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rgan al Comitetului orășenesc P.M.ft. Petroșani și al Sfatului popular orășenesc

in înlfmplnarca
aniversam Republicii
CU PLANUL ANUAL ÎNDEPLINIT

întreprinderea de locuințe 
și localuri Petroșani

In

5-a 
>lîcii
L.L.

însemnat succes, 
îndeplinit pla

ta producția 
cu 19 zile îna- 

* termen.

cinstea celei de-a 
aniversări a Repu- 
muncitorii de la 
Petroșani au obți-

mt un 
ii și-au 
iul manual 
!lobaW.' 
ate 
jj^îtorită bunei organi- 
lăfi a muncii și sîrguin- 
ei depuse, muncitorii de 
lici și-au depășit pla-

Sectorul I.
ziua 

pe la
de 12 
amiază. 
Lonea

decern- 
în gara 
a sosit 
care se

In 
Tie 
lică din 
n tren forestier
leosebsa de multe altele, 
.ocomotiva, care era con- 
lusă de comunistul Pet- 
u Zacheu, 
iercea 
iurta în
pe care 
reațj/area 
n.'Te de

Harnicii
M

mecanic și 
Petru, fochist, 
față o lozincă 

i scria despre 
sarcinilor 

plan.
forestieri

a-

din

temeiul articolului 31 pct 1 din Constituție, Consiliul de StatIn
Republicii Populare Romine de cretează:

Se convoacă Marea Adunare Națională în a patra sesiune or
dinară a celei de-a patra legislaturi, in ziua de 27 decembrie 1962, 
orele 10 dimineața. Ia sediul Marii Adunări Naționale.

Președintele Consiliului de Stat, 
GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ

al

4 pag. 20 ban:

iuctiei 
palele 
minet 
comitet

globală 
prestații 
și terț

nul la producția 
cu 4 la sută, la 
pentru populație 
cu 53 la sută. In același
timp, pe întreprindere, 
productivitatea muncii a 
crescut cu 1 la sută iar 
la prețul de cost 
realizat economii în 
loare de 1 763 000
Cea mai mare contribuție 
ia aceste realizări au a- 
dus-o sectoarele Vulcan, 
Petrila și Lupeni..

F. Lonea

de m.c. de masă 
valorificate la 

superior și pro- 
cherestea. Cele

sectorul Lonea condus
de ing. Stoica Miron,
au dat peste planul anual 
la zi zeci 
lemnoasă, 
un nivel 
duse de
mai frumoase realizări au 
fost obținute de brigăzile 
conduse de Roșoga Vasi
le, Șicoie Nicolae și maiș
trii de gater Ilie Dumitru 
și Szilaghi loan.

O

Cercuri de invățămînt 
cu activitate rodnică

In cadrul 
U.T.M. din 
parare al preparației Pe
trila, funcționează două 
cercuri de învățămînt 
litic U.T.M., un cerc 

cunoaștem patria 
stă" și

studiere a 
U.T.M.

Cercul „Să
tem patria socialistă", con
dus de propagandiștii 
Ganciulea Vasile 
loan, 
cursanți. 
cei mai 
Balogh
Constantin, Ghioancă loan, 
Hoarcă Sandu Jrofte loan, 
Istrate Gheorghe.

Cercul de studiere

organizației 
sectorul pre-

este

po- 
„Să 
so- 
deun cerc

Statutului

ne cunoaș-

și Ciur
36 de 
cursanții

numără
Printre

activi se numără
Iosif, Coțofană

La U.R.U.M.P. există un stand de cărți cu vinzare 
din care nu lipsesc noutățile tehnice. Tovarășa Zam- 
firescu Ana, responsabila standului 
treacă prin secții 
noi sosite. Așa a 
dîndu-i tînărului 
dispozitivului de
acest tînăr inovator ținea să-și completeze biblio
teca sa personală.

obișnuiește să 
și să popularizeze cărțile cele mai 
fost surprinsă deunăzi recoman- 

inovator Lupulescu Vasile, autorul 
echilibrat rotoare, cartea cu care

Succese la
Minerii sectorului IV 

de la Aninoasa muncesc 
cu însuflețire pentru a 
încheia cu succes și ulti
ma lună din acest an. 
Datorită condițiilor bune 
de lucru create la locu
rile de muncă și a efor
tului depus, ei au extras
în perioada 1—13 decern- ’ pe post, ele au 
brie Î147 tone de căr
bune peste plan și au de
pășit productivitatea mun
cii 
de

La mina Pefrila

Pași importanți pe calea 
progresul ui tehnic

din princi- 
colectivuiui 
plenară a 

s-a analizat

Ridicarea nivelului tehnic al pro- 
constituie una 
preocupări ale 
Intr-o recentă 
ihii de partid.

modul cum au fost duse 
plinire sarcinile ce revin 

colectivului de muncitori, tehni
cieni și ingineri de la această ex
ploatare în direcția progresului 
tehnic. Cu acest prilej au fost 
scoase în evidență importantele 
realizări obținute in ridicarea ni
velului tehnic al producției. Fată 
de acum cițiva ani. cind lucrările 
de extracție a cărbunelui erau 
mecanizate in proporție de 30—40 
la sută, în 1960 s-a ajuns ca ope
rațiile executate mecanic să se 
ridice la 78,9 la sută la transpor
tul cărbunelui în abataje și 93 Ia 
sută la transportul in subteran. Prin 
extinderea transportului pe gale
rii și dotarea cu locomotive sufi
ciente, majoritatea lor fabricate în 
R.P.R., azi, transportul în subteran 
este mecanizat 100 la sută.

încărcarea mecanizată a sterilu
lui și a cărbunelui constituie una 
din principalele căi de creștere a

randamentelor. La exploatarea mi
nieră Petrila. acest indice a fost 
realizat în proporție de 96,5 la 
sută. Brigăzile conduse de minerii 
Somogyi Iuliu, Dogaru Sevastian. 
Kalath Francisc și Andrei I au 
obținut rezultate frumoase prin 
utilizarea benzilor reînfărcătoare.

Extinderea încărcării mecanizate 
in abataje a constituit o preocupa
re deosebită mai ales pentru co
lectivul sectorului III. Sub îndru
marea organizației de bază, aici 
s-au introdus cu mult succes trans
portoarele blindate scurte, mo-tale 
lingă frontul de lucru în abataje 
cameră. Rezultate 
puteau fi obținute 
toare dacă s-ar fi 
bataje toate cele
existente în dotare. Necesitatea fo
losirii din plin a acestor utilaje 
e ilustrată și de faptul că brigada 
condusă de minerul Olteanu Sil
vestru, utilizînd transportorul blin- 

scurt, a obținut avansări lu- 
îng. FRANCISC DONIN 

mina Petrila

asemănătoare 
și în alte sec- 
introdus în a- 

7 transportoare

Aninoasa (Continuare în pag. 3-a)
o

o consfă- 
au partici- 

muncitori 
comisiei de

Prin rezultatele obținute 
s-au remarcat în mod deo
sebit brigăzile conduse de 
Steț Petru, Ungureanu Va
sile, David Nicolae și 
Moisiu Remus. Muncind 
cu un randament supe
rior celui prevăzut cu 
800—2000 kg. de cărbune 

extras
peste plan între 125—376 
tone de cărbune. De la 
începutul anului sectorul 
are un plus de 15167 to-planificată cu 150 kg. 

cărbune pe post.
Statutului U.T.M.
condus de propagandiștii 
Keberle Ferdinand și To
ma Vaier. In acest cerc 
studiază un număr de 21 
da tineri, printre care tov. 
Cață Vasile, Indrei Ana, 
Iușan Vaier, Podar Liviu. 
Teslean Maria, Popescu 
Vasile. Ambele cercuri 
desfășoară o activitate bo
gată. Lecțiile predate sînt 
pregătite de către propa
gandiști iar cursanții par
ticipă activ la seminariL

In cadrul cercurilor se 
țin, de asemenea, infor
mări în legătură cu eve
nimentele din țară și 
peste hotare precum și 
alte teme.

C. BÂDUȚĂ 
corespondent

Consfătuire cu comisia 
de sprijin C.E.C.

din Pe
rm ghi- 
gestiune 

efectuează 
restituiri 

la locul de

La preparația 
trila, funcționează 
șeu C.E.C., cu 
proprie, care 
depuneri sau 
bănești direct 
muncă.

Muncitorii 
surplusurile 1 
cu multă

Ghișeul 
cărui
este 

Mihăilă Auri- 
numără 

depunători. Pen
tru a crește nu
mărul lor, în în
treprindere s-a or-

depun aici 
lor bănești 

încredere.
CE.C,, JQOOCO ruanda- „ 

tovară- o

ganizat recent 
tuire la care 
pat numeroși 
și membrii
sprijin a activității CE.C. 
Cu acest prilej, comisia 
s-a angajat să sporească 
numărul depunătorilor cu 
incă 200 pină la data de 
30 decembrie

Anul calendaristic e pe terminate. Bunii gospodari s-au îngrijit din 
întreprinderilor dintimp ca obligațiile contractelor colective din cadrul 

care fac parte să fie îndeplinite.
Iată-i în clișeu pe tov. Pașca loan, președintele 

tului minei Vulcan și Iovi Traian, vicepreședintele, 
înfăptuirea obligațiilor din contractul colectiv.

comitetului sindica- 
discutînd despre

8
8

202

Sănătatea muncitorilor ceferiști este mereu în atenția organelor 
sanitare. Recent, la complexul C.F.I. Petroșani a poposit o caravană 
sanitară înzestrată cu utilaj medica', modern si personal medico-sanitar 
specializat.

IN CLIȘEU: Muncitori ceferiști la controlul medical în cabinetul 
radiologie al caravanei sanitare.

Cîmpu lui Neag, o comună în plină dezvoltare

recenta adunare 
locuitorilor din co-

adunării, la care a 
tov. Bardocz Vasile, 

popular al oȚ 
a fost expusă 
asupra contri- 
Iocuitorilor, a

a 
lui 
ani

E duminică. In căminul cultu
ral din comună s-au adunat zeci 
de țărani muncitori, femei și băr
bați, pentru a dezbate unele pro
bleme ale bunei gospodăriri a 
comunei. In această adunare 
populară ei au aprobat cheltuie
lile făcute din fondul de contri
buție voluntară pe anul în curs 
și au votat contribuția volunta
ră pe anul 1963, mijloc valoros 
de înfrumusețare a comunei.

Prin contribuția voluntară 
cetățenilor in comuna Cîmpu 
Neag s-au obținut in ultimii
însemnate realizări gospodărești. 
S-a amenajat sediul sfatului 
popular, s-a renovat clădirea că
minului cultural, căminul a iost 
dotat cu mobilier nou, cu apa
rate de proiecție și de radio. 
Tot prin contribuția cetățenilor 
s-a pus in funcțiune un grup e- 

8 lectrogen care asigură iluminatul 
parțial al comunei iar rețelele 

8 electrice s-au iniins pe o distan- 
8 fă de 2 km. Prin contribuție vo- 
8 luntară s-au îndiguit pîriul Va- 
8 lea Ursească și malurile Jiului. 
8 Realizările de pină acum în 
8 dezvoltarea comunei îi determină 
o pe locuitori să folosească și pe 
O

viitor contribuția voluntară pen
tru obținerea de noi realizări 
gospodărești. Acest lucru a fost 
dovedit și de 
populară a 
mună.

In cadrul 
participat și
secretarul Sfatului 
rașului Petroșani, 
o dare de seamă 
buției voluntare a
realizărilor obținute prin folosi
rea acestor fonduri. Darea de 
seamă expusă de tov. Manolescu 
Ilie, președintele sfatului popu
lar al comunei, a cuprins, de a- 
semenea, propunerea ca pe anul 
1963 contribuția voluntară să fie 
destinată lărgirii localului școlii 
din localitate cu încă o sală de 
clasă pentru ca din noul an de 
invățămînt școala din comună să 
poată fi reprofilată pentru învă- 
țămîntul de 8 ani. Apoi s-a dat 
citire tabelului cu sumele cu ca

re s-au angajat locuitorii să con
tribuie la fondul necesar acestui 
scop.

Discuțiile purtate apoi pe mar
ginea dării de seamă de către 
cei prezenți au reflectat hotărî-

rea locuitorilor comunei de a 
contribui din plin la lărgirea 
școlii. Tov. Todea Dănilă Vintea 
s-a angajat să contribuie Ia lăr
girea școlii cu 1 m. c. de răși- 
noase. Dintr-un colț al sălii s-a 
ridicat la cuvînt și pădurarul 
Glavan loan. EI a cerut să fie. 
trecut pe -tabelul cu contribu
ția voluntară cu 500 de lei în 
loc de 100 cu cît fusese trecut 
inițial. De asemenea, cetățenii 
Frătuțu loan. Iman Ioan, Mihă- 
iasă Lazăr I, Roba Dumitru, To
dea Andronică, Oprea Mărioara, 
Grecu Cristina, Barbu Victor, 
Majoatcă Nicolae și alții au ce
rut să fie trecuți cu o contribu
te ate bani între 50—150 Iei.
Astfel, suma de 11.010 Iei pen- 

■U contribuție voluntară pe 1963 
revăzută inițial a fost mărită 
ubstanțial. Iată o dovadă a do
rinței locuitorilor comunei noas
tre de a contribui efectiv la 
dezvoltarea comunei, a hotărîrii 

/lor de a crea condiții tot 
lOune de învățătură copiilor

TOMA VLASIE 
VICTOR STOICA 
Cîmpu lui Neag

mai 
lor.
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2 STEAGUL HOȘl

bine ?
cel «e

DE ȘOFER
— Păi dacă plătesc de ce să n4

— se ațjjo

Peste 10 miliarde 
de secete...

Amintiri plăcute
Poate cineva să prevadă ce va fi 

peste 10 miliarde de secole? Este 
de presupus că nimeni nu s-ar în
cumeta să facă o asemenea previ
ziune. Și totuși oamenii da știință 
au avut această îndrăzneală. Peste 
10 miliarde de secole — spun ei 
— Soarele își va fi pierde o respec
tabilă fracțiune din masa și ener
gia sa. Temperatura Pământului va 
fi cu 30 de grade mai scăzută de- 
cît cea de astăzi, munții vor fi a- 
proape nivelați, iar apa nu se va 
mai găsi decît sub formă de ghea
ță. Vor mai trăi oameni pe planeta 
noastră în asemenea condiții ? Da. 
răspund savanții, căci ei vor fi 
stăpîni pe energia intranucleară. 
Din fiecare gram de materie ei vor 
obține 21,480 000 000 000 calorii.

odih- 
din

bogă-

Așezată pe frumoasa Vale a 
Prahovei, la poalele munților Fur
nica și Piatra Arsă, acolo unde 
Bucegii părăsesc severitatea liniilor, 
iar lumina și ozonul se revarsă cu 
generozitate, face ca Sinaia să fie 
una din cele mai pitorești și 
nitoare stațiuni climaterice 
tara noastră.

In anii cînd stăpîni pe
țiiie țării erau capitaliștii și moșie
rii, aici huzureau în dezmăț și des- 
frîu cei avuți, în frunte cu regele 
cel mai mare exploatator și jefui
tor al poporului. Sinaia este astăzi 
un minunat loc de odihnă pentru 
oamenii muncii, loc de creație pen
tru artiști și punct de atracție pen
tru turiști. Sinaia este o gazdă nes
pus de primitoare. Casele de odih
nă, vilele, hotelurile primesc cu os
pitalitate în toate anotimpurile pe 
cei veniți la odihnă, pe 
excursii sau sporturi, 
de piatră, la 1.400 m. 
află albul edificiu al
hotel alpin. De aici poți 
cu ochii vasta panoramă 
o oferă masivul Gîrbova.

Din nici o altă localitate
că atîtea drumuri spre obiective 
turistice, ca din Sinaia. Iată doar 
cîteva din obiectivele cele mai 
apropiate. Un drum duce către ma
sivul Vîrful cu Dor, care străjuiește 
Sinaia la est. De aici, potecile con
duc pașii turiștilor fie la piscul ve
cin, Piatra Arsă, fie către Valea

a acestui munte, 
adeseori tinta vî- 
și cerbi. In timpul 
din apropierea Si- 
diferite sporturi.

este Pluton. E o 
un volum aproxi- 
cel al Pămîntului. 
planetă e... răco-

amatorii de 
Pe masivul 
înălțime se 
modernului 

cuprinde 
pe care

lalomiței, cu renumita sa peșteră 
și o veche mînăstire.

Către Valea lalomiței duce și un 
alt drum, Calea Codrului, iar că
tre apa Prahovei se ridică Piscul 
Cîinelui.

O depresiune 
Valea Rea, este 
nătorilor de lupi 
iernii pe pantele 
naiei se practică

Pîrtii ideale pentru schi sînt cele 
de la cota 1400, Piscul Cîinelui și 
Peștera, iar de pe muntele Furnica 
coboară o pistă de bob. Farmecul 
peisajului, împletit cu freamătul de 
viață, lasă impresii de neuitat atît 
celor care-și petrec la Sinaia con
cediul de odihnă cît și celor care 
o vizitează în treacăt. Faptul că 
mi-am petrecut aici concediul de 
odihnă mi-a lăsat în inimă amin
tiri plăcute de neuitat.

IOAN BERCEA
corespondent

POLITEȚE
...La stația de autobuze de la 

blocurile din Lonea stă lume mul
tă, ca de obicei. De cum a venit 
mașina, începe urcarea. Unii pa
sageri, in asemenea condiții, uită 
de orice urmă de politețe și se în
ghesuie călcînd pe bombeuri fe
mei și copii, înghiontind în dreapta 
și stingă.

Fără îndoială că asemenea pro
cedee nu sînt de loc frumoase și 
ele trebuie înfierate de ceilalți 
călători. Vrînd să scape de ghion- 
turi, o femeie mai vîrstnică a fă
cut „imprudența" să încerce să 
urce prin față. Era deputata Mol
dovan Paraschiva. 
zut-o șoferul Baki

— Ia-n ascultă !
voie să urei prin față? — i se a- 
dresă pe un ton „amabil" de-ți ve
nea s-o iei pe jos.

— Sînt vîrstnică și eam bolna
vă, iar la ora 9 trebuie să fiu la 
Petroșani la sesiune, tovarășe.

— Și ce-mi pasă mie
Intre timp în mașină 

niște copii ce mergeau 
Șoferul Baki și-a mutat 
tirul țipetelor spre el.

— Ce măi, puștilor. Vă dor pi
cioarele să mergeți pe jos ?

De cum a 
a sărit ca 
nu știi că

vă-
ars.
n-ai

de asta ! 
au urcat 

la școală, 
deîndatăExistă Transpluton?

Cea mai îndepărtată planetă a 
sistemului solar 
planetă mică, cu 
mativ identic cu 
Temperatura pe
roasă: minus 230 de grade. Lumi
na de la Pluton ne parvine în 7 
ore. Savantii presupun însă că 
după această planetă se află o 
alta: Transpluton. Despre existen
ța acesteia se poartă discuții de 
cițiva ani de zile. Rezolvarea o 
vor da probabil cosmonauții.

și din loc în loc o 
Ce să-i faci politețe, nu

parcă numai șoferul Baki 
de exces de „politețe '. Să-l

Cu

meargă cu autobuzul 
voce.

— Dumneata n-ai dormit 
— îl apostrofă șoferul pe
vorbise și în sinea lui le-a pus 
gînd rău pasagerilor. Alerga auto
buzul ca un bolid cîțiva zeci de 
metri și dintr-odată o frînă bruscă 
îi făcu pe pasageri să cadă buluc 
în față. Șoferul zîmbea mulțumit 
de „lecție" 
repeta, 
glumă.

Dar 
suferă
vezi pe colegul său Mihai, 
cîtăva vreme în urmă un elev de 
clasa II-a a avut „îndrăzneala" să 
urce în autobuz fără bani. Șoferul 
Mihai 1-a aplicat pe loc „amenda". 
Numai că nu legală ci după toa
ne. A confiscat frumușel basca 
„contravenientului" și drept supli
ment 
buit 
pînă 
sesia
șoferilor Baki și Mihai, 
celea pe care le dau dar 
nu pot fi la nici 
strica nici lor o 
conducerii I.C.O.
așa se vor lăsa
da asemenea... lecții.

l-a pișcat de obraji A tre
să intervină cîțiva călători 
cînd copilul a reintrat în po- 
băștii. Or fi după Dăr>rea 

a- 
^ț^ative

un caz. Nu ie^r 
lecție din parreu 
Petroșani. Poate 

ade obiceiul de

C. DUMITRU
nu plea- ~

critică pentru faptul că 
nu circulă la intervale 
în grup, rămînînd inter- 
mari cînd pe anumite

Călătorii de... neplăcere
Piața Victoriei creștea 
trecuse aproape jumă- 
de la trecerea ultimu- 
un altul refuza să apa-

cauză transportul în comun 
mult de suferit din cauza adunării 
unui număr prea mare de autobuze 
în același timp într-un sens sau 
altul. In cazul de față erau la ba
rieră nu mai puțin de 7 autobuze. 
Conducerea 1.C..0. nu este nici ea 
scutită de 
autobuzele 
regulate ci 
vale prea
porțiuni nu circulă nici un auto
buz. Pe cînd se va înlătura și o 
lipsă și cealaltă ca oamenii muncii 
să nu mai facă asemenea călătorii 
de... neplăcere 7

In două și mai multe rînduri

Iarna văzută de...
...un bulevardist

Pe străzi, poleiul și-l aruncă, 
Făcîndu-mi greutăți în... „muncă"

...un birocrat
Cînd a căzut prima ninsoare. 
O socotiți drept... avizare I

»
♦
4
4
4
i
4
4
4
4
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f
4
4

pronosporl^^;
4
4

4

...un
Pasiv iarna el nu șade,
Ci „merge" calm, pe zero... grade 1 

...un rău gospodar 
Deși a nins, n-a luat lemne

zice el : „nu cred în semne I"

a ținut 
bariera 
Închisă, 
minute,

CONSTANTIN IONESCU
corespondent

Anotimpul friguros obligă să scoți căciula și cojocul de la naftalină, 
întinsul cimpiilor și munții falnici n-au însă nici căciulă, nici cojoc. 
Iarna e insă darnică și a acoperit capetele munților ce imprejmuiese 
Valea Jiului cu uriașe cușme de nea. După cum se vede și din clișeu, 
pină și casele și clâiie de tin poartă căciuli albe.

DE TOA
Jubileu original

mina pe schimbătorul 
așteptau ca bariera să

de
se

dinabia a trecut jumătate
s-a oprit brusc, 
numărul mași- 
de alta a barie- 
După vreo 20

□n
33
cu
ce
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TE PENTRU TOȚI
din lume cu stalactite 
Rocile bogate în cupru,

4
4
i 
i
•
i
i
4
4
4
4•

Numărul celor care așteptau au
tobuzul în 
mereu. Deși 
tate de oră 
lui autobuz, 
ră.

Cu fiecare minut creștea nervozi
tatea celor ce așteptau. Cîțiva 
mai tineri și-au zis :

— Să plecăm pe jos că riscul 
de a întîrzia de la șut e mai mic 
dacă mergem apostolește. Am ple
cat și eu cu cei tineri. Din cînd 
în cînd aruncam privirile în urmă 
doar, doar ne va ajunge vreun au
tobuz. Dar nici gînd de așa ceva.

La întoarcere însă, hop și auto
buzul. Bucuria de a ajunge la Pe
troșani cît mai repede nu 
însă prea iwult. Ajunși la 
de la tunel, am găsit-o 
După ce au trecut cîteva
din tunel a apărut locomotiva. Pa
sagerii au răsuflat ușurați. Șoferii 
au început să ambaleze motoarele 
și cu 
viteză 
ridice.

Dar
garnitură și «trenul 
Timpul trecea, iar 
nilor, de o parte și 
rei creștea mereu,
de minute de așteptare trenul s-a 
pus în mișcare.

De la tunel și pînă la Petroșani 
pasagerii se întrebau care o fi fost 
motivul opririi trenului. Răspuns 
n-au primit imediat. Mai tîrziu unii 
au fost puși în cunoștință de cau
ză. Vina-i a conducerii preparației 
Petrila care a montat un gabarit pe 
linia de sosire a convoaielor de la 
Petroșani. In fața acestui gabarit 
orice convoi trebuie să oprească 
și numai după oprire să plece din 
nou. In mod normal acest lucru ar 
cere cel mult 5 minute. Dar. după 
ce a oprit, linia fiind în pantă, tre
nul nu mai poate pleca cu ;oate 
opintelile locomotivei. In asemenea 
situație ori se aduce o locomotivă 
de ajutor, ori se trage convoiul în 
felii și în acest timp bariera 
chisă, iar mașinile așteaptă.

Acest 
cîte ori 
trila și 
ducerea
ridica acest gabarit și îl va muta 
pe altă linie s-au tot pe aceea ac
tuală dar mai sus.

Trebuie ținut cont că din această

Șoferul A. Fedorenko din Nijni 
Taghil a sărbătorit anul acesta 
jubileu original. In decursul a 
de ani de muncă el a parcurs 
automobilul 3.000.000 km., ceea
este echivalent cu ocolul pămîntu
lui, pe la ecuator, de 75 de ori. 
Autocamionul pe care lucrează în 
ultimul timp șoferul A. Fedorenko 
poartă marca „ZIL" și a parcurs 
100 000 km. fără a necesita vreo 
reparație.

singurele 
colorate, 
fier și aluminiu colorează stalacti
tele în nuanțe de albastru, roz și 
verde.

Recent, peșterile din Saalfeld au 
devenit din nou accesibile turiști
lor. Izvoarele de ape minerale ale 
acestor peșteri — considerate „sfin
te" în Evul mediu — sînt deosebit 
de bogate în diferite săruri minera
le și posedă proprietăți curative.

stă

ori 
la

în

de 
Pe

lucru se întîmplă 
sosește un convoi 
va dura pînă cînd con- 
preparației Petrila nu- va

S fir și tul unui „lac mort“
Marele lac mort Donuzlav, din 

Crimeea, situat la 30 km. de Evpa- 
toriia, se va transforma în curînd 
într-un minunat golf la Marea Nea
gră. Acest lac, despărțit de mare 
printr-o limbă de nisip, a fost atît 
de saturat de sare, încît în el nu 
puteau trăi nu numai peștii, dar 
nici măcar algele. Cu ajutorul unor 
mașini puternice, între Marea Nea
gră și lac a fost săpat un canal 
lat. Aici se va construi noul port 
la Marea Neagră și orașul Mirnîi.

Stalactite colorate
Peșterile subterane din apropiere

de Saalfeld (R.D Germană) sînt

Cu ce se hrăneau 
strămoșii noștri ?

Cu ce s-au hrănit strămoșii noș
tri ? Această problemă o studiază 
în prezent Maria Dembinska. cola
boratoare a Institutului de cultură 
materială din R.P. Polonă. Dem
binska a reușit să stabilească fapte 
interesante. De pilă, în secolul X. 
în regiunile cercetate de ea, majori
tatea cărnii folosite ca hrană pro
venea nu din vînat ci de la ani
male domestice, în primul rînd de 
la porci.

Se consuma pe atunci și carnea 
de păsări domestice. Mîncărurile ce
le mai răspindite erau cele din 
mazăre și mei. Secara și griul erau, 
de asemenea, cunoscute oamenilor 
care populau teritoriul actual al

♦

♦ 
t 

t 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦

Poloniei cu o mie de ani în urmă, ț

Ființe fără ochi ’ 
într-o grotă din Ungaria» 

Pentru a studia fauna grotei cu î 
stalactite din Baradla (nordul Un- ț 
gariei) în condițiile sale naturale ♦ 
de noapte eternă, catedra de zbo- ♦ 
otaxie
EâtvOs" 
in anul 
borator 
observație" este vizitat cu regula
ritate de colaboratorii științifici ai 
catedrei, care au strîns un număr 
de date deosebit de interesante în 
ceea ce privește fauna grotei.

In ultimii 
aproximativ 
animale din 
grota de 
scuritate

a Universității „Lorand 
din Budapesta a amenajat ’ ț 1958 la gura grotei un la- j 
de biologie. Acest „post de »

...cel de la telefoane
lucru-i cert: la telefoane,
ei și iarna sînt cu... toane 1

.„un îngîmiat
Ii poartă ură de nespus 
Că nu mai ține... nasul sus !

...un palavragiu
Păi tema asta, bunăoară, •
N-o termini pîn-la... prlmăvarl^U
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Epitafuri
Unui birocrat

E fericit că doarme-n vale
...Cu toate formele legale I

Unui fricos
I-a zîmbit de-acum norocul:
Nimeni nu-i mai suflă... locul 1

Unul șahist
Și partea cea mai culminantă 
Că n-a mers nici o... variantă.

Unui uituc

Cu slăbiciunea dumisale,
O fi uitat să se mai scoale 1

Motocidistului 
Drept „epitaf" la groapa sa 
E un... km. de șosea !

Distratul la moartea 
unui prieten 

Rosti eu stimă și durere 
Un

»
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♦

aceste animale | 
In locul orga- j

ani au fost descoperite 
alte 40 de specii de 
speciile care trăiesc în 
Baradla. Trăind în ob- 

animale
la 
totală 
ochi.nu au

nului vederii ele sînt înzestrate * 
cu antene foarte bine dezvoltate, cu j 
ajutorul cărora se pot orienta. S-a ♦ 
observat, de asemenea, la ele ab
sența ciclului de reproducție, feno
men caracteristic animalelor 
trăiesc în lumina zilei.

Valoarea acestor
sporită de faptul că datorită lor se 
pot trage concluzii 
animahe dîn perioada preistorică.

observații

care

este

asupra lumii

amical... „la revedere" I

Epigrame
Unei anume „provinciale"

l-a visat adeseori, 
„Zburător" încă din școală:
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Ea
Pe
Avea doi ochi mistuitori
Și... buletin de Capitală I

Unul palavragiu
Colegii cînd i-au amintit 
Că tot vorbind nu dă soluții.
El a-ntrebat nedumerit:
— Păi, ce, nu sîntem la...

„discuții" ? 1
Unul servi

Iubește critica nespus,
Dar numai critica... de sus I

AUREL CODREANU



STEAGUL' ROȘU

De 
cută 
jări 
etc..

Centralelor termice toată atenția! La mina Petrila

le impune să blocheze 
o porțiune de șosea 

terminarea obiectivului 
Dar după terminarea 

șoseaua trebuie redată

multe ori, constructorii exe- 
diversc lucrări de amena- 

edilitare: canalizări, șanțuri 
care

vremelnic 
pînă la 
respectiv, 
lucrărilor 
circulației.

In ultimul timp însă, se obser
vă că dună executarea lucrărilor 
respective, constructorii nu mai

JUMĂTATE
DE ȘOSEA...

5

*«*«*«****»**»**********

iac rinduială, nu eliberează tere
nul in urma lor. Astfel, la Vul
can, unde constructorii execută 
o nouă canalizare pe o porțiune 
de sute de metri, jumătate din 
șosea este blocată cu pămînt, 
îngustindu-se mult partea răma
să pentru circulație ; la Dărănești 
— in dreptul școlii — a rămas 
netrasportat pămintul rezultat de 
la amenajarea conductei de apă : 

n cartierul Livezeni, echipe care 
ecută canalul ovoid au făcut pe 

a depozite de materiale, iar
in spatele depozitului „Compe- 

de pămînt

■>

I

72 apartamente noi t ? 
trebuie intensificate 
instalații la blocul C, 
predat anul acesta.

Pași importanți pe calea 
progresului tehnic

(Urmare din pag. l-a)

trol" stau mormane
1 pe șosea rămase de la lucrările
• la conducta de apă.
> Sîntem în plină 
' cumva cade o zăpadă mare
' porțiunile amintite plugurile 
1 zăpadă n-au
> împingă Ia o parte zăpada pentru 
! a deschide cale liberă circulației 
' mașinilor.
> Este o situație care trebuie să 
, dea de gîndit gospodarilor orașri- 
; lui. Tovarășul vicepreședinte al 
j sfatului popular. Tamaș Horațiu.
> ce părere are f In orice caz 
j impun măsuri urgente pentru 
t liberarea căilor de circulație 
? mai repede posibil!

iarnă. Dacă 
în 
de

nici at it a loc să

SC

e- 
cft

măsuri 
nopții 
sporit 
aceste 
acum, 
eoloa-

noul cartier Coșbuc, făcind uitată 
sarcina că are de predat la blocu
rile de aici 
La Petrila, 
lucrările de 
care trebuie

Conducerea grupului de șantiere 
trebuie să intervină cu toată ho- 
tărîrea pentru accelerarea lucrări
lor la centralele termice. In acest 
scop, trebuie îndrumate conducerile 
șantierelor respective să întocmeas
că grafice de execuție, pe zile, a 
lucrărilor fizice, concentrîndu-se e- 
fectivele necesare pentru realiza
rea lor în bune sondițmni. Paralel 
cu aceasta, este necesară îmbună
tățirea aprovizionării eu materiale 
de extremă necesitate 
sticlă, conducte, vane, 
pompe. La Vulcan să 
gent un transformator.

Să fie dată toată atenția. în sco
pul punerii cît mai repede în func
țiune, a centralelor termice!

abataj cameră 
de TA tone de

creează posibl-

ca vată de 
aparataje. 

fie dat ur-

Problema centrală pe șantierele 
de construcții de locuințe din Va
lea Jiului o constituie în prezent 
punerea în funcțiune a centralelor 
termice. Intr-adevăr, dacă blocurile 
noi aflate în lueru au căldură, a- 
tunci se pot face finisaje interioa
re de bună calitate, iar apartamen
tele pot fi date în folosința oa
menilor muncii.

Cu toate acestea, ritmul de 
muncă la centralele termice încă 
nu se ridică la nivelul cerințelor 
și urgenței impuse de venirea ier
nii. Astfel, nici pe șantierul 7 Lu- 
peni, nici pe șantierul 9 Petroșani, 
conducerile nu au introdus lucrul 
pe trei schimburi — cum a fost 
sarcina trasată — la lusrările de 
Izolare a conductelor în canalele 
de distanță, nu au luat 
pentru iluminatul pe timpul 
a acestor trasee și nu au 
efectivele de muncitori la 
obiective. Rezultatul ? Nici 
la mijlocul lunii decembrie,
nele principale de conducte nu sînt 
încă izolate. Lipsește materialul 
izolator — vată de sticlă — de re
petate ori. Vina pentru această si
tuație o poartă conducerile șantie
relor din Lupeni și Petroșani.

O problemă serioasă o constituie 
ș> starea centralelor termice de la 
cele două șantiere mari. La Lupeni, 
spațiul centralei nu este închis nici 
acum, nu sînt montate boilerele de 
apă caldă. Apoi atît la Lupeni cît 
și la Petroșani lipsesc pompele de 
circulație a apei, tablourile de dis
tribuție, aparatele de contracurent; 
nu este asigurat un iluminat op
tim pentru lucrul în trei schim
buri.

La Vulcan există întîrzieri 
rloase în desfășurarea lucrărilor de 
termoficare. Aici nu s-au montat și 
izolat toate conductele, 
executate lucrările de 
vanelor de distribuție. Conducerea 
șantierului 10 Vulcan nu a trecut 
la executarea punctului termic din

ȘTIRI DE LA I. I. L. „6 AUGUST
Creșie numărul 
sortimentelor

Urmînd in permanență exem
plul comuniștilor, muncitorii fabri
cii de mezeluri din cadrul LI.L. 
„6 August" Petroșani, desfășoară 
o entuziastă întrecere pentru rea
lizarea înainte de termen a sar
cinilor anuale de plan.

Strădania lor a fost încununată 
de succes. Planul de producție pe 
luna noiembrie a fost îndeplinit în 
proporție de 108,8 la sută, livrîn- 
du-se astfel comerțului socialist 
însemnate cantități de mezeluri 
peste sarcinile de plan. In ultimul 
timp a crescut simțitor numărul 
sortimentelor produse. In momen
tul de față aici se produc un nu
măr de 40 sortimente.

In centrul atenției colectivului 
stă îmbunătățirea continuă a cali
tății produselor, 
preocupare de zi 
lui colectiv.

In dobîndirea
o contribuție substanțială au adus-o 
lucrătorii Moga Nicolae, Grecea 
Sheorghe, Ciocoi Nicolae și alții, 
care în urma succeselor obținute 
au fost «onfirmați fruntași în pro
ducție.

La obținerea acestor succese a 
contribuit Întregul colectiv de mun
că, în frunte cu membrul de partid 
Rusu Petru, care a depus interes 
în procurarea materialelor necesa
re desfășurării în bune condițiuni 
a procesului de producție.

=O=-

nu au fost 
instalare a

ȘT. MIHAI

folosirii 
a conductelor 
— mult mai 
celor de oțet
ultimii ani, s-au

pe 
de 

ief-

nara de 145 m. în 
și o productivitate 
cărbune pe post.

Progresul tehnic
lități pentru reducerea costului pro
ducției, pentru obținerea unor in
dici economici superiori. Astfel, la 
Petrila. în ultimii doi ani s-a ex
perimentat utilizarea maselor plas
tice pentru înlocuirea conductelor 
metalice pentru apă și aer com
primat. In cursul trimestrului II 
al acestui an. s-a montat pentru 
experimentare o conductă de mase 
plastice pentru aer comprimat. 
Rezultatele sînt mulțumitoare și 
In urma experimentării se va putea 
trece la extinderea 
scară crescindă 
material plastic 
tin — în locul

La Petrila, în
introdus numeroase procedee teh
nologice moderne, de mare eficien
ță economică. Astfel, prin utiliza
rea unei foreze de tip S.B.M.-3 
s-au săpat sute de metri de suitori 
in cărbune. Prin această metodă, 
un suitor in cărbune s-a forat în 
24 ore, în loc de 4 săptămini cît 
durează săparea cu metoda clasică. 
La perforarea găurilor în cărbune 
s-a introdus cu mult succes per
forarea rotopneumatică, în locul 
celei rotopercutante. In felul a- 
cesta timpul perforării a scăzut la 
numai o treime față de metodele 
vechi. Azi însă, deși aceste perfo
ratoare sînt foarte solicitate de 
mineri, ele nu pot fi folosite din 
lipsa de burghie cu o lungime co
respunzătoare. Direcția comercială 
a Combinatului Carbonifer Valea 
Jiului a fost sesizată 
cu această problemă, 
luat măsuri.

Deoarece peste 55 
producția de cărbune
trila se extrage din abatajele 
meră, un colectiv de tehnicieni și 
ingineri din cadrul exploatării a 
conceput și aplicat în producție 
o metodă de susținere mixtă — 
lemn și fier. Metoda, în urma efi
cienței economice, se extinde la 
toate exploatările din bazinul Văii 
Jiului. Aplicînd această armare, se 
realizează o economie de lemn de 
mină de 0,33 m. c. pentru 
fiecare stîlp metalic utilizat.

In cadrul sectorului III, datorită

extinderii acestei metode de sus
ținere, se realizează un consum de 
lemn în abataj de 5,5 m.c./ÎOOO to
ne cărbune extrase, față de sec
torul IV, care exploatează același 
strat, cu un consum de lemn de 3,â 
m.c./1000 tone cărbune. De altfel, 
la mina Petrila au fost obținute' 
realizări de seamă în extinderea 
susținerii metalice în galerii. Sar-, 
cina de plan la acest indice s-a 
realizat în galerii în acest an în 
proporție de 161,8 la sută. S-a ex
tins armarea metalică la aproape 
6 km. de galerii. Fruntaș în extin
derea armării metalice este colec
tivul sectorului II, care susține 
metalic cca. 65 la sută din lungi
mea galeriilor din raza sectorului. 
Aceste măsuri au făcut să scadă 
consumul specific de lemn de mi
nă cu aproape 2 m.c. pe 1000 tone 
cărbune față de nivelul consumu
lui anului trecut.

Cuvîntul hotărîtor în lupta pen-, 
tru introducerea și extinderea teh
nicii noi revine oamenilor muncii. 
Mișcarea de inovații constituie o 
vie expresie a participării mase
lor la ridicarea nivelului tehnic al 
producției. De la începutul anului 
s-au înregistrat cu sută la sută mai 
multe propuneri de inovații decît 
în aceeași perioadă a anului tre
cut. Numărul inovațiilor aplicate 
a crescut cu 68 la sută. Valoarea 
economiilor postcalculate este de 
637 000 lei.

Recenta consfătuire organizată la 
Petroșani de Consiliul regional al 
sindicatelor Hunedoara, a scos în 
evidentă importanța obținerii unor

C. IOAN 
corespondent

Lăcătușul Lazar Iosif face parte 
dîntr-o brigadă care se bucură de 
apreciere la UJLU.M.P. datorită lu
crărilor de bună calitate pe care 
le execută.

Iată-1 pe tinărul lăcătuș in tim
pul lucrului.

Ea constituie o 
cu zi a întregu-

acestor rezultate,

Un succes îmbucurător
Harnicul colectiv de muncitori 

al unității poligrafice din cadrul 
I.I.L. „6 August" Petroșani obține 
importante succese în întrecere.

Ca urmare a acestui fapt și a 
condițiilor optime de muncă crea
te, muncitorii de aid au reușit 
să-și îndeplinească sarcinile de plan 
«e le reveneau pe întregul an 1962, 
încă din a doua jumătate a lunii 
noiembrie. Continuînd să munceas
că cu același elan, colectivul uni
tății a înregistrat noi succese. La 
consfătuirea de producție 
zilele trecute, a reieșit că 
sfîrșitui lunii noiembrie, 
anual la producția globală
depășit cu 21 la sută. Concomitent 
cu depășirea cantitativă a planu
lui. de la începutul anului și pină 
în prezent au fost realizate eco
nomii la prețul de cost care se 
cifrează la 81.000 lei, iar benefi
ciile date peste plan în această pe
rioadă însumează 100.000 lei.

ținută 
pină la 

planul 
a fost

în legătură
adar nu

la sută 
a minei

din 
Pe- 
ca-

SPRE NOI SUCCESE LA ÎNVĂȚĂTURĂ

un astfel de 
am colindat 

ce alcătuiesc

însoțiți în a-

noi, pe 
cu stu-

vizitat

A davenu un fapt obișnuit ca pe 
coridoarele Institutului de mine să 
intîlnești absolvenți din seriile mai 
vechi, veniți cu diferite probleme 
de producție spre a consulta pe 
vechii lor profesori. Intr-una din 
aceste zile de început de decem
brie m-am intîlnit cu 
vizitator și împreună 
complexul de clădiri 
institutul.

Vă vom ruga să ne
ceastă plimbare, pentru a cunoaște 
activitatea și unele aspecte 
care le-am văzut împreună 
dentul de acum 8 ani.

Cum era și normal am
în primul rînd noul corp de învă- 
tămînt. In cele 8 săli de seminarii 
noi, deși nu erau ore programate, 
am întîlnit grupuri de studenti care 
lucrau in bănci sau la tablă. In 
noua sală de lectură a bibliotecii, 
cu o capacitate dublată fată de 
cea veche se monta mobilierul so
sit recent. In marele amfiteatru par- 
chetaiii se grăbeau să facă loc ce
lor care montează scaunele. In ve
chiul corp de învătămînț aceeași 
activitate în amfiteatre, seminarii. 
laboratoare sau săli de lectură. Pes
te tot intîlnești pină seara tîrziu 
grupuri de studenti învățînd. între
barea pe care mi-a pus-o însoțitorul 
meu mi s-a părut la început nefi
rească, dar gîndindu-mă cu ani în 
urmă mi-am reamintit că pe atunci 
numai în pragul examenelor dăi
nuia această activitate. Era deci 
normal ca însoțitorul meu să mă în
trebe dacă acum sîntem în sesiune 
de examene. Cu cîtă mulțumire am 
putut să-i spun că examenele vor 
începe abia peste o lună și că ac-

tivitatea pe care o vede este totuși 
activitate de pregătire a examene
lor. Asta înseamnă, mi-a spus fostul 
student, că în noile condiții de în- 
vățămint create, ati reușit să intro
duceți și un spirit nou, acela al 
muncii planificate, al combaterii 
hotărite a muncii în asalt. Față de 
răspunsul meu afirmativ mi-a cerut 
să-i relatez metodele prin care am 
reușit să traducem în viată acest 
deziderat.

Datorită muncii neobosite a co
muniștilor, a tinerilor din cadrul 
organizației U.T.NL și din Asociația 
studenților, problema muncii de pre
gătire a examenelor a devenit as
tăzi o preocupare încă din primele 
săptămini ale anului universitar. In 
fiecare grupă d» studiu a fost ana
lizată lunar activitatea pe care 
membrii grupei o depun la semina
lii. la lucrările de laborator. Îm
preună cu responsabilii de grupă 
s-a urmărit felul in care se aduce 
la îndeplinire graficul de studiu 
individual. Azi predarea la termen 
a unei lucrări sau a proiectului 
este o preocupare a întregii grupe. 
Si fiindcă nu poți da răspunsuri 
bune la seminarii, dacă nu ai parti
cipat la cursuri, frecventa este ur
mărită cu cea mai mare strictețe. 
Sînt ani de studiu în care frecven
ța de peste 97 la sută a devenit 
un fapt obișnuit. Spre deosebire de 
celelalte semestre, în acest semes
tru de iarnă, s-a introdus sistemul 
de a fixa data examenelor încă de 
la începutul lunii noiembrie. Acest 
mijloc a permis o judicioasă pla
nificare a studiului individual pe 
care se pune în prezent un accent

deosebit. Au fost formate din timp 
grupele de într-ajutorare și s-a 
urmărit activitatea pe care ele o 
depun. Cadrele didactice au sporit 
numărul orelor de consultații înce- 
pînd cu a doua jumătate a semes
trului. Prin lucrări de control, ca și 
prin urmărirea de zi cu zi a mun
cii fiecărui student, au putut să 
fie lămurite acele probleme sau 
părți de curs pe care unii studenti 
nu le-au înțeles în suficientă mă
sură. Intr-un cuvînt, de-a lungul 
cefoi 11 săptămini care s-au scurs, 
s-a desfășurat o activitate ritmică, 
fiind posibil să se asigure timpul 
necesar pentru toate activitățile stu
dențești.

Un factor important în ușurarea 
muncii de pregătire l-a constituit 
elaborarea noilor planuri de învă- 
țămînt, care printr-o înlănțuire mai 
logică a disciplinelor, permit o do
zare mai judicioasă a eforturilor.

Noul regulament de burse care 
a intrat în vigoare începînd cu 
acest an școlar, prin caracterul său 
stimulativ, constituie un alt factor 
care contribuie la îmbunătățirea ac
tivității profesionale.

Prin munca depusă de studenti 
din prima zi a acestui semestru în 
vederea examenelor, ne face să fim 
convinși că rezultatele din această 
sesiune vor fi calitativ și cantitativ 
superioare celor din sesiunile pre
cedente.
victorie 
crității, 
perioare
viitorilor ingineri.

conf. ing. EMIL STOICA 
Institutul de mine Petroșani

Ele vor reprezenta o nouă 
în lupta împotriva medio- 
în asigurarea calității su-

aa pregătirii profesionale

apropie

viteze de avansare sporite la să-
parea galeriilor.

Deși rezultatele obținute în ce
privește sporirea vitezelor de a-
vansare la săparea galeriilor se

de sarcina planificată, 
totuși în cadrul sectorului de in
vestiții al minei Petrila mai există 
unele lipsuri, îndeosebi în ce pri
vește lipsa de ritmicitate. Astfel, 
brigada condusă de minerul Turda 
Simion din cadrul sectorului de 
investiții, la săparea galeriei de 
legătură cu sectorul IV, orizontul 
XIV, a realizat în unele luni (mar
tie și august a. c.) viteze de 60—70 
m., iar alte luni (aprilie și iunie 
a. c.) 27—41 m./lună. Similar se 
prezintă situația și la brigăzile 
conduse de minerii Dogaru Simion, 
la care viteza de avansare os
cilează între 50—60 m. și 40—44 
m./lună. De aici rezultă sarcina 

-j conducerilor de sectoare de a a- 
corda o 
sistentă 
vederea 
zei de 
tinderii

La abatajele cameră vitezele de 
avansare planificate s-au realizat 
în proporție de 101,5 la sută. Suc
cesele cele mai frumoase în acest 
domeniu au fost obținute 
lectivul sectorului III. In 
sectorului III, de exemplu, 
tivitatea muncii se 
zent la 3,500 tone 
de cost pe tona de 
a scăzut cu 24 lei.
creșterii vitezelor de avansare l

Plenara comitetului de partid a 
analizat pe larg măsurile care tre
buie luate în vederea dezvoltării 
continuie a tehnicii noi. La in-' 
dicația comitetului de partid, ca
binetul tehnic al minei, împreună 
cu comisia inginerilor și tehnicie
nilor a treeut la organizarea unul 
lectorat tehnic în cadrul căruia se 
va ține în fața muncitorilor un 
ciclu de conferințe în legătură cu 
tot ce este nou în tehnica mine
ritului.

Planul pe anul 1963, pune în 
fața colectivului sarcini sporite. 
In anul viitor va crește mult pon
derea lucrărilor de pregătire, și 
mai ales a săpărilor de suitori. De 
aceea se impune aplicarea unor 
măsuri care să asigure viteze spo
rite de avansare la aceste lucrări.

Analizarea în comitetul de partid 
al minei a acestei importante pro
bleme, măsurile adoptate în vede
rea folosirii din plin a tehnicii noi 
dezvoltării progresului tehnic 
constituie un factor important în 
asigurarea condițiilor pentru înde
plinirea cu succes a sarcinilor spo
rite puse în fața colectivului mi
nei noastre de planul pe anul 1963.

asistență tehnică mai con- 
brigăzilor de mineri, în 
asigurării ritmicității vite- 
avansare, studierii și ex- 
experientei înaintate.

de co- 
cadrul 

produc- 
în pre-ridică 

pe post. Prețul 
cărbune extras, 
Iată rezultatele
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de peste 24 km. 
și jumătate. Abia 
rămîneau 958 ma

Eroismul unor parașutiști sovietici
MOSCOVA 14 (Agerpres).

t-AȘS transmite s
1 Maiorului Evgheni Andreev și
Ionelului Piotr Dolgov li s-a con- 
îerit titlul de Erou al Uniunii So 
Viețice „Pentru îndeplinirea exem
plară a misiunilor în domeniul noi
lor mijloace aeronautice de sal
vare, precum și pentru curajul, vi
tejia și eroismul de care au dat 
dovadă cu acest prilej". Colonelul 
Dolgov a fost decorat post-morteiu

In dimineața zilei de 1 noiem
brie, cei doi parașutiști sovietici de 
încercare s-au ridicat la bordul 
stratostatului „Volga" la o alti
tudine de 25 km. și de acolo, din 
stratosfera, au efectuat un salt cu 
parașute.

Maiorul 
primul, a
tudine de 25 458 metri. El a par-

------------------- ©--------------------

Declarația lui Pompidou

altitudine.
Andreev este în vîrstă 
ani. Dintre aceștia el a 
15 ani încercării mij- 

de 
era

sal-

Andreev, care a sărit 
părăsit cabina la o alti-

curs o distanță 
în patru minute 
atunci cînd mai 
tri pînă la pămînt el a deschis
parașuta și, la scurtă vreme după 
aceea, a aterizat cu bine. Parașu- 
tistul era îmbrăcat într-un costum 
special de

Maiorul 
de 36 de 
consacrat
loacelor tehnice aeronautice 
salvare. Saltul din stratosfera 
cel de-al 1 510-lea salt al său

Colonelul Dolgov a efectuat
tul de Ia o altitudine de 25 608 
metri, cu deschiderea imediată a 
parașutei. Dar el și-a pierdut viata 
în aer. Colonelul, care era în 
vîrstă de 43 de ani, a sărit pentru 
prima oară cu parașuta acum 24 
de ani.

PARIS 14 (Agerpres). —
La 13 decembrie, primul minis

tru al Franței, Pompidou, a făcut 
în Adunarea Națională o decla
rație în problemele politicii gene
rale a noului guvern francez

Fidelitatea guvernului francez fa
ță de politica creării „forței ato
mice de șoc", față de „construcția 
Europei", a cărei bază este „axa 
Paris-Bonn", atașamentul față da 
blocul nord-atlantic — acestea 
sînt, după afirmațiile lui Ponrpl-

----------- ©----------_
Plenara C. C. al Comsomolului

MOSCOVA 14 (Agerpres).
TASS transmite :

La 14 decembrie s-a deschis 
Moscova, la Palatul Pionierilor
pe Colinele Lenin, plenara Comi
tetului Central al ComsomoluluL

dou principiile fundamentala după 
care intenționează să se călăuzeas
că guvernul.

Primul ministru a afirmat că 
scopul principal al politicii externe 
a Franței este să contribuie la a 
pace trainică și, totodată, la pro • 
greșul tuturor țărilor.

Pompidou a spus că relațiile din
tre Est și Vest pot fi normalizate 
și consolidate prin respectarea 
drepturilor și independenței tuturor 
statelor.

la 
de

Raportul cu privire la rezulta
tele Plenarei din noiembrie a C.C. 
al Partidului și sarcinile Comso- 
molului a fost prezentat de 
ghei Pavlov, prim-secretar al 
al ComsomoluluL

Ser-
C.C.

©

Mvitaiea la Oioanizalia Hoile

Ecoul internațional al raportului 
prezentat de N. S. Hrușciov 

la sesiunea Sovietului Suprem
A.Viu interes

14. — Coresponden- 
Răducanu trans-C.

la New York de 
de la cele nouă 

și care are

NEW YORK 
tul Agerpres 
mite :

Situația creată 
greva tipografilor
cotidiene principale 
toate perspectivele de a înregistra 
o durată record în acest domeniu, 
ca urmare a unei noi întreruperi 
a contactelor între negociatori, a 
ridicat îndeosebi miercuri si joi 
probleme seiioase în difuzarea in
formațiilor și comentariilor.

Cele cîteva ziare de cartier, care 
publică mai ales știri de senzație, 
nu pot satisface uriașul interes 
stîrnit în rîndurile opiniei publice 
de importantul discurs rostit mier
curi de N. 
aceste zile, 
uewyorkeze 
zecit tirajul.

Această situație a determinat 
posturile de radio și televiziune 
americane ca în cursul zilei șt

S. Hrușciov, deși în 
cînd principalele ziare 
nu apar, ele și-au in-

în S. U
decembrie 
în toate 

principale 
de

să reia 
emlslunila 

ale cuvîn- 
comentarii.

Sinopții de 13 
să detaileze 
lor punctele 
tării însotindu-le
In emisiunile sale de noapte postul 
N.B.C și-a exprimat regretul pen
tru faptul că în cadrul conferinței 
sale de presă președintele nu a 
putut răspunde declarațiilor lui N. 
S. Hrușciov, din lipsă de timp ne
cesar studierii textului. In toate 
emisiunile de radio de miercuri 
ca și din relatările agențiilor, ide
ile remarcate cu deosebire din ex
punerea președintelui! Consiliului 
de Miniștri al Uniunii Sovietice au 
fost cele referitoare la evitarea 
războiului nuclear prin modul cum 
a fost soluționată criza din Marea 
Caraibilor și la necesitatea de a 
se continua tratativele în toate 
problemele internaționale ca sin
gură cale de obținere a unei sa 
Iutii pașnice și reciproc accepta 
bile.

U.R.S.S. a înlăturat primejdia 
unui război nuclear

HELSINKI 14 (Agerpres).
Presa finlandeză acordă mare a- 

tenție raportului președintelui Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S., N. 
S. Hrușciov, la sesiunea Sovietului 
Suprem și subliniază că în el au 
fost caracterizate măsurile de 
litică externă ale guvernului 
vietic din ultimul timp. Cel 
însemnat rezultat al politicii
terne al Uniunii Sovietice îl cons
tituie făptui că s-a reușit să se 
îndepărteze primejdia atacării Cu
bei, plănuita de cercurile agresive 
din S.U_A. și primejdia unui război 
nuclear inevitabil.

po- 
sa- 

mai
ex-

Ziarul ,,Uusi Suomi' 
de 
la 
tul 
de 
te 
de

", în darea 
corespondentului său 
subliniază că rapor- 

Hrușciov este pătruns 
Uniunea Sovietică es-

seamă a 
Moscova, 
lui N. S. 
ideea că
gata să recurgă la o hotărîre 
compromis în problema Berli

nului occidental.
Hrușciov, scrie în 

Uutiset", a respins 
războiul ca mijloc 
a comunismului și i 
seninătatea politicii 
niunii Sovietice.

i titlu „Kansan 
cu hotărîre 
de răspîndire 

a subliniat 
de paee a

ln-
U-

14 (Agerpresl —

federal din Wa- 
procesul înscena*

deoarece aceasta ar însemna

£

subliniind că în- 
în virtutea legii 

însemnat renunța- 
la drepturile sale

zolutie cu privire la aplicarea în

6) a fost 
dezbaterea 
pe ordinea 
adoptînd în

primul 
asupra 
de zi 
unani-

NEW YORK 14 Corespondentei 
Agerpres, C. Răducanu transmite:

In Comitetele Adunării Generale 
a Națiunilor Unite se înregistrează 
un ritm sporit al discuțiilor și a- 
doptarea a o serie de rezoluții 
Astfel, Comitetul pentru probleme
le juridice (nr. 
care a încheiat 
problemelor de 
de anul acesta,
mitate o rezoluție în legătură cu 
stabilirea unor principii ale legis
lației internaționale privind rela
țiile prietenești și de colaborare 
între state în conformitate cu Car
ta O.N.U. Proiectul de rezoluție 
care a fost propus de 37 de țări, 
printre care și Republica Populară 
Romînă, recunoaște importanța deo
sebită a dezvoltării legilor interna
ționale și promovarea relațiilor în
tre state pe baza relațiilor priete
nești și a colaborării în confor
mitate cu prevederile Cartei.

In Comitetul pentru problemele 
sociale, umanitare și eulturale (nr. 
3) a fost adoptată în unanimitate 
o rezoluție în legătură cu invitarea 
tuturor statelor membre ale O.N.U. 
sau ale organelor specializate care 
nu au semnat încă Convenția de 
abolire a sclavagismului din 1926. 
ca și Convenția suplimentară din 
1956, de a face acest lucru 
întîrziere. Această rezoluție 
nalează faptul 
membre au 
ventii.

Din partea
Populare Romîne, Vasile Tilincă a 
subliniat faptul că Convenția pen
tru abolirea sclavagismului trebuie 
semnată și ratificată de toate sta 
tele, întrucît el există încă în anu
mite regiuni ale lumii fie sub for
ma muncii forțate, fie sub forma 
altor practici și manifestări care 
trebuie să rămînă de domeniul 
trecutului.

In Comitetul de tutelă și pentru 
problemele teritoriilor neautonome 
(nr. 4) a fost adoptată cu 86 de 
voturi pentru și două contra o re

că numai 48 de 
semnat aceste

fără 
sem- 
state 
con-

delegației Republicii

zolutie cu privire la aplicarea în 
teritoriile de sub administrație por
tugheză a unor măsuri pentru pre
gătirea educației tehnice și a con
ducătorilor populației din aceste 
teritorii. De asemenea. Comitetul 
nr. 4 a stabilit desființarea subco-

teritoriile de sub administrație por
tugheză a unor măsuri pentru pre
gătirea educației tehnice și a con
ducătorilor populației din aceste
teritoriu De asemenea, Comitetul
nr. 4 a stabilit desființarea subco
mitetului pentru cercetarea situa
ției în teritoriile aflate sub domi
nația Portugaliei. Atribuțiile aces
tuia vor reveni Comitetului Special 
al Organizației Națiunilor Unite 
privire la aplicarea Declarației 
supra eliberării popoarelor și 
ritoriilor coloniale.

eu 
a- 

te-
I

„O cuvîntare de
ATENA 14 (Agerpres).
Ziarele ateniene publică la loc 

de frunte expuneri ale raportului 
prezentat de N. S. Hrușciov la se
siunea Sovietului Suprem al 
U.RJS.S. A

Influentul ziar burghez „Kathi- 
merini" denumește raportul lui N. 
S. Hrușciov „o cuvîntare de mare 
importantă în problemele politicii 
externe". „Axa politicii ruse este

mâre importanță"
coexistența prin acorduri", subli
niază ziaruL

„Hrușciov este pentru apropie
rea sovieto-americană în scopul 
preîntîmpinării unui război", scrie 
în titlu „Acropolis".

Procesul înscenat P.C. 
din S.LI.A.

WASHINGT0N
TASS transmite:

La Tribunalul 
shington continuă
Partidului Comunist din S.U.A. La 
13 decembrie, a luat sfîrșit audie
rea martorilor.

La scurta ședință de joi, acuza
rea a prezentat unele documente, 
străduindu-se să dovedească că 
partidul comunist refuză să se în
registreze. A fost citat unicul mar
tor Leessner, corespondent al zia
rului „New York Times". El a ară
tat că Gus Hali, secretarul genera) 
al P.C. din S.U.A., a declarat în 
luna iulie la o conferință de presă 
că partidul comunist nu se va în
registra în virtutea legii McCar- 
ran,
„sinuciderea" acestui partid.

John Abt și Joseph Forrer, 
catii partidului comunist, își 
meiază apărarea mai ales pe faptul
că legea McCarran contravine prin "W 
ea însăși constituției și încalcă 
drepturile fundamentale ale ame
ricanilor. Ei au cerut să fie retrase 
acuzațiile formulate împotriva par
tidului comunist, 
registrarea lui 
McCarran ar fi 
rea de către el 
constituționale.

_=©=_

Situația din Brunei
SINGAPORE 14 (Agerpres).
Agențiile occidentale de presă 

relatează că în fata puternicelor 
forțe militare ale colonialiștilor en
glezi, răsculații din protectoratele 
Brunei și Sarawak s-au retras în 
jungle și în regiunile muntoase 
unde continuă lupta. La 14 deceh^k^ 
brie un purtător de cuvînt al tru
pelor engleze a anunțat că avioa
ne cu reacție britanice efectuează , 
în prezent zboruri „de avertis
ment" în regiunea muntoasă de la 
sud de orașul Limbang (Sarawak) 
unde, după cum a recunoscut 
„răsculații sînt puternici". El a 
clarat că dacă răsculații nu se 
preda, bombardierele britanice 
trece la atac.

Potrivit agenției France Presse, 
joi au continuat luptele între tru
pele engleze și răsculați la sud 
Limbang. Lupte s-au desfășurat, 
asemenea, și în jurul orașului 
buti.

el, 
de- 
vor 
vor
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Ședința subcomitetului pentru încetarea 
experiențelor cu arma nucleară

Eva

VARȘOVIA. — La Congresul ai 
IV-lea al Federației internaționale 
a luptătorilor din rezistență, a vic
timelor și deținufilor iascismulu: 
(FJJi.), Jozef Gyrankiewicz, pre 
ședințele Consiliului de Miniștri 
al R.P. Polone, a rostit o amplă 
cuvîntare în care a chemat pe oa
menii de bună credință la vigilen
ță și la luptă activă pentru pace, 
împotriva tuturor formelor de ge
nocid.

PARIS. — In ședința din dimi
neața zilei de 13 decembrie a se
siunii consiliului ministerial 
NATO. a fost examinată situația 
internațională. Au luat cuvîntul 
secretarul de stat al S.U.A., Dean 
Rusk, precum și miniștri afaceri
lor externe Schroeder (Germania 
occidentală), Erkin (Turcia), Piccioni 
(Italia). Ședința a fost secretă. To
tuși, potrivit unor știri laconice, ea 
s-a caracterizat prin spiritul „răz
boiului rece", specific pentru 
NATO.

BOGOTA. — Salariații din ca
drul Ministerului de Finanțe din 
Columbia au declarat la 13 decem
brie grevă. Greviștii cer majora
rea salariilor. In dimineața aceleași 
tile, ei an organizat demonstrații 
tn fața clădirii Ministerului de 
Finanțe.

MILANO. — Intr-un editorial 
publicat de ziarul milanez „Cor- 
riere della Sera", Libero Lenti, se 
ocupă de problema creșterii accen
tuate în luna decembrie a prețuri
lor in Italia.

Potrivit datelor oficiale — arată 
Lenti — In decurs de un an, adi
că mai precis din octombrie 1961 
și pînă în octombrie 1962 ,.indicele 
prețurilor la mărfurile ar ridicata 
a crescut cu 3,7 la sută".

NEW YORK. — Agenția Asso- 
eaited Press relatează că în par
tea de sud a teritoriului S.U.A. 
a fost înregistrată cea mai scă
zută temperatură din ultimul se
col. De 
pînă în

NEW 
grupul
Organizația Națiunilor Unite 
prezentat Comitetului de 
al O.N.U. patru proiecte de rezo
luție în care critică diferite as
pecte ale administrației colonialiste 
tn țările ce rvi au devenit încă in
dependente. Agenția U.P.I. subli
niază că deși rezoluțiile nu speci
fied numele țărilor respective, este 
vorba de Franța. S.U.A., Marea 
Britanie. Spania. Portugalia, Aus
tralia și Noua Zeelandă.

GENEVA 14 (Agerpres). — TASS 
transmite:

In ședința din 13 decembrie a 
subcomitetului celor trei puteri 
pentru încetarea experiențelor cu 
arma nucleară, care a fost prezi
dată de reprezentantul Angliei, a 
continuat examinarea problemei ex
periențelor 
cuvîntările 
dința s-au

cu arma nucleară. In 
lor, participanta la șe 
referit la propunerea

i ■ 0~~——

de 
da 
Si-

's

pe urma frigului au pierit 
prezent 161 de persoane. 
YORK. — La 13 decembrie 
țărilor aire-asiatice de la 

a 
Tutelă
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Principiile revoluției 
yemenite

CAIRO 14 (Agerpres). — TASS 
transmite :

In apelul către popor, transmis 
la 12 decembrie de postul de ra
dio Sanaa, președintele Republicii 
Arabe Yemen As Șallal, a expus 
cele 10 principii ale revoluției ye
menite. Aceste principii prevăd i 
instaurarea în țară a dreptății so
ciale, dezvoltarea economică a re
publicii și folosirea deplină a re
surselor naturale ale tării, asigu
rarea populației țării cu toate pro
dusele necesare, construirea de 
școli, spitale și crearea de institu
ții de învățămînt superior, asigu
rarea pentru toți cetățenii a drep
tului la muncă, crearea unei ar
mate naționale puternice pentru 
apărarea cuceririlor poporului.

delegației sovietice cu privire 
folosirea stațiunilor seismice auto
mate („cutiile negre") ca mijloc 
suplimentar de detectare a explo
ziilor nuclear?. După cum se știe, 
această propunere de compromis a 
fost prezentată de Uniunea Sovie
tică pentru a scoate tratativele din 
impas și a realiza cît mai grabnic 
un acord cu privire la încetarea 
pentru totdeauna a experiențelor 
«u arma nucleară

Or, puterile occidentale nu au 
dat deocamdată un răspus concret 
la această propunere sovietică, 
deși au afirmat că ea merită toată 
atenția și va fi studiată. Nici în 
ședința din 13 decembrie ei nu s-au 
arătat dispuși să încerce să reali
zeze un acord pe o bază reciproc 
avantajoasă.

Reprezentantul sovietic S. K. Ța- 
rapkin a subliniat încă o dată că 
pentru realizarea unui acord tre
buie în primul rînd ca această pro
blemă să fie rezolvată din punct 
de vedere politic și atunci va fi 
mai ușor de rezolvat și problemele 
tehnice. Uniunea Sovietică, a spus 
Țarapkin, va lupta cu aceeași e- 
nergie pentru soluționarea acestei 
probleme într-un mod aceptabil re
ciproc și consideră că rezoluția 
Adunării Generale a O.N.U. 
privire la încetarea experiențele' 
nucleare trebuie să fie îndeplinită 
începînd de la 1 ianuarie 1963.
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