
al Comitetului orășenesc P.M.’Î. Petroșani și al Sfatului popular orășenesc

CU PLANUL ANUAL ÎNDEPLINIT

Exploatarea minieră Lonea
Ieri în schimbul 

III, minerii de la 
Lonea au extras ul
timele tone de căr
bune din planul de 
producție pe anul 
1962. Succesul obți
nut, în cinstea ani
versării Republicii, se 
datMește în primul 
rinc^șcreșterii simți
toare a productivită
ții. muncii. Pe mină 
IțMdamentul realizat 
este superior celui 
prevăzut eu aproape 
40 kg. de cărbune pe 
post. Pe baza aces- 
tuia, minerii loneni

au extras în 1962 
23 000 tone de . căr
bune în plus de plan. 
Prin reducerea chel
tuielilor de producție 
pe tona de cărbune 
extrasă ei au reali
zat în același timp 
economii la prețul de 
cost în valoare de 
1 460 000 lei.

Cea mai de seamă 
contribuție la aceste 
însemnate succese au 
adus-o minerii sec
toarelor I și II care 
și-au îndeplinit pla

nul anual înainte de 
termen. Se remarcă, 
de asemenea, colecti
vul sectorului III, 
prin faptul că odată 
cu exploatarea și-a 
îndeplinit și el pla
nul de producție pe 
1962. Printre brigă
zile care au obținut 
cele mai frumoase 
rezultate se numără 
cele conduse de Bur- 
dea Nicolae Crețu 
Gheorghe, Solovan 
loan, Bîrluț Clement, 
Pășcălău Ioan, Petrie 
Simion, Baciu Ioan 
și Danciu Simion.

Preparația Lupeni
Muncitorii, tehnicienii și ingi

nerii de la preparația Lupeni și-au 
îndeplinit planul anual de produc
ție cu 12 zile înainte de termen. 
Acest succes e închinat celei de-a 
15-a aniversări a Republicii.

Colectivul de aici și-a depășit 
planul Ia producția netă cu 73 000 
tone de cărbune, iar la cărbune 
pentru cocs cu 29 000 tone. In a- 
c<tfași timp, datorită măsurilor 
tehnico-organizatorice luate, indi
cele prevăzut la recuperare a fost 
ktanbunătățit eu 1,7 puncte. De a- 
semenea, ca urmare a unei intense 
preocupări pentru îmbunătățirea

Sectorul minier Banița
In urmă cu cîteva zile și mi

nerii de la Bănița au raportat în
deplinirea planului anual la pro
ducția de calcar. Ei au livrat peste 
plan în acest an mai bine de 1000 
tone calcar metalurgic. Aceasta se 
datorește faptului că toate brigă- 
z^fc de la orizonturile I și II și-au 
îndeplinit și depășit sarcina anuală 
de producție. Ele au folosit cu 
succes pușcarea calcarului în masă.

In mod deosebit s-au evidențiat 
brigăzile conduse de Blaj Constan
tin, Pirea Grigore, Gheletiuc Ale
xandru, Miclăuși loan, Olei Vasile 
și Crețu Nicolae.

calității cărbunelui preparat, s-a 
reușit ca procentul obținut la ce
nușa globală să fie mai mic decît 
cel planificat cu 0,3 puncte. Prin 
folosirea rezervelor interne, apli
carea de inovații și raționalizări 
cu eficiență economică însemnată, 
colectivul preparației a obținut 
realizări frumoase și la reducerea 
prețului de cost. La acest capitol 
s-au înregistrat economii în va
loare de 640 000 lei. Cea mai ma
re contribuție la succesele amin
tite au adus-o muncitorii din sec
torul de preparare.
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Brigada condusă de comunistul’ 
Kiko Ludovic se situează de maj 
multe luni în fruntea brigăzilor de 

I la pregătiri din sectorul III al mi- 
’ nei Aninoasa. In zilele ce s-au 
; scurs din această lună brigada și-a 
| îndeplinit planul în procent de 

113 la sută.
IN CLIȘEU: Șeful de schimb lor- 

I dăchescu Nicolae discutînd cu mi 
nerii de pe schimbul lui despre po
sibilitățile de sporire a vitezelor de 
avansare Ia suitorul Ia care lucrea
ză în prezent brigada.

Discutarea cifrelor de plan pe anul 1963

La sarcini sporite — masuri chibzuite, 
angajamente mobilizatoare

Angajamente mobilizatoare
Zilele trecute, co

lectivul de muncitori, 
tehnicieni și ingi
neri din secția ajus
tai a Uzinei de re
parat utilaj minier 
din Petroșani s-a în
trunit pentru a dis
cuta sarcinile de plan 
pe anul viitor.

In cadrul dezbate
rilor au luat cuvîn- 
tul numeroși munci
tori, între care tov. 
Șerban loan, care

și-a luat angajamen
tul să dea numai 
lucrări de calitate șl 
să obțină economii în 
valoare de 2 000 lei

Tovarășul Florea 
loan, un alt munci
tor fruntaș din sec
ție a spus :

— îmi iau angaja
mentul ca în anul 
care vine să dau o 
atenție mai mare 
lucrărilor ce le am 
de executat, să înlă
tur timpii morți și să

lupt pentru obținereu 
de noi și importan
te economit

Vorbitorii cate au 
participat la discuții 
s-au angajat să exe 
cute peste plan lu
crări de reparații ca
pitale și curente în 
valoare de 400 000 
lei și să realizeze 
50 000 lei economii 
la prețul de cost

IOAN TOMA
U.R.U.M. Petroșani

Minerii și maiștrii sectorului IV 
Lonea din schimburile ,1 și II s-au 
întîlnit în ziua de 13 decembrie 
în sala de ședințe de la mina Jieț 
pentru a discuta sarcinile de plan 
ce le revin în anul viitor. In sala 
plină pînă la refuz n-a prea fost 
însuflețire în timpul cît șeful sec
torului, ing. Bogye Carol, a expus 
referatul despre rezultatele obți
nute în muncă de colectivul secto
rului în cele 11 luni trecute. Rea
lizările citate în referat erau ne
mulțumitoare la majoritatea indici
lor principali de plan. In trimes
trul I 1962 sectorul a rămas sub 
plan cu 1 366 tone, iar în . trimes
trul IV se repetă această situație
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Realizări ale colectivului Uzinei
Hotărît să întimpine cea de a 

15-a aniversare a Republicii cu 
rezultate frumoase în muncă, 
colectivul U. E. Vulcan, îndru
mat de organizația de partid, a 
pus accent pe exploatarea rațio
nală a utilajelor și astfel a spo
rit productivitatea muncii și a 
redus consumul propriu tehno
logic. Rezultat al muncii rodni
ce depuse, s-au obținut 
tante economii la prețul 
iar planul anual a fost 
cu 19 zile mai devreme.

cărbune la cazanul 
fere", realizată de 
munist Vințan 
dintr-un dispozitiv 
intea diuzelor de cărbune, 
permite o repartizare uniformă 
în focar și asigură o ardere 
completă și economică.

de 40 atmos- 
maistrul co- 

Mihai, constă 
montat îna-

E1

electrice Vulcan
redea cazanul în funcțiune cu
4 ore mai repede de cum a fost 
prevăzut

Reparații urgente

impor- 
de cost, 
realizat

Avaria a fost înlăturată

bobinaj greu din 
a Uzinei electri- 
o seamă de mun- 
cîștigat titlul de 

datorită

Aproape 100 inovații
Uzina electrică Vulcan numă

ră cîteva decenii de existență. 
Tehnica nouă a pătruns însă și 
în secțiile ei, întinerind-o. La 
introducerea tehnicii noi un a- 
port substanțial l-au adus ino
vatorii uzinei. In ziua de 7 de
cembrie, în cadrul cabinetului 
tehnic au fost discutate și apro- 

g bate pentru aplicare încă două 
^jnovații. Cu acestea numărul 
| inovațiilor înregistrate de la 
g începutul anului se apropie de 
g 100. Inovația „Melc pentru uni- 
8 formizarea insuflării prafului de o

8

produs o a- 
grabnic înlă- 
ducea la re- 
cazan la ju- 
lul Timp nu

Intr-una din nopțile trecute, 
la cazanul nr. 11 de înaltă pre
siune a uzinei, s-a 
varie. Ea trebuia 
turată deoarece ea 
ducerea sarcinii pe 
mătate din puterea
era de pierdut Maistrul de ser- 
vici împreună cu comuniștii sec
ției s-au consultat și au început 
de îndată pregătirile necesare 
pentru înlăturarea avarieL Echi
pa formată în acest scop din 
membrii de partid Berețchi Petru. 
Rimboi Nicolae, Evesc Tranda
fir și Butură Constantin, 
muncitori pricepuți, ajutați 
tinerii 
Ilie și 
Ioan, 
reușit
rii care a produs avaria, și să

toți 
de 

Ekart Iosif, Drăgoescu 
de muncitorul Teodorut 

lucrînd cu însuflețire, a 
să înlocuiască axa mo-

In atelierul 
secția A.C.R.E. 
ce Vulcan sînt 
citori care au
fruntași în producție 
lucrărilor de primă urgentă pe 
care le execută la timp și de 
bună calitate. Printre aceștia se 
numără Ionică Petre și Burger 
Mihai. Recent Ionică Petre. îm
preună cu Cîndea Maria au re
parat un transformator de 160 
kv. A. care va deservi noul 
cartier de locuințe din Vulean. 
Dată fiind urgenta lucrării, cei 
doi electricieni și-au intensifi
cat eforturile și au reușit să o 
termine la timpul stabilit

La fel si Burgher Mihai, du
pă ce a terminat 
un motor de 25 
timp record, s-a 
bobineze unul de 
tru mina Lupeni. 
în care- muncește
nator, această reparație urgentă 
va fi terminată în timp record.

de rebobinat 
K.W. într-un 
apucat să re- 
22 K.W. pen-
După ritmul 
tînărul bobi-

Medicul pediatru Balassi Tibe- 
riu este apreciat ca unul dintre cel 
mai conștiincioși lucrători de la 
S M.S Lonea.

Iată-1 în timpul lucrului consul- 
tînd un mic pacient

(în luna octombrie sectorul IV a 
rămas sub plan cu 272 tone, iar 
în decembrie cu peste 760 de tone 
pînă la data cînd se ținea aduna
rea de dezbatere a cifrelor de 
plan). Din cauza conținutului de 
șist existent în cărbune peste nor
ma de calitate prescrisă, sectorul 
a pierdut 1674 tone din producția 
dată peste plan, datorită penaliză
rilor. Așa se face că minerii sec
torului IV Lonea figurează doar 
cu 1725 tone de cărbune peste plan 
realizate din cele 4 000 de tone 
prevăzute în angajamentul luat pe 
anul curent. S-a muncit, de ase
menea, slab și la lucrările de pre
gătiri. Rău stă sectorul și cu pre
țul de cost. Pierderile de producție 
prin penalizări suportate pentru 
calitatea necorespunzătoare a căr
bunelui extras, precum și neînca- 
drarea în consumurile specifice de 
lemn, exploziv și . alte materiale 
au dus la depășirea prețului de 
cost cu aproape 500 000 lei. Con
sumul specific de lemn planificat 
a fost depășit, în trimestrul I de 
pildă, cu aproape 6 m.c./l 000 tone.

Firește, minerii, tehnicienii și in
ginerii sectorului IV nu pot fi 
mulțumiți de rezultatele muncii 
lor. Iată de ce în adunarea în 
care au dezbătut noile sarcini de 
plan ei au căutat să dea răspuns 
la următoarea întrebare: unde a 
fost mai slab firul muncii în sec
tor ? La discuții, mai mulți șefi 
de brigadă au criticat conducerea 
sectorului pentru organizarea ne
corespunzătoare a procesului de 
producție. S-a arătat, de pildă, că 
partea mecanică nu întreține în 
bune condițiani și nu repară la 
timp utilajele din care cauză în 
abataje defectele mecanice se țin

I. BĂLAN
(Continuare în pag. 3-a)
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Colectivul sectoru
lui IV de la mina A 
ninoasa se număra 
printre primele co
lective de sectoaie 
miniere din Valea 
Jiului care și-au în 
deplinit cu mult îna
inte de termen pla
nul anual de produc 
ție. Continuînd să 
muncească eu aceeași 
însuflețire în abataje, 
minerii din sectorul

IV au înscris pe 
graficul de întrecere 
noi succese. In pri
mele 17 zile ale 
lunii decembrie ei au 
trimis la suprafața 
încă 1241 tone de 
cărbune peste plan. 
Sporul de producție 
a fost realizat în 
special pe seama 
creșterii productivi
tății muncii.

Brigăzile minerilor

Moisiu Remus, Biro 
Ștefan și Ianc Victoi 
s-au situat și de astă 
dată în fruntea în
trecerii. In abatajele 
în care lucrează, a- 
ceste brigăzi au ob
ținut randamente de 
peste 6 tone cărbune 
pe post. Producția 
extrasă a fost de 
bună calitate.



2 STEAGUL ROȘU

1NVĂȚĂM1NTUL POLITIC U. T. M Bin activitatea C. I. T. de la mina Uricani
lucrurile sînt lăsate să meargă de Ea sine

Pregătind deschiderea noului an 
de învățămînt politic, comitetul 
U.TM de la Uzina electrică Vul
can s-a îngrijii ca în cele 4 cercuri 
de învățămînt organizate în uzi
nă să fie cuprinși toți utemiștii 
Multă atenție s-a acordat și selec
ționării propagandiștilor, care au 
fost aleși dintre cei mai buni ute- 
miști, cu o pregătire politică co
respunzătoare, In bună parte mem
bri și candidați de partid. Totoda
tă comitetul U.T.M. a avut în ve
dere ca cercurile să aibă condiții 
optime pentru a-și desfășura acti
vitatea. S-au luat măsuri și pentru 
procurarea materialului bibliogra
fic necesar.

Pînă acum totul este în ordine: 
cursanții recrutați, cercurile asi
gurate cu propagandiști corespun
zători, materialul bibliografic în 
bună parte procurat — deci toate 
condițiile pentru ca cercurile să 
desfășoare o activitate bogată. To
tuși, deși de la deschiderea Invă- 
țămîntului au trecut mai multe 
luni, rezultatele nu sînt cele scon
tate.

In două cercuri, anume, în cer
cul de studiere a Statutului U.T.M. 
din secția A.C.R.E.V., condus de 
propagandistul Iaciu Vasile și In 
cercul „Să ne cunoaștem patria 
socialistă", condus de propagandis
tul Rîmboi Nicolae, nu a fost pre
dată decît o singură lecție, iar la

au fost tinute. 
și șeminariilor, 
invățămlnt «le 
U.T.M. se pot 
politico-educa -

cercul de studiere a Statutului
U.TM condus de propagandistul
Berdu Petru și cel de morală co
munistă al cărui propagandist e
tov. Țigănită Visarion nu s-a pre
dat încă nici o lecție. Dacă în pri- 
rnele două cercuri ș-au expus pri
mele lecții, urma ca, în timp de 
două săptărrini, să se facă și se
minarizarea. Cu toate că de la pre
darea lecțiilor au trecut mai mult 
timp seminariile nu

In afara lecțiilor 
intre ședințele de 
cercurilor politice 
desfășura activități
tive interesante cu tinerii. Deoarece 
intervalul dintre ședințele cercuri
lor de învățămînt de la U.E.V. s-a 
prelungit destul de mult, era nime
rit ca acest interval să fie folosit 
pentru organizarea cu cursanții a 
unor asemenea activități. Dar, deși 
prin grija comitetului U.TM. fie
care cerc de învățămînt și-a În
tocmit inca de la începutul anu
lui programe cu activitățile politi
co-educative, aceste programe au 
rămas in mare parte pe hlrtie. Pro
gramele au prevăzut, de pildă, or
ganizarea de vizionări de filme In 
colectiv, acțiuni de muncă patrio
tică etc. Dar din toate acestea nu 
s-a realizat piuă acum dedt citeva 
acțiuni de muncă patriotică.

De ce aceste rănrineri în urmă

în activitatea cercurilor de învă- 
țămînt U.T.M. de la U.E. Vulcan ? 
Există o singură explicație: atît 
comitetul U.T.M. pe uzină cît și 
organizațiile U.T.M. din secții au 
lăsat ca după deschiderea anului 
școlar, cercurile de învățămînt să-și 
desfășoare activitatea de la sine. 
Comitetul U.T.M. nu a ținut de la 
deschiderea anului de învățămînt 
nici o ședință în care să fi luat 
în discuție felul cum își desfășoa
ră activitatea cercurile da învăță- 
mînt. Tov. lacob Iosif, secretarul 
comitetului U.T.M. și Evesc Tran
dafir, locțiitorul său, n-au tras la 
răspundere membrii comitetului 
care neglijează Îndrumarea cercu
rilor de învățămînt de care răs
pund. De fapt la conritetul U.T.M. 
nu există nici un fel de evidență 
asupra desfășurării lnvățămlntulut 
Iată cauzei a care au determinat 
ca cercurile de învățămînt de la 
U.E.V. să desfășoare o activitate 
cu totul nesatisfăcătoare.

Remedierea acestei stări de lu
cruri constituie o obligație de pri
mă importanță pentru comitetul 
U.T.M. Trebuie luate măsuri ime
diate p întru îmbunătățirea desfă
șurării învățămlntului politic, de
oarece numai astfel cercurile și 
cursurile învățămlntului politic vor 
contribui la educarea comunistă a 
tineretului uzinei.

l a

La mina Lupeni — mai multă preocupare pentru 
îmbunătățirea activității cercurilor de învățămînt
In actualul an de învățămînt po

litic, la mina Lupeni funcționează 
48 cercuri, din care 20 de studiere 
a Statutului U.T.M., 17 J 
noaștem patria socialistă", 
sectorul X 
resc a 
morală 
cercuri 
și 54 
sectoarele IV A, IX, X unde se
cretarii U.T.M. Gros loan. Pop-a 
Eugen, Mican Andrei s-au preocu
pat cu simț de răspundere de în
drumarea învățămlntului, cercurile 
desfășoară o activitate bogată, sint 
cu lecțiile la zi, iar frecvența este 
bună.

Dar cum stau lucrurile in rest J 
sectoarelor ? La sectorul I A (se
cretar tov. Velek Ioan) a avut ioc 
cu cîteva luni în urmă o adunare 
generală U.T.M. în cadrul căreia 
s-a deschis în mod festiv noul an 
de învățămînt. După această adu
nare, atît comitetul U.T.M. din sec 
tor cît și propagandiștii Danci,: 
Gheorghe, Seuleanu Gheorghe. 
Croitoru Constantin și Fodor Petru 
au neglijat cu totul cercurile de 
învățămînt. Ca urmare, în cercurile

,Să ne cu
ier la 

administrativ-gospcdă- 
fost înființat și un cerc de 
comunistă. La cele 48 de 
sint încadrați 604 utemiști 

de tineri neorganizațL In

nu

in 
In

de învățămînt din acest setcor 
s-a predat încă nici o lecție.

Asemănător stau lucrurile și 
sectoarele I B. II, IV B, V sud.
sectorul U, neglijarea de către 
comitetul U.T.M. a educării tine
rilor se resimte și în viața de or
ganizație. De la alegerea noilor 
organe In această organizație nu 
a fost prinxt ta U.TX. dedt un 
smgjr tlnăr, adunările generalî nu 
se țin cu regularitate. Iată unde 
duce subaprecierea de către comi
tetul U.T.M. pe sector și de către 
birourilor U.T.M. pe schimburi a 
muncii educative în rlndurile tine
rilor. Cum justifică această stare 
de lucruri tov. Pop Tîberiu. secre
tarul U.T.M. tov. Ctirculescu Doi
na și ceilalți membri din comitetul 
U.T.M. pe sector 1

Dar cum justifică desfășurarea 
defectuoasă a activității cercuri
lor de învățămînt comitetul U.T.M. 
pe mină și. mai ales. tov. Mun- 
teanu Tiberiu. activist al comite
tului U.T.M. care 
munca de educație 
neretului ?

Comitetul P.T.M.
glijat cu totul Îndrumarea orga
nizațiilor H.TM pentru a asigura

ca cercurile de învățămînt să-și 
desfășoare activitatea la nivelul 
cerințelor, nu a cerut membrilor 
săi să sprijine organizațiile U.T.M. 
și propagandiștii în ținerea cu re
gularitate a ședințelor de învăță- 

comitet există un 
la activitatea cer- 

U.T.M.. acesta nu

mint. Deși la 
grafic eu privire 
corilor politice 
este respectat.

Este timpul ca la mina Lupeni 
să se acorde atenția cuvenită în- 
vățămlntului U.T.M., să se asigure 
ca cercurile de' învățămînt să de
vină un mijloc eficace de educare 
a tineretului.

A. MICA

răspunde de 
comunistă a ti-

pe mină a ue-

Comisia inginerilor și tehnicie
nilor (G.I.T.) de la mina Uricani, cu 
îndrumarea și sprijinul comitetului 
sindicatului, pe lingă alte pro
bleme și-a propus să execute li
nele studii care să ducă la îmbu
nătățirea procesului de producție 
In prezent, este in curs de efec
tuare un studiu cu privire la ex
ploatarea stratelor 9 și 8 printr-o 
metodă optimă din punct de ve
dere economic. Un alt studiu pre-

vede extinderea perforaju lui umed 
ia lucrările de pregătiri in sterii.^ 
In afară de aceste studii 
sia inginerilor și tehnicienilor Tlî ■ 
tează pentru extinderea metodeio 
avansate de lucru. In acest scop 
s-au luat măsuri pentru introdu
cerea stîlpilor metalici tubulari in 
abatajele cameră, experimentarea 
unei mașini de Încărcat tip P.LM l 
modificată, in galeria de trans
port care se execută la orizont u 
500.

.0.

Pentru întărirea disciplinei pe șantier
Gazeta de perete de pe șantie

rul de construcție a noii preparații 
de 
In 
pe 
la 
lui 
se
continue a disciplinei tinerilor în 
producție. Evidențiind numeroși ti
neri fruntași în muncă, articolul îi

cărbuni din Corcești se ocupă 
ediția sa actuală de contribuția 
care o adun tinerii constructori 
îndeplinirea sarcinilor aolectivu- 
șantierului. Unul dintre articole 
ocupă de necesitatea Întăririi

critică pe tinerii Andreescu Nico- 
lae, Gheorghe Vasile, Tudoran Ig
nat, care fac absente nemotivate, 
precum și pe Vulpe Florea, Pop C, 
Tomuș V. care nu folosesc pe de
plin timpul 
cheamă pe 
cadreze în 
colectivului
darea înainte de termen a obiecti
velor noii construetii.

de lucru. Articolul îi 
acești tineri să se în- 

munca plină de elan a 
șantierului pentru pre-
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în Editura politică au apărut #
V. I. LEN1N

Opere, volumul 39
872 pag., 7,50 lei

Volumul cuprinde „Caiete des
pre imperialism" — materiale pre
gătitoare pentru lucrarea „Impe
rialismul, stadiul cel mai înalt al 
capitalismului", care a fost scrisă 
în prima jumătate a anului 1916. 
Materialul, extrem de bogat, al a- 
cestor „Caiete" prezintă un inte
res cu totul deosebit și constituie 
un sprijin extrem de important 
pentru studierea aprofundată a ea- 
pitalismului monopolist.

FRED J. COOK, GENE GLEASON

Reportaj din New York
184 pag.. 4,50 lei

Lucrarea iniățișeazâ unele 
te ale faimosului „mod de 
american", demască corupția 
nalitatea autorităților din

aspec- 
viață 

și ve- 
New

York, a poliției, care închide ochii 
asupra activității criminale a 
gangsterilor.

------- — —

La muncă
Ia acțiunile de

din această in- 
cea de-a 350-a

Colectivui oficiului P.T.TJL Pe- 
trila participă activ 
muneă patriotică.

Recent, salariații 
stituție au prestat
oră de muncă patriotică din acest 
an.

Printre lucrările mai importante 
care s-au executat prin muncă 
voluntară enumerăm: curățenia o- 
ficiului in interior și exterior, în-

patriotică
frumusețarea incintei, reamenaja- 
rea magaziei de combustibil a o- 
fieiului și diferite ieșiri la acțiu
nile patriotice organizate de sfa
tul popular din localitate.

S-au evidențiat Pocșan Gheorghe, 
MInzatu Haralambie, Cățan loan, 
Nicula Gheorghe și alții.

C. BADUȚA 
corespondent

O mare parte a lucrării este 
consacrată așa-zisului „Plan de 
lichidare a locuințelor insalubre", 
arătînd că banii contribuabililor a- 
mericani sînt cheltuiți nu pentru 
înfăptuirea acestui plan, ci pentru 
îmbogățirea unor antreprenori es
croci.
I. RADULESCU, C. VLAD

P.C.U.S. și statul sovietic 
în perioada construirii 

desfășurate a comunismului
56 pag., 1,50 lei

Lucrarea tratează principalele 
probleme înscrise în Prograjpui 
P.C.U.S. privind rolul partidului)»,i 
statului în perioada construcției 
desfășurate a comunismului în 
Uniunea Sovietică.

cinematografele din 
au obținut succese, 
deosebit a obținut
„7 Noiembrie" din

Cinematograf fruntaș
Alături de alte forme ale mun

cii cultural-educative de masă, ci
nematografia aduce un aport în
semnat Ia educarea maselor. In a- 
ceastă direcție 
Valea Jiului

Un succes 
cinematograful
Petroșani, cinematograf fruntaș pe 
regiune care, datorită conștiinjfe- 
zității cu care au muncit lucrăto
rii săi, și-a depășit cu regulari
tate sarcinile de plan.

In prezent colectivul cinemato
grafului „7 Noiembrie" raportează 
cu mindrie că sarcinile pe anul 
1962 și le-a realizat cu o lună de 

zile mai devreme.

Pe măsura dezvoltării multila
terale și în ritm rapid a economiei 
naționale, crește continuu și sec
torul transporturilor rutiere.

înseamnă oare că mărirea numă
rului de autovehicule proprietate 
obștească și personală a cetățeni
lor trebuie să ducă la creșterea 
numărului de abateri de la regu
lile circulației ? Nicidecum I Mă
rirea parcului de autovehicule, 
duce la intensificarea circulației, 
dar nu și la creșterea numărului 
de accidente, așa cum, în mod gre
șit, susțin unii oameni.

Astfel de concepții sînt funda
mental greșite și în același timp 
dăunătoare interesului social. Ele 
duc la demobilizarea multora in 
fața adevăratelor cauze care pro
voacă accidentele de circulație, 
sînt eronate, neștiințifice și ab
surde.

Se pune întrebarea : care sînt 
cauzele accidentelor ? Răspunsul 
este simplu dar cuprinzător: Re
gulile de circulație încă nu sînt cu
noscute și respectate de către 
toți cetățenii. Despre acest lucru 
mulți își dau seama, dar prea tîr- 
ziu, cînd faptele sînt consumate 
și ireparabile. Practica confirmă 
pe deplin faptul că abaterile de 
la normele de circulație, care în 
genera] provoacă accidentele pot 
fi prevenite. Pentru o înțelegere 
mai clară a acestei probleme să 
facem o scurtă analiză.

Oare poate avea loc un acei-

0 largă mancă de educație 
prevenirii accidentelor de

dent din moment ce toți conducă
torii de vehicule circulă regula
mentar pe partea dreaptă a șose
lei, în sensul de mers, respectă 
viteza legală, nu conduc după ce 
au consumat băuturi alcoolice, fac 
semnalizările necesare și în mod 
corect, verifică minuțios și de mai 
multe ori pe zi starea tehnică a 
vehiculului, respectă strict indica
țiile tablelor de semnalizare ru
tieră, dau dovadă de o atenție deo
sebită în timpul conducerii ? S-au 
dacă pietonii circulă numai pe tro
tuare sau poteci, iar în lipsa a- 
cestora pe partea stingă a drumu
lui, traversează străzile numai pe 
la colțuri cu pași normali și nu
mai după ce au privit întîi la 
stingă și la dreapta pentru a se 
convinge dacă nu vine nici un 
vehicul, inclusiv biciclete și că
ruțe cărora trebuie să le dea în- 
tlietate de trecere, dacă copiii de 
vîrstă școlară și preșcolară vor fi 
învățat! cum trebuie să circule șî 
supravegheați de către părinți, 
profesori, educatori și avertizați 
ori de cîte ori nu respectă vreo 
indicație dată s-au se joacă pe 
străzi și drumuri ? Drept răspuns 
la aceste întrebări, considerăm că 
în asemenea împrejurări și con- 
dițiuni nu pot avea loc accidente.

Așa se explică faptul că acciden
tele de circulație nu se datoresc 
unor fatalități in fata cărora oa
menii ar fi neputincioșL

Răspunsul se intregește prin e- 
xemplele unor conducători auto 
intre care și tov. Tompa Vasile 
de la Autobaza Petroșani, coloana 
Vulaan, care conduc autovehicu-

«MMceooooMMMMMaaMMoaaMaM» 

Pe teme de circulație 
eoeeeooeeeooooeeeeeMeaoeeooeeooeeeoe 

le de mai mulți ani în șir dar nu 
au suferit nici o sancțiune pen
tru abateri de la normele de cir
culație.

Cum reușesc acești oameni să 
aibă o comportare ireproșabilă 7 
Reușesc pentru că ei sînt oameni 
simpli, modești, iubesc viața, să
nătatea, libertatea, familia, îndră
gesc pe cei din jur apărîndu-i de 
pericolul accidentelor, sînt corecți 
și cinstiți, calități pe care trebuie 
să le aibă un bun muncitor și a- 
părător al avutului obștesc. Ase
menea oameni își dau seama de 
pericolul ce-1 prezintă imprudenta 
în practica circulației rutiere.

Nu rareori organele de miliție

in sprijinul 
circulație»
au găsit diferiți cetățeni, fie ei 
șoferi, motoeicliști, bicicliști, că
ruțași sau pietoni care au încălcat 
normele stabilite de circulație. De
pistarea acestora la timp si apli
carea sancțiunilor corespunzătoare 
a dus in numeroase cazuri la pre
venirea unor accidente grave sau 
foarte grave. Totuși, trebuie ară
tat eă nu aceasta este metoda cea 
mai potrivită pentru preîntâmpi
narea abaterilor de acest gen. Ase
menea măsuri este indicat să se 
ia numai In cazuri de extremă ne
cesitate.

Pentru ca accidentele de circu
lație să devină o raritate, ele tre
buie să preocupe întreaga masă a 
populației, fiecare cetățean să cu
noască cum trebuie să circule si 
să respecte conștient regulile care 
au drept scop apărarea vieții, să
nătății, a bunurilor proprietate 
personală și a avutului obștesc. 
Factorul cel mai important în pre
venirea abaterilor de la normele 
de circulație și în special a acci
dentelor, este munca educativă 
multilaterală și permanentă care 
trebuie desfășurată în rîndul în
tregii populație Discuții despre 
modul cum trebuie să circulăm

este necesar să se poarte chiar 
și in familie.

Sarcina principală din acest 
punct de vedere revine factorilor 
de răspundere din întreprinderi și 
instituții (organizațiilor de partid 
și de masă) și în special celor 
din întreprinderile de transport 
auto care printr-o muncă educa
tivă susținută pot să evite cheltu
ielile care se fac pentru remedie
rea consecințelor rezultate din 
accidente; apoi conducătorii școli
lor de învătămint de toate gra
dele să crească cetățeni bine e- 
ducați și cu o conștiință ridicată. 
Nu este mai prejos nici răspun
derea pe care părinții o poartă 
față de educarea si creșterea co
piilor lor.

In unitățile de transport trebuie 
să se intensifice activitatea de 
combatere a elementelor ușuratice 
și să se ceară o disciplină con
știentă din partea tuturor cetățe
nilor care conduc autovehiculele 
pe drumurile publice. Trebuie să 
se combată cu tărie trăsăturile 
negative ale acestora, tinînd sea
ma de rolul important pe c<j^-l 
are munca de educație pentru 
preîntîmpinarea abaterilor de la 
normele stabilite pentru ordinea 
circulației și a consecințelor aces
tora.

IOVU NISTOR 
locotenent de miliție
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NOTE

Fînă cînd ?
cîtva timp — ne scrie tova-
Podosu Ștefan — serviciul 

se ocupă la E. M. Lonea de 
aprovizionarea cu materiale pro
voacă muncitorilor din sectorul de 
transport multe greutăți. Luna tre
cută, de exemplu, un număr de 
vagoane (de 12 tone) încărcate cu 
ciment și alte materiale pentru 
subteran au fost garate, din dis
poziția serviciului de aprovizio
nare lingă silozul de cărbune de 
la mina II. Acest lucru a împie
dicat transportul prin blocarea li
niilor ferate.

Deși neajunsurile arătate au fost 
aduse la 
nei, ele 
oare ?

cunoștinta conducerii mi
se repetă. Pînă cînd

☆
Lonea mai există și al-La mina

t» neajunsuri care trebuie înlătu
rate grabnic. Bunăoară, la sectorul 
II telefoanele funcționează de cî- 
teva luni defectuos. De asemenea, 
partea mecanică, din acest sector 

neglijează de mult timp instalarea 
^baui troliu puternic la planul în- 

cfinat unde transportul se 
contrar regulilor N.T.S.

face

O cerere justificată

de 
des

zil-

La mina Petrila, lingă poarta 
nr. 1, există două linii ferate de 
uz industrial. Una se găsește în in
cinta minei și deservește depozitul 
de lemn, alta se întinde în exte
rior de-a lungul gardului de îm
prejmuire și servește pentru dife
rite manevrări. In activitatea 
transport, ambele linii sint 
solicitate.

Instalate în locuri ce cunosc
nic o mare circulație de oameni, 
muncitorii de la mină au cerut sec
torului gospodăresc să monteze 
bariere d» siguranță- Deși Îndrep
tățită, cererea nu a fost luată in 

, seamă. Acest lucru a dus la ac- 
< cidente.

Sesizînd ziarului nostru această 
situație, tovarășul Ciur loan, mun
citor la sectorul X, întreabă : Oare 

* normele de tehnica securității tre
buie cunoscute și respectate numai 
de mineri sau și de conducerea 
sectorului gospodăresc al minei ? l

------------------- i 1 -55^32=^ . --------- —

Mici defecțiuni organiza topi ce 
s-au neglijență

la ora 6, așa 
de la intrare, 
bine. Ce folos 
pîine și cu 
facă apariția.

Nevas- 
ce aș-

plinii, 
probabil să 
să fiearbă

se coa- 
laptele.

un 
să

de 
din

La ora 6,05 am intrat în maga
zin. Ce e drept magazinul se des
chisese de astă dată

^.cum scrie pe orarul
'gMnăuntru era cald și 

însă că mașinile cu 
lapte întîrziau să-și 
In așteptare, mă alăturai grupului 
ce sta să cumper» lapte, 
tă-mea se așeză lingă cei 
teptau sosirea

Am așteptat, 
că plinea și 
Spun aceasta deoarece camionul 
nr. 25 222 a adus pîinea la ora 
7,30, iar laptele a sosit după ora 8.

, Pîinea a fost descărcată ca de 
obicei. La sosirea camionului 
grup d» nechemați s-au dus 
descarce pîinea. Coșurile de nuiele 
folosite în acest scop — și acelea 
rupte — erau tîrîte pe jos. Pîinea 
cădea pe jos, dar nici descărcă- 
torii, nici lucrătorii magazinului nu 
s-au sesizat de acest „amănunt".

Un salariat al înteprinderii 
panificație căruia vînzătorii 
magazin îl ziceau Popa-baci, s-a 
urcat în mașină încălțat. Nu trea
ba asta m-a revoltat ci faptul că 
nu-i vedeam picioarele pînă la ge
nunchi și nici încălțămintea deoa
rece erau acoperite cu pîine. în
trebată de ce pernrite așa ceva, 
gestionara magazinului a obiectat 
cu seninătate.

— Păi tovarășe. Nu vezi că nu 
Popa-baci stă cu picioarele pe pîi
ne ci pîinea pe picioarele lui. 

Mi-am 
Cine dă 
siți de 
respecte 
descărcarea plinii ?

Jm, Aceste practici nu sînt întîmplă- 
W toare. La centrul de pline și lapte 

din cartierul Dimitrov zi d» zi tre
buie să aștepți ore întregi afară 
la ușă pînă cînd se descarcă ma
șinile, cînd acest lucru s-ar putea 
face cu ușurință înainte de deschi
derea magazinului.

Toate aceste deficiențe precum

pus atunci întrebarea: 
dreptul unor oameni lip- 

simtul răspunderii să nu 
igiena în trasportarea și

La sarcini sporite 
angajamente

(Urmare din pag. l-a)

lanț, că la locurile de muncă mai 
depărtate din sector presiunea ae
rului comprimat este slabă, ceea 
ce îngreunează și lungește mult 
perforarea găurilor de pușcare cum 
este cazul la abatajul cameră nr. 
404. Brigadierii au arătat, de ase
menea, că mai întîmpină unele 
greutăți cauzate de lipsa vagone- 
telor goale, de indisciplina unor 
ortaci care nu folosesc integral 
cele 8 ore de muncă și mai absen
tează nemotivat de la șut. Pentru 
îmbunătățirea muncii în sector 
participant!! la discuții au venit cu 
propuneri menite să completeze 
planul de măsuri tehnico-organiza- 
torice prezentat în adunare de 
conducerea sectorului prin car» se 
vine tn sprijinul realizării noilor 
sarcini de plan. Artificierul Grun- 
ță Ioan II, de exemplu, a propus 
ca la fiecare abataj să se comple
teze numărul perforatoarelor pneu
matice rotative, astfel ca fiecare 
brigadă să aibă în inventar 2 per
foratoare, pentru a se accelera per
forarea găurilor la frontul 
cru.

Discuțiile și propunerile 
în adunare au fost însoțite 
gajamente mobilizatoare. In 
le ortacilor din brigada pe 
conduce, minerul Borș Cristache, 
s-a angajat ca in anul 1963 să 
extragă peste plan 1200 tone de 
cărbune de calitate ti cu un preț 
de cost redus. Angajamentul pre
vede totodată realizarea unei eco
nomii de 10000 lei. prin reducer*; 
consumului de exploziv și a con
sumului de lemn, in care scop bri
gada va plasa mai jucfioos găurile 
de pușcare, va răpi 
refolosi 
tragere, 
tone a 
Vasile,
Angajamentele 
sectorului IV in adunare însumea
ză peste 5 000 de tone.

In anul 1963 minerii sectorului 
IV de la mina Lonea vor trebui 
să extragă cu cca. 14 000 tone de 
cărbune mai mult de cft in anul 
curent, să sporească productivita- 

de lu-

iesnnu. ti-1 va 
la fitcare cameră in re- 
Ua angajament de 1000 
luat și brigadierul Cioca 
iar Birlea loan 600 tone, 

luate de minerii

și altele ce mai dăinuie aci sin’, 
o consecință firească a lipsei de 
control din partea organelor create 
in acest scop. Ar trebui ca tova
rășii ce răspund de aceasta să 
vină mai des și de cu dimineață 
pe teren să se convingă de adevă
rul celor r< tate. Și nu încape 
îndoiala că aceste mici defecțiuni 
organizatoric» împletite cu negli
jență vor putea fi ușor remediate 
spre mulțumirea oamenilor muncii

V. POP

• PUBLICITATE

U.P.L. Piliiiui
VĂ INVITĂ

p Să petreceți revelionul 
1962-1963 la unul din res- 
taurantele sau bufetele

« T.A.P.L din orașele Petro- 
£ șani, Lupeni,
£ trila, Lonea,
£ IscronL

Vulcan, Pe- £
Aninoasa și

Se va servi 
bogat și variat

Aduzică și dans

un meniu îJ

«4

84
m pînă in son

2 După orele 24
diferite surprize

| Locurile fiind limitate, | 
I rețineți mese din timp. |

— măsuri chibzuite, 
mobilizatoare

2,028 tone pe post, 
cost să-l reducă în 
lei/tona extrasă fa- 
avută in anul 1962.

dă-
3 

la 
Și 
d-

și 504 din stratul 3 
se trece colectarea 
orizontul 533 unde 
mai bune de trans- 
anului viitor se vor

in parte și va fi stabilită 
monografie de pușcare se- 

a cărbunelui, tinlndu-se 
de condițiile de zăcămint 

La fie-

tea muncii la 
iar prețul de 
medie cu 0,66 
ță de sarcina
Pentru ca noile sarcini de plan să 
fie îndeplinite cu succes ia toți 
indicii conducerea sectorului, în
drumată de organizația de partid, 
a preconizat un plan corespunză
tor de măsuri tehnico-organizato- 
rice. In anul 1963 va intra în ex
ploatare stratul 5 blocul IlI-est 
prin abataje cu front scurt pe în
clinare, de unde se vor extrage 
cca. 50.000 tone de cărbune. In ve
derea pregătirii stratului 5 în blo
cul IV, sub orizontul 500, se va 
săpa la orizontul 474 o galerie 
recțională in culcușul stratului 
și o galerie transversală pînă 
stratul 5. Pregătiri se vor face 
în stratul 3. Aici va fi deschis 
batajul cameră nr. 406 in blocui 
IV; se vor face pregătiri la aba
tajele nr. 503 
est pentru a 
producției la 
există condiții 
port. In cursul 
dota locurile de muncă cu încă 3 
transportoar- SKR-11 ; va fi extin
să susținerea mixtă ta abatajele 
cameră 402 și 501 de unde se 
vor extrage 25 000 tooe de cărbu
ne cu consum de lemn redus. In 
acul viitor se vor procura 100 
stflpi metalici tubulari pentru sus
ținerea în abataje cameră și 370 
stfipi metalici tip GHH și 90 de 
grinzi flexibile d» funie pentru a- 
bataje frontale. Măsuri importante 
sfat prevăzute in plan și pentru 
Îmbunătățirea calității cărbunelui 
oentru reducerea consumurilor spe
cifice la lemn de mină și explo
zivi. Se vor fixa norme de consum 
la explozivi pentru fiecare loc de 
muncă
o nouă 
lectivă 

specifice fiecărui abataj, 
care prăbușire de abataj se va re
cepționa sterilul aflat pe poditură 
și se va corecta norma brigăzii, 
precum și alte mult» asemenea 
măsuri care vor face munca mi
nerilor mai roditoare din toate 
punctele de vedere.

Luind cu vin tul in Incheerea a- 
dunării tov. Ciriperu Vasile. ingi
nerul șef al exploatării Lonea. a 
Indicat conducerii sectorului IV 
să pună accent pe introducerea 
tehnicii noi. organizarea procesului 
de lucru la un nivel superior, asi
gurarea unor condiții optime de 
muncă. Îmbunătățirea funcționării 
utilajelor, intensificarea ventilației. 
Întărirea disciplinei etc. Vorbitorul 
a dat asigurări colectivului de 
muncă din sectorul IV că va primi 
tot apriținnl dta partea conducerii 
exploatării pentru ca ta anul 1963 
să realizeze cu succes toți indicii 
producției și angajamentele de în
trecere.

y/j
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Dacă constatau abateri la locul 
DE MUNCA UNDE Ml FOST CHEMAȚI PENTRU 
PUȘCARE, REFUZAU EXECUTAREA PUȘCĂRII 
pînK ce locul «nunei nu nai rânitt pericol

intră un tînăr scund, 
au fața îmbujorată șt

ședință? — 
și dădu

întrebă el 
mîna cu

azi, însă 
puțin să

dacă al 
discutăm

cunosc, am 
unele lucruri 
viața aces- 

anu-

ÎNSEMNĂRI 
DE REPORTER

Aproape de împlinirea năzuinței
La comitetul de partid al minei 

din Urioani 
bine legat, 
zîmbitoare.

— Avem
după ce salută 
cei de față.

— Nu avem 
venit mai stai
ceva — îi răspunse secretarul co
mitetului de partid.

Mai din spusele lui, mai din 
ale tovarășilor ca- _________
re-1 
aflat 
din 
tui tînăr și 
mite gînduri care-1 
frămintă. Să-l cunoaștem deci cine 
este ?

Pe Constantin Soreseu — despre 
care este vorba îl găsim în 1952 
pe băncile școlii de mineri din 
Petroșani In același an intră la 
mina Petrila ea miner, iar după 
doi ani — la propunerea condu
cerii minei — pleacă la mina Uri
cani unde ia în primire o brigadă 
de mineri de la pregătiri. De a 
tonei nu a mai părăsit mina Urî- 
câni și nici brigada cu care lu
crează.

Acestea sint doar dteva frînturf
din viata tînărului nostru.

...In curtea minei din Uricani 
este un grafic cu rezultatele în- 
trecerii socialiste. Un nume de pe 
acest grafic nu a fost șters de mal

0-
RUGBI

și Pro-

zile fri- 
de bine.

primăvară, 
echipe 
rugați.

care a 
joc, au 

specta- 
și de

deschîs.

JîiiBta PM — Pros:
In ultimul joc restantă al ac

tualei ediții a campionatului repu
blican de rugbi s-au intilnit marți 
echipele Știința Petroșani 
greșul București.

Cu toate că In ultimele 
qul s-a făcut simțit destul 
în ziua jocului parcă și natura s-a 
mai îmbunat puțin. A fost o ade
vărată dimineață de 
Nici jucătorii celor două 
nu s-au lăsat prea mult 
Parcă imbiați de soarele 
ținut să asiste la acest 
creat multe faze frumoase 
culoase. pline de fantezie 
subtilități tehnice.

A fost un joc simplu, 
care a plăcut spectatorilor eare 
au ținut să asiste la această par
tidă. Multe acțiuni au „Încălzit" 

si simplu tribunele. De-a lun- 
jocului s-au remarcat ambele 
de treisferturi care au creat 
mai multe acțiuni spectacu-

pur 
qul 
linii 
cele
Joase.

S-au marcat multe puncte șl, 
ceea ce este mai important, aproa 
pe numai încercări, începînd de 
la plonjonul lui Grigoriev și ter- 

i

bine de 8 ani. Este vorba de So 
rescu Constantin, miner destoinic 
și priceput care, prin muncă și-a 
câștigat stima și încrederea tova
rășilor săi. Cîte sute de metri de 
galerie din adîncurile minei Uri- 
cani nu poartă amprenta mineru
lui Sorescu Constantin ? ! Cîte 
mii de metri cubi de steril nu au 
fost excavați de brigada sa ? 1

Sorescu Constantin — Costică ' 
cum îi spun ortacii — a devenii 

specialist 
crările de 
dere și pregătiri 
miniere. Astăzi ' 
la mina Uricani 
cînd se pune pro- 

execute o lucrare

în lu- 
deschi-

numele 
fost 
nici 
în- 
di-

să
gîndul tovarășilor din 
minei apare 
încrederea care i-a

n-a dezmințit-o 
In prezent i s-a

săparea unei galerii 
în culcușul stratulur

tovarășii săi de munca 
și gîndurile sale. Vrea 

) ..Moskvici". 
adunat

Ivit

blema cine 
specială, în 
conducerea 
lui Sorescu.
acordată 
odată.
credințat
rectionale 
trei.

De la 
am aflat 
să-și cumpere un ,,Moskvici". De 
patru ani și-a adunat bani la 
C.E.C. și acum s-a ivit ocazia. 
Apoi la vară, împreună cu fratele 
său, să facă o excursie prin țară.

— Gîndul lui Costică e ca șt 
împlinit — spun ortacii săi. Și de 
ce 
cit 
va

n-ar fi ? Omul merită. A mun
ca să-și vadă visul împlinit și-I 
vedea !

F. NICU

minind cu saltul spectaculos al lui 
Nico'escu, una mai frumoasă decît 
cealaltă.

Au înscris: Drăcea (6), Moisea- 
nu (6). Nicolescu (3), Grigoriev 
(3), Galdea (2) pentru Știința Pe
troșani și Rene Chiriac (4), Vicol 
(3), Giugiuc (3), Ghiuzelea (3), 
Chiriac (3) pentru Progresul Bu
curești. Arbitrul Constantinescu 
(București) a arbitrat corect un 
joc desfășurat în limitele sporti
vității

Au jucat formațiile: ȘTIINȚA 
PETROȘANI: Galdea — Chiriac
(din minutul 23 Anton), Nicolescu, 
Drăcea — Moiseanu — Ureche, 
Georgescu — Chiosea, Dumitrescu, 
George M. — Petrache, Grigoriev 
— Dulce. Manolache (din minutul 
41 Ghiță), Dijmărescu.

PROGRESUL BUCUREȘTI; Ale- 
xandrescu — Cristăchescu, Ghiu
zelea, Giurgiuc, Chiriac — Rene 
Chiriac, Iacob — Ionescu, Dogaru. 
Dumitrescu — Doruțiu, Făgărășanu 
(din minutul 41 Cristescu) — Labo, 
Draaomirescu, Vicol.

CORNEL TĂUTU

:; PENTRU :

> LUNA CADOURILOR
1 31 decembrie

Magazinele de produ
se industriale din orașul 
Petroșani, au pregătit din 
vreme un bogat sorti
ment de :
— Tricotaje
— Articole de galan

terie
— 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.



STEAGUL ROȘU

0. N. U

tribunalului 
a învinuit 
S.U.A. de a

NEW YORK 19 (Agerpres).
Profitînd de decizia 

din Washington care 
Partidul Comunist din 
fi încălcat faimoasa lege McCarran, 
Ministerul Justiției a declarat co
respondenților de presă că a so
licitat tribunalelor să fixeze ter
menele pentru începerea procese
lor intentate lui Gus Hali și Ben
jamin Davis, care, ca și P.C. din

I. B. TITO
KIEV 19 (Agerpres).
După cum transmite TASS, la 

19 decembrie Iosip Broz Tito, pre
ședintele R.P.F. Iugoslavia și Ni
kita Hrușciov, președintele Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S., au 
sosit la Kiev.

In cursul
dintele R.P.F.
nele care îl

aceleiași zile, preșe- 
Iugoslavia și persoa- 
însoțesc, s-au întîlnit

Alegerile pentru desemnarea președintelui Republicii
dominicane

„0 farsă antidemocratică"
(Ager-

20 de-

SANTO DOMINGO 19 
pres).

După cum s-a anunțat, la 
cembrie vor avea loc în Republica
Dominicană alegeri generale pen
tru desemnarea președintelui re
publicii și a membrilor parlamen
tului. Din anul 1924 cînd 
ria marină americană a 
tara, după o ocupație de 
în Republica Dominicană 
mai avut Ioc alegeri.

Speranțele maselor populare în 
instaurarea unui regim 
rat democratic după 
dictaturii trujilliste au 
înșelate. Monopolurile 
care în trecut îl ocrotiseră pe Tru
jillo, au intervenit pentru a-și 
menține controlul asupra țării, și 
au pus la eale o nouă manevră: 
crearea unui consiliu de stat în 
frunte cu R. Bonnelly. Noii

infante- 
părăsit 

opt ani. 
nu au

cu adevă- 
răsturnarea 

fost însă 
americane.

dr-

—=0=—

Cea mai înaltă antenă 
din Europa

(Agerpres).BERLIN 19
La Zelendorf, în apropiere 

Berlin, a fost construită cea 
înaltă antenă din Europa, 
mea este de 350 metri, ea fiind eu 
51 de metri mai înaltă decît tur- 

' nul EifeL

de 
mai 

Inălți-
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0 nouâ ipoteză a formării Universului

Zeldovici a emis 
a formării Univer
se prezintă astăzi

MOSCOVA 19 (Agerpres). TASS 
transmite:

Acad. Iakov 
o nouă ipoteză 
sului, așa cum

Zeldovici ia ca punct de plecare 
teoria formulată în 1922 de mate- 
matecianul sovietic Alexandr Frid
man. Pe baza acestei teorii cu a 
proximativ zeae miliarde de ani 
în urmă Universul prezenta eeva 
în felul unei superstele. Nu exis
tau galaxii și stele separate. Den-

O interesantă descoperire arheologică
NOVOCERKASK 19 (Agerpres).
In sudul federației ruse, la ră

sărit de Novocerkask, 
sovietici au descoperit 
mormîntul unui șef al 
lui popor al sarmaților. 
sit aici un vas mare 
datînd din secolul 1 al
tre. In acest vas se găseau 8 cupe

arheologii 
și cercetat 
străveahiu- 
A fost gă- 
de argint, 
erei noas-

ansamblu sînt acuzați 
de a se înregistra ca 

unei puteri străine".
de aceasta. Ministerul

S.UA. în 
de refuzul 
„agenți ai

In afară
Justiției caută să obțină ca alți 14 
comuniști să se înregistreze la 
Minister tot ca astfel de „agenți". 
In caz de refuz. Ministerul Jus
tiției va pune sub 
acești activiști ai 
munist din S.U-A

acuzare și pe 
Partidului Co-

0

LA KIEV
partidului co- 

guvernului ILS.S.
eu conducători ai 
munist și ai 
Ucrainene.

Nikolai Podgornîi. prim-secretar 
al Comitetului Central al Partidu
lui Comunist din Ucraina, a vor
bit despre succesele obținute de 
republică in domeniul economiei 
naționale.

Convorbirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială, frățească.

0

de 
Tru- 

de-

muitori au continuat politica 
represiune, „moștenită" de la 
jillo, împotriva organizațiilor 
mocratice și patriotice.

La campania electorală partici
pă numai partidele reacționare. 
Partidul socialist popular domini
can. care activează în ilegalitate, 
a publicat o declarație in care ca
lifică alegerile din 20 decembrie 
drept farsă antidemocratică" 
și cheamă poporul să boicoteze a- 
ceste alegeri. Declarația cheamă 
la intensificarea luptei pentru 
drepturile democratice, indepen
dența națională și progresul social

- -------- =yA« -------

Candidatul Partidului Socialist și a P 
din Chile în alegerile prezidențiale

SANTIAGO DE CHILE 19 (Ager
pres).

In cadrul unei adunări de masă, 
partidul socialist din Chile a a- 
nunțat că pentru alegerile prezi
dențiale din septembrie 1964 can
didatul acestui partid este senato
rul Salvador Allende. Intr-o de
clarație făcută cu prilejul mitingu
lui. Allende a subliniat situația e- 
•onomică gravă din Chile și faptul 
că guvernul chilian încearcă să 
rezolve problemele naționale- spri- 
jinindu-se pe așa-numitul „ajutor" 

sitatea materiei superstelei avea 
valori uriașe.

l-a un moment dat acest corp 
cu o densitate infinit de mare a 
început să se extindă, formînd 
treptat Universul, așa cum se pre
zintă el astăzi.

Actualmente galaxiile continuă 
„să se împrăștie" și se constată 
expansiunea continuă a Universu
lui

Ipoteza lui Zeldovici nu răs
punde la întrebarea de unde pre
vin particulele neutrino. Dar nici 

0

romane de argint, acoperite cu un 
cizelaj foarte fin. Partea de Ia ba
ză poartă reliefuri 
scene din mitologia 
viața romanilor. O 
zintă culesul viilor.
au fost găsite, de asemenea, po
doabe din aur și din pietre pre
țioase; ele erau destinate harna- 
șamentelor cailor.

reproducînd 
antică și din 
scenă repre- 

In mormînt

Rezoluții adoptate
la sesiunea Adunării Generale

YORK 19 (Agerpres). 
decembrie Adunarea Ge- 
O.N.U. a aprobat un pro- 
rezoluție prezentat de 13 

care cer

NEW 
La 18 

nerală a 
ied de 
țări membre ale O.N.U. 
independenta Angolei și sancțio
narea Portugaliei in cazul în care 
aceasta nu va lua măsuri imediate 
pentru acordarea independenței 
Angolei. 57 de delegații s-au pro
nunțat în favoarea rezoluției 14 
delegații au votat împotrivă și 18 
s-au abtinut de la vot.

Printre delegațiile care au vo
tat Împotriva rezoluției se numără 
Portugalia, S.UA- și alte țări aliate 
ale Portugaliei

Proiectul de rezoluție eere au
torităților portugheze să înceteze 
imediat orice adiuni represive îm
potriva poporului angolez, să eli-

Prezente romînești peste hotare
LENTNGRAD 19 (Agerpres). — 

TASS transmite:
Prof. Octav Enigărescu, solist al 

Teatrului de Operă și Balet din 
București, și-a terminat turneul la 
Leningrad. Rolurile interpretate de 
el — Figaro din Bărbierul din Se
villa și Germont din Traviata s-au 
bucurat de înalta apreciere a pu- 
bliculuL

La 18 decembrie, Enigărescu a 
plecat la Donețk (Ucraina) unde 
iși va continua turneuL

☆

(Agerpres). TASS

ro
dat
s-a

VILNIUS 19 
transmite :

La 18 decembrie, violonistul 
min Mihai Constantinescu a 
un concert la Vilnius, care 
boenrat de succes. Ca și în primul 
concert care a avut loc la 17 de
cembrie la Kaunas, el a interpre
tat împreună cu orchestra simfo
nică a Filarmonicii din Lituania, 
sub conducerea lui Abelis Kle-

c
cazulal S.U-A. El a adăugat că în 

în care va învinge în alegerile 
prezidențiale va înfăptui reforme 
sociale profunde și va transforma 
tara într-o țară suverană.

Intr-o scrisoare adresată secre
tarului general al Partidului so
cialist, Partidul 
anunță că în 
a Comitetului 
să-l declare tot 
drept candidat 
pentru alegerile prezidențiale.

Comunist din Chile 
cadrul unei ședințe 
Central a hotărît 
pe Salvador Allende 
al acestui partid

răspunde 
fel cum 
la între-

o teorie cosmogonică nu 
la această întrebare, la 
aceste teorii nu răspund 
barea de unde provin înșiși pro
tonii și electronii. Se știe numai 
că particulele neutrino se păs
trează în Univers și nu dispar ni
căieri, întrucît Universul este in
finit și îmbibat pe de-a întregul 
cu aceste particule misterioase.

A doua parte a ipotezei aGade 
mieianulul Zeldovici se referă la 
un fenomen grandios — expansiu
nea Universului „primar" și lai 
formarea stelelor. Considerînd că 
materia Universului era rece, sa
vantul sovietic presupune că în 
cursul expansiunii hidrogenul re
ce, solid sau lichid, se disocia în 
blocuri sau picături disparate cu 
un diametru de aproximativ 100 
de km. Astfel a luat naștere neo- 
mogenitatea inițială a Universului 
Apoi forțele gravitaționale au ac
centuat această neomogenitate. Re
giunile cu densitate sporită s-au 
transformat în centre de acumula
re a materiei și de naștere a ste
lelor.

bereze deținuții politici și să pre
gătească condițiile trecerii guver
nării în mîinile poporului angolez.

Adunarea Generală a ON.U. a 
aprobat, de asemenea, cu majori
tatea de voturi o rezoluție cu pri
vire la Basutoland, Beciuanelend 
și Swaziland, prezentată de Cam- 
bodgia, Etiopia, India și de o se
rie de alte țări. In rezoluția sa, 
Adunarea a, reafirmat dreptul im
prescriptibil al popoarelor acestor 
posesiuni coloniale la autodeter
minare și independență, recoman- 
dînd guvernului Marii Britanii să 

o conferință 
constituției, cu 

conducători po- 
democratică, în 
datei acordării 

convoace imediat 
pentru elaborarea 
participarea unor 
litid aleși pe cale 
vederea stabilirii 
independenței.

0

Șinițkis, concerte pentru vioară 
orchestră de Bach și Beethoven.

☆

ROMA 19. Corespondentul Ager
pres, Giorgio Pastore transmite: 

Sub auspiciile Asociației „Italia- 
Romînia" s-au desfășurat în dife
rite orașe italiene manifestări cul
turale dedicate lui I. L. Caragiale.

Marele dramaturg romîn este azi 
bine cunoscut în Italia, 
sale valoroase au fost 
Roma, Milano, Bologna, 
în alte orașe. Editurile 
au publicat diferite opere ale lui 
Caragiale, care au stîrnit un viu 
și bine meritat interes în rîndurile 
cititorilor italieni
— -=0=_

Comediile 
jucate la 
Siena și 

din Italia

un
„Transit-5 A". Acesta

S.U.A. au lansat un nou 
satelit „Transit-5A“

LONDRA 19 (Agerpres).
In Statele Unite s-a lansat 

nou satelit 
este primul dintre cei patru sate
liți de navigație, care urmează a 
fi lansați pînă la sfîrșitul anului 
1963.

După cum anunță agenția Reuter 
ei vor fi folosiți printre altele de 
submarinele americane înzestrate 
cu raehete „Polaris" pentru deter
minarea precisă a coordonatelor 
lor, ceea ce este necesar pentru 
orientarea rachetelor spre țintă.

Satelitul a fost plasat de pe li
toralul Oceanului Pacific pe o or
bită polară cu ajutorul unei rachete 
„Scout".

.................... ....... :--------

Dificultăți întpe S. U. Ă. și țăpile 
Pieții comune

NEW YORK 19 (Agerpres).
Lipsa unui acord concret în ur

ma recentei sesiuni a Consiliului 
ministerial al Pieței comune în ce 
privește relațiile viitoare ale aces
tui organism economia vest-euro- 
pean «u restul țărilor occidentale, 
este 
mice 
Stat 
care 
prezentant special al președintelui 
Kennedy pentru tratativele comer
ciale, a făcut o declarație în care 
afirmă că „Statele Unite sînt în
grijorate de atitudinea țărilor vest- 
europene, membre ale Pieței co-

criticată de cercurile econo- 
americane. Fostul secretar de 
al S.UA., Christian Herter, 
în momentul de față este re

La Accra și-a început apariția 
săptamînalul „Spark"

19 (Agerpres). 
consacrat luptei pentru 
deplină și unitatea Afri-

ACCRA
„Ne-am 

eliberarea 
cii. Vom apăra cauza muncitorilor 
africani deoarece clasa muncitoare 
are un rol foarte important în 
lupta pentru viitorul Africii", se 
spune în articolul de fond al nu
mărului 1 al săptămînalului „Spark", 
sare și-a început apariția la Accra.

BERLIN. La Tribunalul din Bonn, 
în primă instanță, a avut loo in
terogarea secretarului de stat 
Globke, conducătorul cancelariei 
lui Adenauer, în legătură cu ac
tivitatea sa în perioada .celui 
de-al treilea Reich". Potrivit pre
sei, interogatoriul acestui fost na- 

o 
în 

înaltă
R.F.G.,

furnicide
recent pe

pen-

zist care ocupă acum 
funcție guvernamentală 
a fost secret.

CAPETOWN. Milioane 
zburătoare s-au abătut
o porțiune de 35 de km. a șose
lei care unește localitățile Escort 
și Colenso din Africa de sud, pro- 
vocînd gîtuiri enorme de circula
ție între cele două orașe. Auto- 
mobiliștii au fost constrînși să o- 
prească în numeroase locuri 
tru a curăța radiatoarele și 
brizele mașinilor pe care 
zdrobit insectele.

ANKARA. Marți s-a deschis 
Ankara reuniunea anuală a exper- 
ților economici din țările pârtiei- jA 
pante la blocul C.E.N.T.O. După v 
cum relatează agenția France 
Presse, în cadrul reuniunii se dis
cută proiectele economice în curs 
de realizare în domeniile comu
nicațiilor, agriculturii, comerțului, 
colaborării științifice și asistenței 
tehnice și se va pregăti un raport 
pentru reuniunea Comitetului e- 
conomic al C.E.N.T.O. care se va 
ține la 29 ianuarie Ia Caraci.

PARIS. La un tip nou de stilou, 
corpul de scris și hîrtia sînt reu
nite într-un unic și mie obieet. 
Stiloul cu bilă conține un rulou 
de hîrtie pentru notițe care poate 
fi derulat ca storul unei ferestre. 
La nevoie se poate înlocui deose
bit de repede ruloul de hîrtie con- 
sumat cu altul.

ROMA. La 19 decembrie au in
trat din nou în grevă cei 24 000 
de docheri italieni. Această grevă 
de 48 de ore, declarată în strînsă * 
unitate de acțiune de organizațiile 
sindicale afiliate la Confederația 
Generală a Muncii și Uniunea Ita
liană a Muncii, constituie o repli
că viguroasă la refuzul autorită
ților din porturi de a respecta con
tractul de muncă încheiat în luna 
octombrie care prevedea îmbună
tățirea condițiilor de muncă și de 
viață ale docherilor.

NEW YORK, 
la baza aeriană 
berg (California) 
chetă balistică 
„Atlas" în timpul lansării ei.

După cum anunță agenția As
sociated Press, un reprezentant o- 
ficial al forțelor militare aeriene 
ale S.U.A. a declarat că nu se cu
nosc cauzele exploziei.

La 18 deeembrie 
militară Vanden- 
a explodat o ra-^^ 

intercontinental»^

mune, atitudine care lasă să se 
vadă că relațiile viitoare dintre 
S.U.A. și Piața comună vor deveni 
tot mai dificile". Atitudinea 
liniștitoare" a 
la Bruxelles, < 
reprezentantul 
mînd intenția 
mite prevederi 
de exporturile 
Piața comună.
Herter se lasă 
cercurile economice americane vor 
exercita presiuni 
condiții cît mai 
export în această 
europeană.
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„ne-
miniștrilor reuniți 

este considerată de 
american «a expri- 
de a institui anu- 

i protecționiste față 
americane către 

In declarația Iul 
să se înțeleagă că

pentru a obține 
avantajoase de 
organizație vest-

„Spark" subliniază că în pro
blemele internaționale el se va 
pronunța pentru pace, împotriva 
primejdiei unui război atomic, 
pentru dezarmarea generală și to
tală.

Ziarul „Spark" se editează 
limba engleză de către Biroul 
tru problemele Africii" (organ 
sultativ de pe lîngă 
ghanez).
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