
LroLetari din toate țările, uniți'va!

rgan al Comitetului orășenesc P.M.3. Petroșani și ai Sfatului popular orășenesc

N-au trecut nici două luni de 
cînd minerii de la Uricani, pe baza 
realizărilor obținute anterior și a 
posibilităților existente, și-au luat 
un nou și însemnat angajament. 
Ei au hotărît să termine planul a- 
nual cu 20 de zile mai devreme. 
Pe atunci exploatarea avea un plus 
de producție de peste 20 000 tone 
de cărbune cocsificabil.

Noul angajament 
mai mult eforturile 
aici. Fiecare briga
dă și sector a fe- 
lo^k.din plin con
diții^ create în 
abataj®. In fieca- 

tschimb, la fron-
le de lucru harnicii mineri cîș 
u noi victorii în întrecerea so

cialistă pentru a extrage tot mai 
mult cărbune. In ziua de 11 de
cembrie, adică cu 20 de zile mai 
devreme, colectivul minei Uricani 
a raportat cu mîndrie îndeplinirea 
planului de producție anual. Cea 
mai mare contribuție la această 
realizare au adus-o minerii secto 
rului I care au extras peste plan 
18 141 
plusul 
25 090
acestor depășiri a stat 
rînd creșterea continuă 
tivitătii muncii. De la începutul a- 
nului, minerii de la Uricani au ob
ținut un randament mai mare ca 
cel prevăzut cu 60 kg. de cărbune 
g^post. Fruntașe în obținerea a- 
cestor însemnate succese sînt bri
găzile de mineri conduse de Ștefan

a însuflețit și 
minerilor de

uian pe 1963
Nicolae, Ilin Cornel, Nicolae loan, 
Șiklodi Beniamin, Bria loan, Hriț- 
can Vasile, Sorescu Constantin 
alții.

La creșterea productivității» mun
cii și depășirea sarcinilor de plan, 
an contribuit în mare 
lîngă efortul depus de 
lectiv, aplicarea unor 
nico-organizatorice cu 
ciență. In primul rînd, 
accent deosebit

Din experiența 
colectivelor fruntașe

tone 
de 

tone

de cărbune, 
producție 

de cărbune.

Pe mină 
reprezintă 
La baza 

în primul 
a produc-

măsură, pe 
întregul co- 
măsuri teh- 

mare efi- 
s-a pus un

pe aprovizionarea 
cu cele necesare 
a fiecărui loc de 
muncă și asigura
rea unui transport 
corespunzător, 
același timp 

asigurat linia de front necesară 
tragerii volumului planificat 
cărbune, prin pregătirea și deschi- 
derea de noi abataje. Planul la lu
crările de pregătiri a fost depășit 
cu peste 6 la sută, 
creșterii vitezelor de 
aceste lucrări cu 5,7 
In abatajele cameră 
a fost temeinic organizată pe fie
care schimb, s-a realizat o avan
sare superioară celei 
2 m. pe lună.

Toate acestea au 
trimestrul IV minerii 
să ridice producția la nivelul pre
văzut pentru anul viitor. Așa de 
pildă. în ultimul timp productivi
tatea muncii s-a ridicat la 1,400 
tone de cărbune pe post, cifră mai 
mare decît cea planificată pe pri
mul trimestru din

Sînt create deci

ca urmare a 
avansare la 
m. pe lună, 
unde munca
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De patru ori mai înaltă decit Niagara.
Manolis Glezos a fost pus in libertate.
Sporește numărul orașelor și așezărilor de tip urban în U.R.S.S. 
Un nou bloe militar de inspirație nord-americană.
Declarația guvernului revoluționar din Brunet
împotriva aderării Norvegiei la Piața comună.

planificate eu

făcut ca în 
de Ia Uricani

Brigada condusă de comunistul Cișlaru loan se numără printre brigăzile harnice de la mina 
Lucrînd într-un abataj cameră din sectorul HI această brigadă a extras în luna curentă mai mult 
tone cărbune peste plan. Randamentul realizat depășește 7 tone cărbune pe post

IN CLIȘEU: Un schimb din brigada lui Cișlaru loan înainte de intrarea în șut

sgAsgssAsa------  ---------- -------

Discutarea cifrelor de plan pe anul 1963

Accentul va fi pus pe creșterea extracției, 
pe îmbunătățirea calitâfii cărbunelui

Petrila. 
de 300
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Ne pregătim pentru a 15-a | 
aniversare a Republicii | 
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Ce forfotă 1... Din ziua 
aceea cînd tovarășa ins
tructoare superioară a 
antințat în careul pionie
resc că în acest an vots 
sărbători a XV-a aniver
sare a Republicii Popu
lare Romîne, Școala de 
m am nr. 1 din Petroșani 
a fost cuprinsă de un su
flu nou. Detașamentele și 
grupele claselor V—VI) 
s-au luat la întrecere 
pentru obținerea drape
lului de „clasă fruntașă" 
la disciplină, ținută, păs
trare? avutului obștesc, 
curățenie. In mod tacit 
se desfășoară și întrece 
rea la învățătură. Sem
nele se și văd. Intr-una 
din zile cînd maistrul 
ihstructor Gros Petru a 
lipsit de la școală (ne
justificat), clasa a Vil-a 
A era într-o liniște per
fectă. Elevii stăteau sin
guri în clasă și studiau 
în liniște. S-au gîndit la 
întrecere, la nota ce o 
vor obține, la disciplină.

Dar ce alte pregătiri 
se fac pentru această 
minunată zi ? Mulți pio
nieri se pregătesc pentru 
trecerea tuturor probelor 
prevăzute de regulament 
în vederea obținerii dis
tincției pionierești, ste
luța roșie, simbol t- 
muncii depuse în cadrul 
organizației de pionieri 
Printre aceștia se numă 
ră Mihăilescu Florian. 
Căpitan Crăița. Blaga 
Ion și alții.

Elevii mai mici, pe al
8^^ăror piept nu flutură 
c^țncă cravata roșie, fac 
8 numai fapte bune, pentru 

a putea fi răsplătiți la 
® 30 Decembrie cu cravata 
| roșie de pionier.
» oo oo oo oo oo vo oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo Oi, oo oo oo

1963.
premisele ca în 
cel de-al treilea 
an din planul e- 
conomic de șase 
ani sarcinile 
producție să 
îndeplinite 
succes încă 
prima lună 
activitate.

de a se întîlni în aduna- 
dezvoltare a cifrelor 
anul 1963. mulți

devăr, așa aim se sublinia și 
referatul prezentat în adunare 
șeful sectorului,

în 
de 

tov. ing. Zill

de 
fie
cu 

din
de

ȘT. EKART

de 
mineri 
de la Friedc-rich, în legătură cu activita- 
treacă
reali- 
socia-

Inainte 
rea de 
plan pa 
și maiștri din sectorul I A
mina Lupcui au ținut să 
mai întîi pe la graficul cu 
zările obținute în întrecerea 
listă. Ce arăta la data Se 11 decem
brie oglinda activității lor din a- 
cest an la extracția cărbunelui coc- 
sifica'oil ? Cifrele de pe grafic ară
tau că minerii sectorului I A se 
întîlneau în adunare cu simțămîn- 
tul neîndeplinirii pe deplin a an
gajamentelor de întrecere. Intr-a-

discuțiile purtate, deși pla- 
fost depășit de la începutul 
cu 2 412 tone de cărbune, 
munca colectivului nu s-a 
la nivelul angajamentelor

O
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Haideți acum prin cla
se I 'La ora de desen, în
drumați de prof. Fodor 
Kalman, elevii execută 
schițe pentru confecțio
narea unor măști. De 
aici, ca într-o uzină,
schițele trec în ndinile § 
„lucrătorilor" care le vor 8 
executa în orele de lu- 8 
cru manual. Cu toții se 8 
străduiesc ca lucrările să 
fie de calitate, de „di
ferite sortimente", pentru 
a putea participa cu fie
care mască la parada ce 
va avea loc în cadrul 
carnavalului de la 30 De
cembrie. Dar cîte idei nu 
sînt, cîte sugestii nu a- g 
par pe parcurs!— Toate g 
sînt însă 
tru seara 
brie.

Poftiți 
de tîmplărie. 
selor a V-a 
aici jucării 
mul de iarnă. Ce multe 
sînt, ce nostime și-n cî
te culori! Se vor vedea 
în seara zilei de 30 De
cembrie 
nrul de

Uite, 
Alături 
soara de muzică îndru
mă un grup de 3 pio- g 
nieri (Pricop Voicu Fie- g 
țan C„ Drumuș Iosif, g 
Joni Victoria. Ajder A.. 8 
Mozeș Carmen, 
reanu A., Știrb 
Flavia, Cătană 
cum să execute 
și tangourile cu care își 
vor distra colegii la car
naval. Unii dintre ei 
s-au prezentat și la fa
za pe școală a concur
sului artistic clasîndu-se 
pe primele lricuri.

M. FLORIN

surprize.» pen- 
lui 30 Decern-

în „atelierul' 
Băieții cla- 

pregăterc 
pentru po-

atîrnate pe po- 
iarnă.
și sala festivă I 
de pian, Drofe-

INSTALATORI HARNICI
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Negomi- § 
C., Pop §
Marieta 

valsurile

ii.

Printre brigăzile fruntașe ale șantierului 7 con
strucții Lupeni se numără și cea de instalatori calo- 
riferiști condusă de tov. Vasiu Petru. Membri ai bri
găzii cum sînt Comșa Achim, Dascălu Ion, Butoi 
Dumitru, Brafă Ion, Mogoșan Nistor, Costea Gheor
ghe, Cioată Ion și Moldovan Gheorghe, împărțiți pe 
echipe, se străduiesc să pună cît mai curînd în func
țiune noua centrală termică — Braia

Datorită eforturilor depuse, ’ acești instalatori har
nici au montat pînă acum 6 cazane în centrală, con
ductele pînă la blocurile E 1, E 2 și F, iar la o parte 
din aceste conducte li s-a făcut și izolația cu vată de 
sticlă și carton gudronat. In prezent, în centrul a- 
tenției lor este montarea aparatelor 
a gurilor de alimentare a cazanelor 
boilerelor de apă caldă. Instalatorii 
pună parțial în funcțiune centrala

de contracurent, 
cu cărbune și a 
sînt hotărîți să 
termică Braia II

în săptămînile viitoare, furnizînd căldură blocurilor' 
pentru a putea fi predate în folosință.
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tea sectorului pe 11 luni, precum 
și în 
nul a 
anului 
totuși 
ridicat
luate. Sectorul I A se prezintă cu 
angajamentul luat — 2 600 tone — 
neîndeplinit. Din cele 2 412 tone 
de cărbune scoase din abataje 
peste prevederile planului, secto
rul a pierdut o bună parte în ur
ma penalizărilor ce i-au fost cau
zate de calitatea necorespunzătoa
re a cărbunelui, astfel că plusul de 
producție dat în contul angajamen
tului este de numai 1 050 tone, iar 
economiile realizate prin reduce
rea prețului de cost ■ însumează 
doar 18 000 de lei. In legătură cu 
această situație brigadierul Feher 
Vasile, secretarul organizației de 
partid 'din sector, spunea în adu
nare :

— Am dat noi din abataje peste 
plan 2 412 tone, însă din cauza ca
lității proaste a cărbunelui am 
pierdut numai în ultimele două 
luni 550 vagonete cu cărbune, șter
se la recepție din cauză că în ele 
a fost găsit șist vizibil. Aceasta 
trebuie să ne fie de învățătură 
pentru viitor !

Multi alți mineri și maiștri par
ticipant! la discuții între care to-

varășii Gligor Nicolae, Dascălu 
Dumitru, Milrescu Pompiliu, Fodor 
Gheorghe, Căila Vasile, Miăila 
Alexandru și alții au scos în evi
dență necesitatea îmbunătățirii 
muncii la extracția cărbunelui, au 
criticat lipsurile conducerii secto
rului în organizarea procesului de 
producție. Cu toții și-au exprimat 
optimismul, încrederea în propriile 
forțe și posibilitățile colectivului 
de a realiza sarcinile de plan ce-i 
revin pe anul 1963, cu toate că au 
sporit în comparație cu 1962. Șefii 
de brigăzi s-au angajat în fața 
adunării ca împreună cu ortacii lor 
să-și încordeze forțele în zilele ce

A. MICA

(Continuare în pag. 3-a)
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La căminul cultural 
din Bărbăteni

Intre colectivul inovatorilor de la U.R.U.M.P. șl cabinetul tehnic există o strînsă le
gătură, se desfășoară o largă consultare în cele mai diverse probleme, ceea ce permite 
realizarea celor mai importante inovații din planul tematic.

IN CLIȘEU. Responsabila cabinetului tehnic de la U.R.U.M.P., tov. ing. Cosoroabă 
Olga discutînd cu inovatorii fruntași Oravetz Victor, Toth Iuliu șm Voinea Petru planul 
unei noi inovații.

Cicluri de conferințe
Iarna este anotimpul propice 

pentru desfășurarea unei intense 
munci cultural-educative în cadrul 
căminului cultural. Această peri
oadă este folosită din plin și de 

‘ conducerea căminului cultural din 
Bărbăteni care, pentru intensifica
rea activității cultural-educative, 
și-a propus organizarea a două 
cicluri de conferințe, unul pe teme 
de cultură generală și altul pe teme 
de economie agrară. Printre confe
rințele ținute pînă acum se numă
ră : ,,Munca — izvor de bunăstare 
și fericire" și „Părinți și copii". 
Cele două conferințe au fost au
diate de peste 200 de muncitori și 
țărani.

Cartea, prieten al tuturor
Biblioteca căminului cultural din 

Bărbăteni numără 1 472 cărți și bro
șuri și un număr de 278 cititori. 
Aceștia au sitit în cursul anului cu
rent 1 400 volume. Pentru atrage
rea cititorilor, în cadrul căminului 
și a celor patru cercuri de citit, au 
fost organizate patru recenzii, 20 
conferințe, 8 seri culturale, 7 șeză
tori și 8 dimineți de basme pentru 
copii. Conferințele „Școala și fami
lia — factor Gomun în educarea 
copiilor". șezătoarea „Călătorie 
pe hartă" s-au bucurat de apre
cierea participanților.

R. BĂLȘAN 
eorespondent



CONCURSUL
GAZETtLOR

DE PERE'f
In llccnrc edific a gazetei dc perete — I 

articole Interesante, atractive, mobillzatoaM
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b centrul atenției, 
problema actuală

Publicăm in pagina de Iată ci 1 
leva din articolele expuse în ui- 1 
Urnele ediții ale gazetelor de pe- ' 
refe care apar în cadrul minelor, 
întreprinderilor, șantierelor Văii j 
•fiului. Constituie o vie dovadă a i 
muncii creatoare a colectivelor de 
redacție faptul că la majoritatea 
gazetelor de perete apar articole 
axate pe probleme importante, ac
tuale, care sînt citite cu interes 
de către oamenii muncii. A cres
cut combativitatea gazetelor de 
perete; tot mai multe din mate 
rialele publicate au un caracter 
concret, mobilizator.

Apropierea încheierii concursu
lui gazetelor de perete, a dat un 
nou imbold activității colectivelor 
de redacție ale gazetelor de pe 
rele.

Timpul care a mai rămas pînă . 
la încheierea concursului coincide 
Cu o perioadă in care au loc ac
țiuni de mare însemnătate pentru 
intensificarea luptei in vederea 
Îndeplinirii sarcinilor economice 
elaborate prin Directivele celui 
de-al Ifl-lea Congres al P.M.R în 
prezent, în toate minele și între 
prinderile, pe șantierele Văii Jiu
lui are loc dezbaterea cifrelor de 
plan pe 1953. Această acțiune, de 
o deosebită însemnătate, trebuie 
să-și găsească o largă reflectări- 
în edițiile gazetelor de perete

, Propunerile făcute de muncitori. 
. tehnicieni și ingineri în vederea 
■ îmbunătățirii organizării procesu

lui de producție, măsurile ce se 
iau pentru asigurarea Îndeplinirii 
ritmice, din prima zi de lucru a 
noului an, a sarcinilor sporite de 
plan pe 1963, experiența pozitivă 
dobindită de colectivele minelo!

sd 
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ediții 
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Inițiative care contribuie la reducerea 
prețului de cost

sarcină ce 
șantierului

continue a

aport de seamă la reducerea pre
țului de cost.

Sporirea volumului economiilor 
constituie o preocupare concretă, 
de zi cu zi, a tot mai multor bri
găzi de constructori. Merită evi
dențiat exemplul brigăzilor de zi-

4

Gazeta de perete
de ia T. C. Paroșeni
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trebuie 
principalele teme 

ce urmează să 
în următoarele

șt întreprinderilor, 
constituie 
articolelor 
publicate
Unele colective de 
qazeteior de perete 
«3 consacre acestor
Iii speciale. Pste o inițiativă bună 
care trebuie însușită și aplicată 
larg.

Prin oglindirea vie, mobilizatoa
re. a dezbaterii cifrelor de plan 
pe 1963, a problemelor ridicate cu 
acest prilej, gazetele noastre de 
perete iți vor îmbogăți tematica, 
vor contribui din plin la succesul 
pregătirilor în vederea înfăptuirii 
Cu succes a sarcinilor economice 
pe anul 1963.

Realizarea unui volum sporit de 
construcții de locuințe, de bună 
calitate și la un preț de cost re
dus — iată principala 
stă în fața colectivului 
nostru.

In vederea reducerii
prețului de cost, pe șantier se a- 
plică unele procedee de mare efi
cacitate. Astfel, în vederea redu
cerii consumului de cherestea, la 
confecționarea cofrajelor nu se 
mai folosește seîndură, ci tegofil 
(placaj), costul cofrajelor fiind ast
fel redus. Rezultatele bune in direc
ția reducerii costului lucrărilor au 
fost obținute și prin înlocuirea 
rumbetonului prin plăci de fibro- 
beton ca suport pentru montarea 
parchetului.

Noile proiecte care prevăd terase 
loc de acoperișuri la blocurile 
locuințe aduc, de asemenea, un

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

Fondurile asigurărilor sociale 
trebuie gospodărite cu grijă

oooaoooooaooooooooooooooooeoooocoooc

Gazeta de perete 
de pe șantierul Lupeni

seeoooeceooooeooeooeeesooooooooooeo ?

Stoica 
Sandu

in 
de

dări conduse de tovarășii 
Constantin, Albert Arpad, 
Tudor și Pop Alexandru care fo
losesc cu multă pricepere toate 
deșeurile de cărămidă, avînd în a- 
celași timp grijă ca lucrările exe
cutate să fie de bună calitate.

Dulgherii conduși de tovarășii 
Popescu Nicolae și Catrinoiu Ghe- 
orghe pun un mare accent pe refo-

losirea cofrajelor din tegofil. Dul- • 
gherii din aceste brigăzi acordă » 
o mare grijă demontării acestor * 
cofraje după priza betonului spre 
a nu le deteriora. Așa reușesc cons
tructorii din brigăzile conduse de 
dulgherii Popescu Nicolae și Catri
noiu Gheorghe să folosească ace
leași cofraje de cîte 25—30 de ori.

La rîndul lor. instalatorii de apă 
din brigada condusă de tov. Istodor 
Vintilă au găsit resurse de redu
cere a prețului de cost al lucrări
lor prin folosirea la rețeaua de 
ventilație a materialelor plastice, 
a capetelor de țevi rămase de la 
alte lucrări. Brigada acordă mul
tă atenție manipulării materialelor 
sanitare pentru a nu le deteriora.

Se cere ca din experiența aces
tei brigăzi să învețe și instalatorii 
de sub conducerea 
Pavel Pantilimon, 
privește folosirea 
tic la rețeaua de 
semenea, această 
folosească tuburi
în locul celor scurte, deoarece la 
folosirea tuburilor scurte sînt ne
cesare mai multe mufe. Prin folo
sirea tuburilor lungi se micșorează 
numărul de mufe folosite reducin- 
du-se astfel prețul de cost pe me
trul liniar de instalație. Totodată 
se pot realiza pe această cale și 
economii de timp, întrucît monta
rea unui număr mai mare de mufe, 
cînd se folosesc numai tuburi scur
te, necesită un volum mai mare 
de muncă.

Se poate vedea că pe șantierul 
nostru există experiență, inițiative 
valoroase, prin a căror folosire 
putem spori economiile, putem ob
ține succese în reducerea prețului 
de
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tovarășului 
mai ales în ce 

materialului plas- 
ventilatie. De a- 

brigadă poate să 
lungi de fontă
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Asigurările sociale de stat con
stituie o vie expresie a grijii pe 
care statul nostru socialist o 
poartă tuturor celor care muncesc. 
Asistenta medicală gratuită, fon
durile mari alocate de statul nos
tru pentru pensii de bătrinețe, in
validitate, ajutoare bănești în caz 
de incapacitate temporară de mun
că, pentru măsuri de prevenire a 
îmbolnăvirilor și refacerea sănă
tății, pentru trimiterea la odihnă 
si tratament în stațiunile balneo
climaterice oglindesc marea grijă 
a partidului și gu
vernului față de 
om

Numai din uni
tatea noastră — 
preparația Petrii» 
au fost trimiși fn acest an la odih
nă și tratament peste 200 munci
tori, ingineri, tehnicieni și funcțio
nari. printre care se numără tova
rășii Moldovan Traian, Mîhăilă Au
relia, Ghenea IIie. Sindicatul pre- 
uaratiei manifestă o deosebită grijă 
pentru Îmbunătățirea asistenței me
dicale, pentru refacerea sănătății 
fn caz de boală.

Se impune Insă necesitatea de a 
veghea ca fondurile de asigurări 
sociale să nu fie irosite zadarnic.

La preparația Petrila au existat 
cazuri cind au fost prezen
tate certificate de boală pentru 1-2 
zile de către T. Tătar și Ionesau 
Dumitru pentru... beție. Nu putea 
să nu stirnească nedumeriri și fap
tul eă tov. Trufaș Traian, plecat la 
o clinică din Cluj, a prezentat două 
certificate medicale de la o circum

scripție medicală de lingă... Satu 
Mare. O abatere a constituit și a 
ceea că tov. Telegredean Ștefan, 
după ce a obținut o foaie de boală, 
a plecat din 
medicului. Cît 
dacă în acest 
călătorie ?

Comisia 
pe lingă 
anulind 
lă. Să

localitate fără avizul 
a fost el de bolnat 
timp a întreprins <•»

asigurări sociale de

Gazeta de perete 
de la preparația Petrila

boa- 
ho-

de
cu
a trage

de 
sindicat a procedat just 
aceste foi 

combatem
tărîre tendința unora de 
chiulul cu foi de boală în buzunar.

Se pune, de ase
menea, întrebarea: 
de ce unii me
dici eliberează cu 
multă ușurință cer
tificate de boală, 

aceasta tendința deincurajind prin 
chiul ?

Vorbind despre folosirea cu grijă 
a fondurilor asigurărilor sociale, nu 
se poate trece cu vederea nici ca
zul tovarășului Bidiga Lazăr. El a 
obținut un bilet de tratament în 
stațiunea Olănești. Dar în loc să 
se trateze, el a folosit biletul nu
mai pentru o călătorie într-o loca
litate din apropierea 
tea tovarășul Bidiga 
că și fără biletul de 
re trebuia folosit de
tor dornio de a-și reface sănăta
tea in această stațiune.

Iată cîteva cazuri care 
trebuie acordată o grijă 
folosirii juste a fondului 
rări sociale.

RUDOLF GALINSKI 
preparația Petrila

stațiunii. Pu 
să călătoreas- 
tratament, ca- 
un alt munci-

arată că 
deosebită 
de asigu-
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Kt! așa se participă la concurs tovarăși de la U.R.U.M.P.!
Articolele aflate în prezent la 

gazeta de perete a Uzinei de repa
rat utilaj minier Petroșani au fost 
afișate unele în luna octombrie, 
altele în noiembrie. Stagiul fiecă
rui articol la gazetă este de 1—2 
luni. Dacă ani reproduce și titlu
rile celor patru articole aflate la 
gazetă, s-ar putea vedea că ele nu 
sînt axate pe principalele preocu
pări ale acestui harnic colectiv.

Cîte evenimente importante nu 
s-au petrecut în viața colectivului 
uzinei în acest interval de timp ! 
Secția construcții metalice — frun
tașă pe uzină — a anunțat prima 
îndeplinirea planului anual înainte 
de termen. Curînd după aceea în
tregul colectiv al uzinei a îndepli
nit planul anual, obținînd astfel un 
succes de seamă în întrecerea so
cialistă. Pe poarta uzinei au ieșit 
produse noi, care fac cinste 
U.R.U.M.P.-ului, între care o loco
motivă electrică cu troley pentru 
transportul Ia suprafață, construită 
în cea mai mare parte în secțiile 
uzinei. E pe terminate reconstruc
ția halei turnătoriei, s-au făcut a- 
menajări în hala secției construc
ții metalice, a fost recuperată In- 
tr-un timp record rămînerea în ur
mă la sortimentul armături metali
ce de galerii, rămînere în urmă ca-

de Ia
ci te va 
putea 

perete.

re a existat datorită lipsei 
minate. Acestea sînt numai 
din faptele despre care se 
scrie articole la gazeta de

Acum, în uzină, are loc dezbate
rea cifrelor de plan pe 1963. Mun
citorii, tehnicienii și inginerii caută 
noi resurse de creștere a produc
tivității, de sporire a economiilor, 
se stabilesc măsuri de îmbunătă
țire a calității producției, se iaul 
angajamente mobilizatoare în în
trecerea pentru îndeplinirea pla
nului pe 1963.

E de neînțeles cum toate aceste 
fapte au trecut neobservate de că
tre colectivnl de redacție al gaze
tei de perete. E de neînțeles, de
oarece gazeta de perete de la 
U.R.U.M.P. și-a anunțat participa
rea Ia concursul organizat de re
dacția ziarului nostru intre gazetele 
de perete din Valea Jiului. Pe de 
altă parte, Ia unul din concursurile 
organizate în trecut de ziarul nos
tru, gazeta de perete de la 
U.R.U.M.P. a obținut unul din pre
mii avînd ca responsabil tot pe tov. 
Șerban Francisc, actualul respon
sabil al colectivului de redacție.

Acum care e situația ?
De fapt această lutrebare trebuie 

să și-o pună și tov. Găgeanu Du-

mitru,
partid din uzină, deoarece este știut 
faptul că gazeta de perete ocupă 
un loc de seamă în ansamblul 
muncii politice desfășurate în ve
derea mobilizării colectivului uzi
nei la înfăptuirea sarcinilor econo
mice. Se vorbește despre faptul că 
ar fi fost programată de către co
mitetul de partid o analiză a acti
vității colectivului de redacție al 
gazetei de perete, spre a se vedea 
de ce lucrurile nu merg așa cum 
trebuie. Dar această analiză se a- 
mină, iar gazeta de perete, cu ar
ticolele ei vechi, tinde să devină o 
piesă de muzeu.

Viața în uzină clocotește, tova
răși din colectivul de' redacție al 
gazetei de perete I De ce lăsați ca 
gazeta de perete să rămînă depar
te, străină chiar, de problemele ca
re frămîntă în prezent muncitorii 
uzinei ?

Iată o 
răspuns 
puns la
rea de măsuri care să dea viață ga
zetei de perete, să facă din ea un 
mijloc de popularizare a succese
lor colectivului uzinei, de răspîn- 
dire a experienței înaintate, de 
combatere a lipsurilor care mai e- 
xistă.

secretarul comitetului de

întrebare care necesită un 
grabnic. Cel mai bun răs- 
această Întrebare este lua-

cost al construcțiilor.
VALENTIN C’RSTOIU 

șantierul Lupeni

Morii participa activ 3 
ia mișcarea de inovații 3

Mișcarea inovatorilor a luat în J 
ultimii ani un puternic avînt, con- 1 
tribuind diu plin la introducerea j 
tehnicii noi, la perfecționarea uti- 3 
lajelor și proceselor tehnologice, 3 
la utilizarea mai bună a capacită- j| 
tilor de producție în vederea creș- j 
terii productivității muncii și re- 3 
ducerii prețului de cost. 3

In urma muncii politice desfă- J 
șurate de organizația de partid, a 3 
sprijinului primit din partea ca- 3 
blnetului tehnic, mișcarea inova J 
torilor a cuprins numeroși mun- j 
citori, tehnicieni și ingineri de la 3 
termocentrala Paroșeni. Ca urina- 3 
re, la cabinetul tehnic au fost J 
zentate de la începutul anultii si j 
pînă în prezent un număr de 50 3 
inovații, din car? 38 au și 
aplicate in procesul de producții 2 
Valoarea economiilor antecalculate 
în urma aplicării inovațiilor se 
ridică la suma de lei 1 300 000, iar 
a celor postcalculate — la suma 
de lei X30 000.

Semnificativ este faptul că mun
citorii ocupă un loc de seamă în 
rîndul inovatorilor. Astfel, peste 
60 la sută din numărul inovațiilor 
propuse aparțin muncitorilor 
Printre inovatorii fruntași se nu
mără tovarășii : Mirșiu Aristică, 
Nagy Ștefan, Gulyas A., Vettel R. 
și alții. Inovații valoroase au pro
pus, de asemenea, tovarășii: Taș- 
nady I., Crainic P., Surmei M., 
Căpătînă V., Pătrașcu Gh. din rîn
dul inginerilor și tehnicienilor

♦ ♦ 
*|

FOMINO EUGEN 1
responsabilul cabinetului tehnic 

termocentrala Paroșeni

Gazeta de perete din sectorul IV — mina Aninoasa

Congresul al Ill-lea al P.M.R. a 
trasat o sarcină importantă indus
triei minere privind reducerea con
tinuă a consumului de material 
lemnos la susținerea galeriilor și 
abatajelor.

Pătrunși de dorința sinceră de 
a contribui la realizarea acestei 
sarcini, colectivul sectorului IV al 
minei Aninoasa folosește cu pri
cepere posibilitățile de reducere a 
consumului de material lemnos.

Astfel, s-a trecut la armarea ex
clusivă în beton și metal a gale
riilor orizontale precum și a pla
nurilor înclinate, reușindu-se ast
fel să se reducă simțitor consumul 
de lemn de stejar.

Cea mai mare pondere în pro
ducția sectorului nostru o au a- 
batajele cameră, unde pînă nu de 
mult susținerea se făcea 
lemn. Incepînd din luna 
acestui an, s-a trecut pe 
gă la aplicarea susținerii

numai în 
aprilie a 

scara lar- 
mixte în

I

• j
♦

lemn și stîlpi metalici tubular! tel 
lescopici. Pe această cale s-a reuJ 
șit să se reducă consumul de mol 
lid cu 4,4 m.c./1000 tone în aMfeaJ 
jele cameră nr. 9 și 13 de pe ^raJ 
tul 3. Este vrednică de evidențiat] 
priceperea cu care aplică noul sis] 
tem de armare membrii brigăzii] 
conduse de tov. Steț Petru, Iancj 
Victor și Codrea Gheorghe. In a- 
batajul cameră nr. 9, de exemplu] 
există stîlpi care la cea de-a 3-a 
refolosire nu au suferit nici o de
formare. Aceasta datorită montării 
și răpirii corecte a acestor stîlpi. 
Se impune ca tehnicienii sectoru
lui să studieze cu atenție această 
experiență și să ajute toate brigăj 
zile din abatajele cameră să o a- 
plice cu succes, pentru a obține 
astfel realizări sporite în reduce
rea consumului de material lem
nos.

C. VASILE
Sectorul IV — mina Aninoasa
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Gazeta de perete de la U. E. V.

Aspect atrăgător, ediție învechită
Așezată în mijlocul curții uzinei, 

gazeta de perete de la uzina elec
trică din Vulcan atrage atenția tu
turor trecătorilor. Aceasta pe bună 
dreptate. Gazeta de perete are un 
aspect atrăgător: o vitrină execu
tată cu gust din sticlă și marmură, 
rubricile gazetei sînt așezate 
fond desenat care schițează 
Este firesc deci ca, atras de 
tul exterior al gazetei de 
să te apropii eu curiozitate
a cerceta și articolele expuse. Dar 
te așteaptă o dezamăgire. In locul 
unei ediții interesante care să cu
prindă materiale în legătură cu rea
lizările colectivului uzinei, acum în 
preajma sfîrșitului de an, la ga
zetă se găsesc cîteva articole în
vechite, îngălbenite de vre-

pe un 
uzina, 
aspec- 
perete 
pentru

me. stîrnț 
peri

lor în 
a re»

Ce interes pot 
aceste articole cînd în 
oada scursă de la afișarea 
munca sa, colectivul uzinei
purtat succese de seamă; și-a în
deplinit sarcinile anuale de produc
ție, se pregătește ca din prima zi 
a noului an să înceapă o activi
tate rodnică pentru obținerea de 
noi succese. Ar fi timpul ca tov. 
Blaj Sabin, responsabilul colectivu
lui de redacție, Bendea Nicolae, 
secretarul colectivului și tov. Jurca 
Victor, responsabil cu munca ^de 
agitație în biroul orgaifizațieUfee 
bază din uzină să se trezească din 
amorțeală și să asigure ca activi
tatea gazetei de perete să cores
pundă preocupărilor colectivului 
uzinei.

I. D
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Din activitatea organizațiilor de partid 
de la mina Aninoasa

Toți cursanții, prezenți 
la învățămînt

Una din problemele cărora 
bază din sec-
minei Aninoa- 
atenție este 

învățămîntului

bi-

fie superi-

mobilizare 
la învăță-

stit, preocupat mereu de îndeplini
rea sarcinilor ce i-au fost trasate. 
Merită să fie primit în rîndurile 
candidaților de partid — așa l-au 
caracterizat tovarășii Buftea Gheor- 
ghe, Popescu Dumitru și Jitariuc 
Leon sare au luat cuvîntul în a- 
dunarea generală.

In aceeași adunare generala, 
rîndurile membrilor de partid din 
organizație au cressut cu încă un 
tovarăș. Dovedind preocupare pen
tru îndeplinirea sarcinilor ce le-a 
avut în perioada candidaturii, lă
cătușul Nuna Petru a fost primit 
cu unanimitate de voturi în rln- 
durile membrilor de partid.

roul organizației de 
torul VI transport al 
sa je acordă multă 
buna desfășurare a
de partid. Noul birou al organiza
ției de bază și-a fixat ca obiectiv 
să creeze toate condițiile necesare 
desfășurării învățămîntului de 
partid în așa fel încît în acest an 
rezultatele obținute să 
oare anilor trecuți.

Astfel, printr-o bună 
a cursanților, frecvența
mînt s-a îmbunătățit de la lecție 
la lecție, ajungînd ca la ultima lec
ție, predată săptămîna trecută, am
bele cursuri — serale — anul I 
și II — să aibă o fercventă de sută 
la sută. In ajutorul tovarășilor 
Feher Ștefan și Niță Viorel, pro
pagandiști ai celor două cercuri, 
organizația de partid a trasat ca 
sarcină unor membri din birou să 

țse ocupe de mobilizarea cursanți
lor la învățămînt. Printre cei mai 
conștiincioși cursanți, care frec
ventează cu regularitate ședințele 
de învățămînt și dau răspunsuri 
bune la seminar» se numără tova
rășii Oneasă loan, Gogită Petru, 
Astaloș Ludovic și Dobrișan

Măsuri luate din timp
mina Aninoasa 
cifrelor de plan 
cadrul sectoare- 
partid pe mină

în 
de 
baza unui plan de 
de desfășurare a 

locul unde

Ilie.

Se întăresc rîndurile 
organizației de bază

Cel mai tînăr candidat de partid 
din organizația de bază a secto
rului 
rarul 
sătuș

VIII electromecanic este 
Lăcătuș Adolf. Tovarășul Lă- 
este un muncitor bun.

fie-

cin-

In prezent, la 
are loc dezbaterea 
pe anul 1963 
lor. Comitetul 
a stabilit, pe 
măsuri, modul
dezbaterilor, data și 
vor avea loc ședințele de lucru. 
Pentru a asigura buna desfășurare 
a dezbaterii cifrelor de plan, co
mitetul de partid a repartizat mem
brilor din comitet sarcina să parti
cipe la ședințele ce vor avea loc 
în cadrul sectoarelor. La dezba
teri au fost delegați și tovarăși 
din conducerea minei, din partea 
comitetului de sindicat și a comi
tetului U.T.M. Secretarilor organi
zațiilor de bază din sectoare le-a 
fost trasată sarcina să asigure o 
bună mobilizare a muncitorilor la 
ședințe. Măsurile luate de comite
tul de partid asigură desfășurarea 
în condițiuni bune a dezbaterii 
cifrelor pe anul 1963.
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RĂSFOIND CATALOAGELE
Pe masa de lucru a directorului 

de stud'i loan Dumitru, de ia 
Școala profesională din Petro
șani se aflau 3 cataloage îmbră
cate în pînză roșie.

Să răsfoim puțin aceste cata
loage.

Pe prima pagină citim un nu
me „Golda Aurel, electrician de 
mină". La rubricile materiilor 
economie politică, desen, tehnuio- 

meseriei, protecția muncii 
sint doar două categorii de note 
- 8 și 9.

Răsfoiești catalogul In conti
nuare. Un alt nume: loan Mar- 
tinescu, tot elec
trician de mină.
La 
de 
10.
să

ÎNSEMNĂRI 
DE REPORTER

lectric executat cu mult gust și 
care te încredințează că elevul 
care l-a executat a reușit ca In 
3 ani de învățătură să-și însu
șească meseria pe care și-a ales-o. 
Pe o etichetă de sub acest trans
formator sta scris un nume: Col
ți a Aurel, electrician de mină. A- 
lături se găsesc două lămpi de 
miner caie nu se deosebesc cu 
nimic de cele executate de iabricd 
in serie. Această colecție este 
îmbogățita cu strunguri in minia
tură, mașini de ștantat, chei fran
ceze, troley pentru mină, căru
cioare, ciocane, dălți, clește și 

alte scule, rod 
al nuncii elevi
lor școlii prole- 
sioeae din Petro
șani.

După ce am vizitat această ,ex
poziție", directorul școlii ținu să 
completeze:

— Acestea sin! numai o parte 
din exponatele băieților noștrL in 
tiecare an relnnoim această vi
trină și spre bucuria noastră o- 
biectele de probă sint executate 
din ce in ce mai bine, iucru ce 
dovedește că elevii se străduiesc 
să-și însușească tot mai temeinic 
meseria pe care și-au ales-o.

dinainte de a părăsi clădirea 
școlii profesionale am răsfoit cl- 
teva documente vechi. O eviden
ță consemnează că școala de u- 
certlci din Petroșani intre anii 
1920—1943 a fost absolvită de 
322 de 
in acest 
Petroșani
elevi. Anul viitor capacitatea șco
lii se va miri ajungind ia 8 clase 
paralele.

Am mai aflat un amănunt : In 
acest an școlar, Trustul minier 
Oltenia, va primi primul lot de 
electricieni de mină calificați de 
școala profesională de ucenici din 
Petroșani.

©

(Urmare din pag. l-a) primit

mai rămas din decembrie pen- 
ca să muncească in a$a fel in

mentelor de întrecere au 
minerii, tehnicienii și inginerii sec
torului din partea tov. Lazăr Da
vid, prim-secretar al Comitetului 
orășenesc de partid Petroșani 
Luind cuvîntul in adunarea colec
tivului de la sectorul 1 A. vorbito
rul a recomandat organelor de 
conducere tehnice și politice să 
pună accent în noul an pe sporirea 
randamentelor la extracția cărbu
nelui, îmbunătățirea calității pro
ducției și a condițiilor de muncă 
prin introducerea tehnicii noi, pe 
Întărirea disciplinei în care scop 
să fie întărită munca politică de la 
om la om. 
muncă și 
partid și a 
din sector.

Tovarășul
minei Teodorescu Constantin a asi
gurat colectivul sectorului I A că 
va primi 
conducerii 
ridica cu 
la nivelul
a angajamentelor luate pe anul 1963.

fel 2 categorii 
note: 9 și
Am început 

le notez nu- *
mele și rezultatele la învățătură 
Directorul școlii mă privi iscodi
tor și îmi zimbi, apoi mi se adre
să :

— O să aveți cam mult de no
tat. Avem mulți elevi buni la 
învățătură așa că o să lie cam 
greu de ales. Gheorghe Goia, 
loan Popa, Dumitru Călugăru 
Constantin Dăneț și loan Daj 
sint doar cîtiva dintre cei ce au 
note numai de la 8 In sus. Dar 
să nu credeți că ei sint buni nu
mai la învățătură. Si ia practică 
au dat rezultate bune. Unii din ei 
pot să facă față Încă de pe acum 

g la munci care cer o Înaltă caliii- 
8 care. Pentru ca să vă identiUcați 
| putefi vizita expoziția cu lucrări 
g de probă executate de elevii noș- 
g tn, viitorii muncitori calificați 
8 pentru industria noastră minie- 
I - 

8 -Jn 
g direa 
o să de c 
o amenajate cu gust diferite scule,
O
g mașini și utilaje miniere în mi- 
8 niatură. Sus, In colțul sting, a- 
8 trage atenția un transiormator e-

Îmbunătățit stilul de 
rolul organizației de 

organizațiilor de masă

holul de la intrarea in clă- 
școlii, atenția iți este atra- 
o vitrină mare, in care sint

de brigadă ca Miăilă Alexan- 
Feher Vasile și Velek loan 
angajat să dea între 120—140 
de cărbune peste plan, 
sprijinul îndeplinirii angaja-

inginer șef adjunct al

de 
A a 
teh- 
pre- 
fost

tot sprijinul din partea 
exploatării pentru a se 
activitatea de producție 
noilor sarcini de plan si

eievi, Ir. timp ce numai 
an cursurile școlii din 
sini turnate de 48? de

FL. ISTRATE
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! I.l.P.L Petroșani 
| VĂ INVITĂ 

S Să petreceți revelionul 
£ 1962-1963 la unul din res- K 
S taurantele sau bufetele ® 
£ T.A.P.L. din orașele Petro-g 
£ șani, Lupeni, 
£ trila, Lonea, 
8 Is crom.
$ Se va servi 

bogat și variat $ 
AAu^ică și dans $ 

pînă în ?ori 5 
După orele 24 
diferite surprize $ 

Locurile fiind limitate, | 
rețineți mese din timp. 4 

w
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N0TA: Cine îngrijește utilajul ?
De peste două luni de zile, la 

termocentrala Paroșeni funcționea
ză o instalație pentru captarea ce
nușii uscate, necesare la produc
ția prafului hidrofob. Această in
stalație a fost executată de șan
tierul 9 Petroșani. împreună 
B.U.T. — Livezeni.

In perioada care a 
montarea ei, această 
a mai fost îngrijită
angrenajele benzii de transport sint 
nereparate, neunse, cauciucul ben
zii este deteriorat iar motorul e-

cu

la 
nu

Vulcan, Pe- 
Aninoasa și

un meniu

trecut de 
instalație 
de nimeni t

lectric este 
de cenușă 
moment este periclitat de un scurt
circuit Tot aici, la punctul de în
cărcare a cenușii din siloz în ma
șini, datorită manipulării necores
punzătoare, a căzut pe 
cenușă încît nici mașinile 
pot face încărcarea cum

Cine îngrijește utilajul, 
ția de aici ? Conducerea

așa de înfundat cu praf 
uscată, încît în orice

jos atîta 
> nu mal 

trebuie, 
instala- 

șantieru- 
lui 9 Petroșani și B.U.T. — lAve- 
zeni au uitat de obligațiile ce le 
revin ?

au 
tru 
abataje la scosul cărbunelui incit 
sfîrșitul anului să găsească colec
tivul sectorului I A cu angajamen
tul anual ia producție îndeplinit 
integral. Brigadierii și-au luat tot
odată angajamente și pentru anul 
viitor. Astfel, șeful de brigadă 
Dascălu Dumitru s-a angajat în 
numele brigăzii pe care o conduce 
să extragă în anul 1963 peste plan 
200 tone de cărbune cu conținut 
de șist sub norma de calitate pre
văzută. Un angajament de 200 tone 
și-au luat și brigadierii Rotam Du
mitru și Căilă Vasile, iar Fosto A- 
lexandru, Gligor Nicolae, Stuparu 
Alexandru cite 150 de tone. Alt; 
șefi 
dru, 
s-au 
tone

In
mentelor de întrecere luate pe a- 
nul viitor și a noilor sarcini 
plan, conducerea sectorului I 
preconizat un plan de măsuri 
nico-organizatoric pe care l-a 
zentat în adunare și care a
completat cu propunerile făcute de 
participants la discuții, aducîn- 
du-i-se îmbunătățiri. Printre altele, 
în planul de măsuri se prevede: 
intrarea în exploatare în trimestrul 
IV a stratului 3 blocul I printr-un 
abataj frontal pe înclinare, com- 
pletîndu-se în acest fel necesarul 
liniei de front. Pentru desfășura
rea transportului în bune condi- 
tiuni la orizontul 565 se va intro
duce pe traseul de aici o nouă lo
comotivă electrică LAM-8,- se va 
ream»naja galeria de transport din 
culcușul stratului 3 orizontul 590, 
iar galeria din culcușul stratului 
3 orizontul 723 va fi rearmată cu 
inele de boltari. Tot pentru îm- 
bunătățiraa transportului în sec
tor se va reprofila galeria dublă 
de la puțul Ileana. In abatajele 
cameră din sector va lua o mare 
extindere armarea mixtă, iar în ga
leriile noi aflate în săpare sus
ținerea metalică cu armături T.H., 
ceea ce va duce la reducerea în 
continuare a consumului de lemn, 
la obținerea de economii.

Indicații prețioase despre felui 
cum trebuie să muncească pentru 
realizarea cu succes a sarcinilor de 
plan pe anul 1963 și a angaja-

Controlul medica! periodic, mijloc de prevenire 
a cancerului

a-
nu
Șl

parate care constituit numai sta
diul de început al cancerului. Dacă 
toate aceste situații ajung să fie 
cunoscute de medic, în mod sigur 
bolnavii respectivi vor beneficia de 
tratament, se vor vindeea.

De aceea, fiecare cetățean are 
obligația de a se prezenta 
periodic, cel puțin odată 
la consultație medicală la 
scripția teritorială sanitară
dispensarul de întreprindere chiar 
dacă nu se simte bolnav. Prin a- 
cest control medicul poate pune 
diagnosticul de „sănătos" sau e- 
ventual va sesiza unele modificări 
De care omul respectiv nu le 
servase sau nu le acordase 
o importantă.

Dacă cineva la un moment
»agă de seamă că în organismul 
său se petrec unele lucruri — chiar 
puțin însemnate — care pînă aci 
nu le simțea, atunci eu atît mai 
mult are obligația să meargă la 
medic pentru consultație. In acest 
caz poate fi vorba de o boală oa
recare pentru care primește tra
tamentul corespunzător, dar cu a-

in mod 
pe an, 
aircum- 
sau la

ceastă ocazie medicul poate desco
peri existența cancerului. Alteori 
însă îndărătul unor suferințe sau 
semne de misă importanță se 
poate ascunde cancerul la începu
tul lui. Văzut de medic în acest 
moment bolnavul va putea fi 
tat și vindecat cu succes.

Trebuie știut că tumorile 
ligne sau cancerul se poate
cunde îndărătul unor suferințe ale 
organismului din cele mai variate, 
din cele mai diferite ca: sîngerări, 
umflături, locuri 
seală, slăbiciune

Să nu lăsăm 
cări nearătate la
ducem la persoane străine de sec
torul medical, căci astfel întîrziem 
momentul prielnic pentru vindeca
rea cazurilor confirmate.

Statul nostru de democrație 
populară ne pune la dispoziție po
sibilități largi de a ne păstra șt 
Întări sănătatea, de a preveni și 
combate 
tămîne 
plih I

tră

ma-
as-

cancerul se poate opera cu 
succes, în alte cazuri el 

fi „topit" cu ajutorul raze- 
a unor medicamente care

Cancerul este una din bolile 
grave care însă mai bîntuie în lu
me. Astăzi se fac în multe țări, in
clusiv în țara noastră, din partea 
oamenilor de știință, eforturi mari 
pentru a găsi medicamentul vin
decător. $i cercetările de pină 
cum lasă să se întrevadă că 
mai este departe timpul cînd 
acest flagel va putea fi lichidat

Există insă și astăzi posibilități 
de vindecare a cancerului dacă îl 
descoperim din timp, pină nu a 
reușit să se dezvolte sau să se 
răspîndească în organism. In unele 
cazuri 
deplin 
poate 
lor și
deja au efect în acest sens.

Problema principală în etapa ac
tuală este deci să fie descoperit 
la timp. In acest scop rolul cel 
mai important îl are cetățeanjil în
săși. Există unele îmbolnăviri ea- 
ro netratate medical se transfor
mă în cancer după cum există u- 
nele modificări în corpul omenesc 
la nivelul diferitelor organe și a-

ob- 
nlci

dat

dureroase, obo- 
etc.
asemenea modifi- 
medic. Să nu ne

diferite îmbolnăviri. Ne 
numai să le folosim din

Dr. PONOVA TEODOR

I
 PENTRU

LUNA CADOURILOR

1 — 31 decembrie
Magazinele de produ- 

se industriale din orașul 
;! Petroșani, au pregătit din ' 
;! vreme un bogat sorti- ' 
;! ment de :
; i — Tricotaje

— Articole de gaian- | 
!; ierie
S — Lenjerie ;

— Confecții
— încălțăminte
— Jucării ;
— Diferite pachete 

cu cadouri
— Podoabe pentru 

pomul de iarnă '
din care puteți alege pen- < 
tru cei dragi un cadou > 

util și frumos.|[ T.A.P.L. Petroșani ii
II Organizează deservirea reve- ■;
ii lionului 1962—1963 Ia toate în- H 
i: treprinderile și organizațiile de ;;
ii masă Ia care este solicitat.

Comenzile șî orice alte in- ii 
li formații se pot primi la sediul i: 

• trustului Ia serviciul comercial 
ii din strada Republicii nr. 104, •; 
ii telefon 287 pînă Ia data de 20 >;

decembrie 1962.

Citiți în „FIacăra“
nr. 50 din 1962

— 1000 de prieteni — însem
nări despre biblioteca-mamă și 
puii ei dintr-o uzină de pe Va
lea Prahovei.

— La casa Crema se clatină 
ziduri — atunci cînd semnele 
furtunii se întețesc la Ciuda'd de 
Guatemala.

In curînd pe ecrane noi pro
ducții romînești.

— „Omul de lîngă tine" sce
nariu Paul Everac, regia Horia 
Popescu.

— „A fost prietenul meu" 
scenariu Dumitru Carabăț și Mir
cea Mohor, regia Andrei Blaiar.

— Un nou film după volumul 
lui Frahclsc Munteanu „Tierra di 
Slenna" în regia lui Mlrcea Mu- 
reșan, este gata pe platourile de 
la Buftea.

— O schiță de Luigi Piran
dello : „Cioara descoperă lumea".



STEAGUL ROȘU

Manoiis Glezos a fost pus în hberfate

par v-ss-. ~ț
l •• .«S&Ț- /

De patru ori mai înaltă 
decît Niagara

artificială de pe rîul 
Kirghizia de sud — de 
mai înaltă decît cunos-

FRUNZE 15 (Agerpres). — TASS 
transmite: 

' Cascada
Narîn din 
patru ©ri
cuta Niagară — va pune în func
țiune turbinele hidrocentralei elec
trice de mare altitudine Toktogul.

Specialiștii sovietici au proiec
tat pentru ea turbine de tip radial- 
axial cu o putere totală de 1 600 000 
kW, su 400 000 kW mai mult decît 
s-a prevăzut anterior.

O asemenea eentrală electrică 
de mare capacitate, înălțată într-o 
zonă cu mișcări seismice frecven
te, este prima în practica mondială 
a construcției de hidrocentrale. Ea 
va furniza cea mai ieftină energie 
electrică din țară.

ATENA. De la corespondentul 
Agerpres Al. Gheorghiu :

La 15 decembrie eroul național 
al Greciei Manoiis Glezos a fost 
pus în libertate din închisoarea 
Averoff din Atena, unde se afla

în detențiune. Glezos, care mai a- 
vea de executat un an de închi
soare, a fost grațiat.

Eliberarea lui 
mare victorie 
oamenilor de

o
a
întreaga lume.

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

Glezos constituie 
a poporului grec, 
bună credință din

—=0=—

Sporește numărul 
orașelor și așezărilor 

de tip urban din U.R.S.S.
MOSCOVA 15 (Agerpres). TASS 

transmite:
In ultimii 25 de ani numărul o- 

rașelor și așezărilor de tip urban 
din U.R.S.S. a crescut de peste 
două ori, iar numărul populației 
orășenești de peste trei ort 
zent în Uniunea Sovietică 
1 735 de orașe și 3 258 de 
de tip urban.

Suprafața 
rașe (fără 
tip urban) 
hectare.

Această 
numărului 
tip urban
dezvoltării impetuoase a industriei 
sovietice.

In pre
există 

așezări

ocupată numai 
teritoriul așezărilor de 
depășește 7 milioane

de o-

creștere vertiginoasă a 
orașelor și așezărilor de 

din U.R.S.S. se datorește

Arabia Saudită și Iordania continuă 
acțiunile subversive îa granița cu Yemenul

SANAA 15 (Agerpres).
Intr-o cuvîntare rostită la 14 

decembrie la postul de radio 
Sanaa, președintele Republicii Ye
men. mareșalul Abdallah Sallal a 
anunțat eă în cursul ultimelor 24 
de ore unitățile yemenite de gră
niceri au ucis 53 de agenți. înar
mați care au fost trimiși de auto
ritățile saudite în Republica Ye
men. După 
mele zile 
din Arabia 
intensificat
ve împotriva Republicii 
mareșalul Sallal a declarat

—=0=—

ce a amintit că in ulti- 
regimurile reacționare 
Saudită și Iordania au 
acțiunile lor subversi- 

Yemen.
Că

Un nou bloc militar 
de inspirație nord-americană

PANAMA 15 (Agerpres).
Agenția Prensa Latina anunță că 

la conferința miniștrilor afacerilor 
externe ai Organizației țârilor A- 
mericii Centrale — ODELCA. (or
ganizație creată în anul 1951 și din 
care fac parte Guatemala, Salva
dor, Nicaragua. Honduras și Costa 
Rica) ce se desfășoară în prezent 
în capitala statului Panama, s-a 
hotărît crearea unui blew militar 
al țărilor din America Centrală 
numit Consiliu de apărare al Ame- 
rlcii Centrale.

Noul bloc militar — creație a 
diplomației americane — are me
nirea de a pregăti in țările Ame- 
ricii Centrale noi grupuri de mer
cenari pentru activitate subversivă 
Împotriva Cubei revoluționare.

---------------=- --------------

Scade continuu nivelul de trai al oamenilor 
muncii in țările dominate de S. U. A.

PORTO RICO

și joi 93 de agenți iorda- 
saudiți au fost uciși în 
încercau să treacă fron- 

Yemen. Asupra unui mare 
fost 

Și

miercuri 
nieni și 
timp ce 
tiera în
număr din acești agenți au 
găsite pașapoarte false, precum 
o mare sumă de bani falsi.

-=©=—

MOSCOVA. Editura de stat pen
tru literatură politică a scos de 
sub tipar cel de-al treilea volum 
al rapoartelor și cuvîntărilor lui 
N. S. Hrușciov intitulat „Construc
ția comunismului in U.R.S.S. și dez
voltarea agriculturii".

Volumul cuprinde rapoarte, cu
vântări și convorbiri ale lui N. S. 
Hrușciov din perioada ianuarie 
1958 — mai 1959.

VARȘOVIA. In apropiere de o- 
rașul Konin, lingă mina de căr
bune Pontnuw, dată recent în ex
ploatare, a început construirea u- 
nei uzine de aluminiu. Pe șantie
rul care se întinde pe o mare su
prafață apar întreprinderile care 
vor produce o cantitate de metal 
argintiu mai mare decît întreaga 
producție actuală de aluminiu a 
R. P. Polone.

BONN. O puternică explo
zie s-a produs vineri într-o 
mină din localitatea vest-ger- 
mană Merkstein situată în a- 
propiere de frontiera olandeză.

In urma exploziei cinci mi
neri și-au pierdut viața, iar 
alți doi care au suferit grave 
arsuri în timpul exploziei au 
decedat la spital.

HAVANA 15 (Agerpres).
ani de la instaurarea 

dominației S.U.A. asupra statului 
Porto Rico, portoricanii se alimen
tează din ce în ce mai rău, supra
fețele însămînțate sînt în continuă 
scădere, iar salariile muncitorilor 
sead continuu" — astfel caracte
rizează situația actuală din Porto 
Rico revista „Panorama Economico 
Latino Americano", care apare la 
Havana.

Numărul șomerilor din Porto 
Rico a atins cifra de 70000—90000 
de persoane. Anual 30 000—50 000 
de portoricani părăsesc țara în 
căutare de Iughi.

„La 64 de
Salariile oamenilor muncii și mai 

ales a 135000 de munsitori agri
coli sînt atît de scăzute Incit 
abia le ajung ea să nu moară 
foame.

Unui procent de 523 la sută 
gospodării le revine 
sută din întreaga 
bilă, pe cînd doar 
gospodării dețin 48 
prafața

Porto 
este „o
nuchi de bogătași piu țese 
în mijlocul unei mări de mizerie".

de 
de

din 
doar 74 la 

suprafață ara- 
2 la sută din 

la sută din su-

SAL V
HAVANA 15 (Agerpres).
După 6um relatează Prensa La

tina, condițiunile de trai din El 
Salvador s-au înrăutățit conside
rabil în cei peste 30 de ani de 
dictatură militară neîntreruptă in
staurată în această republică a A- 
mericii centrale. Potrivit datelor 
Ministerului Muncii din Salvador, 
cheltuielile zilnice 
de muncitori din 
care în 1937 erau

ale unei familii 
zona capitalei, 
de 2 coloni, s-au

arabilă.
Rico, conchide 
mică insulă unde

revista, 
un mă- 
in lux.

ADOR
ridicat în 1959 la 7 coloni; în pre
zent situația este și mai rea.

In această perioadă, salariile 
muncitorilor au rămas mult în ur
mă. In decembrie 1959, salariul 
zilnic mediu al unui muncitor din 
zona 
zone 
2,50

La
gravă, salariul 
muncitorilor agricoli neridieîndu-se 
la mai mult de 1 colon.

capitalei, superior celorlalte 
din țară, nu era mai mare de 
coloni.
sate situația este mult mai 

zilnic mediu al

0

împotriva aderării Norvegiei 
comunăla Piața

OSL0 15 (Agerpres).
„Ne pronunțăm 

rării Norvegiei la 
ca membru efectiv, 
pentru faptul eă 
vine tradițiilor 
poporului nostru și concepției pe

împotriva ade- 
Piața comună 

în primul rînd 
aceasta contra-

democratice ale

«are o avem despre colaborarea 
democratică cu țările străine", se 
arată într-un apel dat publicității 
de Comitetul celor ce se opun a- 
derării țării la Piața comună, creat 
recent în Norvegia.

NEW YORK. Pe bordul sateli
tului „Relay" lansat la 13 decem
brie de Statele Unite, au survenit 
unele defecțiuni în sistemul de 
alimentare, anunță agenția Asso
ciated Press. Administrația națio
nală pentru problemele aeronau
ticii și cercetarea spațiului cosmic,^ 
(NASA) a comunicat că din pri
cina faptului că sistemul de ali
mentare va fi sub nivelul normal, 
proiectatele radiocomunicații expe
rimentale între S.U.A. și Europa 
au fost aminate. i

GENEVA 15 (Agerpres). — TASS 
transmite:

Ședința plenară din 14 decembrie 
a Comitetului celor 18 state pen
tru dezarmare a fost deschisă de 
șeful delegației Republicii Socia
liste Cehoslovace — Karel Kurka. 
Participanții Ia ședință au discutat 
în continuare problema dezarmă
rii generale și totale. Potrivit or- 
dinei de zi, au luat cuvîntul dele
gații Bulgariei, S.U.A., Poloniei, 
Angliei și U.R.S.S.

Reprezentantul S.U.A., A. Dean, 
a rostit un discurs vădit militarist, 
subliniind intransigența externă a 
poziției țărilor occidentale la tra
tative. El a încercat să dovedească 
necesitatea menținerii 
cleare și a bazelor 
teritoriile altor țări 
etapă a dezarmării.

Discursul lui A.
condamnat de delegatul

Lachs. El a atras atenția asu- 
faptului că actualele proporții 
cursei înarmărilor pun omeni- 
în fața primejdiei izbucnirii

armei nu- 
militare de pe 
pînă în ultima

Dean

el. Mergînd în întîmpinarea pozi
ției puterilor occidentale, am pro
pus ca un număr limitat de rache
te de anumită categorie, stabilit 
de comun acord, să fie lăsat la 
dispoziția Statelor Unite ale Ame
rică și Uniunii Sovietice pînă la 
încheierea celei de-a doua etape 
a dezarmării. Drept răspuns la a- 
ceastă propunere, care urmărește 
preîntîmpinarea primejdiei izbucni
rii unui război racheto-nuclear 
chiar de la începutul dezarmării 
am ascultat remarcile domnului 
Dean, care a criticat propunerea 
Uniunii Sovietice, pretinzînd că ea 

, ar priva Statele Unite și pe aliații 
lor occidentali de posibilitatea de 
a folosi arma nucleară, adică po
sibilitatea de a declanșa și duee 
un război racheto-nuclear. O log>T( 
că cît se poate de ciudată și cară 
răsună straniu îndeosebi în aceas
tă sală, unde se duc tratative cu 
privire la dezarmare. De fapt, re
prezentantul Statelor Unite ale A- 
mericii ne-a declarat că Statele 
Unite ar dori să mențină pînă la 
sfîrșitul dezarmării posibilitatea de 
a duce un război racheto-nuclear. 
Respingem o asemenea poziție și 
vom lupta hotărît, în cadrul trata
tivelor noastre, împotriva acestei 
linii.

In încheierea ședinței, membrii 
comitetului au hotărît să întreru
pă lucrările comitetului între 21 
decembrie 1962 și 15 ianuarie 1963. 

Următoarea ședință a comitetu
lui va avea loc la 17 decembrie.

a fost 
Poloniei,

M.
pra 
ale
rea
unui conflict și că Occidentul sub- 
apreciază această situație care ar 
putea provoca o explozie.

In încheierea ședinței, reprezen
tantul U.R.S.S., S. K. Țarapkin, a 
răspuns lui A. Dean. El a subliniat 
că „tonul discursurilor rostite în 
ședință de reprezentanții S.U.A. și 
Angliei provoacă o serioasă îngri
jorare în ce privește perspectivele 
tratativelor în curs”. Se creează 
o situație destul de ciudată, a spus

o

Misiunea dificilă a lordului Landsowne
LONDRA 15 (Agerpres).
Lordul Landsowne, ministru 

stat în Ministerul Coloniilor 
Angliei, a plecat la 14 decembrie
la Kuala Lumpur (Malaya) unde, 
la 18 
ceapă 
mării

de 
al

decembrie, urmează să în- 
tratativele în vederea for- 
Federației Malayeze. Agen-

țiile de presă subliniază „împre
jurările nepotrivite" în care vor 
avea loc aceste tratative, avînd în 
vedere evenimentele din posesiu
nile britanice situate în nordul in
sulei Borneo (Brunei, Sarawak și 
Borneo de nord), vizate a fi in
cluse în această federație.

Declarația guvernului 
revoluționar din Brunei

14 decembrie Ia Manila a fost 
publicității declarația guver- 
revoluționar din Brunei în 

se explică caracterul și sco-

PARIS 15 (Agerpres) 
La 

dată 
nului 
care
purile răscoalei poporului acestui 
protectorat englez. După cum re
latează agenția A.F.P., în această 
declarație 
guvernul i 
condamnă 
Includerea 
lui Brunei 
pe care o

datată din 8 decembrie, 
revoluționar din Brunei 
măsurile represive și 
forțată a proteGtoratu- 

I în Federația Malayeză 
■ creează Anglia.

Proiectata includere a teritorii
lor Brunei, Sarawak și Borneo de 
nord în Federația Malayeză, se 
spune în declarație, 
lentă cu înlocuirea 
fier ruginite care au 
porul nostru în robia 
noi eătușe de oței ale neocolonia- 
liștilor". In fața acestei primejdii, 
— subliniază autorii declarației — 
poporul din Brunei a hotărît să-și 
exercite dreptul inalienabil la li
bertate și autoapărare.

Malayeză,
„este echiva- 
lanțurilor de 

i menținut po- 
engleză, prin

♦
«

♦

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
<
♦ ♦
♦
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦

♦

♦♦♦ ♦

im- 
pen-

„Războiul găinilor“In istoria lup
telor dintre mo
nopolurile 
perialiste
tru împărțirea piețelor sînt cu
noscute multe feluri de războaie. 
La acestea se adaugă în ultimul 
timp încă unul: „Războiul găi
nilor".

Cum a izbucnit el? La început 
firește totul s-a desfășurat în 
cel mai strict secret Cînd un 
locuitor din Europa occidentală 
consuma pui de găină, el nici nu 
bănuia că bagă cuțitul în pro
priile sale interese. Dar în ulti
ma vreme războiul secret de cu
cerire a pieții vest-europene, pe 
care îl duc cu înverșunare busi- 
nessmenii de peste ocean, a fost 
dat în vileag. Olanda acuză Sta
tele Unite de practicarea dum 
pingului și anume că își exportă 
găinile pe piața olandeză Ia un 
nreț redus. Asociațiile fermieri
lor vest-germani au cerut și ele 
«ă se interzică importul de 
găini americane în R. F. Germa 
nă pe motivul că americanii fo
losesc otivă asupra activitătîl

unor glande ale organismului o- 
menesG. Intr-un euvînt, întreaga 
Europă occidentală 
proteste împotriva 
mericane.

Businessmanii de
au trecut însă la contraatac. Ei

vuiește de 
găinilor a-

peste ocean

NOTĂ EXTERNA
recunosc că își hrănesc găinile 
cu preparate ehimice și alte sub
stanțe, dar că o fac cu aproba 
rea autorităților lor. In conse 
cință, partenerii din N.A.T.O 
trebuie să «umpere găini ame
ricane și să tacă...

Pentru a-și apăra Interesele, 
monopolurile americane au pus 
în mișcare pîrghiile secrete sau 
publice ale mașinii de stat. Se
natorul american Fulbright și-a 
întrerupt o cuvîntare De care o
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rostea la Geneva ♦ 
asupra înzestră- ♦ 
rii forțelor tnili- ♦ 
tare ale N.A.T.O. ț

♦♦ ♦
cu arme atomice pentru a ex
prima protestul S.U.A. împotri 
va primejdiei care planează a 
supra exportului american. Re
vista „Time" relatează eă, ana- 
lizînd cu cancelarul Adenauei 
problema Berlinului occidental.

♦ ♦ ♦♦
însuși președintele Kennedy ur J

♦♦♦♦
♦

fi discutat și problema „războ
iului găinilor".

Dar acest „război" este doar 
începutul unor mari încăierări 
economice între monopolurile 
imperialiste. Economiștii ameri
cani faa pronosticuri sumbre 
Piața comună și protectionism ui 
praeticat 
vor duce 
american 
peste 30

Lupta continuă cu mare inten
sitate. Viitorul apropiat ne va 
dezvălui deznodămîntul „răzbc 
iului găinilor", acest nou 
flict economic între puterile im • 
nerialiste »

de tarile vest-europene 
la reducerea exportului 
pînă în anul 1970 cu 

la sută.
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