui de cost se cifrează, 
la 166.000 lei. La înde
plinirea înainte de ter
men a planului anual o 
contribuție de preț au a- 
dus-o brigăzile minerilor 
Nicolae
Nicolae care 
viteze medii 
avansare 
peste 100 
dențiat, de 
găzile de 
se de Ilin
ghici Aurel, 
tuează lucrări de pregă
tiri în cadrul

la realizarea planului da 
de buna organizare a 

socialiste. Prin grija so- 
întrecere, au fost popu-

0.9 
nă 
nii 
tre

re- 
cu 
hi- 
lu-

a dat în plus 
de cărbune
Este denm 

faptul că în

Ioan și Ștefan 
au realizat 
lunare 
abataje 

S-au

de 
de 

evi- 
bri-

în
m.
asemenea,
mineri condu- 
Cornel și Dră- 

care efec-

sectorului I.

Secția de explorări miniere 
Valea Jiului

Tot timpul anului, 
muncitorii sondori, tehni
cienii și inginerii secție, 
pe foraj Valea Jiului est- 
Livezeni au fost anima
torii întrecerii socialiste 
dintre unitățile întreprin
derii de explorări miniere 
LHupmk), 
IndețWni: 
Wan șc- 
de întrecere. In cinstea 
celei de-a 15-a aniversări 
h Republicii colectivul a- 
Icestei secții fruntașe a 
repurtat succese deosebi
te în muncă. La data de 
iz decembrie harnicii son
dori au îndeplinit planul 
anual în unități conven-

»ara"-Deva, pentru 
țrirea sarcinilor de 
. • a angajamentelor

Livezeni
că

no- 
fo- 

în- 
me-

ob-

ționale. De remarcat 
planul anual la forajul 
de exploatare exprimat 
in unități fizice a fost în
deplinit încă de la 7 
iembrie. Sondorii au 
rat peste plan de la 

ceputul anului 1.615 
tri de sondă.

Depășirile de plan
tinute în forajul fizic și 
convențional, precum și 
reducerea cheltuielilor pe 
metrul forat au permis 
sondorilor de la secția 
de explorări Valea Jiului 
est-Livezeni să realizeze 
pînă în prezent o econo
mie la prețul de cost 
valoare de 755.000 lei.

în

|1.1. L. „6 August“ Petroșani 
t șirul veștilor sosite la redacție se numără și cea 

misă de întreprinderea de industrie locală „6 Au
gust" din localitate, prin care muncitorii, tehnicienii 
și inginerii acestui colectiv raportează îndeplinirea 
planului anual cu 20 de zile înainte de termen.

Numai muncitorii secției plapumerie au dat peste 
planul anual produse în valoare de 
lei. Cu 3.164 tone piatră concasa- 
tă și-au depășit planul și munci
torii sectorului carieră—-concasor, 
în timp ce muncitorii tipografi au 
realizat peste plan lucrări ce de
pășesc cifra de 100.000 lei. La a- 
ceste frumoase succese se adaugă 
și cele 2.000 kg. preparate de car
ne peste plan realizate de munci
torii mezelari, produsele de mobilă 
în valoare de 36.000 lei date de 
muncitorii tîmplari. In total, la data 
cînd întreprinderea a raportat în
deplinirea planului anual, în unită
țile întreprinderii au fost realizate 
peste plan produse în valoare de 
peste 800.000 lei.

aproape 500.000

Revizorii de vagoane
Muncitorii și tehnicienii de la 

revizia de vagoane C.F.R. Petro
șani raportează că în ziua de 4 
decembrie au îndeplinit sarcinile 
de plan ce le-au avut pe acest an. 
Zi și noapte, lăcătușii de revizie 
din stația Petroșani au vegheat ea 
trenurile ce duc rodul muncii mi
nerilor din Valea Jiului să fie în 
deplină siguranță de circulație 
Un exemplu demn de urmat pen
tru toti muncitorii stației l-au 
^nstituit revizorii din turele con
duse de 
Dumitru 
lună in 
liste.

Nită Gheorghe și Oprițoiu 
care s-au situat lună de 
fruntea întrecerii socia-

IOAN DAIAN
corespondent

Pauza este așteptată cu aceeași nerăbdare de elevii 
din clasele mai mari ca și de cei din clasele mai mict

In timpul celor zece minute, elevii își găsesc dife
rite ocupații în funcție de înclinații și preferințe. Cei 
mai mici, așa cum se vede și din clișeul nostru, deși 
e frig, preferă joaca în aer liber.

IN CLIȘEU: Intr-o pauză la Școala medie din Lonea.
---------------- ©-----------------

Cărbune cocsificabil 
peste

Au trecut aproape 20 
de zile de cînd colectivul 
sectorului III al minei 
Lupani și-a îndeplinit pla
nul de producție. In acest 
răstimp minerii și tehni
cienii de aici au conți • 
nuat să muncească cu în
suflețire pentru consoli
darea succesului obținut.
Și rezultatele sînt 
ficative: aproape
tone de cărbune 
peste plan, ca și 
rea cu 8 la sută

semni-
2.500 

extrase 
depăși- 
a pro

Pan
ductivitătii muncii plani
ficate

O activitate rodnică au 
depus in acest timp bri
găzile minerilor Ghioan- 
că loan. Petre Constantin. 
Butnaru Victor și Aslău 
loan care au extras din 
abataje între 700—900 to
ne de cărbune

Minerii și 
sectorului III 
riți ca pînă

peste plan 
tehnicienii 
sînt hotă- 
la sfîrșitul

anului să extragă în 
încă 2.000 tone de 
bune cocsificabil.

plus 
căr-

Dacă cineva ne-ar întreba 
re-i situația angajamentelor 
scrise in contractul colectiv 
preparației Petrila in perioada
re s-a scurs din anul acesta, i-am 
răspunde: „Toate obligațiile au 
fost înfăptuite". S-a asigurat pri
mirea și prelucrarea cărbunilor 
bruți în proporție de 102 la sută 
față de cit prevedea angajamentul 
din contractul colectiv; planul pro
ducției nete a fost depășit cu a- 
proape 3 la sută, iar pianul la 
brichete cu 5 la sută. Au fost do- 
bindite succese in îmbunătățirea 
calității produselor. AstfeL umidi
tatea cărbunilor spălați a fost 
dusă cu 0,7 puncte, iar cenușa 

puncte, incepînd din prima 
a anului și pînă la sfîrșitul
trecute, colectivul uzinei noas- 
a realizat economii peste plan 

în valoare de cca. 1.035.000 lei. de- 
pășindu-și astfel cu mult Înainte 
de termen angajamentul prevăzut 
în contractul colectiv pe 1962.

înfăptuirea tuturor sarcinilor de 
plan a creat o bază sigură pentru 
realizarea angajamentelor social- 
culturale. Conducerea întreprinderii 
și comitetul sindicatului a spriji
nit un însemnat număr de munci
tori să-și îmbunătățească condi
țiile de locuit, au fost realizate 
toate măsurile de protecție a mun
cii, numeroși muncitori au fost 
trimiși la tratament balneo-dima- 
teric sau la odihnă în diferite sta
țiuni, iar zeci de copii ai 
ților uzinei au plecat în

Realizarea integrală și 
mene fixate a obligațiilor
tuale este urmarea firească a ac
tivității rodnice desfășurate de în
tregul colectiv.

Pentru a putea urmări cu regu
laritate îndeplinirea 
colectiv, comitetul 
și conducerea uzinei 
mit grafice cuprinzînd 
tele reciproce și termenele de exe
cuție. Controlul executării contrac
tului colectiv s-a desfășurat nu 
numai dă către comitetul sindica
tului și conducerea uzinei, ci și de 
către comitetele de secții, de ac-

salaria- 
tabere, 
la ter- 

contrac-

contractului 
sindicatului 

au întoc- 
angaj amen-

tiwi! obștesc. Comisia de întrece-, 
re, de pildă, s-a preoeupat în mod' 
special de urmărirea și asigurarea 
îndeplinirii sarcinilor din contract 
privitoare 
producție, 
întrecerii 
misiei de
larizați cu regularitate fruntașii în. 
producție. Schimburi fruntașe, cum 
sînt cele conduse de tov. Suciu 
Vasile, Filimon Iosif I, Onea Au
rel, Gaier Gheorghe, Crișan Pa
vel, Gbian Adam, Kovacs Anton, 
Maior Iosif sînt cunoscute nu nu
mai colectivului nostru, ci și lo
cuitorilor din oraș.

In consfătuirile de producție, 
conducerea uzinei a primit un a- 
jutor prețios din partea muncito
rilor privind rezolvarea unor pro
bleme legate de bunul mers al pro
cesului tehnologic. Tovarășii Hogh 
Iosif, Gîlcă loan, Szedlacsek Eu
gen, Pohl Anton, Toth Iuliu și al
ții au venit cu sugestii în legătură 
cu utilizarea judicioasă a instala
țiilor și organizarea mai bună a 
procesului de producție.

In perioada ce s-a scurs din a- 
nul acesta, cei 51 inovatori din 
cadrul preparației au făcut 83 pro
puneri de inovații, din care au 
fost aplicate 36, iar alte 15 sînt în 
curs de experimentare. Prin apli
carea inovațiilor respective, colec
tivul uzinei a obținut peste 150.000 
lei economit Inovatorii noștri au 
fost recompensați în acest an cu 
aproape 42.000 lei pentru munca 
depusă în ce privește introduce
rea noului în producție.

Realizările obținute pe anul în 
curs sînt îmbucurătoare. In noul 
contract colectiv este necesar să 
acordăm mai multă atenție orga
nizării timpului liber al muncito
rilor, urmăririi felului în care se 
îndeplinesc propunerile făcute în 
consfătuirile de producție, precum 
și stabilirii de obiective mai con
crete în întrecere în cadrul fiecă
rui sector

lng. 
șeful

al preparației.

SABIN FLOREA
preparației Petrila

In rîndul celor ce merg în frunte

In 
vul 
mina

sporluna trecută, colecti- 
sectorului III de la 

Lonea a ocupat 
primul loc pe exploatare
avînd extrase în plus 
1790 tone de cărbune. Și 
în această lună, minerii 
din sector ocupă un loc 
fruntaș în întrecerea cu 
celelalte sectoare produc
tive ale minet In numai 
7 zile ei au extras peste 
prevederile planului a- 
proape 200 tone de căr-

Din abatajele 
unui sector fruntaș

bune energetic. Acest 
producție a fost obți-
ca urmare a crește- 
productivității muncii 
7,3 la sută față de 
planificată. Cele mai

de 
nut 
rii 
cu 
cea
mari realizări le-au dobîn- 
dit brigăzile conduse de 
minerii Solovan loan, 
Compodi loan și Pășcălău 
loan care au lucrat 
randamente de peste 
tone cărbune pe post.

cu
6

Pe tovarășul Laszlo Ștefan, se
cretarul organizației de bază din 
sectorul III al minei Petrila, l-am 
întîlnit la comitetul de partid al 
exploatării. împreună am consul
tat un tabel întocmit cu grijă, 
completat cu nume noi de oa
meni. Ștersăturile peste unele ru
brici, adăugirile la sfîrșitul tabe
lului, dovedesc că în fiecare lună, 
evidența activului fără de partid 
cunoaște modificări. E firesc să fie 
așa. Pentru meritele lor, unii to
varăși au fost primiți în rîndul 
candidaților de partid, iar alții

Pentru minerii din brigada condusă de Tucaciuc Mihai de la mina Vulcan conducerea sectorului 
IV are numai cuvinte de laudă. Și e firesc .să fie așa, deoarece brigada a deținut în acest an de mai multe 
ori titlul de brigadă fruntașă în producție.

Iată o parte din membrii brigăzii, șeful de schimb Nistor loan și minerii Andrieș Gbeorghe, Pop 
Grigore și Baltac Marin înainte de a intra în mină.

direct în partid. Un exemplu grăi
tor în această privință este mi
nerul Zlota Pavel. Atras de acti
vul fără de partid, el a simțit din 
plin ajutorul și îndrumarea birou
lui organizației de bază, a comu
niștilor din sector. Ajutat îndea
proape de comunistul Tenczler 
Ștefan, minerul Zlota Pavel a de
venit un bun organizator al pro
cesului de producție. Nu de mult 
i s-a încredințat conducerea unei 
brigăzi de mineri din abatajul ca
meră nr. 13. Comuniștii din sector 
i-au apreciat hărnicia, munca pli
nă de însuflețire, pentru îndepli
nirea sarcinilor ce stau în fața co
lectivului sectorului, primindu-1 
direct în partid. Pentru merite a- 
semănătoare a fost primit în partid 
și minerul șef de schimb Tudo- 
rache Marin, din brigada lui Te- 
renyi Ludovic.

La începutul acestui an erau 
puțini tovarăși în activul fără de 
partid. In primul trimestru al a- 
nului însă, numărul acestora a 
crescut la 41 de tovarăși, toți mi
neri, ajutori de ' mineri și vagone
tari harnici, care la chemarea co
muniștilor din sector sînt în frun
tea întrecerii pentru o producție 
sporită, de calitate. Kiss Moise, șef 
de brigadă la pregătiri este unul 
din tovarășii din activ. A fost re
comandat adunării de partid ca 
un miner inimos, care pune tot 
sufletul, toată puterea sa de mun
că pentru realizarea sarcinilor de 
plan, pentru 
profesionale 
brigadă.

Odată cu
recomandat pentru a face parte din 
activul fără de partid și vagone
tarul Oancea Alexandru, din bri
gada lui Cîșlaru Ioan. De luni de 
zile el se întrece în muncă cu cei
lalți vagonetari din sector. A to
talizat cele mai multe puncte la 
alegerea șistului vizibil din căr
bune. In activul fără de partid au 
fost atrași și confirmați cu prile-

I -----------------------------------
(Continuare în pag. 3-a)

ridicarea calificării 
a muncitorilor din

acest tovarăș a fost
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Activitate rodnică
De la deschiderea oficială a în

trecerilor sportive din cadrul Spar- 
Jachiadei de iarnă a tineretului au 
Stecut doar cîteva zile. Asociația . 
sportivă de la Școala profesională’ 
«iu Lupeni a și pornit la muncă.

A început munca de mobilizare 
a profesorilor și elevilor. La mo
bilizarea tinerilor au muncit neo- 
oosit profesorul Ciofîcă loan și 
mulți alții. Pînă în prezent, la în
trecerile din cadrul spartachiadei 
de iarnă s-au înscris peste 700' 
de tineri. La disciplinele tenis de 
masă și șah s-au desemnat cîștigă- 
torii. Pe primul loc la tenis s-a 
clasat Gado Iuliu, urmat de Țintea 
Cornel și Grumberg Gustav. La 
șah, p? primul loc s-a clasat loan 
toana, urmat de Porpage Vasile.

S. BĂLOI 
corespondent

—

ivreme încoace, s-a lăsat 
de ger. Jucăuși cum sînt 
vin de la școală și își fac 

copiii din cartierul Gh.

Dacă era patinoar
De o

un pui 
după ce 
lecțiile,
Dimitrov o pornesc cu patinele la 
spinare spre vechiul lor „patinoar", 
halta de lingă linia ferată. A por
nit grăbită și o fată sprințară. Pe 
baltă o droaie de copii. Disputele 
de hochei și patinaj viteză din a- 
nul trecut au fost reluate, iar fe
tițele grațioase făceau adevărate 
figuri de balet pe gheață. Fata cea 
sprințară ie întrecea pe toate. 
Deodată ia o piruetă, ceilalți copii 
au țipat speriațL O trosnitură și 
gheața s-a spart. Mica balerină, 
udă leoarcă, a ieșit cu greu 
copca de gheață. Dar vai, îi 
sea o patină. înghețată 
plîngînd patina pierdută, 
dreptat spre casă.

De cîteva zile, fetița 
minte în casă și privește cu 
lancolie la copiii ce se îndreaptă 
spre „patinoarul" oferit lor de na
tură. Stă și meditează.

—• Of, dacă ar fi fost patinoar 
în Petroșani, nu cădea pe mine 
năpasta. Guturai am, cu o patină 
nu te poți duce la gheață, iar pă
rinții nici nu vor să audă de așa 
ceva. Ce bine era dacă ar fi că- 
zut în apă cei ce răspund de a- 
menajarea patinoarelor 
șam. Poate atunci nu 
duce dorul.

din 
lip- 

frig, 
in

de
s-a

stă cu-
me-

în Petro- 
i-am mai

D. CR1ȘAN

ȘAH CU MUZICĂ
In ultimii ani, șahiștii din Pe

troșani au dus lipsă unei săli 
de șah corespunzătoare pentru a 
putea desfășura întrecerile cornpe- 
tijionale. Unii presupuneau că 
lipsa sălii se datora foștilor direc
tori de club pe care nu-i pasiona 
șahul. Directorii au fost schimbați 
destul de des, dar o parte din 
lipsuri au rămas. Să facem o mi
că plimbare și să vedem cum a- 
ratd clubul în prezent.

Pe lingă club iși desfășoară 
activitatea secțiile bibliotecă, șah, 
loto, pictură, balet, dansuri, or
chestră, teatru și filatelie.

Sala de șah a rămas aceeași 
pe care o cunoaștem de ani de 
zile, o sală îngustă și lungă, in 
locul celor 5 garnituri de șah n-a 
mai rămas însă nici una. Vrei 
să joci șah, aduci piese de acasă. 
Totuși, jucătorii, formați in mare 
parte din muncitori, tehnicieni, in
gineri și elevi, frecventează aceas
tă secție și mulți dintre ei chiar 
in condițiile acestea au ajuns în 
fazele superioare de clasificare Ia 
această disciplină sportivă. Avind 
in vedere că șahiștii întrebuințau 
sala numai de la ora 18, directorul 
clubului a venit ca o inovație. 
Zile de-a riadul sala de șah a o e
j^QQeoevoeoaeooQeQQOOooooootfeeeeeoodvc^rsoor.ooooocooococQoeoaoocoococoQaooQo

Campionatul republican de șah 
este în plină desfășurare

Campionatul de șah pe asociația 
C.C.V.J. s-a terminat. Odată cu 
terminarea lui, sînt cunoscuți și ju
cătorii care au obținut cele mai 
bune rezultate. Printre jucătorii 
fruntași se numără: Dr. Samoilă 
loan, care a totalizat 12% puncte, 
ocupînd locul I în clasament. Pe 
locul II s-a clasat tînărul jucător 
Kustin Ladislau care în acest con
curs a obținut un rezultat promi
țător, dovedind din plin că este 
una din speranțele șahului în Va
lea Jiului. Locul III a revenit lui 
Jurca Ștefan. Ocupînd primele trei 
locuri din concurs, ~ jucătorii de 
mal sus au obținut dreptul de a 
participa la optimile de finală.

Iată clasamentul primilor clasați 
în care s-a ținut cont de rezulta
tele directe: 1) Samoilă loan 12% 
puncte, 2) Kustin Ladislau 12% 
puncte, 3) Jurca Ștefan 12 puncte. 
4) Oprea Gheorghe 12 puncte, 5) 
dr. Rondoleanu loan 11% puncte.

Din clasament, reiese că lupta 
a fost strînsă de-a lungul rundelor, 
iar primele trei locuri au fost cu
cerite de cei mai 
jucători.

bine pregătiți

☆

acestui con- 
ca'ificarea in

După terminarea 
curs contînd pentru 
optimi, comisia de șah Petroșani a 
organizat alt turneu cu jucătorii 
de categoriile II

Participă aici 
câți din turneul 

t

și III.
și cei trei califi- 
asociației C.CV.J.

lost ocupată ba de dansatori, ba 
de teatru, ba chiar transformaid 
in garderobă in zilele de simbă- 
tâ. Tovarășul Andraș a căutat să 
remedieze aceste lipsuri prin ma
nevrarea mobilierului dintr-o par
te In alta a clubului. Acum vreo 
două săptămâni a mutat bibliote
ca in sala de șah, iar șahul in lo
cul bibliotecii. Șahiștii, satisfăcut! 
că au obfinut o sală corespunză
toare i-au mulțumii din inimă 
tovarășului Andraș, directorul clu
bului.

Bucuria a fost de scurtă du
rată. După 4 zile de la deschi
derea ei, sala de șah a fost trans
formată ir; sală de biliard iar sala 
de biliard in sală de dansuri, 
iar șahul a fost mutat in sala de 
mijloc , prin care se trece și la 
celelalte săli. Avind in vedere că 
aici se joacă un sport ce se ba
zează pe un proces de gîndire 
și că se dispută șaisprezecimile 
campionatului republican și alic 
turnee, e necesar ca tovarășul 
Andraș, directorul clubului sin
dicatelor din Petroșani să ia mă
suri ca intilnirile de șah să nu 
asai fie intercalate cu muzică.

F. KIRCHMAIER 
corespondent 

de cate- 
se va în- 
decembrie

precum și trei jucători 
goria II-a. Acest turneu 
cheia în ziua de 15 
1962.

După disputarea a patru runde, 
în clasamentul întrecerii conduc 
Pogorievici Mircea și dr. Samoilă 
loan care au totalizat 4 puncte din 
4 posibile, Jurca Ștefan 3 puncte, 
tînărul Kustin Ladislau 2% puncte. 
Pe lingă rutină își spune cuvîntul 
voința de afirmare a tinerilor, 
ceea ce face ca acest turneu să 
devină mai pasionant.

☆

celor 4, pentru titlul 
al orașului Petroșani 
s-a disputat cea de-a 
S-au întîlnit de a- 

Mitrică Dianu cu 

In turneul 
de campion 
— duminică 
treia rundă, 
ceasta dată
maestrul internațional Erdely Ște
fan. Partida a fost pasionantă si 

întrerupt 
continua 
18.
s-au în- 

după 4 ore de joc s-a 
în poziție egală. Ea va 
sîmbăta viitoare la orele

La cea de-a II-a masă
tîlnit tinerii jucători Lazăr Iosif 
și Kirchmaier Francisc. După un 
joc frumos victoria 
cătorului Lazăr Iosif 
gat partida.

Iată clasamentul 
tur : Lazăr Iosif 3 | 
ier Francisc 1 % 
Ștefan % p. (1), : 
P. (1).

a revenit ju- 
care a cîști-

I după primul 
puncte, Kirchma- 
puncte, Erdely 

Mitrică Dianu 0

C. PETRU 
coresnondent

Q

cadrul 
nesc al 
deauna

A/VWI/WVIA 
popice din 

orășe-

disputate. In cli- 
vedea un aspeat 
întîlnirile dispu- 
echipei Parîngul

seu, se 
dintr-una din 
tate pe arena 
Lonea.

WWVVWWWXWVWWWV

Duminică sportivă pentpu elevi
Duminică de dimineața și pînă 

s-a lăsat înserarea au fost numai 
și numai surprize plăcute pentru 
sportivii din Lupeni. Au fost or
ganizate întreceri sportive la șah, 
gimnastică și handbal în 7.

La fete, cîștigătoarele la șah au 
fost desemnate mai repede. Pe pri
mele două locuri s-au clasat în 
ordine : 
ani nr. 
(Școala 
însă a

ocuparea pri-

La preparațiaLupeni

Să dăm un nou avînt muncii 
cultural-educative de masă#4

AVWtVWW
Ș întrecerile de 

campionatului 
Văii Jiului sînt întot- 

aprig 
poate

Șicht Ana (Școala de 8
2) și Vijlovski Rodica 
de 8 ani nr. 1). La băieți 
fost nevoie de 4 ore de

luptă dîrză pentru 
melor locuri. Pînă la urmă, primele 
locuri au fost OGupate de Brănet 
N. (Școala de 8 ani nr. 4), Sîmăr- 
tean S. (Școala de 8 ani nr. 1), 
Mircea Gh. (Școala de 8 ani nr. 2).

In timp ce la mesele ou pătră
țele albe și negre se întreceau șa
hiștii, în sala de gimnastică peste

300 concurenți s-au Întrecut cu 
multă măiestrie în execuții la gim
nastică. Nu putem să nu eviden
țiem cîteva elemente cu perspec
tive de viitor. Printre aceștia se 
numără Regul Erica, Neagoe Ana, 
Moldovan M. și 
Orei. Galamboș 
Horia toti de la 
nr. 1 Lupeni.

întreceri disputate au 
și la handbal în 7, fete 
Este meritoriu faptul că la fete. 
Școala de 8 ani nr.
3 echipe. In schimb, 
și 4 n-au avut nici 
ce la fete a clștigat
școala nr. 1, la băieți, primul loc 
a revenit primei garnituri a școlii 
nr. 4.

In cadrul adunării generale de 
partid care a avut loc recent la 
preparatia Lupeni, a fost analiza
tă activitatea cultural-educativă 
de masă de la începutul anului 
și pînă în prezent.

Atît referatul prezentat de to
varășul Coman Sever, președintei? 
comitetului sindicatului de la pre- 
parație, cit și discuțiile purtate, 
au scos în evidență unele rezul
tate obținute în această muncă. 
Astfel, sub îndrumarea 
lui de partid, comitetul 
lui și comitetul U.T.M. 
susținută muncă de 

In
In 
au 

241 
ale

din tară. De asemenea, in 
Întreprinderii noastre s-au 

în cursul acestui an mai 
conferințe tehnice care au

comitetu- 
sindicatu- 

au dus o 
educare

a tineretului, de îndrumare a aces
tuia spre școli, de ridicarea ne
contenită a nivelului profesional 
și cultural al salariatilor. 
cursul acestui an, s-a arătat 
referat, în uzina noastră 
fost calificați un număr de 
de muncitori în diferite ramuri 
producției, 69 de salariați urmează 
cursurile serale ale Școlii medii 
din Lupeni, iar 12 salariați urmea
ză institutele de învățămînt su
perior 
cadrul 
ținut 
multe 
contribuit în mare măsură la îm
bunătățirea procesului de produc
ție, s-au popularizat fruntașii în 
întrecere, realizările lor și meto
dele înaintate de muncă. Unele 
rezultate s-au obținut și în munca 
cu cartea. Preparația numără 
peste 116 cititori activi, iar un 
mare număr de angajați printre 
car? Muntean Gheorghe, Moldovan 
Nistor, Mazăre Vasile și-au înfiin
țat biblioteci personale 
le îmbogățesc mereu 
noi cumpărate de la 
standuri de cărți care 
ză în cadrul uzinei.

Un accent deosebit 
discuții pe lipsurile care au mal 
persistat în activitatea culturală, 
au fost analizate cauzele care le-au

pe care și 
cu volume 
cele două 
funcționea-

s-a pus in

©

Informații de partid
Instruirea organelor 

noi alese
Zilele trecute s-a încheiat prima 

etapă a instruirii noilor birouri ale 
organizațiilor de bază. In cursul 
acestei etape au fost înstruiți se
cretarii organizațiilor de bază și 
cei de la comitetele de partid. Ins
tructajul s-a desfășurat în 5 cen
tre, la Petroșani, Petrila, Lupeni, 
Vulcan și Aninoasa. Pe baza pla
nului elaborat de Biroul Comi
tetul orășenesc de partid, instrui
rea a cuprins 7 teme privind po
litica partidului nostru în dome
niul industrializării socialiste a ță
rii. rolul muncii politice în mobi
lizarea colectivelor la îndeplini
rea sarcinilor economice. Instrui
rea a cuprins, de asemenea, lecții 
în legătură cu sarcinile organiza
țiilor de bază pentru Întărirea 
rindurilor partidului, educarea 
marxist-leninistă a membrilor și 
candidaților de partid, dreptul de 
control al organizațiilor de par-

Creiniceanu An- 
loan

Școala
și Nemeș 
de 8 ani

avut loc 
și băieți.

1 a prezentat 
școlile nr. 2 
una. In timp 
echipa de la

I. CIORTEA
corespondent»

determinat, s-au
concrete pentru înlăturarea lor și 
orientarea pe un drum bun ai 
muncii culturale la preparația Lu
peni. Mai mulți vorbitori printre 
care Pal Eduard, Muntean Gheor
ghe, Moldovan Nistor au arătat 
că brigada artistică d? agitație a 
dat un singur program în timp* 2 1 * 3,., 
unui an, iar colectivul său de crea
ție a muncit sporadic, fără orizon: 
Este mult prea puțin față de posi
bilități. De asemenea, sînt foarte 
puțini tineri din întreprindere care 
activează in formațiile artistice ale 
clubului orășenesc.

O muncă sub nivelul cerințelor 
a dus și comitetul U.T.M. în pri
vința educației comuniste a tine
retului, tratînd cu indulgentă u- 
nele abateri grave săvîrșite de ti
nerii Avasiloaie Dumitru. Moldovan 
Ludovic și Ianoșy Gheorghc-h/

Participanta la discuții / fă
cut propuneri eficiente per jp îm
bunătățirea activității cultdHk In 
cadrul preparației Lupeni. ^Hkru 
ca această muncă să se ridice ia 
nivelul posibilităților și 
existente aici, 
tului va trebui 
sprijin acestei 
permanent. Să 
număr mai mare de acțiuni cultu
ral-educative de masă, mai bogate 
și mai variate, să se urmărească 
conținutul lor și modul de pre
zentare. Să se acorde o exigență 
sporită conferințelor tehnice.

Colectivul nostru poate și tre
buie să muncească mai 
Iru aceasta însă este 
o muncă colectivă, de 
rare strînsă cu conducerea clubu
lui 
nent 
bază

făcut propuneri

condiții  life
Comitetul sin di Se- 

să acorde mai mult 
munci, s-o îndrume 

se organizeze un

bine. Pen- 
nevoie de 
o colabo-

central, de controlul perma- 
al biroului organizației de 
din preparație.

-i

de

FLOREA TIGOLANU^^ 
secrstarul organizație Jr 

bază P.MJL — prep-cAția 
Lupeni 

tehnico-ad- 
cele 7 
la sută 
de ba-

tid asupra conducerii 
nrinîstrative și altele. La 
lecții au fost prezenti 97 
din secretarii organizațiilor 
ză.

In aceste zile Începe cea de 
doua etapă a instruirii organe!' 
conducătoare de partid noi ah, 
instruirea membrilor comitetelor 
de partid și ai tuturor birourilor 
organizațiilor de bază, care preve
de 5 teme. Cele 5 lecții vor fi 
predate de membri ai Biroului Co
mitetului orășenesc de partid, se
cretari ai comitetelor de partid, 
de cadre cu o bogată experiență 
în munca de partid și în economie.

ieâ

a

Energeticieni fruntași 
primiți în partid

In perioada ce a trecut d° la 
adunarea generală de dare de sea
mă și alegeri, comuniștii de la 
termocentrala Paroșeni și-au inten
sificat preocuparea pentru întărirea 
rindurilor organizației de bază din 
uzină. Biroul nou ales a repartizat 
sarcini concrete membrilor de 
partid cu experiență de a se ocu
pa de educarea celor mai meri
tuoși muncitori din activul fără 
de partid și din rîndurile utemiș- 
tilor spre a fi pregătiți de a fî 
primiți în partid.

Rezultatele preocupării biroului 
organizației de bază și a comu
niștilor își arată pe deplin roadele. 
In perioada ce a trecut de la 
adunarea de alegeri, organizația 
de bază și-a întărit rîndurile cu 6 
membri și 11 candidați de partid. 
Printre cei primiți în partid se 
numără tov. Dumitru Ștefan, elec
trician și Dumitrică Sabin, lăcătuș 
principal. Pentru meritele în mun
că. în promovarea noului în pro
ducție, acești muncitori au 
primiți în partid fără stagiu 
candidatură. In rîndurile 
daților de partid au fost 
printre alții, soții Drăgoi 
Drăgoi Nicolae și soții 
Staicu și Chican Ana.

candi- 
primiți. 
Ana Si 
Chican
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♦ folositoare, cu rezultate cit mal 

tru a deveni cu adevă
rat cadre de nădejde ale indus
triei noastre carbonifere.

Rezultatele noastre la învățătu
ră au fost bune : in anul univer
sitar 1061—1962 intregul colectiv 
al anului a iost declarat integra- 
dst. Iată așa dar un succes care 

J nc-a bucurat pe toți.
Aceste rezultate sint urmarea 

unei munci susținute duse de fie
care dintre noi, a muncii orga
nizației U T.M. și a asociației 
studențești conduse de grupa de 
partid. întregul an se mindrește 
pe drept ojvînt cu studenti ca:

Sintem in anul nostru 55 de ti
neri. Cai toții ne străduim ca 
munca de zi cu zi să tie cit mai

14 bune, peni 
T rat cadre 
a
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Măgneanu Francisc, Șuiei Gheo- 
aw, Drăgan Vasile, Par pală Ni- 

Cioctrlie Mihai, Penciu Dumi- 
^u, Movilianu Paul, Stelea Gheor
ghe, care, prin exemplul lor per
sonal, au reușit să obțină cele 
mai frumoase rezultate în pregă
tirea profesională și in munca ob
ștească.

Dar trebuie să arătăm cu regret 
că mai sint printre noi unii stu- 
denți care nici pină în prezent nu
sint pătrunși de scopul pentru * 
care au venit la institut, care fac f 
deseori greutăți colectivului. A- ’ 
ceștia deși au piomovat anul (u- 
nii din ei cu destulă greutatei 
continuă să aibă abateri de la dis
ciplină, nu acordă toată atenția 
pregătirii lor, nu participă cu re- 
w , ii»
îșt iau notițe superficiale, ivi par- 
ticipă la acțiunile intreprinse de 
organizația U.T.M., de asociație.

Ce părere au despre această si
tuație studenții Ulmamei Mircea,

De la angajamente la fapte
biigadă Bar- 

la sector să 
sa cu realr- 
anual. Ir.

tU- 
un 
sc

In acea zi. șeful de 
tok ]Iosif venise pe 
aile cum stă brigada 
zarea angajamentului
timp ce privea cu atenție graficul 
in care sînt trecute rezultatele 
tutor brigăzilor din sector, 
maistru minier din alt sector 
apropie spâni ndu-i:

— După cum se vede, tovarășe 
Bartok, brigada pe care o conduci 
muncește ca ia carte. Scrie aici 
că și-a depășit pînă acum ran
damentul planificat cu aproape 
două tone de cărbune pe post, că 
a extras peste plan 2.600 tone de 
lărbune, cu 600 tone mai 
decît angajamentul anual. $i 
privește calitatea producției 
sc stați la fel de bine. Pînă
nu vi s-a rebutat nici un vagonei 
de cărbune pentru șist...

— Dacă îți organizezi bine mun
ca, dacă fiecare ortac din brigadă 
știe precis ce trebuie să tacă în 
timpul șutnlui, rezultatele sînt 
tot mai frumoase — răspunse bri
gadierul Bartok. Așa lucrează și 
obțin realizări și celelalte brigăzi 
din 
din 
tr-o 
di,

mint 
în ce 
extra- 
acum

lucru, să obfinem rezul- 
mai bune in întrecerea so- 
$i angajamentele luate

pe post, tafâ de 5,5 tone cit s-au 
angajat initial să obțină și au re
dus cu circa 2 ia sută consumul de 
exploziv peste angajamentul luat.

r— Dar despre Îndeplinirea cu o 
rund și ceva mai devreme a anga
jamentul anual luat de către sec
torul nostra Ia producția de căr- 
oune, ce ziceți I — intră in discu
ție tinărul miner Nica Anton.

— Aceasta este o frumoasă rea
lizare care situează sectorul III 
printre sectoarele miniere fruntașe 
din Valea Jiului, răspunseră clțl- 
va din cei prezenți.

...Hărnicia minerilor și tehnicieni
lor sectorului 
trila este bine 
Jiului.

Mobilizat și
r.ențâ de către organizația 
partid, colectivul acestui sector a 
realizat in fiecare lună ce a tre
cut din acest an succese impor
tante in creșterea randamentului, 
in sporirea vitezelor de avansare 
in abataje și reducerea prețului 
de cost al cărbunelui. Prin spri
jinirea brigăzilor rămase in urmă, 
intărirea disciplinei in muncă și 
ridicarea calificării profesionale a

a
tone 
bază 
tone

111 de ia mina Pe- 
cunoscută în Vaieu

îndrumai in pet ma
de

In secția mecanică a U.R.U.M.P. lucrează tînărul strungar Dojoacă 
Dumitru pentru care conducerea secției n-are decît cuvinte 
Strungarul Dojoacă a cîștigat aprecierea colectivului 
parte datorită strădaniilor sale de a strunji numai 
calitate.

Iată-1 preocupat eu strunjirea de picoane pentru

din 
piese

ciocane

0-

de laudă, 
care face 

de bună

de abataj.

Ne scriu corespondenții 
participant
Activități

cnltural-educative 
desfășurate în rîndul 

femeilor

h concurs
mări politice, iar săptămînal se 
organizează recenzii, prezentări de 
cărți și se țin conferințe. Aceste 
cercuri de citit își desfășoară ac
tivitatea pe baza unui plan de 
muncă care cuprinde o serie de 
teme ca: „Autoritatea părinților", 
„Alimentația sugarului", „Părinți 
și copii".

Printre cercurile de citit cu cele 
mai frumoase rezultate se află cele 
din circumscripția nr. 44, condus 
de tovarășa Bîrcă Zenovia, din 
cumscripția nr. 43, condus de 
varășa Hisem Elisabeta și cel 
circumscripția nr. 23, condus 
tovarășa Radu Margareta.

Rezultate frumoase s-au obținut 
și în cadrul celor 17 biblioteci de 
casă din orașul Petroșani care sînt 
plasate în cartierele mărginașe 
orașului. Așa de pildă, numai 
biblioteca de casă condusă de 
varășa Haidu Carolina au fost 
scriși un număr de 
care în 
volume, 
titoare
fi amintite tovarășele Dragoș Cleo
patra și Radu Margareta.

In orașul Vulcan dintre cele 20 
de biblioteci de casă cea mai rod
nică activitate o are biblioteca de 
casă nr. 15 de la blocul B 53 care 
este condusă de tovarășa Butușină 
Maria. La această bibliotecă au 
fost înscrise 43 de cititoare care 
au citit în acest an peste 700 de 
cărți.

muncitorilor la acest sector 
crescut randamentul ia 3,18-1 
cărbune pe post. Pe această 
s-cu extras în plus 12.000
de cărbune. De asemenea, prin re
ducerea cheltuielilor de producție, 
minerii și tehnicienii din sector au 
obținut economii peste plan In va
loare de 250 000 lei. Colectivul sec
torului a atins lunar viteze me
dii de avansare in abatajele ca
meră de circa 100 m.

Insuilețiți de succesele dobindite 
pină acum, minerii și tehnicienii 
sectorului Iii iși manifestă prin 
fapte hotdriiea de a obține noi 
șl importante realizări in produc
ție.

sectorul nostru. De aitiel toți 
sector nc-am angajat ca prin- 
organizare judicioasă a mun- 

prin folosirea metodelor avan
sate de 
tale cit 
cialistă.
le-am tradus prin fapte. Uite aici 
pe grafic citeva exemple: brigada 
lui Laszlo Ștefan a realizai 
teză medie lunară in 
jul in care lucrează de 168 
peste 60 
jamentul 
membrii 
in acest
r.e de bună calitate ; brigăzile con 
duse de
Constantin 
medii de

o vi- 
abata-
m.. cu să con- 

femeilorm. mai mult decit
luat Pe această bază 

brigăzii au dat in plus 
an 2.000 tone de cărbu-

anga- cir- 
to- 
din 
de
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deschis
f gularitate la cursuri și seminari
T 
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'■ Mihăilă Cornel, Stoian Ioan, Bog-

1 și Gavăț Cornel ? Deși
— Încercat de nenumărate ori să 
ne apropiem de ei, să-i ajutăm, au 
tratat totul superficial, respingind 
ajutorul nostru tovărășesc. Am 
dori ca măcar acum să privească 
cir toată răspunderea ajutorul pri
mit din partea grupelor profesio
nale, a organizației U.T.M., cit și 
a colegilor din an și să-l apre
cieze la adevărata iui valoare. Co 
iectivul de studenți ai anului IV 
mine, vrea să-i ajute, să-i rea
ducă pe drumul cel bun, pentru 
ca in viitor rezultatele muncii să 
ie tie bune.

Scrisoarea primită la redacție 
sc încheie 
să urmați 
Nu vi se 
voastră umbriți activitatea Între
gului an ? Nu este tîrziu Sintem 
gata să vă ajutăm ori de cite ori 
este nevoie. Primiți acest ajutor I 
Faceți din munca voastră un a- 
devărat prilej de bucurie pentru 
părinții voștri, pentru 
care v-au trimis spre 
și pentru anul in care

Mihai 
t flB încerce 
i
ț 
ț
♦
♦
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Cîșlaru loan și Purda 
au realizat randamente 
peste 7 tone cdrbune C. MATEESCU

vor preda 3 cicluri de con- 
pe teme de geografie Geo

politică, pedagogie, știin- 
naturii, educație patriotică,

0

in rîndu! ceior ce merg în frunte
(Urmare din pag. l-a)
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adunărilor generale și alți mun- 
Iezan Roman.
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4
4

as'fel: „De ce nu vreți 
exemplul celor buni ? 
pare că prin purtarea

Qolectivele 
știință cil 
activați".
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4
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4
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jul 
citori din sector: 
vagonetar fruntaș în brigada Iul 
Vătafu Petrică, Kiss Ștefan, aju
tor miner, GyOrfi Bela, miner. Po- 
lexe Paul, maistru minier și alții.

In muncă oamenii cresc, se ma
turizează, iar rezultatele pe care 
le obțin îi situează alături de cei 
ce merg in frunte — alături de 
comuniști. Pe bună dreptate co
muniștii din sectorul III îi consi
deră pe tovarășii din activul fără 
de partid drept ajutorul lor de 
nădejde, din rîndul cărora pregă
tesc și primesc noi membri și 
candidați de partid. Nu de mult 
ei au primit în rîndul candidati- 
lor de partid pe tov. Deak Ște
fan, Dărămuș Ilie, Nagy Alexan
dru, Drăghiceanu Gheorghe. mun
citori de frunte din sector. In 
zent membrii de partid din 
tor ajută alți 6 tovarăși din 
tivul fără de partid pentru a

veni candidați. Intre ei se numă
ră Belea Iosif, Ungureanu Iacob, 
Munteanu Ioan II. Cu ajutorul co
muniștilor Enache Chiriță, Nebela 
Francisc, Ghening Rudolf, Codreanu 
Gheorghe muncesc mereu mai bi
ne, reușind să participe efectiv la 
realizarea sarcinilor ce stau în fața 
organizației de partid din sector

In planul de muncă al comite
tului orășenesc al femeilor din Pe
troșani, pentru perioada de iarnă, 
sint prevăzute o serie de acțiuni 
cultural-educative, menite 
tribuie la culturalizarea 
din Valea Jiului.

Astfel, pînă acum s-au
22 lectorate de cultură generală la 
care au fost înscrise peste 1.800 
de femet In cadrul acestor lecto
rate se 
ferințe 
nomicâ, 
țe ale
probleme de literatură și artă pre
cum și de educație sanitară. A- 
ceste lecții sînt predate de cadre 
didactice și oameni de specialitate.

Printre cele mai bune lectorate 
se numără cel de la Școala de 8 
ani nr. 3 din Petroșani, Școala de 
8 ani nr. 2 din Lupeni, condus de 
tovarășa Surcel Maria și de la 
Școala de 8 ani nr. 1 din Petrila, 
condus de tovarășele Daniel Lucia 
și Fazakaș Lenke.

O activitate 
și cele 447 de 
cadrul cărora.

acest an au
Printre cele 

ale acestei

bogată desfășoară 
cercuri de citit, tn 
lunar se fac infor-

Invățămîntul de partid 
în atenția comuniștilor

ale 
la 

to- 
în-

62 de cititori, 
citit peste 
mai bune 

biblioteci

300
ci- 

pot

ac- 
de-

pre-
sec-

4
4
4

Noul cartier Livezeni-Petroșani se dezvoltă pe zi ce trece. De cu- 
rlna constructorii de aici au predat un nou bloc de locuințe — B O cu 
32 apartamente frumoase.

IN CLIȘEU : Vedere a noului bloc.

UN GRUP DE STUDENTI 
ANUL MINE

In adunarea generală din luna 
noiembrie, comuniștii din organi
zația de bază de partid din secto
rul XU al minei Lonea au anaii- 
zat felul cum se desfășoară invă- 
tămintul de partid. Din reieratul 
prezentat cu această ocazie, pre
cum și din cuvintui unor vorbi
tori, s-a desprins faptul că in acest 
an învătămiatul se desfășoară la 
un nivel superior anilor trecuti. 
Astfel, majoritatea cursanților par
ticipă cu regularitate la lecții, au 
caiete pentru notite, manuale.

Ptnă in prezent, cele mai bune 
rezultate s-au obținut de cursurile 
serale anul I și ÎL Propagandiștii 
acestor cursuri, tovarășii Belu A- 
lexandru și Hlopețchi Vasile, se 
prezintă la lecții bine pregătiți, 
sînt preocupați ca temele predate 
să fie legate de practică, de pro
cesul de producție. De exemplu, 
la cursul seral anul II. al cărui 
propagandist este tov. Hlopețchi, 
a fost predată recent lecția a IlI-a : 
„Despre productivitatea muncii și 
căile creșterii ei continue". Pentru 
a Îmbogăți tematica lecției a fost 
arătată situația concretă a produc
tivității la fiecare sector de la 
mina Lonea, cum luptă colectivele 
acestor sectoare pentru creșterea 
randamentelor, cele mai bune me
tode folosite în acest scop la sec
toarele II, IV și V. In același timp, 
cursanților le-au fost prezentate 
date privind creșterea randamen
tului pe exploatare, care față de 
1,4 tone pe post cît a fost plani-

a ajuns in prezent la 
pe post.
capitolul II al lecției s-a 
despre factorii principali

1.8

dis-
ca-

ficat 
tone

La 
cutat
re duc la creșterea productivității 
muncii cum sînt: progresul tehnic, 
metodele înaintate de muncă și 
ridicarea necontenită a calificării 
profesionale.

La cercul de curs seral anul II 
cei mai activi cursanți s-au do
vedit a fi tovarășii Cipoi Colo- 
man, Rais Anton, Demeter An- 

"drei și Butuza Ștefan.
După ce comuniștii au discutat 

și despre situația și rezultatele 
obținute la celelalte forme de in- 
vățămînt din organizație, adunarea 
generală a stabilit unele măsuri 
menite să ducă la obținerea unor 
rezultate și mai bune în des
fășurarea invățămlntului de par
tid. Astfel. adunarea generală 
a trasat sarcină membrilor din bi
rou ca fiecare să răspundă de cite 
un cerc, ajutind propagandiștilor 
la mobilizarea cursanților, la asi
gurarea materialului bibliografic 
necesar și a condițiilor de tinere 
a lecțiilor. De asemenea, membri
lor din birou le-a fost trasată sar
cina să informeze periodic adună
rile generale despre modul de 
desfășurare și rezultatele obținute 
la cercurile de care răspund.

Măsurile luate de adunarea ge
nerală vor face ca în viitor rezul
tatele obținute la lnvătămîntul 
de partid să fie și mai bune.

P. ȘTEFAN 
corespondent

R. BALȘAN

curtea minei 
deunăzi un 

panoului es- 
roșu, iar pe

„Fruntașii 
minei Lupeni"

Cu acest titlu, în 
Lupeni a fost expus 
frumos panou. Fondul 
te îmbrăcat în pluș
panou sînt expuse drapelele brigă
zilor fruntașe pe exploatare și pe 
sectoare, trofee cîștigate de cei 
mai buni in întrecere, decernate în 
cadrul consfătuirilor de producție. 
Numărul drapelelor expuse sînt de 
35 și sînt pe feluri de lucrări mi
niere ca: abataje frontale, abata
je cameră, lucrări de pregătiri, in
vestiții.

Pe panou, la loc de frunte, este 
expus drapelul sectorului III, sec
tor fruntaș pe mină, primul care 
a realizat planul anual înainte de 
termen. Alături de acest drapel se 
vede drapelul cîștigat 
lui Marton Dionisie de 
I B, al doilea sector 
anual îndeplinit înainte
De pe panou nu lipsesc nici dra
pele brigăzilor fruntașe conduse 
de Ghioancă Sabin, Vlad Dumitru, 
Popa loan. Feher Vasile, Gligor 
Nicolae, Galița Dionisie, Popescu 
Sebastian, care încă de mult și-au 
îndeplinit și depășit angajamen
tul anual.

Panoul *xpus la loc vizibil a- 
trag-e privirile minerilor care în 
drum spre baie se opresc în fața 
lui.

de brigada 
la sectorul 
cu planul 
de termen.

A. MICA
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Sesiunea Sovietului Suprem 
al u. R. S. S.

MOSCOVA 10 (Agerpres). — 
ITASS transmite:

I La 10 decembrie la ora 10 (ora 
Moscovei) s-a deschis cea de-a 
ioua sesiune a Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. al celei de a 6-a legisla • 
tari.

Deputății Sovietului Uniunii și 
Sovietului Naționalităților au apro
bat în cadrul unor ședințe separa
te ordinea de zi a sesiunii.

1. Cu privire la planul de stat 
de dezvoltare a economiei națio
nale a U.R.S.S. pe anul 1963.

2. Cu privire la bugetul de stat 
al U.R.S.S. pe exercițiul financiar 
1963 și la executarea bugetului de 
stat pe exercițiul financiar 1961.

3. Cu privire la aprobarea de
cretelor Prezidiului Sovietului Su
prem al U.R.S.S.

4. Actuala situație internațională 
si politica externă a Uniunii 
vietice.

La ora 11 (ora Moscovei), 
putații celor două 
vietului Suprem al U.R.S.S. — So
vietul Uniunii și " • • ■ --
nalităților — s-au 
dinlă comună în Palatul Mare al 
Kremlinului.

P.C.U.S. 
frunte 

primită

Și 
cu 
cu

al U.R.S.S., a prezentat 
„Cu privire la bugetul 
U.R.S.S. pe anul 1963 și 
la executarea bugetului 
U.R.S.S. pe anul 1961".

de 
ra
de 
cu 
de

de- 
ale 
au

So

Camere

Sovietul 
întrunit

aie
de- 
So-

Națio- 
în șe-

Apariția în loja Prezidiului se
siunii a conducătorilor 
guvernului sovietic, în 
N. S. Hrușciov, a fost 
aplauze prelungite.

Raportul „Cu privire la planul 
de stat de dezvoltare a economiei 
naționale a U.R.S.S. pe anul 1963" 
a fost prezentat de Veniamin Dîm- 
șiț, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, președintele Consiliului 
Economiei Naționale a U.R.S.S.

Vasili Garbuzov, ministrul 
finanțe 
portul 
stat al 
privire 
stat al

In după-amiaza zilei de 10 
cembrie în cele două camere 
Sovietului Suprem al U.R.S.S. 
început discuții separate pe mar
ginea rapoartelor prezentate de 
Vasili Garbuzov, ministrul finan
țelor al U.R.S.S. și de Veniamin 
Dîmșiț, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S., preșe
dintele Consiliului Ecoimiei Na
ționale al U.R.S.S.

Au luat cuvîntul numeroși vor
bitori. Lucrările Sesiunii Sovietu
lui Suprem al U.R.S.S. continuă.

O
Academicianului Landau

i s-a decernat
MOSCOVA 10 (Agerpres). — 

TASS trnasmite :
Ia 10 decembrie, Rolf R. Sohl- 

man ambasadorul Suediei în 
U.R.S.S., a înmînat academicianu
lui I.ev Landau premiul Nobel pen
tru fizică pe anul 
și medalia de aur).

Premiul Nobel a

1962 (diploma

fost decernat

premiul Nobel
academicianului Landau pentru în
drăzneață sa teorie a corpurilor 
condensate, îndeosebi a heliului 
lichid.

La ceremonia înmînării premiu
lui a asistat Mstislav Keldîș, pre
ședintele Academiei de Științe a 
U.R.S.S., academicieni, funcționari 
superiori ai Ambasadei Suediei.

Sosirea la Moscova a delegației 
guvernamentale a Republicii Cuba

MOSCOVA 10 (Agerpres). 
TASS transmite :

La 10 decembrie a sosit la Mos
cova delegația guvernamentală a 
Republicii Cuba, condusă de Cai- 
los Rafael Rodriguez, președintele 
Institutului național pentru reforma 
agrară, membru al conducerii na
ționale a Organizațiilor Revoluțio
nare Integrate din Cuba. Delega
ția va duce tratative în probleme 
comerciale

La gara
și economice.
Bielorusă delegația eu-

bană a fost întîmpinată de Anas
tas Mikoian, prim-vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., și alte persoane oficiale. 
La gara Bielorusă Carlos Rafael 
Rodriguez a declarat reprezentan
ților presei: Sosirea delegației
noastre la Moscova marchează un 
nou pas în dezvoltarea relațiilor 
prietenești dintre Republica Cuba 
și Uniunea Sovietică, dintre guver
nele U.R.S.S. și Cubei, dintre 
voluțiile cubană și sovietică.

a cere O.N.U., în numele 
locuitorilor acestui terito- 

a se transfera imediat Iria- 
vest Indoneziei, a fost prt-

re-

10 (Agerpres). 
de parlamentari din

ța- 
tip

---------------0------------ —

In sprijinul revoluției cubane
BOGOTA
Un grup

partea partidului „Mișcarea liberal- 
d emocrată" din Columbia au 
publicității o declarație în 
se spune: „Noi am apărat și 
continua să apărăm dreptul

dat 
care
vom
po-

O

LONDRA. Vintui de sud a 
risipit negura (amestecul de ceată 
și fum cunoscut sub numele de 
„Smog") care a Învăluit timp de 
patru zile capitala Angliei. A fost 
reluată circulația regulată a mij
loacelor de transport, care fac fa
tă cu greutate uriașului aflux de 
călători și mărfuri. Pentru prima 
oară după mai multe zile numeroși 
londonezi au ieșit pe stradă fără 
măști speciale.

RABAT. — Potrivit rezultatelor 
neoficiale ale referendumului în 
problema constituției Marocului, 
date publicității la Rabat, peste 95 
la sută din marocani au aprobat 
constituția care proclamă monar 
hia constituțională în țară. Din 
cei 4.583.604 marocani înscriși ps 
listele de vot la referendum au par
ticipat 3.882.527.

BAGDAD. — Ea Bagdad au luat 
sfîrșit ceremoniile oficiale prile- 

împlinirea a 1.280 de 
Întemeierea Bagdadului 
de ani de la moartea

eminentului filozof și poet arab 
Ai-Kirdi. La ceremonii au parti
cipat personalități politice, frun
tași ai vieții publice și oameni de 
știință din Asia, Africa și Europa.

juite de 
ani de la 
fi a 1.100

„Păzitori 
în

americană relatează că în 
zile a fost demascată ac- 

scandaloasă a unor „pă- 
ordinei".
poliției din orașul Sira-

porului Cuban să instaureze în 
ra sa o orînduire socială de 
nou. Noi sprijinim cuceririle revo
luției, considerăm că 
exemplu pentru țările 
tine care luptă pentru
ța lor economică și politică".

ele sînt un 
Americii La- 
independen-

Conferința statelor neangajate 
din Asia și Africa

C®I,’®MBO 10 (Agerpres)
TASS transmite:

La 10 decembrie, în clădirea se- 
jnatului din Colombo, pavoazată 
cu drapelele de stat ale Ceylonu
lui, R.A.U., Cambodgiei, Birma- 
niei. Indoneziei și Ghanei, s-a des
chis conferința celor 
neangajate din Asia și 
vocată cu scopul de a 
reglementarea pașnică 
lui de la frontiera indiano-chine-

. Delegațiile sînt conduse de Si-

șase state 
Africa, con- 
contribui la 
a conflictu-

rimavo Baudaranaike, primful mi
nistru al Ceylonului, prințul No- 
rodon Sianuk, șeful statului Cam- 
hodgiei, generalul Ne Win. preșe
dintele guvernului revoluționar al 
Eirmaniei, Aii Sabri, președintele 
Consiliului Executiv 
Subandrio, ministrul 
terne al Indoneziei, 
ministrul de Justiție

Conferința a fost
inițiatoarea convocării ei, Sirima- 
vo Bandaranaike, primul ministru 
al CeylonuluL

al R.A.U., dr. 
afacerilor ex- 
și Ofori-Atta, 
al Ghanei.

deschisă de

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

In legătură cu aderarea Angliei 
comunăla piața

BRUXELLES 10 (Agerpres).
La 10 decembrie au reînceput 

la Bruxelles convorbiri la nivel

-------- --------------------------------- --------- —

Tratative între reprezentanții
U.C.D.-U.C.S

Ma-Și 
ar pu- 

fazel 
adera-

la piața comună"

_=©=_
ai ordinai" din S.U.A. 
fața justiției...

NEW YORK 10 (Agerpres). —■ 
TASS transmite:

Presa 
ultimele 
tivitatea 
zitori ai

Șeful
cuza (statul New York) și-a dat 
demisia după ce s-a constatat oă 
subalternii săi au primit mari su
me de bani și „cadouri" pentru 
că i-au ocrotit pe negustorii de 
narcotice, pe proprietarii caselor 
de prostituție și cluburi de joc.

In orașul Cleveland (statul Ohio) 
au fost dati în judecată 11 poli-*■
țiști care au comis jafuri în timp 
ce își îndeplineau serviciul de „pă
zitori ai ordinei și legilor".

Populația din Irianul ije vest 
tere transferarea imediată 

a teritoriului său Indoneziei
DJAKARTA 10 (Agerpres).
Delegația de conducători ai po

pulației din Irianul de vest care 
urmează să plece la New York 
pentru 
tuturor 
riu de 
nul de
mită la 10 decembrie de președin 
tele Sukarno. După cum relatează 
agenția Antara, delegația este 
compusă din 7 personalități din 
Irianul de vest. In cursul înlîl- 
nirii cu Dreședintele Sukarno, de
legația a împărtășit președintelui 
dorința populației ca autoritatea 
executivă temporară a O.N.U. să 
înceteze la 31 decembrie 1962, ast
fel încît dezvoltarea Irianului de 
vest să poată începe imediat. Pre< 
ședințele Sukarno și-a exprimat, 
tisfacția pentru această dor^^r 
exprimată spontan de către popu- . 
lația Irianului de vest. j

_=©=_

Prima ședință a parlamentului 
Republicii Tanganica

DAR-ES-SALAM 10 (Agerpres).
Astăzi a avut loc la Dar-Es-Sa- 

lam prima ședință a parlamentu
lui Republicii Tanganica. Președin
tele Republicii, Julius Nyerere, a 

care 
său.

Nye- 
care 

El a 
con-

a cons- 
societate

BONN 10 (Agerpres).
In dimineața zilei de luni au fost 

reluate tratativele dintre reprezen
tanții U.C.D.—U.CS. și cei ai par
tidului 
tratativelor 
portofoliilor 
de coaliție.

In timpul 
niunii creștin-sociale
Strauss, a cărui înlăturare nu nu
mai din postul de ministru de răz
boi, ci din orice post guvernamen
tal a fost condiția principală pusă 
de liber-democrați pentru 
cipa la viitoarea coaliție, 
să-și impună „un control 
bră“. După o ședință de 
comitetului de conducere

liber-democrat. Obiectul 
îl constituie împărțirea 

îutr-un viitor guvern

tratativelor, liderul U-
Franz-Iosef

a parti- 
încearcă 
din um, 
6 ore a 
a U.CS.,

s-a anunțat că fracțiunea bavareză 
a partidului lui Adenauer cere ca 
actualul ministru de interne Her
mann Hocherl să preia Ministerul 
de război, iar un alt lider al 
U.CS., Werner Dollinger, să fie 
numit ministru de finanțe.

Totodată însă în rîndurile U.C.S.. 
în ciuda pretinsului succes elec
toral obținut în alegerile pentru 
parlamentul bavarez, se înregis
trează defecțiuni. Comitetul de 
conducere în frunte cu Strauss a 
anuntat deschiderea unei acțiuni 
de excludere împotriva lui Karl- 
Theodor von Guttenberg, deputat 
în Bundestag, căruia i se aduce 
învinuirea că a inițiat contacte 
liderii social-denrocrați.

cu

0

10 (Agerpres).
nu a cunoscut de 

temperatură atît de 
în acest an. De

mult 
scă- 

două

Victime ale gerului în Franța
PARIS
Franța 

timp o 
zută ca
săptămîni, în fiecare dimineață es
te ger — spre surprinderea și ne
plăcerea parizienilor care suportă 
cu greu frigul.

Această temperatură neobișnuită 
accentuează tragedia mizeriei de
oarece cel 
bătrînii și

„France 
alte ziare
despre diferite întîmplări amoroase 
și aventuri ale aristocrației inter
naționale, dar nu scriu decît cî- 
teva rînduri — la rubrica „Știri 
diverse" — despre copiii care au

mai mult au de suferit 
copiii.
Soir", „Paris Jour" și 
publică ample relatări

murit de frig sau au ars de 
pentru că barăcile în care locuiesc 
sînt făcute din scînduri.

La 8 decembrie, ziarele au anun
țat că într-o noapte cînd tempe
ratura coborîse sub minus 10 gra
de, un copil de 17 luni a înghețat 
în cortul în care locuiau părinții 
lui. Aceasta s-a întîmplat în răsă
ritul Franței, în apropiere de ora
șul Metz. In centrul țării, în depar
tamentul Correze, au murit doi 
pii. In locuința sărăcăcioasă 
care locuia o familie compusă 
cinci persoane a fost așa de 
încît părinții au fost nevoiți 
lipească de sobă paturile celor 
copii mai 
loc,

vii

co
in 

din 
frig 

să 
doi

mici. Paturile au luat 
cei doi copii s-au asfixiat.

REDACȚIA SI ADMINISTRAȚIA Petroșani; Str. Republicii nr. 56 Tel interurban 322-, automat 269.

discuta în primul 
agriculturii, în spe- 
spinoasă a subven-

ministerial între „cei șase" 
rea Britanie, convorbiri ce 
tea reprezenta „începutul 
finale a tratativelor pentru 
rea Angliei 
(Reuter).

Miniștri vor 
rînd problema 
fă, chestiunea
tiilor pentru prețurile agricole în 
'Anglia.

Pe ordinea de zi a reuniunii de 
la Bruxelles — ce urmează să du
reze trei zile — mai figurează 
chestiunea specială a relațiilor 
Angliei cu Asociația europeană a 
liberului schimb (E.F.T.A.), proble
ma legăturilor comerciale cu pro
iectata Federație a Malaeziei mari, 
ale viitoarei Comunități economice 
europene lărgite, precum și pro
blema asocierii Maltei (teritoriu 
care are relații speciale cu Anglia) 
la piața comună.

Va fi examinată, de asemenea, 
problema elaborării regulilor fi
nanciare care vor intra în vigoare 
o dată cu introducerea definitivă 
a politicii agricole a pieței comune 
în anul 1970.

rostit o amplă cuvîntare în 
a expus țelurile guvernului 
Sîntem hotărîți, a declarat 
rerd, să construim un stat în 
toți cetățenii vor fi egali, 
subliniat din nou hotărîrea 
ducătorilor Tanganicăi de 
trui în această țară o 
socialistă.

—=©=—
S-U-A- î Discriminare rasiW 

față de diplomații africani 
NEW YORK 10 (Agerpres).
Intr-o declarație făcută în cadrul 

unui 
junct 
tului 
Juan, 
de diplomați africani și familiile 
lor caută încă din aprilie locuință 
la Washington. Mulți dintre ei, a 
spus San Juan, au fost insultați 
și alungați de proprietarii de case. 
El și-a exprimat temerea că insul
tele pe care • le-au suportat diplo^ 
mâții africani nu vor fi probabil 
uitate de ei toată viața. „Aceasta 
arată că ceea ce se spune despre 
discriminarea rasială din S.U.A. es
te adevărat și că în însăși capitala 
țării această discriminare este to
lerată", a spus San Juan în înche
iere.

-ut 
jpp

interviu televizat șeful ad- 
al protocolului Departamen- 

de Stat al S.U.A., Pedro San 
a recunoscut că aproape 40
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întreprinzător din 
săptămîna trecută 
care s-a lăsat a- 
părți a teritoriului

Negustor... întreprinzător
LONDRA 10 (Agerpres),
Un negustor 

Londra a făcut 
în timpul ceței 
supra unei bune
englez, jenînd în mod serios res
pirația, un înfloritor comerț cu 
„aer curat". După cum relatează 
ziarul „Sunday Times", Alex Lynes 
vindea zilnic 100 de borcane cu 
aer curat la prețul de 35 cenți 
fiecare.

-------------- ----- ---------------- --------------------------------------------------------

Mercenarii lui Chombe își continuă 
fărădelegile

ELISABETHVILLE 10 (Agerpres).
Intr-o scrisoare remisă ieri lui 

Chombe, Robert Gardiner, șeful 
operațiunilor O.N.U. în Congo, pro
testează împotriva distrugerii de 
către mercenari a unui pod peste 
fluviul Lualaba din aprppiere de 
localitatea Kongolo din Katanga de 
nord. Scrisoarea subliniază că 
„Congoul are din nou de suferit 
de pe urma actelor mercenarilor 
care își pun serviciile în slujba 
încurajării politicii de secesiune". 
Pentru repararea podului, deose
bit de important pentru comuni-

rațiile rutiere din nordul Katan- 
găi, vor fi necesare șase săptă- 
mîni și investiții de un milion de 
dolari. In scrisoare se arată că 
■ Națiunile Unite nu pot rămîne 
pasive atunci cînd economia țării 
este subminată printr-o 
secesionistă 
consecință, 
al forțelor 
la Kongolo
dinea publică și a preveni un răz
boi civil provocat de elemente 
iresponsabile".

politica 
de război civil. In 

un detașament militar 
O.N.U. a fost trimis 
pentru a menține or-

i
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