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Proletari din toate țările, urâți-vi!

Aninoasa muncesc cu hărnicie la

lin scrisorile corespondenților voluntari de la Viscoza Lupeni

a fi efi-

comunistul Bojincă

I 
♦

luni, brigada a reu- 
timpiil de staționare

răsucite nici 
de la filatori

execută intens 
a noii centrale

ta- 
Și

lăcătușii 
Pavel, 

maistrul

fi- 
Să

îmbunătății ea calității 
reducerea deșeurilor, 
și inițiativa de predare

ANUȚA IABORSCH1
brigadieră

IOAN MANDOIU 
lăcătuș

Petru, sudorul

la 
construcții cu 

lei, la reparații 
proprii cu 35.533 
la reparații capi-

Pe șantierul Lupeni, constructorii 
lucrări pentru punerea în funcțiune 
termice din cartierul Braia II.

IN CLIȘEU: Instalatorul Vasiu
Comșa Achim și ajutorul sudor Mogoșan Nistor lu- 
erînd la rețeaua de distribuire a căldurii de la cen
trala termică.

REALIZĂRI 60SP0DAREȘTI
La propunerile deputa- 

lor, comitetele executive 
le sfaturilor populare din 
alea Jiului au între-
rins anul acesta nume
ase acțiuni gospodărești 

dilitare. In diferite loca- 
ități din acest bazin car 
onifer au fost pavate și 
sfaltate străzi pe o su- 
rafață totală de 11.600 

și s-a extins ilumi- 
fAiorescent cu încă 
â-De asemenea, s-au

executat lucrări de cana
lizare și extindere a rețe
lei de apă potabilă a că
ror valoare se cifrează la 
4.400.000 lei.

La întreținerea și mo
dernizarea localităților Văii 
Jiului o importantă con
tribuție au adus-o cetă
țenii care au efectuat în 
acest an aproape 1.500.000 
de ore de muncă patrio

Pe șantierul Vufcan

Activitatea trebuie intensificată

In intlmpinarca 
aniversarii Republicii

Cu planul anual îndeplinit
Din partea colectivului 

de muncă al sectorului 
II I.L.L. Petrila ne-a par
venit știrea despre o im
portantă realizare închi
nată aniversării Republi
cii : sectorul și-a îndepli
nit planul pe anul 1962 
încă de la sfîrșitul lunii 
noiembrie. La toți indicii 
de plan s-au obținut de
pășiri însemnate. La între
ținerea fondului locativ 
s-a depășit planul de lu
crări cu 897.833 lei, 
prestări 
178.653 
capitale 
lei, iar 
tale terți cu 1.634 lei.

Totodată, colectivul sec
torului II I.L.L. Petrila a 
obținut succese și în redu-

cerea cheltuielilor la 
crările de întreținere 
reparații. Prin folosirea 
materialelor din resurse 
locale și materiale recupe
rate s-a realizat o econo
mie pe sector în cele 11 
luni trecute în valoare de 
325.504 lei.

La realizarea planului 
cu o lună înainte de ter
men au contribuit în mod 
deosebit brigăzile de zi
dari conduse de tov. Luță 
Ladislau și Szuhan Iuliu. 
cea de zugravi condusă 
de Moldovan Gheorghe, 
cea de tîmplari pe care 
o conduce tov. Schuller 
Friedrich, de instalatori 
condusă de Tudorovici 
Ioan și alții.

1.300 tone de cărbune depășire 
pe prima decadă

Minerii de la
extracția cărbunelui și în ultima lună a anului rea- 
lizînd succese deosebite în cinstea celei de-a 15-a 
aniversări de la proclamarea Republicii. Colectivul 
a obținut in prima decadă a lunii decembrie o de
pășire de pian de 1.300 tone de cărbune, continuînd 
să fie fruntaș pe bazin. Rîvna cu care se muncește 
în abatajele Aninoasei este dovedită și de creșterea 
necontenită pe care o înregistrează productivitatea 
muncii. Productivitatea realizată pe exploatare, da
torită hărniciei și priceperii minerilor în folosirea 
tehnicii noi și a metodelor avansate de lucru, a 
atins în perioada 1—9 decembrie 1,247 tone/post în- 
trecînd cu 20 kg. cărbune pe post indicele planificat.

Meritul principal la succesele exploatării îl au co
lectivele sectoarelor I și IV. Sectorul I a dat peste 
plan pînă la 10 decembrie 1.019 tone, iar sectorul IV 
770 tone de
cărbune.

Pe calea aplicării inițiativelor 
valoroase

La consfătuirile de producție 
ale secției noastre numeroase 
muncitoare fac propuneri menite 
să aducă îmbunătățiri producției 
și se angajează să-și aducă con- 
___ ,_.i la îndeplinirea sarcinilor 
ce le decurg din plan.

La consfătuirea de producție ți
nută recent, luînd cuvîntul, tova
rășa Raica Iuliana a vorbit des
pre inițiativa tinerilor de la în
treprinderea „Tudor Vladimirescu" 
din Capitală, care constă în preda
rea locului de muncă în perfec
tă ordine, și a propus preluarea 
acestei initiative și aplicarea ei 
în secție.

— „Inițiativa la 1.000 kg. fire 
un rebut" preluată 

s-a dovedit

♦
I
♦

Își se a
tribuția

*

♦

cace in 
relor și 
aplicăm 
în perfectă ordine a mașinilor de
răsucit și a spațiului dintre mașini, 
într-un cuvînt a locului de mun
că și cu siguranță aplicarea ei ne 
va duce spre noi succese în lup
ta pentru creșterea productivității 
muncii și imbunătățirea calității 
firelor" a spus tovarășa Raica Iu- 
liana.

Ca răspuns la această chemare, 
mat multe muncitoare din secție, 
printre care și Birceanu Elisabeta 
și Țîrcă Paraschiva au pornit pe 
calea aplicării inițiativei.

S-a redus timpul de staționare 
a mașinilor

Brigada de reparații și întreți
nere din cadrul secției a IlI-a a 
„Viscozei" Lupeni este compusă 
din tineri lăcătuși cu înaltă cali
ficare, specializați în întreținerea 
șl repararea mașinilor de răsucit, 
depănat și bobinaj. Brigada este 
condusă de 
loan.

In ultimele 
^țit să reducă
♦ a mașinilor cu o oră și jumătate
♦ executând reparațiile necesare ina-
♦ inte de termen.

Acestei brigăzi' îi aparține mo
dificarea mașinilor de la răsucitul 
de jos, modificare care a dus la 
reducerea deșeurilor prin înlătu
rarea încrucișării firelor pe bobi
ne. La modificarea respectivă au 
adus un aport deosebit 
Popescu Nicolae, Grecu 
Sălăjan Iuliu precum și 
Bădău Nicolae.

î*♦ A 
î4
»♦
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_Din 2tM apartamente planifica
te, numai 42 date piuă acum in 
folosință,- blocul R cu 32 apar
tamente (termen 30 septembrie) 
nepredat nici acum pentru că s-a 
intirziat executarea canalizării și 
repararea urmi transformator; sca
ra I A cu 16 apartamente din blo
cul S (termen 30 septembrie) ne
predată din cauza Determinării . 
celelalte scăn din aceiași Hoc nu 
sînt nici ele terminate iar in ce 
pnveșt» blocul 8, avind termen de 
predare 30 decembrie de-abia este 
zidit piuă la jumătate. Iată serioa
se rămâneri in urmă ale colectivu
lui de la șantierul Vulcan, in ce 
privește constricția de apartamen
te pe anul acesta!

Bilanț de loc Îmbucurător, acum 
în pragul încheierii anului El se 
datorește faptului că constructorii 
de aici, vechea conducere a șantie
rului (ing. Hevele Eugen) au privit 
cu ușurință problema predării rit
mice a blocurilor socotind că_ mai 
este timp pină la sfîrșitul anului. 
Dar iată că sfârșitul anului a ve
nit și situația predărilor este ne
satisfăcătoare. Cum au tolerat așa 
ceva comuniștii de pe șantier ?

In puținele săptămini care au 
rămas pină la încheierea anului, 
printr-o concentrare hotărîtă a for
țelor și îmbunătățirea organizării 
muncii, se mai poate îndrepta ce
va. Cu efoituri colective se mai 
poate recupera ceva și micșora 
rămînerea în urmă la predări și a- 
sigurarea avîntului de construcții 
pe noul an 1963 — cînd construc
torii vulcăneni vor trebui să pre
dea 438 apartamente noi.

Ce trebuie făcut ? In primul rind, 
trebuie urgentată repararea trans
formatorului astfel ca în clteva 
zile să poată fi instalat. Atunci, 
se poate preda blocul R cu 32 
apartamente. Apoi, brigăzile de fi
nisaje de la blocul S trebuie con
centrate pe scări: numai după ce 
se termină complet o scară, să se 
treacă la alta. Lucrînd în' acest 
fel. primele două scări cu 32 a- 
partamente din acest bloc pot fi 
predate pînă la 20—22 decembrie 
iar celelalte două scări, tot cu 
32 apartamente, se pot preda pină 
la 30 decembrie.

Prin predarea celor 96 aparta
mente, se ușurează implicit și si
tuația șantierului: în ele se vor 
muta locatarii din căsele supuse 
demolării, încît pînă la 1 ianua
rie 1963 constructorii' șantierului 
Vulcan vor putea primi liber tot

In prezent 
aceluiași 

munca se 
melc: un
timp ce constructorii

aici, sub con- 
inginer Hevele 

desfășoară în 
etaj pe... lună 1. 

din 
cu 
pe 

vo- 
în- 
lot, 
de-

Conferințe pentru lucrătorii din comerț
Ridicarea continuă a pregătirii 

politice și profesionale a lucrăto
rilor din unitățile comerciale cons
tituie o preocupare de mare în
semnătate pentru organizația de 
partid din cadrul O.C.L. Alimen
tara Petroșani. In acest scop, bi
roul organizației de bază a întoc
mit un plan de conferințe care 
prevede ca lunar să se expună 
în fata lucrătorilor conferințe po
litico-educative, strîns legate de 
specificul muncii în comerț. Pînă 
în prezent lucrătorilor operativi

din această unitate li s-au expus 
conferințele „Sarcinile trasate de 
cel de-a! III-lea Congres al 
P.M.R. lucrătorilor din comerț", 
„îndatoririle lucrătorilor din co
merțul socialist", „Atitudinea față 
de cumpărători", „(gospodărirea 
fondului de mărfuri" și „Orîndui- 
rea noastră democrat-populară".

Pe viitor sînt prevăzute a se ex
pune conferințe în legătură cu 
principalele trăsături ale moralei 
comuniste, disciplina socialistă, ne
cesitatea întăririi ei continue.

amplasamentul viitorului cvartal 
. G. Coșbuc" unde trebuie să ri
dice anul viitor cele 438 aparta
mente.

Buna organizare a muncii pe a- 
cest nou lot ridică probleme se
rioase, 
ducerea 
Eugen, 
ritm de 
Da. în
Petrila au lucrat la blocul A 
o viteză de zidire de un etaj 
săptămină, la Vulcan același 
lum de lucru se face de-abia 
tr-o lună de zile. Tot pe acest 
o macara funcționează

’.ectucs.. lipsesc pompe pentru eva
cuarea apei din fundații încît nu 
se pot face betonări (la punctul 
termic nici stilpii de susținere a 
parterului blocului nu sînt încă 
turnați, din care cauză și plan
șeta a rămas neexecutat și deci 
s-a întrerupt zidirea). Din această 
cauză nu s-au făcut ,de asemenea, 
drumuri de acces, iar canalizarea 
de ape pluviale înaintează încet.

O sarcină însemnată revine ba
zei de utilaj și transport din Li- 
vezenl, care are datoria să asigu
re buna funcționare a acestei ma
carale și să doteze șantierul cu 
puternice pompe pentru evacuarea 
apelor din săpăturile pentru fun
dații. Conducerii lotului îi revi
ne obligația să ia măsuri pentru 
urgentarea lucrărilor de canalizare 
și asigurarea aprovizionării forma
țiilor de lucru cu materialele ne
cesare.

Conducerea șantierului Vulcan 
— ing. șef. Barmes Helmuth — tre
buie să organizeze activitatea în 
așa fel încît din primele zile ale 
noului an să se demoleze clădirile 
vechi, să se elibereze terenul și să 
înceapă trasarea fundațiilor la noi
le blocuri. Sarcina care revine în 
primul trimestru 1963 constructori
lor de la Vulcan este ca să sape 
și toarne fundația și elevația de 
beton la toate blocurile prevăzute 
în noul cvartal, să execute canali
zările, drumurile de acces. Prin a- 
ceasta se creează condiții ca, în 
primăvară, odată cu începerea a- 
notimpului optim de construcții 
să se treacă din plin la zidărie 
iar vara, în plină căldură, să s? 
iacă finisaje interioare și exterioa
re. Numai în acest fel se va asi
gura executarea și predarea în ter
men a apartamentelor din noul 
cvartal.

O dată cu dezbaterea cifrelor de 
plan pe 1963, conducerea șantieru
lui Vulcan, îndrumată de organi
zația de partid și cu sprijinul co
mitetului sindicatului, are datoria 
să facă un plan de măsuri bine 
gîndit, care să asigure ritmicitatea 
muncii pe șantier pentru realiza
rea cu succes a sarcinilor de dare 
în folosință a blocurilor pe care 
le are trecute în plan. Conduce
rea grupului 
Jiului — ing. 
riolan — are 
un mai mare
tiv, pentru organizarea și intensi
ficarea muncii pe șantier deoarece 
aceasta este chezășia succesului 
pe noul an!

de șantiere Valea 
șef tov. Nicoară Co
și ea datoria să dea 
sprijin acestui colec-

In secția sculărie a UJLU.M.P. șutul s-a terminat. In timp ce unii 
își curăță mașinile pe îndelete al ții i-au dat zor lucrului și precum se 
vede și în clișeul nostru neputînd rezista tentației de a vedea ce 
scrie în ziar parcurg cu curiozitate paginile lui.

IN CLIȘEU: Aspect de după șut — Galinschi Eugen îndeletni- 
cindu-se cu curățitul mașinii la ca re lucrează, Iar Curcă Lucreția și 
Heintz Rudolf cu citirea ziarului.

ȘTEFAN MIHAI
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O nouă premieră
Teatrul de stat „Valea Jiului" 

prezintă in premieră simbătă 15 
decembrie 1962 tragedia „Antigo- 
na și ceilalți" de Peter Karvas, 
pisă cu care colectivul participă 
la concursul republican al tineri- 
lo, artiști din teatrele dramatice.

Spectacolul este montat în re
gia lui Petre Sava Băleanu de la 
Studioul de televiziune București, 
iar scenograiia aparține lui Emil 
Moise.

in distribuție sint cuprinși acto
rii Geta Nicolae, Ana Colda, Vio
rica Tiior, Ioan Negrea, loan Ti- 
ior. Dimitrie Bitang, Longin Măr- 
toiu, Dumitru Drăcea, Realini I.up- 
șa și Mircea Anghelescu de la 
teatrul „C. Nottara" din București.

Muzica de scenă este realizată 
de compozitorul Dumitru 

\nu, iar ilustrația muzicală 
rizarea de 
Maestru de 
tinescu de

l București.

ing. Lucian 
lumini : Titi 
la Teatrul

Capoia- 
și sono- 
Ionescu, 
Const an- 

tlneretulul



Pentru a fi mereu prezenți... I
I

de 
că-i era

cu tova-

la un

să plece acasă. Dar 
plece.
oprit cineva ?

ar 
nu

Obiectiv de seamă al activității 
posturilor utemiste de control

In sala de apel a minei Petrila 
sînt expuse gazetele posturilor u- 
temiste de control nr. 4 și 7. Co
lectivele celor două posturi utemis
te au menirea de a fi pîrghii de 
nădejde ale organizațiilor U.T.M. 
din sectoarele respective, în edu
carea comunistă a tinerilor, în 
mobilizarea lor la Îndeplinirea sar
cinilor de plan ee stau în fața co
lectivelor în care muncesc. Vor
bind despre munca educativă, este 
bine cunoscut că o latură impor
tantă a acestei munci este comba
terea actelor de indisciplină. Prin 
coloanele gazetei „Vorbește postul 
utemist de control” tinerii sînt a- 
jutați să înțeleagă că prezența zil
nică la muncă este prima și cea 
mai importantă îndatorire.

Astfel, mulți tineri din sectorul 
IV, care au avut abateri de la dis-, 
ciplină, au simțit ajutorul postu
lui otemist de control. Printre a- 
ceștia se numără tinerii Moldovan 
Ioan și Pteang loan, care nu res
pectau cele 8 ore de muncă, fă
ceau nemotivate. Criticați la ga
zeta postului utemist de control, 
acești doi tineri s-au debarasat de 
astfel de obiceiuri. Aceste exem
ple scot în evidentă eficacitatea 
criticii prin gazeta postului ute
mist de control în combaterea ac
telor de indisciplină.

Nu la fel se poate vorbi de pos
tul utemist de control nr. 7, al că
rui responsabil este tînărul Clemen
te Petru. Cu tot ajutorul primit» 
dîn partea organizației U.T.M., co- ? 
lectivul acestui post utemist nu 
desfășoară nici un fel de activi
tate, rezumîndu-se doar ca la ga
zetă să afișeze articole pe teme 
generale. Postul utemist de con
trol putea să-și spună cuvintul în 
ce privește actele de indisciplină 
ale unor tineri ca Neamtu Radu, 
mecanic de locomotivă cu troley, 
care nu-și îngrijește mașina, a

In biroul sectorului-IV sună te-< 
■eionul:

— Dispecerul ? Da, știam că; 
acum trebuie să fi ieșit din mină; 
ultimele tone de cărbune ne 1962.; 
Vă mulțumim!

Inginerul Brinduș șeiul secto- • 
tulul, împărtăși celorlalți bucuria 1 
îndeplinirii planului anual cu 20 ; 
de zile inainte de termen.

Firesc, discuția alunecă spre; 
iactorii care au adus colectivului;

II I _ — — —■  _____ _ »I
( I t

lizării sarcinilor de plan. Iată-1, 
spre exemplu, pe tînărul miner Ia- 
cobescu Dumitru, din sectorul II al 
minei Lupeni. Sectorul II e rămas 
in urmă și colectivul de aici mun
cește dirz pentru a încheia anul cu 
planul Îndeplinit. El lipsește insă 
deseori de pe frontul acestei bătă
lii, 
din
ne, 
riu, 
la mina Petrila, muncitorul TurcU 
Vasile de la mina Vulcan și alții. 
Nu fără temei, tovarășii lor 
muncă se întreabă: oare acești 
meni merită să stea între noi ?

Dacă absențele nemotivate se 
registrează mai frecvent la munci
torii tineri, aceasta se datorește 
faptului că organizațiile U.T.M. nu 
se consideră alarmate atunci cind 
un tînăr, un utemist, lipsește ne
motivat de Ia lucru. Deși în ulti
mele trei luni la mina Lupeni s-au 
înregistrat peste 1000 de absențe 
nemotivate, din care cea mai mare 

tinerilor, comitetul 
nici o ac-

Ca el lipsește și Cojocaru loan 
sectorul IV A ai aceleiași mi- 
ajutorii mineri Konicska Tlbe- 
Fieraru Eugen, Filip Traian de

de 
oa-

in-

rupt trapezul și a deteriorat plnio- 
nul mașinii, Bute Florian, 
tor care 
litate în 
servieiu, 
la puțul 
tivate și 
indisciplină ce se mai 
la unii tineri din sector, lată că, 
față de sfera largă de activitate 
ce o poate cuprinde postul ute
mist de control, față de ajutorul 
ce-1 poate da organizației U.T.M. 
in educarea tinerilor, membrii pos
tului utemist de control nr. 7 dau 
dovadă de pasivitate, de superfi
cialitate în îndeplinirea sarcinilor 
ce le-au fost trasate.

Este necesar ca organizația de 
bază U.T.M. din sectorul VIKr As
port al minei Petrila să ia năVU'i 
urgente de reorganizare a justu
lui utemist de control, de instruit^ 
a membrilor acestui post cu sav 
cinile ce le revin, iar acei ce dau 
dovadă de pasivitate în Îndeplini
rea sarcinilor să fie trași la ră»- 
pundere în adunările generale ale 
organizației U.T.M. In aeest fel, 
postul utemist de control iși poate 
aduce o valoroasă contribuție la 
reușita acțiunilor întreprinse de 
organizația U.T.M. și, pe această 
bază, la mobilizarea tinerilor la 
muncă disciplinată pentru îndepli
nirea importantelor sarcini econo
mice care le stau In față.

munci- 
dă dovadă de superficia- 
îndeplinirea sarcinilor de 
Mocan Vasile, semnalist 
auxiliar, care face nemo- 
în multe alte cazuri de 

manifestă

Unul din secrete.

II 
sectorului IV al minei Aninoasa • 
acest mare sicces. Mecanizarea • 
intensă a abatajelor, oameni Ca î 
o înaltă calitlcare, aproape I 
brigăzile Iși depășesc ritmic 
nul. randamente sporite. Dar 
ales disciplina.

— ba noi, spunea șeful de

toate: 
pla-! 
mei ;

I

I sec-: 
tor, rare ori se intlmplă ca cineva; 
sa lipsească nemotivat de la iu- : 
cru. Dacă avem un caz — doua ! 
pe 
se 
să 
este unul din secretele succeselor 
noastre. $i tinerii sînt disciplinați, 
cu mulți dintre ei ne mindrim. Mi
nerul Magyari Sigismund, ajutorii 
mineri Lăbușă Constantin, Gavri- 
lescu Grigore, Apetre Mihai, Puș-

sâce n-ai plecat 
odihnești ?

lucrează 
datoriei nu l-a 

dovada că acest 
muncă, se simte 
dau In adîncuri

Era intr-o după-amiază de înce
put de iarnă, cînd ploaia măruntă 
cădea împreună cu fulgi de nea. 
Vremea aceasta urîtă își lăsase 
amprenta asupra omului care intră 
în sediul comitetului de partid al 

minei; mantaua impermeabilă, șap
ca din același material, cizmele de 
cauciuc, mănușile îi era ude. Hai
nele de protecție îl îeriseră 
ploaie, dar se vedea totuși 
frig.

Aș vrea să vorbesc
rășul secretar.

Omul arată că lucrează
troliu de la haldă. Fusese in schim
bul de dimineață și întrucit șutul 
se terminase de vreo două ore, 
fi trebuit 
putuse să

— Te-a
— Nu.
— Atunci de 

mSfiînci, să te
— Nu puteam. N-a venit schim

bul. Puteam să las lucrurile baltă ? 
La sector, acum nu-i nimeni. Tre
buie să vină cineva în loc, că alt
fel nu plec. Producția e producție !

Un om simplu, de la haldă, n-a 
plecat acasă după ce sirena a su
flat sfirșitul schimbului, pectru că 
au i-a venit cei cu care 
în schimb. Simțul 
t8saf, și de aici — 
om, la locul lui de 
alături de cei care
bătălia pentru cărbune, alături de 

, toți cei care cu mîinile și cu min
tea lor făuresc cifrele planului. Un 
om al zilelor noastre.

Și, fără să vrei, te poartă «jindul 
spre celălalt om, cu care el lucrea
ză in schimb. Nu și-I amintea pe 
nume; îl știa insă că avea obiceiul 
să lipsească de Ia șut și să rămînă 
mai mult cu paharul in mină,' fără 
să se sinchisească măcar că locul 
iui de muncă rămîne pustiu, că din 
cauza lui producția poate să sufe
re. Un om rămas în urma viețiî, a 
cărui conștiință e departe de cea 
a marii majorități a muncitorilor 
noștri care își fac cu prisosință da
toria față de ei, față de 
lor, față de cei cu care 
alături pentru înflorirea 
noastre socialiste.

Din păcate, oameni care lipsesc 
aemotivat de la lucru, dezorganizând 
munca brigăzilor sau colectivelor 
din care fac parte, mai sînt. Și nu 
de puține ori aceștia sînt tineri, 
care încă n-au înțeles că lipsind 
nemotivat de la lucru se abat grav 
de la disciplina muncii, trag pro
ducția înapoi, aduc prejudicii rea-

Nepăsare ce nu*și găsește 
justificare

famUiile 
muncesc 

patriei

parte aparțin 
U.T.M. nu a întreprins 
țiune în această direcție, la mina 
Petrila numai rareori cite un tînăr 
care lipsește nemotivat e pus în 
discuția adunărilor generale U.T.M.

Marea majoritate a tinerilor mi
neri și muncitori dovedesc o înal
tă disciplină în muncă, pun cu tă
rie umărul la inîăptuirea sarcini
lor elaborate de partid, convinși că 
astfel fși făuresc împreună cu în
tregul nostru popor, o viață tot 
mai bună, plină de bucurii. Deși 
tinerii care lipsesc nemotivat de Ia 
lucru sînt puțini la 
perseverat ca și ei 
celor care muncesc 
simț de răspundere. 
U.T.M. trebuie să se 
nic dacă toți 
dacă muncesc 
vină operativ 
abateri de la

nemotivată
atît cîștigului celui care o face, 
șl producției. Iată de ce față de 
care lipsesc nemotivat trebuie

număr, trebuie 
să se alăture 
cu un înalt 

Organizațiile 
intereseze zil- 
vin la lucru.

i

I

f

I

I

1

două 
lumeaIurtă și atunci toată 

supără. Colectivul a învățat 
muncească disciplinat. acesta

tinerii 
disciplinat, să Inter- 
a tanci cl nd se ivesc 
disciplină. O absen- 
de la lucru dăunea-U 

ză 
cît 
cei
creată o puternică opinie de masă 
prin posturile utemiste de control, 
prin caricaturi, prin punerea lor in 
discuția brigăzilor și echipelor în 
care lucrează. Fiecare organizație 
U.T.M. trebuie să lupte ca acolo 
unde ea își desfășoară activitatea, 
toți tinerii să muncească discipli
nat, să fie mereu prezenți pe fron
tul luptei pentru înfăptuirea sarci
nilor desăvîrșiril construcției so
cialiste I

I
i

■ caș Mihai, vagonetarul Voinea Ma
rin sînt tineri care dau dovadă, 
de disciplină, exemple de îrtdepli-: 
nirea sarcinilor de producfie. : 

Cînd toți minerii și muncitorii • 
sectorului muncesc disciplinat,’; 
greutățile pot fi cu siguranța în- j 
vinse. Aceasta este
tiurile caracteristice 
iui sectorului IV, 
mată ca urmare a 
co-educaltve desiâșurată sub con
ducerea organizației de bază.

I

I
i
I

una din trasă 
ale colectivu- 
trăsătură lor- 
muncit politl-

I i
Brigada noastră —

Brigada noastră lucrează intr-unui 
din abatajele cameră ale sectoru
lui I al minei Vulcan și numără 
21 de membri, majoritatea tineri. 
Realizările brigăzii sînt însemna
te. Planul de producție pe acest 
an ni l-am îndeplinit în 11 luni, 
avind pină acum o depășire de 
1.925 tone de cărbune, iar la ma
terialul lemnos obținem însemna
te economii prin folosirea armătu
rii cu sttlpi telescopici.

La baza acestor realizări, cu ca
re ne mindrim, stă munca plină de

♦
♦
♦
♦
4
♦
♦
i
I
♦
♦
♦

... I
colectiv disciplinat;

»elan, disciplinată, a tuturor mem
brilor brigăzii noastre. Absențele 
nemotivate, întirzierile de la ser
viciu, sau alte abateri de la disci
plină au rămas de domeniul tre
cutului. Acesta este rezultatul 
preocupării colective a brigăzii 
noastre de a educa fiecare miner 
sau vagonetar in spiritul atitudi
nii

e-e«e«a1 e-e*a»e**»■'»>»>■ e«e«e««e
— Spuneți, de ce nu sînteți și 

voi ca toți oamenii, de ce nu va 
puitați cum li stă bine unui ti- 
năr ? Iată întrebarea adresat&%de 
obicei tinerilor certați cu dirt,■ 
na, invitați la sediul comi'-jjj^£ 
U.T.M. al minei Uricani 
se sta de vorbă cu ei. Acoio^fie 
explica gravitatea faptelor lor, 
sînt ajutați să se îndrepte. Ase
menea discuții sint de cele mai 
multe ori cu iolos. Tinerii Grăi
torii Marin, Duca Cristea. Poamă 
Ioan, care au lost criticați pentru 
absențe nemotivate s-au îndreptat, 
au devenit muncitori disciplinați. 
Dar sînt și unii cu care lucrurile 
merg mal greu și pentru Îndrep
tarea cărora e necesar ajutorul 
colectivului.

ba mina Uricani organizațiile i 
U T.M. folosesc tot mai mult

4 
4 
♦ 
4 
i 
i

T 
♦ 
4 
4 
4 
♦ 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
♦

4

înaintate față de muncă.

DUMITRU SĂBAU 
șef de brigadă, sectorul 

mina Vulaan
1

aduc ti- 
succesel? 
este tot 

bu- 
Lu-

Așa sînt 
sectorul H. 
sectorul IV

de 
in

mai 
ul- 
pe

Contribuția pe care o 
nerii mineri lupeneni la 
colectivului exploatării 
mai însemnată. Și e firesc: o
nă parte a efectivului urinei 
peni o formează tinerii.

Dar, dacă majoritatea tinerilor 
muncesc cu hărnicie constituind 
o forță puternică în bătălia pen
tru mai mult cărbune, 
rile tinerilor mineri mai 
nii care nu-și respectă 
în cîmpul muncii, care,
dinea lor înapoiată față de mun
că, trag producția înapoi.

Ce se poate spune, de pildă, 
pre comportarea tînărului Tat 
ton, în vîrstă de 23 de ani,
sectorul IA? De la începutul a- 
nului, Tat Anton are 9 absențe 
nemotivate. In situația lui se gă- 

Crăciun Gheorghe 
B și Popa Dumi- 
IV A. Ei au, de 
acum, cîte 9 ab-

în rindu- 
sînt și u- 
obligâțiile 

prin atitu-

des-
An-
din

Sesc și tinerii 
din sectorul IV 
tru din sectorul 
asemenea, pînă
sente nemotivate de la serviciu, 
lată doar cîțiva din cei care prin 
comportarea lor sînt departe de a 
fi la înălțimea obligațiilor ce-i re
vin unui tînăr al zilelor noastre. 
La mina Lupeni mai sînt încă ti
neri care, deși de mai puține ori,

absentează nemotivat. 
Chiriță Constantin din 
Vârzaru Dumitru din 
B, Iles Dezideriu, Coroi Carol din
sectorul VIII și alții Cum justifi
că ei încălcarea* celei mai ele
mentare obligații fată de muncă, 
față de oamenii în mijlocul cărora 
lucrează 1 Sînt ei conștienți de 
faptul că absentînd de la șut pro
voacă greutăți ortacilor lor la lo
cul de muncă și, in ultima instan
ță, trag înapoi Întregul colectiv 
în care lucrează ? Dar există încă 
o lntrebe-e: Au fost ei ajutați să 
înțeleagă cu adevărat gravitatea 
faptelor lor ?

Sub îndrumarea organizațiilor 
de partid și sindicat conducerea 
minei și cele de sectoare au în
treprins acțiuni pentru combaterea 
indisciplinei și îndeosebi a absen
țelor nemotivate. Totuși, numărul 
celor care absentează este Încă 
ridicat. Este deci firesc să se pu
nă întrebarea: în ce măsură sînt 
preocupate organizațiile U.T.M., 
comitetul U.TJM. de la mină de 
combaterea indisciplinei, de 
carea tinerilor î

Iată un exemplu. Utemistul
Wilhelm dîn sectorul II a

alte abateri, 
luni de zile 
utenriștii nu

edu-

$ulț
fost

»
»
♦ i 
»
♦
»
♦
♦
♦

i

4 cest mijloc prețios — puterea e- 
4 ducaiivă a colectivului pentru în- 
i
iii
4
4
♦

44
♦

Colectivul educă

dreptatea unor tineri certați cu 
disciplina In muncă. In organizația 
U.T.M din sectorul I a avut loc 
nu de mult o adunare generau 
în cadrul căreia utemiștii au dis
cutat abaterile de la disciplină

* ale unor tineri. In adunare, Puș- 
T că Mihai și Ciobanu Grigore au
• fost aspru criticați pentru absen- 
i țe nemotivate. Utemiștii Bora 
| Grigore, Manolache Vasile și 
4 ceilalți le-au explicat cu răbdare 
i

♦
»
♦
♦
♦
♦ 
ț 
♦ 
♦ 
♦ 

au nici o evidență cu tinerii care J 
au absentat nemotivat ceea ce do* j 
vedește că întărirea disciplinei ti- * 
nerilor în producție nu constituie» 
încă o preocupare pentru organiza- ♦ 
țiile U.T.M. î

Una din obligațiile de seamă ale J 
organizațiilor U.T.M. este de a i 
dezvolta la tineri atitudinea îna- j 
intată față de muncă, de a-i aju-« 
ta să muncească disciplinat, cu* 
hărnicie pentru îndeplinirea sar-! 
cin îl or ce stau în fața colectivelor j

♦

»
v
» 
!

<7»**

noi nu ne facem planul și tu aici! 
... i-am ajutat pe ăștia de la bufet 
planul...

răspundere. © 
fată de tinerii 
disciplina mun-

sancționat 
multe ori 
timele luni 
linie administra
tivă pentru aba
teri de la disci
plină. A absentat 
nemotivat de la 
serviciu și a avut 
»i 
De
Insă
au găsit timp să $ 
stea de vorbă cu 
el, să-l tragă la 
asemenea nepăsare 
care se abat de la
cii este proprie și organizațiilor 
U.T.M. din sectoarele I A, IV A, 
IV B, VIII. Deși tovarășul Ioniță 
Constantin secretarul comitetului 

U.T.M. susține că cei indisciplinațî 
sint criticați la gazeta postului u- 
temist de control și în adunările 
generale 
altfel, 
control
mii 3 ani nici 
dunări U.T.M.
ordinea de 2i 
indisciplinațî, de asemenea, nu au
avut loc. Organizațiile U.TJM nu

U.T.M., 
Postul 
n-a <

., lucrurile stau 
U.TJd.-ist 

avut in 
o activitate, iar a- 
care ar fi avut la 
discutarea tinerilor

de 
ulti-

unde muncesc. Acestei sarcini or
ganizațiile U.T.M. de la mina Lu- 
peni au datoria să-i acorde atenția 
cuvenită.

cît de urlt li stă unui tînfir al 
zilelor noastre să nu-și respecte 
obligațiile de serviciu. Cu sigu
ranță, că angajamentul celor Cri
ticați de a-și remedia abaterile 
de ia disciplină va prinde viață. 
O asemenea adunare a avut h>c 
nu de muit și In sectorul VI

Joile de tineret sînt, de aseme 
nea, folosite pentru educarea ti
nerilor în spiritul atitudinii înain
tate față de muncă. In cadrul joi
lor se dă citire numelor tinerilor 
care absentează nemotivat, ei sînt 
satirizați de brigada artistică de 
agitație, in salo li 
mele sub caricatura 
ra remotivaților"

Iată doar citeva
folosite Ic mina Uricani pentru 
combaterea absențelor nemotiva
te, pentru crearea unei puternice^

se expun nu- 
intituiatâ „Ho

din mijloacele

«

a

opinii Împotriva acelora care 
abat de la disciplină.

Preocuparea in acest sens a 
ganizațiilor U.T.M. iși ciată 
deplin roadele.

cu
pe
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Gazefele de perete în concurs

In noua ediție — preocupările actuale 
ale colectivului minei

I

w
Gazeta de perete „Minerul" de 

la mina Aninoasa este una din 
participantele la concursul gaze
telor de perete organizat de zia
rul nostru. Ultimele ediții dove
desc importanța pe care colecti
vul de redacție o acordă contribu
ției pe eare trebuie să o aducă la 
mobilizarea colectivului în vede
rea îndeplinirii tuturor angaja
mentelor de întrecere.

Recent, la gazetă a fost afișată 
o nouă ediție, 
cestei ediții se 
mele actuale ce preocupă colecti
vul exploatării.

Colectivul exploatării miniere A- 
ninoasa s-a situat în acest an în 
fruntea întrecerii socialiste pe ba
zin. Față de angajamentul de 
22.200 tone de cărbune luat pe a- 
cest an, care a fost îndeplinit încă 
în luna octombrie, minerii anino
seni au totalizat în ziua de 7 a 
lunii decembrie 31.340 tone de 

^gă^jbune peste planul anual. La a- 
succes și-au adus contribuția 

™8feosebi sectoarele I și IV. Fru
moase rezultate s-au obținut și In 
lupta pentru obținerea celor 800.000 
lei economii. Toate aceste aspecte 
sînt tratate în articolul „Minerii 
noștri muncesc cu însuflețire pen
tru îndeplinirea angajamentelor a- 
nuale", scris de tov.
Tică.

Un alt articol din 
este cel intitulat „La 
noasa continuă lupta pentru îmbu
nătățirea calității cărbunelui", în 
care ing. Popescu Grigore redă 
comparativ situația reducerii șis
tului din cărbune de la o lună la 
alta. Astfel, dacă In luna septem
brie mina a fost penalizată pen
tru cenușa dată peste procentul 
admis cu 2590 tone cărbune. In 
octombrie, datorită măsurilor luate 
pentru îmbunătățirea calității, pe
nalizarea a scăzut la 1438 tone, 

Wu ca în luna noiembrie ex- 
srea să fie penalizată cu nu- 
511 tone. In încheiere, arti- 

* colul apelează la toți muncitorii, 
tehnicienii și inginerii aninoseni 
să acorde și în viitor atenția eu- 
venită îmbunătățirii calității, astfel 
ea în curînd. cărbunele trimis la 
preparația din Petrila să se înca
dreze în normele de calitate.

Alti 
lățirea

Din articolele a- 
desprind proble-

ing. Felicia

noua ediție 
mina Ani-

indici de plan, de îmbuna- 
cărora este preocupat co-

Pregătiri
Comisia de femei de la mina 

Lupeni a întreprins numeroase ac
țiuni de muncă patriotică în vede
rea pregătirii de daruri pentru cei 
mici.

Tovarășele ing. Chirculescu Doi
na, ing. Opriș Maria și Giuglea 
Paula au luat asupra lor sarcina 
de a confecționa 20 cearșafuri și 
fețe de plăpumioare pentru cei 
mici, iar alte tovarășe, în 
cu tov. Cîmpeanu Dumitra, 
dința comisiei de femei fac 
de pregătiri ca Moș Gerilă...
ajutat în munca sa de procurare, 
repartizare și distribuire a daru
rilor pentru copiii salariaților mi
nei.

frunte 
preșe- 
restul 
să fie

A. LUPENEANU 
corespondent

S-au luat măsuri
In articolul intitulat „Plîngere" 

apărut în ziarul „Steagul roșu" din 
18 noiembrie a fost criticat faptul 
că la 1.QM.M. Petroșani, sala pen
tru activități cultural-sportive a 
fost desființată și transformată în 
dormitor pentru salariații nefami- 
liști. Răspunzînd ziarului, comite
tul sindicatului confirmă justețea 
celor relatate, arătînd totodată mă
surile ce vor fi luate pentru re
medierea lipsurilor. Astfel, s-au 
luat măsuri ds reamenajare a sâ- 

Pînă atunci, pentru a le feri 
degradare, tnesele de tenis și

biliard au fost puse la păstrare, 
iar cele de șah la dispoziția tineri
lor. Să sperăm deci că în curînd 
sala își va recăpăta aspectul cerut.

, de

de 
for-

Jectivui minei Aninoasa, sînt pre
țul de cost al cărbunelui și pro
ductivitatea muncii. Arătînd legă
tura intre acești doi indici și În
semnătatea creșterii continue a 
productivității muncii și reducerii 
prețului de cost, inginerul Nicoară 
Mircea subliniază intr-un alt ar
ticol că față de 1,195 tone pe post 
cit a fost planificat, minerii ani- 
noseni au obținut pînă in prezent 
un randament de 1,250 tone 
cărbune pe post.

Alte două articole semnate 
tovarășii Anton Vasile, șeful
mației P.C.I. și inginerul Chirion 
Gheorghe, tratează despre atenția 
ce trebuie acordată intervenției In 
caz de incendiu pe timp de iarnă, 
și respectiv, vorbind despre noile 
construcții din Valea Jiului, ingi
nerul Chirion redă în articolul său 
aspecte din viața tot mai Îmbel
șugată a minerilor noștri.

Iată, pe scurt, problemele care 
sînt tratate în actuala ediție a ga
zetei de perete a minerilor ani- 
noseni. Pentru ca si în viitor la 
gazetă să fie afișate articole «are 
să vorbească despre preocupările 
actuale ale colectivului minei, este 
necesară intensificarea preocupării 
cole«tivului redacțional al gazetei 
de perete pentru antrenarea a tot 
mai multi muncitori mineri la re
dactarea articolelor pentru gazetă. 
Avind un colectiv mai larg de co
laboratori, gazeta va fi apreciată 
șl mai mult de minerii aninoseni 
își va asigura un loc de frunte în 
concursul la care participă.

V. OR OS

I

In cadrul adunării generale de 
dare de seamă și alegeri a organi
zației U.T.M. din sectorul prepa
rare al preparatiei Petrila utemiș- 
tii au analizat cu o deosebită aten
ție felul cum a fost desfășurată 
munca cultural-educativă in nu
dul tinerilor din sector. In urma 
propunerilor făcute de utemiști. a- 
dunarea a elaborat măsuri de înt-

ooeooeeooooeooooeooeeeoooeoooeooi

bunătățire a muncii cultural-edu
cative în rîndurile tinerilor In 
bună parte, aceste măsuri au prins 
deja viață. Astfel, în cadrul sec
torului preparare a luat ființă o 
brigadă artistică de agitație for
mată din cei mai talentați ute
miști din sector, cum sint istrate 
Gheorghe, Tudor Constantin. Tes- 
Iean Maria. Indiei Ioan. Kacso E- 
lena. Doboș Emilia Goociulea 
Vasile. In cinstea zilei de 30 De
cembrie a.c„ noua brigadă pregă- 
teșz programul „Raid In prepara
re". Acest program, ce va fi 
:entat intr-o consfătuire de 
dacție in preajma zilei de 30 
cembrie. a fost întocmit de
Doboș bnnlian și Iordan loan.

ia urma adunării generate de a- 
legeri a crescut și numărul au
torilor cărtdor tehnice. Biblioteca 
tehnrcă numără in prezent cu 20 
mai niuru cititori ca Înainte. Prin
tre aceștia 
cula loan. 
Ferdinand.

pro-
De-
tov

se numără tinerii Ni-
lordan loan. Keberle

C. BĂBUȚĂ 
corespondent

Zirabete, bucurie ce exprimă entuziasm tineresc, încredere in vii
tor, iată ce se citește pe fețele tinerelor de 18 ani Koronka Terezia, 
Dane Lucia, Nagy Rozalia, Pralea Elena, Mihai Maria și Radu Marcela, 
eleve in clasa Xl-a a Școlii medii mixte din Petroșani. He vor păși 
in curînd pragul majoratului: Cu prilejul sărbătoriri! acestui eveni
ment colegii le vor felicita și le vor ura împlinirea tuturor năzuințelor 
lor.

ia.

PUBLICITATE

0.C.L Produse Industriale Petroșani

f

Anunță cumpărătorii
că începînd cu data de 1 decembrie 1962, a 
organizat prin magazinele sale din orașele Pe** 

troșani, Lupeni și Vulcan,

vînzarea și cu plata în rate a unui în
semnat număr de articole între care :
- CONFECȚII
- ÎNCĂLȚĂMINTE
- TRICOTAJE
- ARTICOLE DE GALANTERIE 

MAR0CH1NĂRIE
I,
I

STOFE 
MĂ TASURI

Vlzlfafl magazinele O. C .1. Produse Indus
triale ș: profitaji de condițiile avantajoase de 
plată ce vi se oferă, cunoscînd că la unele din 
articole plata în rate expiră ia 31 decembrie a.c.

NOTE DE CĂLĂTORIE

Dooâ sâptâmlni in tara 
constructorilor comunismului
După patruzeci de ore de mers 

neîntrerupt cu trenul, zărim tur
nurile Moscovei încă douăzeci de 
minute și ne aflăm în gara Kiev. 
Aici, ca și pretutindeni pe unde 
am trecut, proporțiile ne cople
șesc. Peroane ce se întind pe sute 
de metri, hale imense din aluminiu 
și sticlă. Programul excursiei În
cepe din clipa în care ajungem la 
hotelul „Turist" — deosebit de a- 
tractiv. Cu ce să începem ? Cu o 
vizită a orașului. Ghidul Ivan Iva
novka este persoana cea mai so
licitată din grupul nostru. Auto
buzul ne plimbă pe marile bule
varde ale Moscovei — Mir, Gorki, 
Kirov. Lenin. Iată Piața Roșie. In și
ruri nesfirșite oameni de pe toate 
continentele așteaptă să-și aducă o- 
magiul geniului revoluției ruse, 
Vladimir Ilici. Vizitam Kremlinul. 
Privim uimiți legendarele turnuri; 
ceasul dia turnul Spaski bate ora 
12, răspindind acorduri cunoscute 
astăzi in cele mai îndepărtate col
turi ale lumii. Privim majestuoasa 
arhitectură a noii săli a Congrese
lor, intrăm in marile catedrale, în 
bisericile poleite în aur ale ța
rilor.

împrejurimile Moscovei, pînă nu 
de mult ocupate de căsuțe modes
te se îngustează cu fiecare an în 
favoarea liniilor de clădiri impu
nătoare care înaintează neconte
nit intr-un ritm de 300—350 apar
tamente pe zi. O firmă colorată ne 
atrage atenția — magazin alimen
tar automat. Intrăm înăuntru. O 
sală mare, luminoasă, cu vitrine 
uriașe. Nu se zărește nici un fel 
de marfă. De-a lungul pereților 
stau aliniate multe automate. Ma- 
gazinul, ne informează ghidul, pu
ne la dispoziția cumpărătorilor 60 
de produse alimentare. Un dispo
zitiv electronic calculează într-o 
miime de secundă prețul mărfii, iar 
altul arată în orice moment veni
tul magazinului. Tot automatele 
țin evidența mărfurilor dînd sem
ne de... neliniște cînd stocul e pe 
terminate.

..A doua zi avem cîteva ore 
disponibile pentru vizitarea „Ex
poziției permanente a Uniunii So
vietice". Cîteva ore... Pentru a vi
zita această expoziție ar fi nece
sare cîteva luni. Așa că ne resem
năm. Intrăm în pavilionul Acade
miei de Științe a U.R.S.S. Plutind 
parcă în aer, ne întîmpină cei trei 
sateliți artificiali ai Pămîntului. 
Așezate pe postamente, cele două 
rachete cosmice, ultima în origi
nal, cu oțelul cămășii ars stă li
niștită, obosită parcă de drum și 
de viteză. Alături cele trei para
șute de cîte 770 m. p. fiecare. Cu o 
naivitate... terestră un student pu
ne mina pe oțelul aspru al vehi
culului eosmic. Iată și racheta ca

re a fotografiat fața invizibilă a 
Lunii. In fundul sălii se proiec
tează un film care ne dezvăluie 
taina profesională a acestui mais
tru fotograf. Este ceva de neînchi
puit. Știința sovietică însă ne-a o- 
bișnuit cu atîtea realizări incit pri
vim toate acestea cu uimire dar. 
și cu obișnuință. Ni se arată ma
cheta unei gări cosmice și imagi
nația începe să lucreze. Ne vedem 
parcă servind masa la bufetul 
.,Lunik", colbuiți cu praf de stele.

In acest pavilion poți rămîne 
mult. Sint atitea lucruri minuna
te I Dar timpul este foarte... sever. 
Intrăm și in alte pavilioane, lată 
pavilionul gruzin. Ce alee de por
tocali, ce palmieri falnici, ce co
voare extraordinare. Trecem apoi 
in pavilionul R.S.S. Moldovenești 
și in multe altele.

O dupfi-amiază o consacram vi
zitării metroului. In adevărata ac
cepție a cuvîntului, metrou în
seamnă un mijloc rapid de loco
moție. La Moscova însă metroul 
este un adevărat muzeu subteran 
unde și-au dat întîlnire opere de 
artă de o uimitoare frumusețe. 
Marmura albă, verde, albastră, pis- 
turile murale, sculpturile și baso
reliefurile îți incintă ochiul și su
fletul. Numai Piața Revoluției are 
80 de statui fele cunoscutului ar
tist sovietic Manizer. Comoditate, 
lux, lumină, curățenie și străluci
re — iată cum am putea rezuma 
în citeva cuvinte metroul Mosco
vei.

Vizităm apoi întreprinderea 
„Scerbakov", una din cele mai mari 
întreprinderi din Moscova. înfiin
țată la începutul secolului, gigan
tul de astăzi eră o mică făbricută 
condusă de un antreprenor francez. 
Acum aici lucrează peste 5.000 de 
muncitori, iar procesul de produc
ție este în cea mai mare parte 
automatizat. Am cunoscut pe cltiva 
dintre membrii unei brigăzi de 
muncă comunistă. Ne-a întîmpinat 
un tinăr de vreo 30 de ani, plin 
de veselie și bucuros de oaspeți. 
Am făcut cunoștință. Se numea 
Krigov și era maistru mecanic. Am 
cunoscut si pe alți membri ai bri
găzii : Kusnețova, Varvara Feodo- 
rovna și pe mezina brigăzii, Zoia 
Zacrepțkova. Prima întrebare pusă 
de noi s-a referit la modul în care 
se obține titlul de membru al bri
găzii de muncă comunistă. Ni s-a 
răspuns cu modestie: brigada să 
dea numai producție de calitate 
superioară, fapt ce presupune o 
bună calificare profesională; ca 
flecare membru al brigăzii să par
ticipe la o formă de învățămînt.

GH. CRFFU

(Continuare în pag. 4-aJ'

| T. A. P. L. PETROȘANI j
[ORGANIZEAZĂ

DESERVIREA REVELIONULUI 1963

la toate întreprinderile și organiza
țiile de masă la care este solicitat. |

Comenzile și orice alte informații se pot primi s 
ii la sediul trustului ia serviciul comercial din strada | 
i! Republicii nr. 104, telefon 287 pînă la data de 20 jî 
ii decembrie 1962. ;;
H

I
T. A. D. L. PETfiOȘANI

VA INVITA i;

Să petreceți revelionul 1963 la unul din rea- j; 
taur antele sau bufetele T. A. P. L. din orașele Petroșani, ;! 
Lupeni, Vulcan, Petrila, Lonea, Aninoasa și îscroni. 

i; Seva servi un meniu bogat și variat ;
Muzică și dans pînă 'în zori 

După orele 24 diferite surprize
Locurile fiind limitate, rețineți mese din timp.



Scstanca SevicMvl Soprae 
ai îl. R. S. S.

MOSCOVA 12 (Agerpres).
In Marele Palat al Kremlinului 

a avut loc la 12 decembrie ședința 
ramună a celor două camere ale 
Sovietului Suprem al U.R.S.S. — 
Sovietul Naționalităților și Sovie
tul Uniunii — anunță TASS.

Deputății au întîmpinat cu aplau
ze prelungite apariția în sală a 
conducătorilor P.C.U.S. și ai sta
tului sovietic, în frunte cu N. S 
Hrușciov, prim-secretar al C.C. al 
P.C.U.S., președintele Consiliului 
d» Miniștri al U.R.S.S

La ședință au participat Iosip 
Broz Tito, președintele R.P.F. Iu
goslavia, secretar general al Uniu 
nii Comuniștilor din Iugoslavia, și 
persoanele care îl însoțesc. De ase
menea, la ședință participă dele
gația guvernamentală din Cuba, în 
frunte cu Carlos Rafael Rodriguez, 
președintele Institutului național 
pentru reforma agrară, membru al 
Conducerii

planul de 
economiei 
anul 1963 
către cele

GENEVA 12 (Agerpres). — TASS 
transmite :

La 11 decembrie la Geneva 
sub președinția reprezentantului 
U.R.S.S., S. K. Țarapkin, a avut Ioc 
ședința subcomitetului celor trei 
puteri pentru încetarea experimen
tării armei nucleare.

Au luat cuvîntul toți 
membri ai subcomitetului 
gații S.U.A., U.R.S.S. și

și a scos în evidență ati- 
negativă a puterilor occi- 
față de propunerea sovie- 
această problemă.

naționale a Organiza-

Intîlnrre

relațiile dintre India și

Hrușciov a declarat că 
sovietic nutrește sentimen-

între N.S. Hrușciov 
S. A. Dange

MOSCOVA 12 (Agerpres).
S. A. Dange, președintele Con

siliului Național al Partidului Co 
raunist din India s-a întîlnit cu N 
S. Hrușciov, prim-secretar al C.C 
al P.C.U.S. Cu acest prilej a avui 
loc un schimb de păreri cu prt 
vire la un larg cerc de probleme, 
inclusiv 
U.R.S.S

N. S. 
poporul
te de profundă prietenie față de 
poporul indian. El a spus că oa
menii sovietici apreciază mult re
lațiile economice și culturale care 
s-au stabilit între India și U.R.S.S. 
N. S. Hrușciov și-a exprimat con
vingerea că acordurile economice 
și culturale încheiate între cele 
două țări vor contribui la dezvol
tarea continuă a acestor relații.

N. S. Hrușciov și-a exprimat, de 
asemenea, speranța că conflictul 
de frontieră dintre India și China 
va fi reglementat prin tratative 
pașnice.

pe teritoriul 
întemeiază de 
lipsite de te- 
adică pe con- 

a spus iu

o.n.u. ! Adoptarea rezoluției 
privind colaborarea în domeniul 

folosirii spațiului cosmic
NEW YORK 12 (Agerpres). — 

transmite :
I.a 11 decembrie Comitetul Po

litic al Adunării Generale a 
O.N.U. a adoptat în unanimitate 
(cu 110 voturi) o rezoluție cu pri
vire la colaborarea în 
folosirii spațiului cosmic 
puri pașnice.

Proiectul de rezoluție 
prezentat de 24 de țări,
Uniunea Sovietică, Statele Unite, 
Marea Britanic și Franța

domeniu! 
în sco-

a fost 
inclusiv

țiilor Revoluționare Integrate din 
Cuba.

Cuvîntul de închidere la dezba
terile cu privire la proiectul pla
nului de stat pe 1963 a fost ros
tit de Veniamin Dîmșiț, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri 
și președinte al Consiliului Econo
miei Naționale al U.R.S.S.

Deputății au trecut apoi la adop
tarea legii cu privire la 
stat pentru dezvoltarea 
naționale a U.R.S.S. pe 
Legea a fost votată de
două camere în unanimitate.

A luat cuvîntul în continuare 
Vasili Garbuzov, ministrul de fi
nanțe al U.R.S.S., care a tras con
cluziile la dezbaterile cu privire 
la bugetul de stat pe anul 1963. 
Deputății au trecut la votarea pe 
articole a legii cu privire la buge
tul de stat al U.R.S.S. pe exercițiu] 
financiar 1963. Legea a fost votată 
în unanimitate. A fost aprobată 
de asemenea, darea de seamă asu
pra exercițiului bugetului de stat 
al U.R.S.S. pe anul 1961.

In ședința comună a Sovietului 
Uniunii și Sovietului Naționalită
ților ale Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., car? a avut loc după- 
amiază, N. S. Hrușciov a prezen
tat raportul „Situația internațională 
actuală și politica externă a Uniu
nii Sovietice".

Următoarea ședință comună a 
celor două camere ale Sovietului 
Suprem va avea loc joi, la orele 
10 dimineața (ora Moscovei).

cei trei 
— dele 
Angliei. 

In centrul discuțiilor s-a aflat pro
punerea delegației sovietice cu 
privire la instalarea de stații seis
mice automate („cutii negre"). Re
prezentanții eccidentali Ch. Stelle 
(S.U.A.) și M. Wright (Anglia) ca 
și la 10 decembrie au contestat 
argumentele delegației sovietice în 
favoarea folosirii stațiilor seismice 
automate.

Declarînd că Occidentul „nu a 
respins niciodată această idee", 
reprezentantul S.U.A. s-a situat în 
cele din urmă pe vechea sa poziție 
la baza căreia se află cererea cu 
privire la controlul internațional 
și a inspecției obligatorii la fața 
locului. Adoptarea propunerii so
vietice cu privire la „cutiile ne
gre", a fost pusă de delegatul ame
rican în dependență de controlul 
și inspecția internațională. Repre
zentantul S. K. Țarapkin a expli
cat încă o dată cu răbdare pozi
ția guvernului sovietic în proble-

Comitetul englez 
pentru apărarea păcii

suspiciunile neînteme- 
le dea posibilitatea să 
poziția care blochează 

un acord.

că 
pot, fie și într-o 
să înlocuiască 
locului și col?- 
Ch. Stelle a lă-

!

„Poporul din Brunei 
are drepiul

la autodeterminare" v
LONDRA 12 (Agerpres).
Comitetul englez pentru apăra- 

rea păcii a făcut o declarație în 
care a condamnat trimiterea de 
trupe engleze în Brunei pentru 
apărarea intereselor societăților pe
troliere. Toate evenimentele de 
după război arată că nu pot fi 
înăbușite prin forța armelor ce
rerile îndreptățite ale popoarelor 
de a li se acorda independență na
țională, se spune în declarația co
mitetului. Cerem retragerea trupe
lor engleze și reglementarea pro
blemei pe baza dreptului la auto
determinare a poporului din Bru
nei .

ma folosirii stațiilor seismice au
tomate 
tiidinea 
dentale 
tică în

Poziția puterilor occidentale caie 
caută să obțină cu perseverență e- 
fectuarea inspecției 
Uniunii Sovietice se 
fapt pe suspiciuni 
mei, pe presupuneri,
siderente subiective, 
continuare S. K. Țarapkin.

Faptul că guvernul sovietic est? 
qata să accepte instalarea pe te
ritoriul său a stațiilor seismice 
automate, instalare care compor
tă anumite elemente ale controlu
lui internațional, are drept scop 
să ajute puterile occidentale să 
renunțe la 
iate și să 
renunțe la 
calea spre

Reprezentantul englez M. Wright 
a declarat la 10 decembrie 
. cutiile negre" nu 
anumită măsură, 
inspecția la fața 
gul său american
sat să se înțeleagă că Occidentul 
nu va renunța la cererea cu pri
vire la inspecția la fața locului.

S. K. Țarapkin a subliniat că 
reprezentanții Occidentului după 
cum a arătat ședința din 10 de
cembrie continuă să acționeze po
trivit vechii tactici menite să le 
permită să se sustragă de la adop
tarea propunerii sovietice sau, 
cel mai bun caz, să o înece 
dezbateri tehnice interminabile 
loc să dea un răspuns clar la 
ceasta propunere.

Reprezentantul sovietic a chemat 
din nou pe reprezentanții S.U.A. și 
Angliei să abordeze propunerea 
sovietică cu conștiința deplină a 
răspunderii care revine 
membrilor

capăt divergențelor, 
ajutage la un acord.

în 
în 
în 
a-

—=©=

Declarația iui J. Bernal
LONDRA 12 (Agerpres).
La 11 decembrie prof. John 

nai, președintele executiv alMHB 
zidiului Consiliului Mondial 
Păcii, a dat publicității o d^E- * 
rație în care cere să se întreprindă 
măsuri pentru a fi atenuată în
cordarea internațională, să se pre- 
întîmpine un război nuclear.

Patpu ani de !a victopia 
cubane

tatea muncii, vom termina recol
tarea bumbacului și a orezului" — 
aceasta este deviza în muncă n 
numeroaselor colective de la între
prinderile industriale și agricole 
ale Cubei revoluționare. In toate 
întreprinderile țării întrecerea so
cialistă pentru îndeplinirea cu suc
ces a planurilor se desfășoară cu 
mare avînt. In cadrul unei conferin
țe muncitorii de la întreprinderile 
industriei de încălțăminte au ho- 
tărît să producă în cinstea aces
tei date memorabile 300.000 de 
rechi de încălțăminte pentru 
piu

In cel de-al patrulea an al 
voluției cubane oamenii muncii
agricultură au obținut o recoltă 
bogată de bumbac și orez. Potri
vit datelor existente, recolta 
hectar a orezului 
sporit cu 35 la 
globală — cu 56 
parație cu anul
considerabil recolta de 
In momentul de față a 
recoltarea bumbacului și 
lui. Pentru a 
icolta acestor 
muncitorii și 
întreprinderile
ții de la instituțiile de învățămînt 
mediu și superior au hotărît să 
acorde ajutor oamenilor muncii 

la sate. |

Fevoluției
HAVANA 12 (Agerpres).
Oamenii muncii de pe insula Li

bertății se pregătesc cu entuziasm 
să aniverseze împlinirea a patru 
ani de la victoria revoluției cu- 
bane. In uzine și fabrici, în coope
rativele agricole și de stat din Cu
ba domnește în aceste zile un mare 
avînt în muncă, 
înainte de 
1962, vom 
nuarie cu 
vom spori

subcomitetului
nă
se

tuturor 
și să pu- 
pentru a

„Vom îndeplini 
termen planul pe anul 
întîmpina ziua de 1 ia- 
noi succese în muncă, 
producția și productivt-

Două săptămîni în țara 
constructorilor comunismului

pe- 
co (Urmare din pag. 3-a)

Hota de protest a guvernului R.P.F. iugoslavia 
adresată guvernului de ia Bonn

re- 
din

BELGRAD 12 (Agerpresl
La Belgrad a fost dată publici

tății nota pe care guvernul RJLF. 
Iugoslavia a adresat-o guvernului 
R.F. Germane în legătură cu re
centul atac săvîrșit de o bandă a 
ustașilor asupra sediului și func
ționarilor reprezentantei iugoslave 
la Badwalgodesberg. In notă se 
subliniază că in R.F. Germană au 
devenit tot mai dese provocările 
antiiugoslave. Guvernul iugoslav 
atrage din nou atenția guvernului 
R.F. Germane asupra faptului că 
aceste provocări sînt puse la cal? 
de ustași, care în timpul celui 
de-al doilea război mondial au fă

cut parte din subunitățile militare 
fasciste și care au comis nenumă
rate banditisme.

Guvernul iugoslav declară că 
pentru a preintimpina provocările 
cu caracter antiiugoslav 
Germană, este necesar să 
zică activitatea tuturor 
țiilor de emigranți și a 
persoane. Guvernul R.P.F. Iugosla
via insistă din nou să fie extră
date Iugoslaviei persoanele domi
ciliate în prezent în R.F. Germană, 
care, fiind cetățeni iugoslavi, au 
comis crim? de război în Iugosla
via.

in R. F. 
se inter- 
organiza- 
anumitor

ld 
de primăvară a 

sută, iar recolta 
la sută, în com- 
trecut. A sporit 

bumbac 
început 

a orezu- 
timp re- 

valoroase.
strings la

culturi 
funcționarii de la 
industriale, studen-

Lucrările
a

■ ■■ - ' -

Conferinței
U. N. E. S. C. 0

generale

profesională sau politică. Brigada 
de muncă comunistă este un co
lectiv unit atît la uzină cît și în 
timpul liber.

După șase zile de vizitare a 
Moscovei, trenul electric ne duce 
mai departe, la Leningrad. Despre 
acest oraș auzisem multe, citisem 
mult, dar nu ne închipuiam totuși 
să fie atît de frumos.

Leningradul reconstruit din rui
ne, e mai frumos, mai strălucitor. 
Vestitele sale statui care împodo
besc podurile și cheiurile Nevei 
au fost aduse din ascunzători, s-au 
înălțat cartiere noi, de zeci de mii 
de apartamente, s-au înființat noi 
parcuri, totul respiră o viață nouă, 
trepidantă, în plin avînt. Uzine gi
gantice, care își înalță coșurile că
tre cerul plumburiu, șantiere na
vale în care 
zi și noapte, 
încărcate ce 
iată peisajul 
erou.

Vizităm vasul „Aurora" 
care s-a tras prima salvă 
Revoluții din Octombrie, 
la Ermitaj, fostul palat de iarnă
al țarilor, a cărui colecție de ta
blouri 
tru a 
ponat 
trebui
lung în fața unor pînze de Leo
nardo da Vinci, Rafael, Georgione, 
Prugino, Coregio, Rembrand, Ti
tian, Rubens, Murillo. Cele 1500 
de săli au coridoare în lungime 
de peste 22 km.

însoțiți de cîțiva studenți sovie
tici facem o plimbare în oraș. Tre
cem pe la Palatul căsătoriilor, 
una din cele mai frumoase clădiri 
din oraș, vizităm insula Vasilievskii,

chiar cînd nu ne este 
din dorința de a le 
funcționează.
km. se află mica loca-

TASS

maearalele se înelină 
nenumărate șlepuri 

plutesc pe Neva — 
actual al orașului

PARIS 12 (Agerpres). 
transmite:

Conferința generală a UNESCO 
(Organizația Națiunilor Unite p?n 
tru problemele învătămîntului, 
științei și culturii), care se desfă
șoară în prezent la Paris, a con
sumat mult timp pentru discuta
rea „problemei păstrării monu
mentelor din Nubia" care este 
menținută de cîtiva ani pe aqen- 
da UNESCO și în jurul căreia pre
sa burgheză din Occident fate o 
mare zarvă.

După cum se știe, cu ajutorul 
Uniunii Sovietice, Republica Arabă 
Unită construiește pe fluviul Nil, 
în apropiere de Assuan un gigan-

tic baraj și un complex de Insta
lații hidrotehnice. înfăptuirea e- 
cestor lucrări va transforma life 
ralmente economia Egiptului, va 
extinde cu 30 la sută suprafața te
renurilor agricole, va permite ali
mentarea cu apă a unor regiuni 
secetoase din țară și, implicit, va 
asigura o viață normală pentru 
milioane de oameni.

In cuvîntările lor, delegații din- 
tr-e serie 
mijloacele 
templelor" 
mult mai
darea analfabetismului, pentru ri
dicarea nivelului de trai al popu
lației multor țări.

de țări au subliniat că 
uriașe pentru „salvarea 
pot fi valorificate cu 

mult folos pentru llchl-

Dacă însă unele state sînt de pă
rere că este indicat să se între
prindă lucrări costisitoare pentru 
ridicarea cîtorva temple deasupra 
nivelului Nilului, ele pot face a 
ceasta pe baza de voluntariat, fă
ră să comunice întregii chestiuni 
caracterul unei participări prin 
ronstrîngere .

După o discuție îndelungată ra
țiunea a avut cîștig de cauză i 
conferința generală a UNESCO a 
adoptat cu majoritate de voturi 
hotărîrea logică cu privire la ca
racterul strict voluntar al parti
cipării la lucrările legate de tem
plele nubiene.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA Petroșani, Stt. Republicii nr. 56 Tel interurban 322; autom«* 269.

de pe 
a Marii 
mergem

este atît de mare, incit pen- 
te opri în fața fiecărui ex- 
numai cîteva minute ți-ar 
două vieți. Ne oprim înde-

cu fortăreața Petru și Pavel ale că
rei turle aurite strălucesa în soa
rele nordului, ne plimbăm pe ce^fr 
lebra Nevski Prospect, ne oprini' 
pe podul de pe care s-a aruncat 
„Dama de pică", pe cheiul unde 
s-au filmat întîlnirile din „Nopți 
albe"... Vrem să vedem totul, să 
auzim totul, ne oprim la fiecare 
grup de automate și bem „gazivo- 
vania vodă" 
sete numai 
vedea cum

La 36 de
litate Razliv. Aici s-a ascuns Le
nin în noaptea de 25 iulie 1917 de 
agenții guvernului provizoriu con
trarevoluționar. Din găteje și iar
bă și-a făcut o colibă săracă. Aici, 
în condiții în care cu greu îți pu
teai duce zilele, Lenin a scris „In 
legătură cu lozincile", „Lecțiile re
voluției" și alte lucrări în care 
stabilea tactica partidului după e- 
venimentele din iunie. Coliba nu 
mai este. Dar ea arăta la fel ca 
cea de astăzi făcută din granit.

Două săptămîni în Uniunea 
vietică, oricît de fugare au 
impresiile, oricît de succinte 
semnările ne-au făcut totuși

So- 
fost 
în- 

o
imagine despre tara constructori
lor comunismului. Pretutindeni am 
văzut macarale : pe șantierele de 
construcții ale noilor cartiere, pe 
marile autostrăzi aflate în lucru, 
în porturi și pe rampele de încăr
care. Pe toate drumurile circulau 
autocamioane încărcate; pe Pros
pectul Gorki, pe marele bulevard 
de centură Sadovie Kolțo, în Piața 
Revoluției, de-a lungul rîului Mos
cova, alături de luxoasele limu
zine Ceaika, Volga, Zii 
autocamioane, 
vehicule nici 
lerzisă : Ele 
în marș...

circuMjk.
Pentru aceste aut* 

o stradă nu este in- 
reprezintă septenalul
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