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CU PLANUL ANUAL ÎNDEPLINIT

Depoul C.F.R. Petroșani
Muncitorii, tehnicienii 

și inginerii de la De- 
ooul C.F.R. Petroșani au 
aportat îndeplinirea pia

nului anual cu 12 
nainte de termen. 
:ind cu însuflețire 
eușit să obțină
.upSriori celor planificați, 

a creșterii 
muncii cu 

la 
a

iar la parcursul me- 
marfă cu 7,22 la sută, 
același timp, datorită

zile 
Mun- 
ei au 
indici

tă, 
diu 
In 
întreținerii în bune con
diții a locomotivelor și 
folosirii la maxim a ca
pacității de transport, con
sumul specific de
bustibil convențional 
fost redus cu 
tă-. Aceasta a 
tivului de la 
nomii în 
244 000 lei.

C<^ urmare 
productivității 

lâ sută, planul 
JJe kilometrice bruți 
"ost depășit cu 3,5 la su-

coirf- 
a 

4,45 la su- 
adus colec- 
depou eco- 
valoare de

S. T R. A
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Colectivele se pregătesc Dentru producția anului viitor 

^eiaoiiarea -oleosa ia asisora trecerea vilezelor 
oe avaosare io abaiaie fiooiale

să asi- 
viteze- 
an vi- 
abataje

Datorită aprovizionării cores- 
a acestor locuri de 
materiale și goale s-a 
viteză de avansare de 
lună. Avînd în vedere

s-au 
ză- 
un 

me-

Cu 10 zile
.ermen și-a 
olanul anual 
vul autobazei
Muncitorii de aici au de

pășit planul
ul

ne
ul
ne

înainte de 
îndeplinit 

și colecti- 
C.C.V.J.

mod deo- 
Morar Pa-
Macedon

la 
cu 
la 
cu

indicato- 
35 000 to- 
sortimen- 
50 000 to-

evidențiază în 
sebit muncitorii 
vel. Moldovan 
PSrîean Viorel, Maier Au
rel, Anghel 
zan loan și

Oprea, Brîn- 
alțîl

Pentru a doua oară au cîștigat drapelul de unitate 
fruntașă în întrecerea socialistă ce se desfășoară în
tre unitățile O.C.L. din Valea Jiului, lunar își înde
plinesc planul în procent de 125 la sută, au realizat 
însemnate beneficii și au redus cheltuielile de circu
lație a mărfurilor — iată numai o parte din succesele 
obținute de muncitorii unității alimentare nr. 31 din 
Lonea.

IN CLIȘEU: Tovarășul Smaranda Marin, responsa
bilul unității si tinerii vînzători Diodiu Ecaterina și 
Bartha Francisc.

TURĂ FRUNTAȘĂ

I

muncito- 
depășește 
în anul 

la sută, 
resurselor

principal 
km., iar 
secundar 
marfă. Datorită acestor

alizări a crescut și cîș- 
igul mediu al 
ilor Acesta 

ne cel obținut 
.recut cu 13,8 
’rin folosirea
nterne și reducerea con
sumurilor specifice, colec- 
ijvul autobazei C.C.V.J. a 
obținut economii la pre- 
;ul de cost în valoare 
de 178.506 lei.

Pentru contribuția adu
să la aceste realizări se

La secția cazane a ter
mocentralei Paroșeni mun
citorii lucrează în patru 
ture. Tura a doua este 
fruntașă. Aceasta se poa
te constata ușor consul- 
tînd diagramele înregis
tratoare de parametri. Cu 
cît variațiile de 
rametri nominali 
o anumită sarcină 
zau sînt mai mici

la pa- 
pentru 
pe ca- 
cu atît

Secfia L 5 Petroșani
Printre unitățile de cale 

xului C.F.R. 
nual înainte

Colectivul 
lAUiătoarele 
n«ui: La 
văzute au 
lucrărilor 
clădirilor
sonalul secției a colectat și 
I.C.M.-ului Petroșani în anul 
mai mult de 150 de tone fier

ferată din cadrul comple- 
și-au îndeplinit planul a-Petroșani care

de termen se numără și Secția L 5.
acestei secții a obținut în anul curent 
realizări la indicatorii principali ai pla-

întreținerea curentă a liniilor sarcinile pre- 
fost depășite cu 2,39 la sută, la întreținerea 

de artă — cu 4,51 la sută și la întreținerea 
— cu 32,5 Ia sută. Paralel 

predat 
curent 
vechi.

—=0=—
Instantanee

Notă bună 
pentru cooperatori

— Noroc, Costică!
— Să trăiești. Mitică 1 Ce mai 

iaci ? Pe unde mai lucrezi, că nu 
te-am văzut de un car de vreme ?

— Tot la Petrila, la mină.
— Dar paltonul ăsta grozav de 

cînd îl ai ?
— De vreo două săptămini 

scos de la cooperativă.
— Iți vine ca turnat. La 

cooperativă l-ai lucrat ? Să 
și eu acolo.

— La nr. 8 în Petroșani. Lu
crează și paltoane pentru temei. 
O minunăție nu alta.

— Chiar bine, că am stofă și 
pentru nevastă.

— Si să-l vezi pe tovarășul Dan 
Visalon, responsabilul, ce frumos 
se poartă cu clienții.

— Dar de punctuali 
tuali ? Nu cumva să se 
să-mi termine paltoanele

— N-ai nici o grijă, in

/-am

caie 
merg

is punc- 
întimple 
la vară, 
acest an,

personalul de aici a executat la 
timp și de calitate 1850 de co- 

^tnenzi. Asta după cite am auzit 
^vnseamnă că și-a realizat planul 

în proporție de 106 la sută.
— Că lucră bine și mult, asta-i 

o notă bună pentru cooperatori.
R. BAI. ȘAN 
corespondent
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mai mult s-au preocupat 
muncitorii din tură 
functionarea corectă

în 
în 

re-

aflate
sau 
de
respec- 
a nor- 
cunoaș-

instructiunilor de
a

a-
ne-

pleteze cunoștințele pînă 
in ceie mai mici amă
nunte.

La preluarea turei to
varășii Szabo Francisc, 
Sîrbu Ioan. Olaru loan 
au obiceiul să controleze 
amănunțit agregatele, pen
tru a funcționa sigur și 
economic. Astfel a fost 
prevenită o stingere - fo
cului la cazanul nr. 3 

la o 
și s-a 

unui 
sînt

realizările tu- 
care au con- 
secția cazane

La mina Lupeni s-au extins în 
mare măsură metodele avansate 
de lueru, în special abatajele fron
tale cu armare metalică. Prin a- 
cest gen de abataje este planifi
cat să se extragă peste 40 la sută 
din producția minei prevăzută pen
tru anul 1963.

Abatajele frontale, îndeosebi cele 
cu front lung de lucru, cer o pla
sare cit mai intensă a forței de 
muncă. Pentru ea aici să se ob
țină randamente înalte, în scopul 
depășirii sarcinilor de plan, este 
necesar, în primul rînd, aplicarea 
unor astfel de măsuri care 
gure creșterea continuă a 
lor de avansare. In acest 
teza medie planificată în
frontale a fost de 23.5 m. L pe lu
nă, 
punzătoare 
muncă cu 
obținut o 
25,4 m. pe
numărul mare de abataje frontale 
și faptul că la unele din ele 
întîmpinat greutăți din cauza 
cămîntului, aceasta constituie 
succes. In anul viitor viteza
die de avansare planificată pen
tru abataje frontale crește consi
derabil Pentru a se asigura aceas
tă creștere colectivul minei Lupeni 
a întocmit un plan amănunțit de 
măsuri tehnieo-organizatorice.

In primul rînd, se prevede creș
terea gradului de mecanizare a 
muncii în abatajele frontale. Așa 
de pildă, se preconizează ca prin 
tăierea mecanică din aceste aba
taje să fie extrase peste 100 000 
tone de cărbune. In trimestrele I, 
II și III în stratul 18, blocul VI 
din sectorul IV B va fi folosit în 
continuare plugul de cărbune, iar 
în trimestrul IV acest utilaj mo
dern va fi introdus în stratul 
De asemenea, în stratele 15 și 
blocul VI panoul II tăierea se 
face cu ajutorul unor haveze.
același timp se va extinde încăr
carea mecgnică prin : introducerea 
transportoarelor blindate în aba
tajele frontale din stratul 5 blo
cul 
VI.
de 
IV

tone cărbune pe post. Dar in acest 
timp s-a cîștigat o prețioasă ex- 
neriență, noua metodă de lucru a 
fost tot mai bine însușită, iar de
fecțiunile mecanice au fost în ma
re măsură înlăturate. Astfel, s-a 
ajuns ca în ultimul timp brigada 
lui Ghioancă Sabin, care lucrează 
în acest abataj de la 1 noiembrie, 
să obțină un randament de 6 tone 
de cărbune pe post. In anul viitor, 
ca urmare a măsurilor ce vor fi 
luate realizările vor fi și mai mari. 
In abatajul frontal din stratul 18 
se va plasa un număr aproape 
dublu de oameni, pentru a se fo
losi cît mai intens capacitatea a- 
cestuia de lucru. Astfel, în două 
schimburi consecutive se vor e- 
xecuta numai operațiile de răpire 
șl tăiere iar in al treilea, onera- 
tiile auxiliare. Așa se va ajunge 
in scurt timp la o avansare de 
două fișii pe zi, iar randamentul 
va crește la peste 7 tone de căr
bune pe post.

Pe mină, prin aplicarea măsu
rilor preconizate și folosirea ex
perienței acumulate se asigură 
condiții ea viteza medie în aba
tajele frontale să depășească 27 
m. pe lună. Acest lucru va con
tribui în mare măsură la îndepli
nirea ritmică a sarcinilor sporite 
de plan. Tot pe seama sporirii vi
tezelor de avansare, atît în căr
bune cît și pe exploatare se vor 
obține randamente superioare. Din 
marile frontale ale sectorului III 
se va extrage cea mai mare can
titate de sărbune cocsificabil.

ȘT. EKART

tI

ar 
rie 
tat 
găr.

care 
ava- 
evi- 

la- 
doar

15.
18 
va 
In

de 
a 

cazanului. Dar o exploa
tare corectă, implică cu
noașterea perfectă a sche
mei cazanelor
funcțiune, rezervă 
reparații, a fîșiei 
gim, care trebuie 
tată cu strictețe, 
melor de N.T.S., a 
tei ii
prevenire și lichidare 
avariilor etc.

Or. pentru a avea 
ceste cunoștințe, e
voie de multă dragoste 
fată de meseria aleasă.

In tura a doua, mun
citorii sînt pasionați pen
tru meseria lor. Conș- 
tienți de datoria ce o au, 
ei se străduiesc la orele 
de instructaj ce se țin de 
3 ori pe lună să-și com

Din realizările

Echipele de betonări 
în frunte

Colectivul de muncitori 
sectorul investiții al minei Ani
noasa a obținut lună de lună rea
lizări inimoase în îndeplinirea 
sarcinilor de pian. Și in această 
lună, după încheierea primei de
cade, rezultatele sînt la înălțimea 
sarcinilor. Cel mai însemnat suc
ces l-au obținut echipele de la 
betonări care, iață de 59 m. 1. 
cît au planul pe această lună, au 
realizat intr-o singură decadă 29 
m. 1. De asemenea, cei 217 m. c. 
de betonări prevăzuți de 
lunar au fost realizați și 
șiți, betoniștii turnînd în 
decadă a lunii 245 m. c. de

Intre brigăzile care au 
bait in mod deosebit la 
rea acestei depășiri se 
cea condusă de mineral 
Victor, care lucrează la
rea galeriei spre puțul sud, ori
zontul IX. Di.i cei 28 m. 1. plaD 
lunar, brigada a realizat într-o 
singură decadă 13 m. 1. Din bri
gadă se evidențiază minerul 
Ciobotara loan și ajutorai miner 
Moldovan Ioan. Realizînd într-o 
singură decadă 144 m. c. turnări 
de beton, și brigada condusă de

din

planul 
depă- 
prima 
beton, 
contri-

realiza- 
numără 
Bardoși 
betona-

fi dus 
sigură 
arderea 
Acestea

cîteva din 
rei a doua 
tribuit ca 
să ocupe locul de frun
tașă pe întreprindere în 
întrecerea 
ce-1 ocupă 
tul anului.

socialistă, loc 
de la începu

L DAVID 
corespondent

IV și stratele 15 și 18 blocul 
Vorbind de folosirea plugului 

cărbune în stratul 18 sectorul 
B, trebuie să arătăm succesele 

obținute ca urmare a experimen
tării acestui utilaj. La început s-au 
ivit multe greutăți. Minerii nu a- 
veau îndemînarea și experiența 
necesară, defecțiunile mecanice nu 
erau nici ele puține. Acest lucru 
însă nu a descurajat pe frontaliști 
deși cîteva luni în șir rezultatele 
au fost sub așteptări: randamen
tul realizat cu acest utilaj de ma
re productivitate oscila între 1,5-2

colectivului sectorului de investiții 
al minei Aninoasa

♦
♦
*

♦

minerul Hiitter Martin, care lu
crează la betonarea rampei pu
țului orb nr. 7 orizontul 10 me
diu, 
ziior

tă lucrare se evidențiază lăcă
tușii Toma Tiberiu și Tămaș Va- 
siie.

se situează în rindul brigă- 
fruntașe din sector.

Montaje în termen 
și de bună calitate
vederea sporirii producțieiIn

sectoarelor II și III ale minei A- 
ninoasa va fi pus în funcțiune 
un nou puț orb de extracție, 
puțul nr. 6. In prezent, la acest 
puț se lucrează la montarea ma
șinii de extracție. Lucrările de 
montare sînt efectuate de briga
da de lăcătuși mecanici condusă 
de tov. Zoler Iosif. Preocuparea 
de seamă a tuturor- membrilor 
acestei brigăzi este ca lucrarea 
să fie terminată în termenul sta
bilit, iar montarea să fie de cea 
mai bună calitate. Printre mem
brii brigăzii care dovedesc mul
tă hărnicie și pricepere în exe
cutarea lucrărilor se numără lă
cătușii Grădinara Virgil, Florea 
Ștefan și Nagy Zoltan.

Paralel cu această lucrare, 
serviciul mecanic al sectorului 
efectuează și montarea lanțului 
elevator Ia puțul principal de 
extracție, orizontul IX. La aceas-

Condiții optime de transport 
pe noua galerie principală
Nu de mult, minerii sectoru

lui investiții au cedat locul lor, 
pe galeria principală de trans
port Aninoasa—Priboi de la o- 
rizontul IX, electricienilor. Aceș
tia, lucrează în prezent la insta
larea de iluminare și montarea li
niei electrice de troley pentru 
transportul cu locomotive. Mun
cind cu elan, electricienii au 
creat condiții ca la 1 ianuarie 
1963 să se poată face transport 
pe cea mai mare parte a gale
riei. Pînă acum au fost montați 
1 800 m. linie electrică pentru 
locomotive.

In rindul electricienilor, care și 
la această lucrare au dovedit in
teres pentru darea în folosință 
la termenul stabilit, se 
Șortan loan, șef 
lemen Gheorghe, 
Constantin loan 
Gheorghe.

numără 
de echipă, Ke- 
Berei Adalbert, 
și Pantelimon

♦
♦

♦
♦
*

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

♦
♦ 
♦
♦
♦

♦ 
♦ 
♦
♦
*
♦
♦
♦

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

■ ♦
♦
♦
♦

♦
♦
♦
♦

Zilele trecute, tînăra Burta Ni- 
colina lucrătoare comercială în 
Aninoasa a împlinit 18 ani. Tre- 
cerea ei în rîndurile cetățenilor 
majori ai patriei noastre socialiste 
va fi sărbătorită de toți colegii și 
prietenii ei, care îi vor ura viață 
fericită, împlinirea tuturor năzuin
țelor. . .. <

—==©==—

Prilej de recunoștință
Deși Dîlja este o localitate mică, 

are un magazin alimentar bine a- 
provizionat, cu mărfuri păstrate în 
condiții igienice. Gestionarul ma
gazinului, tovarășul Prisăcaru Vir
gil, asigură desfacerea mărfurilor 
prompt și conștiincios fapt pentru 
care a cîștigat aprecierea dîlje- 
nilor. Nu de mult, la alimentara 
noastră s-a modernizat iluminatul' 
prin înlocuirea becurilor electrice 
cu tuburi fluorescente ceea ce îi 
dă și mai mult o notă de maga
zin bine îngrijit.

Acum, în preajma aniversării a 
15 ani de la proclamarea Republicii 
noastre dragi, folosesc prilejul de 
a-mi exprima adînca mea recunoș
tință față de partid pentru toate 
cîte ne-a îndemnat să înfăptuim 
în scopul transformării vieții noas
tre care pe zi ce trece este tot 
mai plină de bucurii.

AMBROZIE BAN 
pensionar
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A ceborît unde-i deschisă mina 
Purtînd în ochi și-ntr-un lămpaș lumina. 
In noaptea de aici cînd a pătruns 
Un strigăt și un semn a fost de-ajuns.
Și-a început să fnlgere, să tune. 
Pe zarea și pe cerul de cărbune 
Șl neclintita boltă, ca-n viitoare 
S-a spart, căzîndu-i bulgări la picioare. 
Mi s-a părut, pe cînd priveam minerul; 
Că-n fața Iul îngenunchease cerul.

HIDROCENTRALA
Treziți au fost, din somnul lor de piatră, 
Semeții munți cu piepturi dantelate. 
Partida! a-nscmnat pe această vatră 
Să-i înălțăm luminii o cetate.
Și Bistrița cu-al apelor șuvoi 
Nestăvilit de cremeni șt granit 
Ca un baiaur mînult de noi 
A spumegat și-n loc s-a zvircolit. 
Dar azi cînd oamenii l-au dat nou sens 
Cu fnlgere țicnește din tunel 
Iar iacu-n munte ca un ochi imens 
Privește cerul limpede ca el.

NICOLAE BITGARU
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Orchestra de muzică semisimfonică 
din Petroșani

a maselor 
nostru, în 
s-a consti- 
de muzică 

sprijinită

Ca o dorință firească 
de amatori, în orașul 
urmă cu trei săptămîni, 
tuit o modestă formație 
semisimfonică, acțiune 
îndeaproape de Comitetul orășe
nesc de partid, de Comitetul oră
șenesc pentru cultură și artă și de 
Comitetul local al sindicatelor Pe
troșani.

Orchestra înmănunchează un 
grup de entuziaști care au pornit 
cu dragoste la crearea unui re
pertoriu plăcut angajindu-se cu 
cîteva piese muzicale pentru spee- 
tacolul închinat sărbătoririi aniver
sării Republicii noastre dragi.

Este de apreciat participarea la 
repetiții a profesorilor Weber Ște
fan, Bruneth Gheorghe, Medișan 
Nicolae, Pataki Alexandru de la 
Școala populară de artă, a profe
sorului Hans Denghel de la Școala 
elementară de muzică, pensiona
rului Barbună Nicolae, fost mun
citor miner, a muncitorilor 
Lazăr de la U.R.U.M.P. si 
Nicolae de la Lonea.

Orchestra semisimfonică 
dează pentru început lucrări de P. 
Csaikovschi, I. Dunaevschi și Flo
rin Comișel. Repertoriul va fi com
pletat cu un eîntec Închinat Repu
blicii. Muzica șt textul sînt 
puse de dirijorul orchestrei.

In viitor ne propunem să 
gătim un concert în care să 
dăm partituri ceva mai greie 
și fără soliști vocali, incluzînd 
repertoriul nostru și partituri 
George Enescu și aiți maeștri 
muzicii romînești.

Sîntem convinși că acțiunea

—o

Jugara
Panait

abor-

rom-

pre- 
abor- 

cu 
în 
de 
al

Ap fi bine...
clubului 

a trecut 
„tehnici* 
După eî- 
ziua de 

că

din conducerea 
la matineul a- 
ruieze filmul <a- 
program, au fost

Recent, conducerea 
muncitoresc din Vulcan 
la experimentarea unei 
noi de rulare a filmelor, 
teva experiențe (una în
13 decembrie) s-a constatat 
noul procedeu poate aduce unele 
„avantaje" celor 
clubului. Astfel, 
mintit, în Ioc să 
re era anunțat în
prezentate celor peste 100 de spec
tatori, trei jurnale care au durat 
în total o oră si zece minute.

Cînd unul din spectatori șî-a 
exprimat nedumerirea în fata di
rectorului clubului în legătură cu 
această experiență și i-a spus că 
adevăratul motiv al acestui proce
deu este intenția personalului clu
bului de a-șî termina sarcinile de 
serviciu cu... un ceas mai devre
me. 1 s-a răspuns că nu i-a cerut 
nimeni părerea și că daeă nu-f 
convine să nu mai vină la film.

Ar fi bine să se schimbe lueru- 
rHe...

O. VÂLESCU

din plin sprijinită și 
că va atrage și alte 
deocamdată ne prl-

din orașul 
de o parte 
că sînt în 
muzicii, a-

îndreptățiți să eredem că 
prof. Lucaeiu Vasile de 

populară de artă va reuși,

noastră va fi 
în continuare, 
elemente care 
vese eu oarecare neîncredere. Nu
pot să cred că muzicanți pricepuți 
cum este prof. Iuliu Horacsek, Cră
ciun LăscSu, Turi Zoltan, Muntea- 
nu Deziderîu și alții 
Petroșani ar putea sta 
ci din contră, consider 
asentimentul iubitorilor
firmînd să în curînd ei vor fi in
stalați, pe locurile în mod firesc 
rezervate lor, în orchestră de to
varășii care au răspuns cu un ceas 
mai devreme la această chemare.

Sîntem 
tovarășul 
la Școala
în calitate de dirijor, să corespun
dă așteptărilor unanime, iar între
gul colectiv de muzicanți și soliști 
vocali Iși va Îndeplini misiunea, 
contribuind la ridicarea vieții mu
zicale din Valea Jiului.

dr. N. SCARLATOIU
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Poșta redacției
SERFEZEU MARIA (LUPENI). 

Față de poezia „Cuvîntul munci
torului", publieată într-una din 
paginile culturale trecute ale zia
rului, noua încercare intitulată 
„Mama" nu reușește să depășeas
că o simplă Înșiruire de cuvinte 
fără un substrat artistic. încercau 
să dați mai multă atenție con
struirii poeziei în versuri clasice 
muzicale, ritmate și rimate. Daeă 
o să izbutiți astfel, însemnează că 
ați făcut un pas înainte In pătrun
derea tainelor artei scrisului.

☆

P. I. DRAGNE (PETRItA). Din
tre încercările sosite la redaeție 
n-am putut retine nici un vers, 
deoarece acestea nu reușesc să a- 
dueă nimic nou, 
domeniul 
alese la 
perficial,
convingere.

eonvingător în 
versificației. Temele sînt 
întîmplare și tratate su- 
fără fior artistic, fără

☆

GLAVA CORNEL 
joritatea poeziilor 
ției vădesc ușurință în 
versului, sprinteneală în frază 
îndemînare în transmiterea 1 
idei. Din păcate prea vă pierdeți 
în generalități, 
reotipe, fără a 
să împliniți o 
Faceți cît mai 
versificare. Ar 
o cunoaștere 1 
problemelor actualității, (pe care a- 
«um le abordați doar „în gene
ral"), să colaborați la întocmirea 
de texte pentru brigada artistică 
de agitație a clubului din loca
litate.

(LUPEND Ma- 
trimise redac- 

mînuirea 
i Si 
unor

, în formulări ste- 
reuși de cit uneori 
imagine întreagă.

i multe exerciții de 
fi de dorit, pentru 

mai îndeaproape a

☆

BÂLEȚ AURELIA (PETROȘANI). 
Pentru început, e bine. Scurta poe
zie trimisă redacției vădește o 
bună orientare tn alegerea temei 
și o oarecare pricepere în versi
ficație, 
ritm și 
deseori

Mai multă atenție însă la 
potrivirea rimelor, care 

sînt sărace.

Muncitoarea Zamora Blanca din secția construcții metalice 
U.R.U.M. Petroșani asigură de mai muiți ani difuzarea presei în rîn- 
durile muncitorilor secției.

Obiectivul fotografic a „prins-o" mai zilele trecute pe difuzoarea 
voluntară în momentul in care ea se pregătea să-i inmîneze munci
torului Sipoș loan, ziarul la care acesta este abonat.

0 I

La școala economică serală de partid 
frecventa trebuie îmbunătățită 4

Jerca Constantin, Mischie

politică a socialismului, 
cei înscriși în această 

invățămîntului de partid 
de conducere din apara- 

și economic, acti-

Școala economică de partid din 
Petroșani constituie un prețios a- 
jutor în însușirea cunoștințelor de 
economie 
de către 
formă a 
— cadre
tul de stat 
viști ai organizațiilor de masă și 
alți tovarăși cu diferite munci de 
răspundere. însușirea materiilor pre
date contribuie la înțelegerea po
liticii economice a partidului 
nostru, iar aplicarea celor învățate 
în practică contribuie în mare mă
sură la înfăptuirea cu succes a 
sarcinilor ce revin colectivelor de 
muncă respective în lumina obiec
tivelor stabilite de Congresul al 
III-lea al partidului.

Marea majoritate a elevilor pri
vesc cu mult simt de răspundere 
obligațiile pe care le au în cadrul 
școlii, frecventează cu regularitate 
cursurile, se pregătesc temeinic 
pentru seminarii fiind conștienți de 
necesitatea și importanța însușirii 
cît mai temeinice, mai aprofundate 
a lecțiilor predate. Aportul lor Ia 
discutarea problemelor în cadrul 
ședințelor de seminar este însem
nat. Printre cei 
interesul pentru 
cinste obligațiilor 
cadrul școlii, se 
Hurezeanu Petru,

la predări, cau- 
fiind lipsa de 

elev e dator 
temeinic pen- 

la dis-

care iși 
a face 
ce le 

numără
Pătrășcoiu Dumi-

totdau 
față cu 

revin 
tovarășii

in

La Uricam: $e intensifică activitatea culturală
în cadrul clubului

Plenara Consiliului local al sin
dicatelor tmută In luna octombrie 
în care s-a analizat desfășurarea 
muncii cultural-educativă de ma
să !n cluburi, a trasat comitetelor 
de sindicat din Întreprinderile 
Văii Jiului, sarcini menite să Îm
bunătățească activitatea cultural- 
educativă a cluburilor.

Comitelui sindicatului minei U- 
ricani acordă fn ultimul timp o 
deosebită atenție problemelor 
muncii cultural-educative de masă. 
Astfel, imediat după plenară, au 
fos luate măsuri privind asigu
rarea condițiilor de desfășurare 
a activităților culturale, s-a În
tocmit un plan de muncă concret 
al clubului, au fost mobilizați mai 
muiți muncitori ia activitățile 
culturale. Rezultatul — sute de 
muncitori Iși petrec o parte din 
timpul lor liber la club, partid- 
plnd la repetițiile și programele 
formațiilor culturale, la diferite 
conferințe și seri literare.

Sub conducerea dirijorului Boită 
Sergiu, coriștii interpretează cu 
mult talent clntece patriotice, pre- 
lucrări de folclor și clntece le
gate de viata și munca minerilor. 
Printre muncitorii care vin cu re
gularitate la repetițiile corului se 
numără minerii Năsădeanu loan 
și Decuseară Anton, lăcătușul 
Blaj Iuliu.

Curind, la sărbătorirea zilei de 
30 Decembrie, locuitorii Uricaniu- 
lui vor asculta iormația corală a 
clubului, care printre altele se 
pregătește pentru această sărbă
toare cu clntecele „Republică, mă. 
reafă vatră" și „Tari scumpă să 
trăiești".

In toate sălile — 
o vie activitate

Seri literare

♦4
4
♦

♦

la •9 vin 4

Alături de iormația corală 
clubul minerilor din Uricani 
zilnic, In orele lor libere, nume- * 
roși muncitori. Unii se întrec la J 
mesele de șah, alții participă lu ♦ 
repetițiile brigăzii artistice de a- * 
gitație, ale formației de teatru,. 
orchestrei, sau la repetițiile echi- J 
pei de dansuri. •

In prezent, toate aceste formații »
•• 
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tru,
Grigore, Kovacs Andrei din Pe
troșani, Smaranda Nicolae, Tigo- 
ianu Florea din Lupeni, Besenyel 
Ladislau din Aninoasa și muiți 
alții.

Sînt însă și tovarăși a căror ac
tivitate în cadrul școlii nu este 
la înălțimea cerințelor: lipsesc de
seori de la cursuri, nu iau notite, 
nu se prezintă la seminarii, s-au 
chiar dacă vin sînt nepregătiți.

Să luăm, de exemplu, felul cum 
privesc unii tovarăși obligația pe 
care o au de a frecventa cu regu
laritate cursurile. In primul rînd 
se observă o frecvență mai slabă 
la seminarii de cît 
za acestui lucru 
pregătire-. Fiecare 
să se pregătească
tru seminarii, să participe 
cutarea problemelor, deoarece n* 
mai astfel își poate însuși temei
nic materialul predat.

In mărea majoritate a cazurilor 
se absentează fără motive. Așa de 
exemplu, tovarășii Meiu Constan

tin, Moroz Ștefan, Onea Aurel, Fi- 
limon Iosif de la prepaxația Pe- 
trila, care nu au participat la nici 
una din cele patru ședințe de se
minar, invocă fel de fel de motive 
pentru a-și justifica absențele, mo
tive care nu pot fi luate în consi
derare nefiind justificate. Este sufi
cient să arătăm că tovarășii aiWi- 
tiți au o frecvență bună la pre
dări. Se pune atunci întrebarea 
numai atunci cînd sînt seminarii 
intervine ceva care-i împiedică să 
se prezinte la școală ?

Sînt ș: alti tovarăși care absen 
tează des si în special tot de la 
seminarii. Astfel, tovarășii Alexan
dru < retrescu Marin,
Tărcuță Vasile de la Lupeni, Șan- 
ctru Benone, Drăghici Ilie din Pe
troșani, Avramescu Traian din 
Vulcan și alții nu acordă atenție 
suficientă frecventării regulate 
cursurilor, creînd greutăți 
desfășurare a procesului 
țămînt, răminînd ei înșiși

Ne aflăm la sfîrșitul
trimestru al invățămîntului în 
drul școlii economice serale 
partid. Lipsurile caza se mai 
infesta trebuie eliminate cît
grabnic. Cei care au absentat de la 
predări sau seminarii trebuie să 
recupereze iără întîrziere râmîne- 
rea in urmă, să frecventeze cu re
gularitate cursurile școlii.

Datoria comitetelor de partid și 
a organizațiilor de bază este de a 
controla cu mal multă exigență 
comportarea elevilor, de a nu ad
mite absențe decît în cazuri bine 
justificata și de a trage la răs
pundere pe aceia care nu înțeleg 
să se încadreze în disciplina școlii.

In prezent sînt asigurate toate 
condițiile ca procesul de învăță- 
mînt să se desfășoare în bune con- 
dițiuni Pentru aceasta este navoie 
însă de îndeplinirea unor cerințe 
elementare ca aceea a participi» 
cu regularitate la predări și semi
narii, fără de care nu se poate 
obține rezultate bune la învățătu
ră

buna 
învă- 
urmă.

în 
de 
în
primului 

ca
de 

ma- 
mai

La repetițiile 
tinerei formații corale

formarea unui cor a fost o do
rință veche a locuitorilor arică- 
nerd. Această dorință a fost îm
plinită de curfnd; fn prezent pes
te 90 de muncitori și locuitori ai 
orașului 
de două 
petițiile

participă cu regularitate 
ori pe săptămină, la re- 
acestei tinere formații.

in planul de muncă al comi
tetului sindicatului, printre alte 
activități culturale organizate la 
club au fost prevăzute și seri li
terare. In luna noiembrie au fost 
flaute două asemenea seri litera
re, în care a fost evocată viața 
și opera poeților Mihail Eminescu 
și George Coșbuc.

in prezent, un colectiv de mun
citori in frunte cu tovarășa pro
fesoară $ara Ana pregătește în
că două asemenea seri literare in 
care vor fi evocați poeții Petăiy 
Sandor și G. Topîrceanu, seri care 
vor ii finute In această lună.

și-au intensificat repetițiile pregă
tind programe ce vor ii prezentate 
cu ocazia zilei de 30 Decembrie. 
Astfel, brigada artistică compusă 
din 11 tineri pregătește un nou 
program, echipa de dansuri com
pusă din 10 perechi pregătește o * 
suită de dansuri romtnești, dansuri • 
sovietice și dansuri maghiare, lor- J 
mafia de teatru repetă de două J 
ori pe săptămlnă la comedia „O • 
noapte furtunoasă". •

Alături de aceste formații, la ' 
club iși desfășoară repetițiile o * 
orchestră de muzicuțe, o orches- j 
tră de estradă și numeroși so- • 
liști vocali printre care se numă- » 

Popescu Mircea, J 
Marcu Elena, ț

ră muncitorii 
Cioara Margareta, 
Aiți 200 de oameni 
ventează cercurile 
tori, artă plastică,
zică, care funcționează în cadrul 
Clubului muncitoresc din Uricani.

ai muncii Irec- 
de loto-ama- 

croitorie, mu- ♦
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re-

☆

*

de perete din Valea Jiului care desfășoară 
în sprijin ul mobilizării oamenilor muncii la, 
economice ale desăvfrșirii construcției socia- 

,,Minerul" de la mina Lupeni,

O ediție a gazetei de perete „Minerul* de la mina Lupeni

CU I04I1 EOllțELE - PENIMJ MAUZAHA 
ANGMANENIELOD PE ANlll 1965? 4

Printre gazetele 
o activitate rodnică 
înfăptuirea sarcinilor 
liste, se numără gazeta de perete 
participantă la concursul organizat de ziarul nostru. Bucurindu-se 
de îndrumarea și sprijinul permanent al comitetului de partid al 
minei, colectivul de redacție asigură apariția cu regularitate a edi
țiilor. Fiecare ediție e așteptată cu interes de minerii Lupeniului, 
pentru că în articolele publicate își văd oglindite propriile lor 
preocupări, sarcinile de mare răspundere care le stau în față.

Evenimentelor importante din viața minei, colectivul de 
daeție le consacră ediții speciale. In cea de a treia decadă a lu
nii noiembrie, la gazeta de perete a apărut o ediție specialănu noiemorie, la gazeta de perete a apărut o ediție specială cu 
prilejul îndeplinirii de către sectorul III — sectorul fruntaș af mi
nei Lupeni — a sarcinilor de plan pe 1962. In prezent la gazeta 
de perete a apărut o nouă ediție specială, care reflectă răspun
derea cu care colectivul minei a dezbătut cifrele de plan pe 1963, 
angajamentele mobilizatoare de întrecere pe care și le-au luat mi
nerii Lupeniului pe noul an, hotărîrea lor de a munci cu toate for
țele pentru traducerea lor în viață.

Prezenta pagină înfățișează, în rezumat, citeva din articolele 
apărute în această ediție.

☆ ---------------

Angajamente mobilizatoare
Ain întrecerea socialistă

CAROL DVORAC 
președintele comitetului 
sindicatului minei Lupeni

muncii ia 
pe post.

organizației 
cu hotărire

sub condueerea 
organizației de 
partid, va milita 
cu consecventă 
pentru îmbună
tățirea organizării 

întrecerii socialiste între brigăzi 
și sectoare, pentru asigurarea con
dițiilor 
fiecare 
tribui 
ce ne

realizării angajamentelor la 
loc de muncă, spre a con- 
la înfăptuirea obiectivelor 
stau in față in anul 1963.

; Cum folosesc unii ; 
timpul de lucru

de 
luat 
co- 
în-

In anul 1962, co
lectivul de munci
tori, tehnicieni și 
ingineri de la mi
na Lup?ni s-a an
gajat in întrece
rea socialistă cu celelalte exploa
tări din Valea Jiului să realizeze 
peste sarcinile de plan 30.000 to
ne de cărbune, 1 000 000 lei eco
nomii la prețui de cost și să spo
rească productivitatea 
1,090 tone de cărbune

Răspunzind chemării 
de partid de a munci
pentiu îndeplinirea acestor anga
jamente, colectivul minei noastre 
a aztras, pină in ziua de 15 de
cembrie a.c., peste 30 000 tone cărbu
ne în plus. La prețul de cost s-au 

> obținut economii în valoare
1 300 000 lei, angajamentul 
fiind depășit. In aceste zile, 
lectivul nostru a dezbătut cu
cnidere în forțele sale prevederile 
planului pe anul viitor.

Sarcinile de plan pentru anul 
1963 sporesc cu 80 000 tone căr
bune față de 1962. Colectivul mi
nei Lupeni s-a angajat, cu prilejul 
dezbaterii, să extragă în noul an 
10 000 tone cărbune peste preve
derile pianului, să realizeze econo- 

fnii la prețul de cost prin reduce
rea consumurilor specifice de 
lenm. energie electrică și altele 
în valoare de 1 500 000 lei, să mă
rească productivitatea muncii pe 
exploatare la 1,120 tone cărbune 
pe post.

i Comitetul sindicatului minei.
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venit cn o 
nivelului de 
mineri, prin 
10 la sută, 

nostru soclu

In perioada 11 • —= —
14 decembrie ac. ANA FERDINAND
minerii, mundtoru. Secretarul comitetului de partid 
tehnicienii și ingi- al minei Lupeni
nerii de la mina —
noastră au dezbă
tut în consfătuiri de producție ci
frele de plan pe anul 1963.

Cifrele de plan au fost puse 
în discuția colectivului minei Lu
peni In perioada ci nd partidul ». 
guvernul nostru au 
nouă îmbunătățire a 
trai al muncitorilor 
mărirea salariilor cu 
®rija pe care statul
list o poartă minerilor a stimulat 
șl mai mult hotărîrea colectivului 
nostru de a munci cu forte sporite 
pentru înfăptuirea sarcinilor desă
vârșirii construcției socialiste.

Dezbaterea cifrelor de plan pe 
1963 a constituit o importantă ac
țiune politică, menită să atragă 
masa largă de muncitori, tehnicieni 
și ingineri la conducerea produc
ției. la stabilirea de măsuri con
crete pentru ca cifrele de pian pe 
noul an. angajamentele de între
cere să fie lndeplini’e cu succes 
Pentru asigurarea succesului aces
tei acțiuni, 

au fost 
cadrul

cifrele de plan pe noul 
dezbătute în primul riod 
plenarei lărgite a comi- 
partid. Organizațiile de

an
In
telului d?
bază. în urma indicațiilor plenarei.

i
i

Planul fiecărei ediții a gazetei de perete e Întocmit in urma in
dicațiilor date de comitetul de partid al minei. Zilele trecute tovară
șul Ana Ferdinand, secretarul comitetului de partid al minei a discu
tat eu 
daeție,

tovarășul Mătăsăreanu Mircea, responsabilul colectivului de re- 
tematica ediției următoare a gazetei de perete.

★

Să muncim cu tofii disciplinat!
împreună cu toți minerii din 

brigada pe care o conduc, am 
participat la dezbaterea cifrelor 
de plan pe anul 1963. De aici am 
desprins învățăminte prețioase 
pentru munca noastră de viitor. 
S-a insistat mai ales asupra fap
tului că disciplina în muncă este 
un factor hotărîtor în realizarea 
sarcinilor de producție și a an
gajamentelor de întrecere. Dis
ciplina constă în respectarea în
tocmai a celor 8 ore de muncă, 
îndeplinirea ireproșabilă a dis- 
pozițiunilor date de maiștri și 
tehnicieni, eliminarea definitivă 
a absențelor nemotivate, respec
tarea normelor de tehnică a se
curității. Muncind disciplinat pu
tem învinge greutățile în lupta 
pentru mai mult cărbune.

M-am gîndit asupra faptului că 
deși în anul 1962 disciplina în 
muncă la mina Lupeni s-a îmbu
nătățit mult față de anii prece
dent!, totuși mai sînt unii oa
meni care au făcut absențe ne
motivate. In perioada primelor 
11 luni ale anului curent, s-au în
registrat aproape 7000 
nemotivate, iar numărul
de învoire se ridică la aproape

PETRE CONSTANTIN 
miner

In
șef de brigadă 
sectorul III

In aceste zile irosite 
extrage la su- 
de 20 000 tone 

felul acesta mi- 
avea acum un 
de 50 000 tone

10 000 zile, 
inutil se puteau 
prafață mai bine 
de cărbune și în 
na Lupeni putea 
plus de cărbune
față de 30 000 tone cît avem.

Printre cei care au făcut între 
absențe nemotfvate în 

anului se numără Frățilă 
Bolangic Tic din sectorul 
Guțu Mihai din sectorul

înaintede partid 
fătuirtior

Cifrele de pian 
te pe sectoare și 
felul acesta. s-a

au întocmit pla
nuri politico-orga- 
nizatoriee de ac
țiune, planuri care 
au fost discutate 
cu toți 

de
membrii 

tinerea cons-

fost discuta- 
schimburi. In

au 
pe 
asigurat ca ma

rea masă de salanati (95 la sută)
să ia parte la dezbateri, să parti
cipe la discuții asupra rezultate
lor din anul 1962. a lipsurilor care 
au existat in această perioadă și 
»ă ia cunoștință de sarcinile ce 
ae revin pe anul 1963. Tre
buie spus că ia majoritatea sec
toarelor. dezbaterea cifrelor de plan 
a fost bine pregătită. In sectoa
rele I A. I B, IL HI IV A. IV B. 
VIL VIIL la dezbaterea cifrelor 
de plan au participat aproape toți 
muncitorii. Pe Întreaga mină la 
dezbateri au participat aproape 
5 000 de muncitori, tehnicieni și 
ingineri. Peste 400 de tovarăși au 
luat cuvintul făctnd aproape 500 
de propuneri care, in marea lor 
majoritate, vor completa planurile 
de măsuri tehnico-organizatorice 
ale sectoarelor.

Printre cele mai importante pro
puneri se numără : punerea la dis
poziție a unui tren special pentru 
muncitorii de la sectorul IV B pî- 
nă la pupil orb, cu ple
carea de afară la orele 5,13 și 
21, introducerea iluminatului fix la 
toate locurile de muncă, aprovizio
narea ritmică a grapelor cu va- 
gonete goale și materiale, trecerea 
oamenilor din regie în efectivul 
brigăzilor spre a fi plătiți în a- 
cord, mărirea numărului de artifi
cieri, crearea unei opinii de masă 
împotriva celor indisciplinați, in
troducerea apei potabile la toate 
locurile de muncă, 
zilor de lemn cu 
în straturile 8—9

Printre cei care 
puneri se numără
sile, Dascălu Dumitru, Gligor Ni- 
colae, Marton Dionisie, Petre Cons
tantin, Ghioancă loan, Ghioancă 
Sabin, Nagv Andrei, Muszta A- 
lexandru, Sălăjan Dănilă, Gută 
Nicolae.

Putem spune cu siguranță că 
dezbaterea cifrelor de plan pe 1963 
a demonstrat hotărîrea colectivului 
nostru de a înfăptui cu cinste sar
cina pusă de partid de a asigura 
industriei noastre socialiste canti
tăți sporite de eărbune.

Comitetul de partid este convins 
că colectivul minei Lupeni, sub 
îndrumarea organizației de partid 
va munci cu și mai mult spor, 
pentru ca sarcinile de producție 
pe anul 1963 și angajamentele 
luate în întrecere să fie îndepli
nite și depășite.

înlocuirea grin- 
grinzi metalic? 
și multe altele, 
aa făcut pro- 

tov. Feher Va-

absente 
zilelor

3—19 
cursul 
Carol, 
IV A,
III, Șerban Ioan, Bordean loan, 
Demian Gheorghe din sectorul I 
B, Borbely Andrei, Banyai loan. 
Tamaș Ludovic din sectorul II. 
Ohar Iosif din sectorul IV B șl 
mulți alțit Acești oameni au în
greunat munca colectivului nos
tru pentru îndeplinirea angaja
mentelor de întrecere, au lăsat 
în multe zile locurile de muncă 
descompletate. Cum de n-au în
țeles încă acești oameni că lip
sind nemotivat dau cu piciorul 
propriului lor cîstig și în același

timp produc greutăți și celor ca
re muncesc disciplinat ?

împotriva acestor apucături 
înapoiate, străine de munca și 
activitatea noastră, trebuie să 
luăm cu toții poziție hotărîtă. In 
cadrul brigăzilor să-i ajutăm pe 
acești oameni să înțeleagă că lo
cul lor este alături de minerii 
fruntași, iar ca să devină frun
tași trebuie să muncească disci
plinat. La noi in brigadă nici un 
miner nu a lipsit nemotivat de 
la lucru. Aceasta din cauză că 
atunci cînd se fac abateri de la 
disciplină, noi nu le trecem ne
observate. Luăm în discuție orice 
abatere și astfel sîntem mereu 
cu toții umăr Ia umăr în îndepli
nirea angajamentelor 
cere.

Sînt convins că dacă 
găzile vor proceda la 
vor lua în discuție și
bate cu hotărire cea mai 
abatere de Ia disciplină, în 
1963 vom șterge pata rușinoasă 
a absențelor nemotivate. Să mun
cim cu toții disciplinat, tovarăși, 
căcî astfel ne vom îndeplini cu 
cinste sarcinile de producție, ori- 
cît de mari ar fî ele !

de Intre-

toate bri- 
fel, 
vor

dacă 
com- 
mică 
anul

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
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4
4
4
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4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

Cele trei caricaturi apărute 
în actuala ediție a gazetei de 
perete critică pe cei care nu 
folosea timpul programului 
de lucru. Minerul șef de bri
gadă, Recea I. căruia i se adre
sează caricatura de sus trage 
cîte un pui de somn în mină. 
Minerul Popescu Petru (cari
catura din mijloc) absentează 
după fiecare zi de salariu 
cîte un șut-două, fiind „indis
ponibil" din cauza... țuicii. Iar 
lordăchescu loan, din sectorul 
VIII, vine mereu tîrziu la lu
cru. I

In anul 1963 se vop califica
1625 de muncitori

MIHAI
responsabilul

POPOVICI lifica pentru func-
școlii de calificare țin de artificieri, 

a minei Lupeni

pe 1963, mina

Pentru realiza
rea sarcinilor de 
mare răspundere 
ee stau în fața 

colectivului nostru
va fi dotată cu noi utilaje și mij
loace moderne, între care trans
portoare de mare eapacitate, cio
cane de abataj, perforatoare rota
tive, stîlpi metalici tip Schwartz 
cu două pene orizontale, 1000 grinzi 
în eonsolă precum și alte utilaje 
necesare producției.

Sub 
partid, 
măsuri 
cadre,
a fi calificați pentru meseria de 
miner 605 muncitori; alții 935 vor 
fi ealificați ca ajutori mineri. Un 
număr de 40 de mineri se vor ca-

îndrumarea organizației de 
conducerea minei a luat 
pentru calificarea de noi 

S-au asigurat condiții spre

V<x fi calificați, 
de asemenea, încă 

de locomotivă și 15 
extracție. In total, în 

1625 de

va pune

30 mecanici 
mecanici de 
anul viitor, un număr de 
tovarăși se vor califica.

Un accent deosebit se
pe ridicarea calificării. La cursu
rile de ridicare a 
participa circa 1 000

Pentru realizarea 
portante sarcini în 
lificărli profesionale, 
partea conducerilor

comitetelor de secții sindicale și 
organizațiilor. U.T.M. să asigure o 
largă mobilizare a muncitorilor la 
aceste cursuri.

calificării vor 
de persoane, 
acestor im- 

domeniul ca
se cere din 
de sectoare,
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Nou cartier experimental la Moscova

iff
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MOSCOVA 22 (Agerpras).
După cum anunță Izvestia în 

partea de sud-est a Moscovei a în
ceput construcția unui nou cartier 
experimental de locuințe, care prin 
proporțiile sale grandioase și prin 
soluțiile urbanistice noi se deose
bește de toate celelalte cartiere 
construite ia Moscova în ultimii 
ani. In noul cartier, care va ocupa

Eliberați popoarele 
coloniale"

—=o=—

rtotărîrea tribunalului 
revoluționar din Cuba cu privire 
ia eliberarea unor prizonieri 

contrarevoluționari
HAVANA 22 (Agerpres).
La Havana s-a anunțat oficial 

că în urma tratativelor purtate în
tre Fidel Castro, primal ministru al 
Cubei, și reprezentantul familiilor 
contrarevoluționarilor cubani a fost 
realizată o înțelegere cu privire 
la eliberarea contrarevoluționarilor 
luați prizonieri în timpul atacului 
de la Playa Giron. In baza unei 
hotărîri a Tribunalului Revoluțio
nar din Cuba, Republica Cuba va 
primi despăgubiri în valoare de 
63 milioane de dolari, pentru aco
perirea pagubelor 
contrarevoluționari.
șase luni în Cuba 
medicamente, 
cal și produse 
copii pînă la 
sume. Se crede
de medicamente va sosi în Cuba 
sîmbătă noaptea. Prizonierii contra
revoluționari vor fi puși în liber
tate la 24 decembrie.

provocrte de 
In decurs de 
vor fi

instrumentar 
alimentare 

concurența
că primul transport

livrate 
medi- 

pentru 
acestei

Să fie eliberat 
A. Gizenga!

LEOPOLDVILLE 22 (Agerpres).
In momentul de față, cea mai 

înaltă îndatorire a tuturor mem
brilor parlamentului congolez este 
să contribuie la asigurarea păcii, 
legalității, integrității teritoriale și 
unității naționale a țării, a decla
rat E. Bochelais.unul dintre liderii 
partidului „Mișcarea națională con
goleză". Bochelais a cerut imedia
ta eliberare a lui Antoine Gizenga, 
eroul poporului congolez.

Înalte vor H 
mari panouri prefă-

vor muta în blom- 
cartier experimenta!

o suprafață de 180 hectare, vor fi 
construite diferite tipuri de blo
curi de locuințe avînd între 4 și 
30 de etaje.

Toate blocurile 
construite din 
bricata

Cei care se 
rile din noul
al Moscovei vor găsi în aparta
mentele lor multe lucruri not Prin
tre altele, în majoritatea aparta
mentelor ei vor găsi pereții des
părțitori din mase plastice, mobili 
si cu izolare acustică, care oferă 
posibilitate locatarilor să-și alea
gă singuri cel mai convenabil mod 
de împărțire a locuinței. Ajutorul 
principal al gospodinelor va fl cu
rentul electric. In bucătării nu vor 
fi reșouri sau mașini de gătit cv 
gaze. In multe case chiar și În
călzitul va fi electric

PARIS 22 (Agerpres).
..Eliberați popoarele coloniale, 

încetați discriminările", se spune 
în apelul adresat de Cheddy Ja- 
gan, primul ministru al Guyanei 
britanice, președintelui S. U. A. 
Kennedy, primului miniștri al An- 
aiieL Macmillan, si primului mi
nistru al Canadei. Diefenbaker, 
care se află în arhipelagul Baha
mas.

In telegrama adresată celor trei 
lideri occidentali, primul ministru 
al Guyanei britanice îndeamnă să 
se acorde „un adevărat sprijin 
țărilor slab dezvoltate care se află 
sub dominația imperialismului, să 
se salveze aceste popoare de șo 

foamete și boli".
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LONDRA. „Astăzi există în 
Anglia peste jumătate milion de 
case în care locuiesc 2 milioane 
de ființe omenești, deși locuințele 
sint considerate în mod oficial ca 
„inadecvate pentru a fi locuite 
de oameni", scrie Daily Express. 
In afară de acestea, subliniază 
ziarul, există în Anglia alte 4 
milioane de clădiri pe care oficia
litățile le socotesc de nereparat șt 
în care totuși locuiesc 15 milioane 
de oameni.

LONDRA. — După ce o revtstă 
britanică a constatat că in decursul 
timpului numeroși englezi din lip
să de exercițiu nici nu mai știu 
să citească, au tost organizat'- 
cursuri serale pentru persoane intre 
19 și 60 de ani. 
deaarat: „M-am 
pot citi lista 
silit să mă 
mini ca să

de 
uit 
știu

Unul din eievi a 
săturat să nu mai 
mincare și să fiu 
in 
ce

iariiuia veci- 
să comand '

La un concurs 
un concurent

CARACAS.
„Cine știe cîștigă", 
a cerut să i se pună întrebări din 
toate domeniile științifice care în
cep cu litera O. El a cîștigat con
cursul Ciștigătorul a stat mulți ani 
in închisoare în care unica lectu 
ră a constat din volumul cu litera 
O al unui lexicon.

QUITO. — Muncitorii agricoli 
din multe regiuni ale Ecuadorului

Două poziții

control in- 
privință co
de puțin, e- 

proiect de

Timp de aproape o lună de zile 
la Geneva s-a desfășurat cea de-a 
treia fază a lucrărilor Comitetu
lui celor 18 state pentru dezarma
re, creat de cea de-a 16-a sesiune 
a Adunării Generale a O.N.U.

După cum se știe, prima și cea 
mai importantă sarcină încredin
țată comitetului este elaborarea 
tratatului de dezarmare generală și 
totală aub un strict 
ternațional. In această 
rmtetul a făcut destul 
laborîndu-se doar un
preambul și primele patru articole 
ale tratatului, dintre care artico
lul patru se rezumă la expunerea 
sintetică a divergențelor existente 
între cele două poziții cu privire 
la conținutul primei etape.

La baza atitudinii delegațiilor ță
rilor socialiste se află concepția 
că, ținîndu-se seama de interesele 
întregii omeniri, trebuie să se rea
lizeze dezarmarea generală și totală 
într-un termen cît mai scurt, în 
scopul de a se evita un război nu
clear, și de a se feri 
distrugeri materiale și 
calculabîle.

Poziția delegațiilor 
se bazează pe o altă 
anume, aceea de a 
plan secundar pericolul unui război 
nuclear, și de a se trece pe primul 
plan interese străine omenirii. A- 
ceste două concepții s-au carac-

omenirea de 
spirituale iu

occidentale 
concepție și 
se lăsa pe

O activitate promițătoare

printre care Cotopaxi și Pichmcha. 
s-au ridicat la luptă Împotriva 

marilor latiiundiari cetind plata 
malariilor restante pe citiva ani și 
îmbunătățirea condițiilor de mun
că

oAlGON — Un alt pluton din 
garda civilă diemistă a trecut, 

împreună cu tot armamentul șl 
munițiile, de partea forțelor patrio
tice sud-vietnameze.

PARIS. — Potrivit datelor oii 
riale, din 100 de absolvenți ai li
ceelor, numai 20 au posibilitatea 
sa urmeze invă/ămintul superior. 
<ar din aceștia doar 6 termină lă
cuită file. Cei mai mul fi se retrag 
după primul an 
din aceștia iac 
Burghezie care 
școală, dat cei
care nu au posibilități materiale 
să termine studiile

de studiu. O parte 
parte din marea 
se plictisesc de 

mai mul fi sini cei

BANGKOK. — 
diu a izbucnit în 
din Tailanda, 300 
pradă flăcărilor.

Un mare incen- 
orașul Trapanin 
de case căzînd

CAIRO. — Potrivit știrilor sosite 
din Oman. acțiunile partizanilor 
Împotriva trupelor colonialiste en 
gieze capătă o mare amploare 
Partizanii au atacat două posturi 
militare engleze, pricinuindu-le 
mari pierderi.

în problema dezarmării
special în cele două pro- 
tratat
către

supuse acestui co- 
delegația sovietică

prezentate de 
distrugerea

asupra delegaților modul 
fost soluționată criza din 
Caraibilor provocată de 

Unite.

adoptat 
tu- 
nu- 
Din
oc-

Activitatea neobosită a delega- 
tilor țărilor socialiste a fost sursa 
principală a suflului O.N.U. care 
a caracterizat lucrările acestei se
siuni a O.N.U. Inițiativele lor s-au 
manifestat în toate domeniile.

In același timp, așa cum arăta 
V, A. Zorin la conferința de pre
să consacrată rezultatelor acestei 
sesiuni, asupra majorității proble
melor importante de pe ordinea de 
zi s-a realizat o largă unitate a 
forțelor iubitoare de pace pe plat
forma luptei împotriva primejdiei 
unui război nuclear, pentru dezar 
urare, pe platforma luptei împo
triva colonialismului și pentru o 
colaborare economică a tuturor ță
rilor, bazată pe egalitate în drep 
turi.

După părerea multor delegați 
principiul coexistenței pașnice a 
statelor cu sisteme sociale diferite, 
proclamat de statul sovietic a de
venit la actuala sesiune a Adună 
rii Generale principiul călăuzitor 
al activității Organizației Națiuni 
lor Unite.

Adunarea Generală a
rezoluția prevăzînd încetarea 
turor experiențelor cu arma 
cleară de la 1 ianuarie 1963. 
păcate însă, poziția puterilor
cidentale la Geneva a împiedicat 
realizarea unui acord care să per
mită aplicarea în practică a aces 
tei rezoluții ce exprimă cererea u 
nanimă a opiniei publice.

Adunarea a adoptat în unanimi
tate o rezoluție propusă de dele
gațiile cîtorva țări, inclusiv ale 
Uniunii Sovietice și Statelor Unite, 
în problema colaborării internațio
nale în domeniul folosirii spațiului 
cosmic în scopuri pașnice. Acest 
acord cu privire la aspectele ju
ridice și tehnice-științifice ale co
laborării dintre diferite țări și, în 
primul rînd, între U.R.S.S. și S.U.A 
în ceea ce privește explorarea 
pașnică a Cosmosului a fost primit 
de opinia publică mondială ca cea 
dinții rîndumică a îmbunătățirii 
atmosferei internaționale după criza 
din Marea Caraibilor.

Unul din cele mai importante 
rezultate ale sesiunii este hotărî- 
rea de a se convoca conferința 
mondială chemată să pună baze 
noi, trainice, comerțului internațio 
nai, să asigure un curs norma! 
schimburilor din Est și Vest, pe 
baze reciproce avantajoase.

Rezultatele obținute de sesiunea

— nu a fost te- 
restabilirii drep- 
ale Republicii 
în O.N.U., pre

a 17-a și îndeosebi, atmosfera de 
încredere și speranță care a domi
nat partsa finală a lucrărilor sale, 
nu pot fi bine înțelese dacă se 
omite însemnătatea excepțională și 
influența determinantă pe care a 
avut-o 
cum a 
Marea 
Statele

Ieșirea din criză pe calea nego
cierilor, victoria rațiunii și a bu
nului simț, au mărit încrederea de
legaților în posibilitatea obținerii 
unor rezultate îndelung așteptate. 
S-a făcut în același timp dovada 
rolului important pe care îl poate 
juca O.N.U. în apropierea pozițiilor 
marilor puteri, apreciindu-se efor 
turile depuse de U Thant, desem ■ 
nat de întreaga adunare ca secre^ 
tar general.

Totuși, după cum a subliniat W-. 
A. Zorin la conferința sa de presă, 
multe probleme internaționale im-J 
portante rămîn încă nerezolvate la- 
O.N.U. din cauza opoziției anumi
tor forțe legate de o politică po
trivnică intereselor păcii și în
țelegerii între popoare. Astfel nici 
la această sesiune, a arătat repre
zentantul U.R.S.S. 
zolvată problema 
turilor legitime 
Populare Chineze
zentînd importanță atît de mar® 
pentru activitatea acestei organiza
ții internaționale

La întreaga vastă activitate di
plomatică pe care a prilșjuit-o se
siunea a 17-a, delegația R.P. Ro- 
mîne și-a adus contribuția cores
punzătoare politicii consecvente a 
statului nostru, rolului său activ 
în marea familie a țărilor socia
liste. Prezentă în toate dezbate 
rile, delegația romînă a putut re
simți cu satisfacție creșterea pres
tigiului țării noastre, stima și a- •< 
precierea de care se bucură In 
rîndul delegaților. Membră anul 
acesta a Consiliului de Securitate, 
deținînd funcția de vicepreședinta 
al sesiunii și vicepreședinte al co
mitetului pentru spațiul cosmic, și 
aleasă în ultima zi a sesiunii mem
bră in Comitetul pentru locuințe 
construcții și planificare al Con
siliului economic și social, Romî- 
nia și-a întărit și dezvoltat legă
turile cu prietenii, 
bine cunoscută, iar 
interne ca și poziția 
vă în problemele
sînt privite cu multă simpatie. Me
rită să fie subliniat în mod deo
sebit interesul cu care a fost pri
mit proiectul de declarație depus 
de delegația noastră 
promovării idealurilor 
rîndul tineretului.

In noaptea spre 
brie, 5 minute 
zul nopții, președintele 
a declarat închisă a 17-a 
a O.N.U. 110 delegați — cu șase 
mai millt ca la sesiunea trecută — 
au examinat cele 95 de puncte ale 
ordinei de zi și au adoptat hotă- 
rîri care, în ansamblu, au făcu) 
să crească încrederea opiniei pu
blice în posibilitățile de acțiune 
ale Națiunilor Unite, au confirmat 
justețea politicii pe care se situea
ză țările socialiste.

este tot mai 
realizările 
sa construct^ 
internațională

terizat în 
iecte de 
mitet de 
și americană.

Propunerile
UJLS.S. preconizează 
succesivă a mașinii de război, a 
armelor termonucleare. Ele prevăd, 
de asemenea, desființarea treptată 
a armatelor și lichidarea institu
țiilor militare, măsuri dublate de 
un riguros control internațional. 
Trăsătura esențială a orogramului 
sovietic pentru dezarmare este că 
urmărește înlăturarea încă din pri
ma etapă a pericolului unui răz
boi racheto-nuclear, preconizînd 
distragerea tuturor miji'.acelor de 
transportare la țintă a armei nu
cleate, simultan cu desființarea ba
zelor militare de pe teritorii străi
ne. Aplicarea acestei prevederi ar 
face practic cu neputință dezlăn
țuirea unui atac nuclear, elibe- 
rînd omenirea de pericolul unei 
conflagrații mondiale.

Proiectul american de dezarmare 
nu oferă nici un fel de perspectivă 
de lichidare a primejdiei izbucnirii 
unui război nuclear, deoarece pro
punerile americane nu pornesc de 
la prenriza lichidării bazei tehnico- 
materiale de dezlănțuire și ducere 
a unui război racheto-nuclear. Așa- 
zisa „schiță de plan cu privire la 
clauzele fundamentale ale unui tra
tat de dezarmare generală și tota-

lichidarea 
teritoriile

o soluție

ia", propusă de S.U.A. nu cuprin
de tocmai ce este esențial s inter
zicerea totală a armei nucleare, 
distrugerea tuturor stocurilor acu
mulate de către state, 
bazelor militare de pe 
altor țări.

Preocupat de a găsi
care să țină seama de pozițiile tu
turor părților, guvernul sovietic, a 
luat o serie de inițiative, menite 
să contribuie la apropierea pozi
țiilor la crearea posibilităților de 
a se ajunge Ia un acord. Uniunea 
Sovietică a acceptat, de exemplu, 
excepții de la principiul lichidă
rii tuturor vehiculelor de transpor
tare a armelor nucleare în cursul 
primei etape.

Noua propunere sovietică adusă 
la cunoștința Adunării Generale a 
O.N.U. de către ministrul Aface
rilor Externe al U.R.S.S., Andrei 
Gromîko, permite Uniunii Sovie
tice și Statelor Unite să păstreze 
pe teritoriile lor o perioadă de 
timp determinată, un număr limi
tat de rachete intercontinentale, 
rachete antirachete și rachete anti
aeriene de tip sol-aer.

Din oăcate însă, delegații pu
terilor occidentale au încercat în 
schimb să dovedească necesita
tea menținerii armei nucleare și 
a bazelor militare de pe teritoriile 
altor țări pînă la ultima etapă a 
dezarmării.

Nemai avînd posibilitatea să 
respingă la infinit datele furnizate 
de știință, puterile occidentale au 
fost nevoite la un moment dat să 
recunoască faptul că mijloacele na
ționale de control sînt suficiente 
pentru detectarea exploziilor nu
cleare în atmosferă, în Cosmos și 
sub apă. Dar ele susțin mai depar
te necesitatea „inspectării" la „fa
ța locului" în ce privește detecta
rea experiențelor subterane.

Plecînd de la premiza că diver
gențele existente pot fi înlăturate, 
dacă se caută un compromis reci
proc acceptabil, delegația sovieti
că a prezentat în cadrul ședinței 
din 10 decembrie o nouă propune
re care prevede folosirea stațiilor 
seismice automate, ca mijloc su
plimentar de detectare a exploziilor 
nucleare simultane.

Această inițiativă a Uniunii So
vietice a arătat calea ieșirii din 
impas și a oferit posibilitatea rea
lizării rapide a unui acord reci
proc acceptabil. Cu toate acestea 
propunerile rezonabile ale Uniunii 
Sovietice au fost respinse de de
legațiile occidentale deși delegația 
S.U.A. și Angliei an afirmat că 
propunerile sovietice merită toată 
atenția.

Delegația țării noastre, ca și de
legațiile celorlalte țări socialiste, 
la lucrările Comitetului, a susținut 
în întregime propunerile raționale 
ale Uniunii Sovietice menite să 
scoată tratativele din impas.
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La 628 persoane există 
cîte un medic

(Agerpres). 
de statistică al 
publicității date
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R.P. Ungare a dat 
amănunțite în legătură cu numă
rul medicilor în această țară. In 
raport cu anul 1952 numărul me
dicilor din Ungaria a crescut cu 
45 la sută, astfel încît în 1961 în 
tară se numărau 16 000 de medj^Jț 
Aceasta înseamnă că în Ungaria 
la fiecare 628 persoane există cîte 
un medic. 1
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