
rgan al Comitetului orășenesc P.M.R. Petroșani și al Sfatuki popota* «Âțenesc

Proletari din toate țările. urziți-vâ !

Anul XIV
XIX Nr. 4105

Marț
25 decembr e

1962

4 pag. 20 bani

Acțiuni tinerești CU PLANUL ANUAL ÎNDEPLINIT

In curînd, oamenii 
luncii din patria noastră 
or sărbători cea de-a 
5-a. aniversare a procla
mării, Republicii Popu- 
are Romîne. In întîmpi-

narea acestui eveniment, 
în rindurile tineretului 
din Valea Jiului au loc 
numeroase acțiuni cultu
ral-educative.

Exploatarea minieră Lupeni

SpeoaiBEaU kt taxările de pregătiri, atit pentru abatajul frontal, ' 
efl ț» pcfltr* abatajele caMeră. brigada condusă de comunistul Codrea 
7 i.- -se:I ri —z-e. Ar..=casa si-a realizat pînă în prezent
aavcMIe arate pe acest an în procent de 110 la sută, extrăgînd peste 
plan cantitatea de 602 tone de cărbune. I

IN CLIȘEU Trei din membrii brigăzii, printre care și minerul 
PagxMjer Ioan șeful unui schimb ------ -

Dezbaterea cifrelor de plan pe anul 1963

Concursuri ale ,
cetățeni

celor mai 
majori

Hneri

y.T.V. de Ia 
pentru tine-

es

- iată tema 
„Cine știe 

la care au par- 
170 de tineri

V
Care sînt îndatoririle 

etățenilor patriei noas- 
care sînt marile li- 

ereați pe care Constitu 
ia Republicii Populare 
lomîne le asigură cetăte- 
lilor săi ? 
oncursului 
îștigă"
icipat cei 
ie la Aninoasa care îm- 
ilinesc în acest an 18 
ni. Dînd cele mai bune 
ăspunsuri la întrebările 
use de juriu, tinerii Ne- 
iesea Ana, Nagy Tibe- 
iu. Ionel loan 
aș Doina au 
oncursul.
Un concurs

or a , fost organizat

și Costi 
cîștiga

asemănă- 
și

de comitetul 
mina Petri) a 
rii care împlinesc în a- 
ccst ar. 18 ani. Tot la 
Petrila a avut loc de cn- 
rînd un concurs ..Drume
ții veseli" închinat ani
versării Republicii, pe te
ma „Să ne cunoaștem pa
tria — Republica Popu
lară Romînă". Concursul 
a fost câștigat de ut emis- 
tii Puican Stefan, Cioba- 
nu Constantin, Greu Vic
tor și Cosma Andrei.

In zilele ce vor urmi.
loc concursuri 

mărețului
la
Și

eseu! la 27 
Ca urmare 
rb.eltjiielilor
-ni nevii .u-

pe 
iu
de 
in

0 întîlnire
Sute de pionieri din o 

Petroșani au parti- 
ipat zilele trecute la în- 
îlnirea organizată de 
lașa pionierilor din loca- 
itate cu tov. Farkaș E- 
neric, directorul 
ie reparat utilaj 
’etroșani și cu 
or> din uzină.

Intîlnirea a avut
■ala festivă a uzinei. Du- 
»ă ce a vorbit despre 
nsemnătatea mărețului 
w^^le la 30 Decembrie

Uzinei 
minier 
munci-

loc în

„Te slăvim 
patrie

...este titlul recitalului 
nuzical-literar ce se va 
irganiza în toate locali- 
ățile Văii Jiului în cins- 
ea aniversării Republicii 
tecitalul cuprinde princi- 
>alele episoade ale luptei 
joporului romîn pentru 
ibertate, o viață ferici- 
ă și un viitor luminos 
edat cu măestrie de wa
ți noștri scriitori și com
pozitori. La acest recitai

vor avea 
închinate 
istoric de 
brie 1947
localități ale

act
30 Decern- 
in celelalte 
Văii Jiul’ii.

de neuitat

transformări
U.R.U.M.P., 

pe care au

1947, tovarășul Farka.ș 
cmeric a trecut în revis
tă marile 
petrecute în 
dezvoltarea
cunoscut-o secțiile uzinei 
în anii ce au trecut de la 
proclamarea 
pionierii an 
tide uzinei.

Intîlnirea
cu un frumos program ar
tistic prezentat de către 
formațiile artistice 
Casei pionierilor.

R.P.R. 
vizitat

Apoi.
sec-

Dezbătând cifrele de plan 
1963 muncitorii, tehnicienii și 
ginerii din cadrul sectorului 
transport al minei Lupeni au
cercat un sentiment de Îndreptă
țită mlndrie. La realizările mine
rilor de aici, care și-au depășit 
planul de producție cu peste 
30 000 tone de cărbune cocsifica- 
bil o contribuție de seamă a adus-o 
Si sectorul de transport

Din referatul prezentat cu aceas
tă ocazie de către conducerea sec
torului s-a desprins faptul că în 

muncitorii 
achitat 

le revin, 
miniere

cu 
Ei 
cu 

materialele necesare. Prin
intensă a parcului de 
și îmbunătățirea coefi- 

de rulare a acestora pla-

de 786 362 lei.
viitor. în fața minerilor 
stau sarcini sporite. Ei 
extragă o cantitate de 

cu

s-a încheiat

Republică, 
dragă*...

cel
tineri artiști

iși vor da concursul 
mat buni 
amatori.

Tot în preajma zilei de 
30 Decembrie, în cadrul 
organizațiilor U.T.M. se 
vor organiza concursuri 
pe tema „Frumoasă ești 
patria mea", și conferințe 
despre cea de-a 15-a a- 
rdversare
Republicii Populare Ro
mâne.

a proclamării

Fișele de piață sînt oglinda activității fiecărui mun
citor. La sectorul III al minei Vulcan pentru cei mai 
mulți mineri fișele de plată aduc bucurie: cîștiguri 
frumoase. Pentru depășirea substanțială a planului de 
producție, minerii Diconi Laurentiu, Vas Martin și 
Zold Francisc 
au realizat 
larii
99.
pectiv, 120 
pe post. IN 
ȘEU:

Frânt Maria, teh
niciană cu indicii 
la sectorul III 
minei Vulcan 
ranjează fișele 
plată înainte
a fi înmînate 
muncitorilor.

tot cursul acestui an 
de la transport s-au 
cinste de sarcinile ce 
au asigurat sectoarele 
goale și 
folosirea 
vagonete 
eientului
nu! la transport a fost depășit cu 
131 999 tone kilometrice. în ace
lași timp prin folosirea intensă a 
rezervelor interne și buna întreți
nere a utilajelor ne sector s-ău 
realizat economii la prețul de cost 
în valoare

In anul 
din Lupeni 
trebuie să
eărbune mai mare că în 1962 
cca. 80 000 tone de cărbune. Pen
tru ca producția prevăzută să fie 
extrasă în bune condiții e necesar 
ca transportul să se desfășoare în 
mod corespunzător. In acest scop 
a fost întocmit un plan de măsuri 
tehnico-organizatorice.

de
103,

sa- 
cîte
res- 
lei 

CLI-
Tînăra

al
a-
de
de

In însușirea materialului ce se studiază în cadrui învătămîntului 
care 

sprijin
dezorganizație, cursant» încadrați în cursurile politice U.T.M. 
ftffictionează în sectorul VIII al minei. Aninoasa, primesc un 
substanțial din patrea propagandiștilor acestor cercuri.

IN CLIȘEU : Propagandiștii Condoiu Constantin și Săcăluș 
Emil, Ovreică Marin,

Petru 
dau îndrumări cursantilor Nădășaîi Emil, Ovreică Marin, Ciocoiu 
Gh»orqhe, Zippenfening Ștefan, privind conspectarea lecțiilor predate 
in cercuri.

la 
depună 
sprijini 
sectoa- 
aceștia 

Pivacek

In anul viitor se vor introduse 
pe traseele de transport din sub- ' 
teran mai multe locomotive Die- ’ 
sel, se va amenaja în condiții mai 
bune atelierul de reparat vagonete. 
Id același timp se vor lua măsuri 
pentru întreținerea în bune con- 
ditiuni a liniilor de transport etc. 
Se va pune un mare accent pe 
disciplina în producție, care în a- 
cest an a lăsat uneori de dorit.

Aproape toti participant» 
discuții s-au angajat să
toate eforturile pentru a 
activitatea minerilor din
rele de producție. Printre 
se numără Tomșa Ernest,
Adam, Vlad Ioan, Oprean Victor 
și Neagu Cornel. Ei au arătat în 
același timp necesitatea remedierii 
lipsurilor ce s-au manifestat în 
acest an, în special privind ab
sentele nemotivate.

In adunarea colectivului pentru 
discutarea noilor sarcini de plan 
a reieșit hotărîrea întregului co
lectiv de a contribui cu toate for
țele la îndeplinirea cu succes a 
sarcinilor ce revin sectorului de 
transport. Dezbaterea noilor cifre 
de plan a constituit pentru mun
citorii de la transport un însemnat 
prilej de a-și analiza munca de
pusă în acest an, 
relief posibilitățile 
bunătăți si mai 
pe viitor.

de a scoate în 
pentru a-și îm- 

mult activitatea

A. MICA
mina Lupeni
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ASPECTE DIN VIAȚA CULTURALĂ
A COLECTIVULUI MINEI

Recent, comitetul de partid al 
minei Lupeni a analizat, in cadrul 
unei plenare, activitatea cultural- 
educativă organizată de comitetul 
sindicatului acestei exploatări în 
riadul mineiilor, muncitorilor și 
tehnicienilor. Din lucrările plena
rei s-au desprins o seamă de rea
lizări pe acest tărim. S-au tăcut 
progrese mai ales in ce privește 
legates mai strînsă a muncii cul
turalo de sarcinile concrete ale 
colectivului minei Lupeni.

g la amploare propaganda
8 • prin conferințe
o
o In ultlmere luni s-a îmbunătățit
o preocuparea comitetului sindicatu-
g lui față de propaganda prin con-
§ ierințe — una din cele mai cu-
8 prinzătoare forme ale muncii cul- o g turale de masă. Pentru muncitorii 
g minei au fost organizate în acest 
g an atît la club, cit și Jn cadrul 
8 exploatării, 36 conierințe și ex- 
g puneri. Trecutul giorios de luptă 
o ai partidului pentru libertatea și 
g ietțcirea poporului, realizările ob- 
8 ținute de regimul nostru democrat- 
| popular, progresul științei și teh- 
g nicii con'emporane — iată cîteva 
§ din temele și conferințele audiate 
8 cu mult interes de peste 10.006
8 de oameni
8
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ciere pentru aportul adus la îm
bunătățirea procesului de produc
ție în mină s-au bucurat cele 11 
conferințe despre tehnica nouă în 
minerit, noutăți în exploatarea ză
cămintelor de cărbune, sporirea 
vitezei de avansare în abatajele 
frontale, tipuri moderne de sus
ținere la care au participat peste 
2 700 mineri și muncitori.

Un loc important în cadrul 
propagandei prin conferințe îl o- 
cupă expunerile cu privire la e- 
venimentele internaționale. Ea ul
timele 9 expuneri pe teme inter
naționale au participat peste 2000 
de tovarăși.

contribuit electiv la 
organizării produc- 
locuri de muncă, 
recentă menită să

De o unanimei apre-

Schimburi de experiență, 
lectorate

burile de experiență, la care au 
participat peste 2 700 de mineri și 
tehnicieni, au 
îmbunătățirea 
ției în multe

O măsură
vină în sprijinul muncii minerilor 
este organizarea lectoratelor de 
cultură generală. Asemenea lecto
rate au fost organizate pînă în 
prezent la sectoarele III, VII, VIII, g 
IX, X și XI. In cadrul acestora g 
s-au predat pînă acum cîte două 
lecții. Programul lectoratelor pre
vede predarea în continuare a cîte 
două lecții lunar pînă in luna 
martie 1963. In cadrul lectorate
lor, minerii și muncitorii dobîn- 
desc cunoștințe de cultură gene
rală care îi ajută să-și însușească 

• procedeele înaintate de muncă, să 
mînuiască cu mai multă pricepere 
tehnica nouă.Tot mai frecvent se organizea

ză acțiuni care se desfășoară 
chiar în cadrul sectoarelor exploa
tării, venind astfel direct în spri
jinul îmbunătățirii' muncii mineri
lor și muncitorilor. De mult suc- . Pentru sporirea, numărului citi- 
ces s-au bucurat cele șase schim- lorilor , cărților-de litergtură poli-
buri de experiență între brigăzi tied, beletristică și tehnică, în afa-
cvînd dreoi tenie : regimul „ziua 
.și fîșia" și „trei fișii la două zi
le" în abatajele frontale, două 
cîmpuri pe schimb pe fiecare ari
pă din abatajele cameră", susți
nerea metalică, modernă în abata
jele ironțale, In&intăti rapide la 
'ucrărl.u <16 pregătiri .cțc. Schim-

Biblioteci mobile 
în cadrul sectoarelor
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ra acțiunilor ce se organizează in 
cele două cluburi, s-a trecut la 
înființarea de biblioteci volante în 8 
cadrul sectoarelor. Pînă în pre 
zeul au foșt înființate 12 biblio
teci mobile în cadrul a 9 sectoare

(Continuare în pag. 3-a)
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La încheierea turului campionatului orășenesc 
de fotbal

asociațiile 
o preocu- 
pregătiroa 
tehnic și 
compel i-

Turul campionatului orășenesc 
de fotbal s-a încheiat odată cu e- 
tapa desfășurată la 2 decembrie. 
Actualul campionat s-a desfășurat 
mai bine decît edițiile din anii 
trecuti. Aceasta s-a datorat în 
parte comisiei orășenești de fotbal 
care a luat din vreme măsuri or
ganizatorice pentru ca activitatea 
co.mpetițională să se desfășoare in 
condiții optime, iar 
sportive au manifestat 
pare arai mare pentru 
sportivilor la un nivel 
disciplinar corespunzător 
ției la care iau parte.

Pentru buna desfășurare a com
petiției, comisia orășenească de 
fotbal a urmărit ca în campiona
tul pe 1062/1963 să participe nu
mai acele asociații sportive care 
au prezentat sportivi legitimați, 
posesori ai carnetelor F.R.F.

Etapele de desfășurare ale com
petiției sportive au fost difuzate 

■ din timp tuturor asociațiilor spor
tive participante, iar ședințele de 
lucru s-au ținut cu regularitate în 
fiecare săptămînă. In cadrul aces
tor ședințe, s-au rezolvat proble
me legate de disciplină, arbitraj 
•tc. La ședințele comisiei a parti
cipat 
care 
luat 
gate 
pective

și cite un delegat de la fie- 
asociație sportivă, care a 
la cunoștință problemele Ie
de activitatea asociației res-

schi
22 —23 decembrie, 
pe masivul Straja

«Cupa 30 Decembrie 
la
de 
de

In zilele 
pe pîrtiile 
Lupeni s-au desfășurat întrecerile 
de schi din cadrul „Cupei 30 De
cembrie", organizat de Minerul 
Lupeni. Timpul frumos, zăpada bu
nă. au atras la întreceri peste 60 
de concurenti-

Redăm mai jos rezultatele teh
nice înregistrate ;

SLALOM URIAȘ SENIORI : 1.
Kato Adalbert (Minerul Lupeni).
2. Munteanu Constantin (Minerul
Lupeni). 3. Gersteinbrein Andrei 
(Voința Petroșani); SLALOM URIAȘ 
JUNIORI; 1. Zaider Z. (Știința Pe
troșani), 2. Cioflica Gheorghe 3. 
Kiss Petru, ambi de la Lupeni; 
SLALOM SPECIAL SENIORI : 1.
Munteanu Constantin, 2. Kato A- 
dalbert, 3. Boțoni Iosif, toți de la 
Lupeni. SLALOM SPECIAL JU
NIORI: 1. Zaider Z.. 2. Kiss Petru
3. Cergile Z.t COMBINATĂ AL
PINA LA DOUA PROBE: 1. Mun
teanu Constantin. 2. Kato Adalbert. 
3. Gersteinbrein Andrei; FOND IC 
KM. SENIORI:
ghe. 2. Ambruș Petru (ambii de 
la Minerul Lupeni); FOND 5 KM. 
JUNIORI: I. SebOk Ș„ 2. Heghe- 
duș Z. (Minerul Lupeni); FOND 5 
KM. SENIOARE: 1. Kato Terezia 
(Minerul Lupeni); FOND 3 KM 
JUNIOARE: 1. Gal Magda, 2 Pav- 
licek Viorica (Minerul Lupeni); 
PE ECHIPE: 1. Minerul Lupeni; 2. 
Știința Petroșani, 3. Voința Petro
șani.

1. Lupaș Ghecr-

G. ANDREI 
corespondent 

O—

Pregătit și îngrijit cu aten- 
de Alexandru Petre, patinoarul
Lupeni creează condiții opti- 

de antrenament. Hochelștii din

Eehipa de hochei 
se pregătește

De cttva timp, condițiile atmos
ferice au devenit propice pentru 
practicarea patinajului și hocheiu
lui, 
tie 
din 
me
Lupeni profită din plin de condi
țiile create, antrenîndu-se intens 
pentru ca începerea eampionatu- 
lui regional șă-i găsească bine pre
gătiți. Pregătiri intense se fae și 
la Petroșani, in cur’nd, iubitorii 
hocheiului și patinajului din loca
litate vor putea practica sportul 
lor preferat pe patinoarul amena
jat pe stadionul Jiul.

campionatului orășenesc 
a început au participa- 

echlpe, iar după etapa a 
dat adeziunea încă 3 e- 

Petroșani, Stăru- 
Institutul de mi- 

majoritate, echi-

disciplină și respectarea 
competiționaie. Nu ace- 
se poate spune despre 
sportive Retezatul Uri- 

Petrila, Unirea

Turul 
de fotbal 
rea a 10 
3-a și-au
chipe,- sănătatea 
mța Petroșani și 
ne Petroșani

In marea lor
pele au dat dovadă de disciplină 
sportivă. Asociații sportive ca E- 
nergia Paroșeni, Mint-rul Petroșani, 
Stiinta Petroșani, C.F.R. Petroșani, 
Stăruința Petroșani și Institutul de 
mine Petroșani sint exemple po
zitive de 
activității 
lași Iueru 
asociațiile 
câni, Prcparația
Bănița și Preparatorul Lupeni ca
re nu s-au îngrijit de educarea 
sportivilor, ei avînd abateri de la 
disciplina pe terenul de sport cit 
și în afară. Comisia orășenească 
de fotbal a sancționat prompt a- 
baterile unor jucători ca Kacsinski 
Anton și Ulman Francisc de la e- 
sociația sportivă Uricani, Szent- 
gyOrgyvari Zoltan și Menigani E- 
mil de la asociația sportivă Pre
paratorul Petrila și alții

Negativ este și faptul că aso
ciația „6 August" Livezeni nu a 
prezentat jucătorii la unele meciuri 
programate, fără a aduce la cu-

Să te iei la luptă cu semeția muntelui cere curaj și măiestrie. In 
schimb nu-i anotimp ca el să nu-ș! dezvăluie cu dărnicie frumusețile 
celor curajoși. Odată ajuns sus, inante de a intra in cabană, admiri 
irumsețila naturii Apoi, in cabana ospitalieră un ceai fierbinte te în
viorează. IN CLIȘEU: Cabana Șuri anul pare stingheră, dar oaspeții nu 
lipsesc niciodată de aici. Sint sportivi temerari pe care nu-i împiedică 
nici gerul, viscolul și zăpada să înfrunte înălțimile.

Instantanee ZILE DE VACANȚĂ
unii cu rezultate bune, iar 
alții mai puțin, a venit va- 
Acum preocupările elevi- 
Îndreaptă spre felul cum

• să-și petreacă zilele de vacanță 
ț Ir. mod cit mai plăcut și folosi-
•

J Primul trimestru de Învățătură
• s-a terminat. După luni de școală,
• pentru
I pentru 
î card a.
• lor se

tor. Fără îndoială că cei mai muiți 
se gindesc la o odihnă activă. 

Z Tinereții doar ii e caracteristic 
* elanul. Și ce-i mai plăcut pentru
J ei ca după luni de învățătură să 
J practice diferite sporturi specifice
• anotimpului friguros. Natura a ți- 
î nut parcă să le satisfacă dragostea
* de schi, patine și săniuțe. încă din 
t prima zi a vacanței, iarna a aco- 
ț perit totul ca mantia-i de omăt,

iar gerul pune bujori în obraji. 
Așa că condiții pentru practicare
a4 

î
:

<>e

sporturilor de iarnă sînt.

Pe pîrtiile de omăt
De cum an hiat vacanță, multi 

din elevii mai mari cu schiurile la 
spinare au luat drumul spre ca- 

noștri, 
schiu- 

banele ' din munții 
Pe pirtiile de omăt,

alții au oferit publicului un 
bună calitate.
terminarea jocurilor din 
loeuri de frunte în clasa-

noștință comisiei orășenești de 
fotbal motivele care au determi
nat-o la această abatere de la dis
ciplină.

întrecerea care contribuie la dez
voltarea activității sportive de ma
să este în același timp și un bun 
prilej de descoperire a elemente
lor tinere talentate. Astfel, sportivi 
ca SgSke Coloman și Coman Gheor- 
ghe de la Unirea Bănița, Urechiatu 
Touia de la C.F.R. Petroșani, To- 
poran Vasile de la Preparatorul Pe
trila și 
joc de

După 
tur, pe 
ment s-au situat echipele asocia
țiilor sportive Știința Petroșani cu 
22 puncte, Energia Paroșeni cu 17 
puncte, Retezatul Uricani și Uni
rea Bănită cu 16 punete și altele.

Ținind seamă de realizări, se 
poate spune că turul campionatu
lui orășenesc de fotbal a fost ju
dicios organizat E necesară Insă o 
mai riguroasă respectare a date
lor de desfășurare a întilnirilor, o 
disciplină mai mare din 
unor jucători. Combătînd 
abaterile de ori ce fel, 
rezultatele vor fi și mai

P. BANDOLEA
președintele comisiei de educație și 
propagandă al C.S.O. Petroșani 

partea 
cu tărie 
în retur 

frumoase.

Și

ri.'e aleargă sprintene. Se organi
zează întreceri ad-hoc. Campionii 
sint desemnați după întreceri a- 
prig disputate. Cite unul mai face 
o tumbă și se trezește buluc în 
zăpadă. Hazul și voia bună se In. 
tețesc In asemenea cazuri. Rid 
spectatorii, rîde și autorul tum
bei, apoi din nou întreceri. Cînd 
se iasă inserarea, în cabană prin
tre acoiduri de muzică se mai dis
cută încă. Toți sînt mulțumiți 
fericiți.

Patinajul, sport iubit 
de toți copiii

Nu-i patinoar ca în aceste zile 
să nu răsune de glasuri cristaline 
de copii. Elevii ce locuiesc în 
noile blocuri din Vulcan au orga
nizat un campionat de patinaj vi
teză și hochei cu cei din colonia 
de jos. Apoi urmează bineînțeles, 
revanșa; un nou meci și tot așa 
pînă se va termina vacanța. Dar 
parcă cei din noul oraș minier 
Uricani, din Lupeni, Aninoasa, Pe
troșani, Petrila și din celelalte lo
calități nu se întrec ? N-or fi
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preocupările tineriio 
energeticieni

Spre o treaptă superioară 
în calificare

Ridicar?a continuă a calificării 
a devenit o preocupare permanen
ta a tineretului termocentralei Pa- 
roșeni. Pentru completarea cunoș
tințelor profesionale, în prezent, în 
cadrul termocentralei își desfășoa
ră activitatea 12 cursuri de ridi
care a calificării, la cars sînt în
scriși peste 240 de tineri. In aju
torul ținerilor din secția electrică 
spre exemplu, au luat ființă 3 
cursuri! un curs pentru exploata
re, unul pentru reparații de întreru
pătoare, motoare și transformatori 
și al treilea curs pentru pramiști 
(protecție prin relee și aparate de 
măsură). Aceste cursuri sînt frec
ventate de un număr de 57 de ti
neri din secție, care se străduiesc 
să pătrundă cit mai adine tainele 
meseriei, să devină stăpîni ai teh
nicii moderne.

La cursuri, inginerii și tehnicie
nii din secție, printre care se nu
mără tovarășii Ștros Petru, Andrei 
Eugen, Pătrașcu Gheorghe și Lașcu 
Gheorghe, fac expuneri în fata ti
nerilor, ajutîndu-i să pătrundă mai 
adine tainele meseriei. Expunerile 
sînt îmbogățite cu numeroase 
exemple concrete luate chiar de 
la locurile de muncă din secție. 
Printre cele mai interesante teme 
care s-au predat în ultimul timp 
se numără „Principiile de funcțio
nare a motoarelor electrice", 
crierea constructivă 
de funcționare a 
lor" și altele.

Participînd cu 
cursuri, numeroși 
în rindul cărora 
leap Ioan, Colțea Elena și Nico- 
lescu Gheorghe, dau lucrări de 
bună calitate, cunosc temeinic 
functionarea agregatelor la care 
lucrează.

„Deș- 
și principiile 

transfonnatoare-

regularitate ia 
tineri din secție, 
se numără Ca-

in rîndul celor 
ce descoperă noul

In acest an, la cabinetul tehnic 
ai termocentralei au fost înregis
trate un număr de 54 propuneri 
de inovații. Dintre acestea, 39 au 
fost deja aprobate și aplicate în 
practică. Demn de relevat este fap
tul că o bună parte dintre propu
nerile de inovații au fost făcute 
de tineri. Aceasta dovedește preo
cuparea tinerilor pentru continua 
îmbunătățire a procesului de pro
ducție, munca ce o desfășoară or
ganizația U.T.M. pentru 
rea unui număr cit mai 
tineri spre mișcarea de 
Astfel, în colaborare cu 
tehnic, comitetul U.T.M. organizea
ză deseori discuții despre mișcarea 
de inovații, informează tinerii des
pre noile teme de inovații stabi
lite de cabinetul tehnic.

Printre inovațiile propuse de 
neri care au fost deja acceptate 
numără: „Pornirea automată 
semnalizarea presiunii scăzute 

îndruma- 
niare de 
inovații, 

cabinetul

ti- 
s®

de

eie competiții oiiciale dar se dis
pută cu o dirzenie și ardoare 
demnă de invidiat. Cine iese în
vingător 1 Cînd unii, cînd alții 
întotdeauna bucuria.

Și

ai
ce

Sport pe... săturate
Șăniușul e sportul preferat 

celor mici, Fină și „uriașii" 
n-au implicit încă un an, încotoș- 
minați in blănuri, practică acest 
sport. Bineînțeles că au ca „șo
feri" pe mămica sau pe tăticul. 
Cînd năsucul Începe să se înro
șească de ger, grijulii, părinții Ii 
duc acasă. Să vezi proteste ex
primate prir. țipete, cum că „re
prizele" au fost mai scurte decît 
cele reglementare. Pentru cei mai 
ră săriți insă șăniușul este iară 
normă. Și între două lansări de 
pe derdeiuș se mai încinge cite 
o aprigă luptă cu zăpadă. Așa 
este ir, voccnță Copiii fac sport 
pe săturate. S-o tacă, doar n-au 
alte griji, partidul părinte iubit, 
ie-a asigutai o copilărie fericită

♦
♦ 
*
* 
»

♦

♦

D. CRIȘAN *

ulei la turbo-pompa de alimetfjkd 
propusă de tinerii Bădiță 5
Guiaș Alexandru, „înlocuire., Fure 
lelor de transmisie din 
alimentatorii de praf, 
de pînză cauciucată" 
tînărul Mîrșu Aristică, 
economii anuale de peste 7 000 lei 
„Sticlă din stiplex cu armătură me 
iallcă pentru indicarea nivelului d< 
la distantă" a tînărului Racovean» 
Constantin și altele.

piei?, de 1. 
prin curei 
propusa d 
care aduo

In orele de reereare
S-a terminat lucrul. Locul salo 

petelor este luat de hainele curate 
Toți tinerii șînt grăbiți. Unii ai 
adunare generală sau Invățămîn 
poliție, alții participă la o acțiuni 
de muncă patriotică sau la un cur: 
de ridicarea calificării, și insfîrșit 
multi pot fi văzuți alergînd ci 
servietele șub braț spre sălile d< 
clasă ale școlilor învățămîntului di 
stat. S-ar părea că nu se malt în 
tîlnesc decît a doua zi la Tocuri! 
lor de muncă. Dar iată că a veni 
ssara. Numeroase afișe fi îndejM 
nă să participe în număr cît ma 
mare, la joia de tineret. Faptul ci 
comitetul U.T.M. s-a străduit si 
îmbunătățească continuu continutu 
educativ al joilor de tineret, i 
făcut ca aceste seri să devin, 
atractive.

Pentru fiecare tînăr constituie < 
amintire plăcută întîlnirea cu stu 
denții cubanezi de la I. M. Petro 
șani care a avut loc în cadrul une 
joi de tineret. Pe cine nu l-a in 
teresat discuțiile pe marginea te 
mei: „Prietenie, dragoste, căsătc 
rie", sau recenzia romanul' 
„Goia". Desigur că pe ttoți c< 
care au făcut ca de la sear? -s 
seară sala să devină neîncăpăto? 
re, pe toți cei care au făcut di 
serile de tineret adevărate pundi 
de întîlnire în orele lor de odihni

In sprijinul 
întrecerii socialiste

Petrila, împreună eu cor 
tehnico-administrativă 

noi măsuri pentru intens 
întrecerii socialiste,

Comitetul sindicatului de la pr 
parația 
ducerea 
stabilit 
ficarea 
desfășurarea întrecerii pe bajjf^d 
obiective concrete. S-a hotărît. d 
asemenea, confecționarea de gr, 
flce noi pentru oglindirea rezu! 
țațelor întrecerii.

Recent au fost dotate cu n< 
grafice de întrecere secțiile usct 
torie, bricheta), spălătorie, sepa 
rație, flotație, descărcarea Lonea 
Vulcan, halda ete.

Totodată a fost • numit de cătr 
comitetul sindicatului și conduce 
rea preparației un tehnician car 
tine evidenta întrecerii socialist 
la zi. Pentru fruntașii în întrece 
re s-au confecționat drapele d 
schimb fruntaș care sint înminat 
în consfătuirile de producție

C. BÂDUȚA 
corespond en:

0 «W-

Pregăfri pentru alegerile 
de grupe sindicale

In curind vor începe alege:: 
in grupele sindicale. La preparați 
Petrila se acordă o mare atent! 
pregătirii acestui important eve 
niment în viata organizațiilor d 
sindicat.

Comitetul sindicatului a instrui 
toți organizatorii grupelor sindi 
cale privind desfășurarea 
lor, a stabilit măsuri ca 
să ducă la intensificarea 
tii membrilor de sindicat 
munca obștească cît și în 
sul de producție în scopul 
rii unor realizări cît mai 
nate în întrecerea socialistă.

B. COSTEA 
E. DOBOȘ 

corespondenți

alegeri 
alegerii 
activite 
atît î
proci 

insei
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Inițiativa tinerilor energeticieni din Paroșeni, de a invita in mij
locul lor studenti cubanezi de la Institutul de mine, a fost armată 
de curînd și de tinerii elevi ai Școlii profesionale dirs Petroșani.

IN CLIȘEU: După întilnirea prietenească. !n care studenții an 
vorbit despre lupta eroică a poporului cubanez, despre legătura de 
prietenie tot mai strînsă dintre Cu ba și țara noastră în aplauzele câ
tor prezenți, oaspeților le-au fost oferite frumoase daruri.

---------- ©----------  
"Concursul bibliotecilor sindicale — 

mijloc de răspîndire a cărții
Concursul organizat anul acesta 

de Consiliul Central al Sindicate
lor a constituit un bun prilej de 
răspîndire a cărții în rîndurile ma 
selor largi de oameni ai munci;. 
de înviorare a activității bibliote
cilor sindicale.

Bibliotecile sindicale din Valea 
Jiului numără peste 118 000 volu 
me, din care aproape 11 000 sini 
cărți tehnice

In perioada care s-a scurs de la 
începutul anului si pînă acum la 
bibliotecile sindicale din Valea 
Jiului au fost inscrisi 15 972 de 
cititori din care 1 028 sînt inginen 
și tehnicieni. S-au dtii 146 262 de 
volume din care 17 954 cărți teh 
Zice. La bibliotecile din Valea Jiu 

•iui au fost organizate în acest ar.
940 de acțiuni cu cartea la care 
au participat 45181 oameni ai 
muncii.

Cele mai frumoase rezultate s-au 
înregistrat la biblioteca clubului 
din Lonea unde au fost înscriși 
2 571 de cititori din cei 2 700 sala- 
riați ai minei. Dintre cititori 1 831 
sîr.t muncitori, iar restul tehni
cieni. elevi și gospodine, care au 
citit în acest an 25 912 volume.

La biblioteca clubului din Lu
pani au fost înscriși 3 275 cititori 
din cars 1 676 sînt muncitori. Tot 
la această bibliotecă au fost citite

i., în acest timp 25 466 volume. Pe

NOI SUCCESE
Minerii sectorului IV de la mina 

Aninoasa, care și-au îndeplinit cu 
mult înainte de termen planul a- 
nual, continuă să obțină noi suc
cese în cinstea zilei de 30 Decem
brie. Pînă în prezent ei au extras 
peste planul anual mai mult de 
7.C00 tone de cărbune energetic. 
Sporul de producție a fost obținut 
pe seama creșterii productivității 
muncii cu circa 100 kg. cărbune pe 
post. O rodnică activitate au des
fășurat în acest timp brigăzile mi
nerilor Moisiu Remus, Steț Petru. 
David Iosif care au lucrat cu ran
damente de 6 tone cărbune pe post. 
Pe această bază cele trei brigăzi 
au extras din abataje cantităti 
însemnate de cărbune paste plan.

-= o=-

Oficiu P. T. T. R. 
cu rezultate bune

Salariații oficiului P.T.T.R, Pe- 
Uila obțin în activitatea lor re
zultate bune, in luna noiembrie, 
de exemplu, planul la corespon
dente cu plată a fost îndeplinit în 
oroporție de 104,2 la suta la me
sagerii în proporție de 156 la sută 
>a» U diverse trimiteri poștale în 
J' -porție de 248 la sulă.

lec®nt, în cadrul unei ședințe 
fost confirmați ca fruntași în 

tovarășii Nicula Gheorghe. 
C .an loan, Podoșan Gheorghe și 
MinzatO Haralambie care și-au de
pășit angajamentele luate pe linie 
profeslooiil,

lingă biblioteca clubului din Lu- 
peni funcționează biblioteca clubu
lui muncitoresc din Bărbăteni care 
deservește 1 500 salariațL La a- 
ceastă bibliotecă au fost Înscriși 
1 1C0 cititori care au citit 14 575 
volume.

La toate bibliotecile au fost or
ganizate in cursul acestui an o se
rie de acțiuni cu cartea tehnică, 
care au venit In sprijinul procesu
lui de producție. La clubul din Lo
nea. in cadru] celor 9 biblioteci 
mobile au fost organizate simpo
zioanele „Cartea strungarului-, 
-Cartea minerului", prin care s-a 
urmărit atragerea minerilor si 
muncitorilor spre citirea cărților 
de specialitate.

Acțiuni interesanta au fost or
ganizate In cadrul bibliotecilor în 
acest an și cu cartea politică și 
beletristică. Așa de pildă, la bi
blioteca din Lupeni au fost organi
zate recenzii la cărțile ..Fiicele 
lui Marx", „Vii și morții', „Vor
besc din mormînt", „Pe cuvîntul 
meu de comsomolist" iar la biblio
teca clubului din Vulcan proce
sul literar la cartea „O tragedie 
americană" de T. Dreiser.

Concursul organizat de C.C.S. a 
constituit un puternic mijloc de 
intensificare a muncii cu cartea, 
de popularizare a ei și de atra
gere spre biblioteci a unui număr 
tot mai mare de oameni ai muncii.

R. BALȘAN 
corespondent

Educarea candidafilor de partid — 
sarcină a fiecărui comunist

Comuniștii din sectorul I al mi- 
Dei Vulcan au discutat nu de mult 
cererea de primire în rîndurile 
membrilor de partid a minerului 
Brîndău Petre, căruia îi expirase 
stagiul de candidatură. Primirea în 
rîndurile comuniștilor a tînărului 
miner a fost votată în unanimitate 
In adunare s-a subliniat că în 
timpul candidaturii, tov. Brîndău 
Petre s-a străduit să devină un 
ora de nădejde. Si a reușit. El po
sedă în prezent un nivel politico- 
ideologic corespunzător. In pro
ducție se numără printre cei mai 
destoinici mineri din sector, con
stituind un exemplu demn de ur
mat pentru minerii din schimbul 
condus de el. Dar faptul că tov. 
Brîndău s-a lidicat la nivelul ce
rințelor pe care le impune cali
tatea de membru de partid reflectă 
și munca plină de răspundere a 
comunistului Frățilă Roman care 
a răspuns de pregătirea candida
tului spre a deveni un bun mem
bru de partid. Comunistul a pur- 

i tat deseori discuții cu tînărul can- 
i didat, l-a sfătuit, l-a ajutat în per

fecționarea pregătirii sale profe
sionale. în organizarea muncii în 
abataj. Au discutat Împreună des
pre prevederile statutare, despre 
evenimentele din țară și de peste 

; hotare, Astiei, tinărul candidat s-a 
t prezentat bine pregătit în fața a- 
; dunării comuniștilor, meriting se

ftsuEite fiiii niali (nilora)ă 
a [alEtîiifiiîD! aiiaei

(Urmare din pag. l-a)

ale minei, la aceste biblioteci pot 
ti găsite cele mai noi cărți apă
rute. deoarece sindicatul minei a 
che.tuit in acest an peste 34 000 
iei pentru piocurarea de noi volu
me. La atragerea de noi cititori a 
contribuit, de asemenea, organiza
rea a 6 prezentări de cărți, 25 
recenzii, 6 seri literare, și a unui 
proces literar. Numai la procesul 
literar organizat de curînd care, 
datorită marii afluente de audi
tori a fost reluat de 5 ori, au par
ticipat 2 500 cititori. Rămine insd 
mult In urma cerințelor populari
zarea cărții tehnice, și aceasta mai 
ales din cauza slabei activități a 
comisiei inginerilor ți tehnicienilor 
din cadrul minei.

în fiecare sector — 
brigadă artistică de agitație 
beți nu a trecut multă vreme de 

la iniiiniarea de brigăzi artistice 
de agita’,ie in cadrul unor sectoa
re. acestea ocupă un loc important 
in viața culturală a minei. Brigă- 
zue artistice de agitație din sec
toarele UI, VII, viu. XI ți bri
gada pe mină au prezentat in 
cursul acestui an 36 spectacole 
In cadrul consfătuirilor de produc
ție. io stațiile de radioticare și cu 
arte prilejuri, care au tost vizi
onate de peste 9 000 de oameni. 
Avi nd un repertoriu strtns legai 
Ge munca ți viața colectiv ului mi
nei. brigăzile artistice de agitație 
educ o contribuție de seamă ia 

I popularizarea succeselor fruntași
lor, a metodelor avansate, la com
baterea lipanilor. Pe baza acestei 
experiențe, comitetul sindicatului, 
cu sprijinul organizațiilor de par
tid, intenționează să formeze bri
găzi artistice de agitație In cadrul 
tuturor sectoarelor. In ultima vre
me, asemenea brigăzi au fost 
constituite in sectoarele IV .4 și 
IV B.

☆

laie. doar cit ev a din faptele care 
oglindesc activitatea culturală tot 
mai vie care pulsează în cadrul 
acestei mari exploatări carbonife
re. Plenara comitetului de partid 
a stabilit noi măsuri pentru inten
sificarea și lărgirea caracterului 
de masă al muncii cultural-educa
tive. astiei ca ea sa contribuie la 
dezvoltare o atitudinii socialiste ia
tă de muncă, ia mobilizarea în
tregului coiectiv spre noi succese 
in Intreceiea pentru cantități me- 

i reu sporite de cărbune cocsiiica- 
j ba.

deplin titlul de membru de partid.
In acest an, in organizația de 

bază din sectorul I al minei Vul
can 20 de candidați au fost pri
miți în rîndurile membrilor de 
partid. Printre aceștia se numără 
Iov. Roncea Aurel, Tekes Avei. 
Nicoară Gheorghe, Ciobotea Se
ver și alții, toți mineri destoinici, 
șefi de brigăzi și de schimb, frun
tași in producție și in activitatea 
obștească.

Rezultatele obținute de organi
zația de bază in întărirea rindu- 
rilor sale, reflectă grija comuniș
tilor din acest sector pentru edu
carea candidaților de partid, pen
tru formarea acestora ca luptători 
Înflăcărați pentru înfăptuirea po
liticii partidului. Organizația de 
bază numără în prezent 17 candi
dați de partid. Toți aceștia sînt în
cadrați în cercul de studiere a Sta
tutului P.M.R. Conducerea acestui 
cerc a fost încredințată unuia 
dintre propagandiștii cu o bogată 
experiență, tov. Costea Gheorghe. 
Totodată, la ședințele cercului 
participă cu regularitate și secreta
rul organizației de bază, tov. Cu- 
ciuc Profir, urmărind felul cum se 
prezintă cursanții la ședințele cer
cului, felul cum participă la dez
baterea problemelor puse în dis
cuție. In acest fel, biroul a asi
gurat ca cercul de studiere a Sta
tutului P.M.R. să devină o formă

Fiecare ediție in strhisă legătură 
cu viața și preocupările colectivului

Ne aflăm în preajma încheierii 
unui an de muncă rodnică. Cu a- 
cest prilej colectivele întreprinde
rilor își fac bilanțul realizărilor 
obținute, tree în revistă succesele 
și stabilesc măsuri pentru obține
rea unor realizări și mai de seamă 
în cursul anului în eare vom păși 
în curînd.

Unul din mijloacele care sînt 
chemate să oglindească realizările 
și îndeosebi preocupările colecti
velor de muncitori, ingineri și teh
nicieni sînt gazetele de perete. Or, 
acum în perioada sfîrșitului de an, 
cînd în viața fiecărei unități se 
găsesc atîtea fapte, se ridică a- 
tîtea probleme care frămîntă co
lectivele, se impune și mai mult 
ca gazetele de perete să fie la 
înălțimea misiunii lor de propa
gandist, agitator și organizator 
colectiv al maselor.

In ce măsură își îndeplinește 
acest rol gazeta de perete de la 
LIX. „6 August" Petroșani ? Răs
punsul nu este de loc îmbucură
tor : gazeta de perete de la I.IX. 
..6 August" este in urma preocu
părilor colectivului întreprinderii. 
In urma vieții.

La gazeta de perete se găsește 
în prezent, in a doua parte a lunii 
decembrie, o ediție publicată în 
primele zile ale lunii noiembrie 
a. c. Articolul „Realizări din con
tractul colectiv" face bilanțul rea
lizărilor «olectivului Întreprinderii 
in cursul prunelor 9 luni ale anu
lui. Celelalte două articole, ce a- 
nalizează activitatea serviciului de 
aprovizionare, respectiv a casei de 
ajutor reciproc, ridică, de aseme
nea, probleme care ca și artico
lul precedent au prezentat interes 
la vremea lor. In perioada ce a 
trecut de la apariția „actualei e- 
diții" în viața eolectivului s-au 
petrecut însemnate evenimente 
care puteau constitui teme pentru 
articole Ia gazeta de perete. Iată 
doar cîteva dintre acestea: co
lectivul întreprinderii și-a îndepli
nit cu 20 zile mai devreme sar
cinile de plan anuale, producînd 
peste plan diferite produse în va
loare de peste 800 000 lei și reali- 
zînd în același timp însemnate e- 
conomii. In activitatea întreprin
derii, a secțiilor ei au persistat și

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

însemnate economii obținute pe sector
In cele 11 luni din acest an, 

colectivul sectorului investiții a 
totalizat peste 815 000 lei econo
mii. Numai la lucrarea de la pu
tui orb nr. 6 au lost economisiți 
pînă in prezent 210 000 lei. O 
altă lucrare, la care s-au obținut 
165 144 lei economii, a fost cea

principală de pregătire politică a 
candidaților de partid. De aseme
nea, pentru candidați se expun cu 
regularitate conferințe in legătură 
cu Îndatoririle și drepturile mem
brilor de partid, păstrarea docu
mentelor și a secretului de partid, 
despre situația internațională etc.

In educarea candidaților o ma
re Însemnătate are sprijinul pe ca- 
re-1 primesc ei în însușirea nor
melor vieții interne de partid, a 
politicii partidului din partea co
muniștilor cu experiență. In orga
nizația de bază din sectorul I al 
minei Vulcan, fiecare candidat de 
partid este încredințat unor co
muniști cu experiență. Tov. Mus
tață Nicolae se ocupă, de pildă, 
de educarea candidatului Dascălu 
Constantin, Gagyi loan răspunde 
de tov. Bălan Florea, Bălan Petru 
de candidatul Niculescu Constan
tin. Cei mai multi comuniști se 
achită cu răspundere de această 
sarcină importantă — educarea 
candidaților de partid. Tov. Mus
tață Petre, de pildă, l-a îndrumat 
pe candidatul Dascălu Constantin 
să urmeze cursurile școlii serale, 
l-a ajutat să scrie articole la ga
zeta de perete, în care a criticat 
diferite neajunsuri din sector.

Deși organizația de bază a acu
mulat o experiență bogată în edu
carea candidaților de partid, mai 
sînt și unele neajunsuri In aeest 

unele deficiențe. La unele sorti
mente prevăzute în plan, între
prinderea este deficitară, în cî
teva din secții, la mezelărie, de 
pildă, se manifestă neajunsuri pri
vind îmbunătățirea calității pro
duselor, respectarea disciplinei în 
muncă etc. Prin : cîteva articole 
combative, gazeta de perete putea 
aduce o contribuție însemnată la 
remedierea acestora. Or, faptul că 
față de asemenea deficiențe ga
zeta nu ia o poziție Critică are 
la bază și o părere preconcepută 
și cu totul nejustă a membrilor 
colectivului de redacție, și anume, 
că aceste lipsuri ar fi de mult 
cunoscute și n-ar maț avea rost 
să fie tratate de gazeta de perete. 
Dar, dacă față de problemele pro
cesului de producție gazeta rămî- 
ne deficitară, nici față de acțiu
nile de altă natură, cum ar fi, de 
exemplu, munca cultural-educativă 
în rîndurile salariaților întreprin
derii. gazeta nu dovedește mai 
multă preocupare.

De ce această situație în acti
vitatea gazetei de perete de la
1.1. L .,6 August" ? In măsură să 
răspundă la această întrebare ar 
fi în primul rind tov. Alexa Nico- 
lae, responsabilul colectivului de 
redacție. Dar activitatea unei ga
zete de perete depinde în mare 
măsură și de sprijinul și îndruma
rea de care se bucură colectivul 
din partea biroului organizației de 
partid. Or, despre ce fel de spri
jin sau îndrumare s-ar putea dis
cuta, cînd de mai bine de un an 
biroul organizației de bază (secre
tar tov. Andraș Iuliu) nu numai 
că n-a analizat niciodată activita
tea gazetei de perete dar n-a luat 
cel puțin nici o măsură pentru re
organizarea și completarea colec
tivului de redacție care de peste 
un an numără doar doi membri.

Prin ce s-ar putea justifica a- 
ceastă pasivitate față de una din 
formele cele mai importante ale 
muncii politice de masă ? Iată o 
întrebare care trebuie să preocupe 
biroul organizației de bază de la
1.1. L. „6 August" în scopul ridi
cării activității gazetei de perete 
la nivelul rolului pe care îl are.

I. DUBEK

de la puțul principal. Peste 13 000 
lei economii au fost înregistrați 
și la montarea liniei de troiey de 
la orizontul IX. Aceste economii 
s-au realizat pe baza unei bune 
gospodăriri a materialelor, pre
cum și prin reducerea termenu
lui de executare a lucrărilor.

domeniu. Biroul a neglijat una 
din formele cele mai importante 
de educare a candidaților — anu
me repartizarea de sarcini concre
te. Tovarășii din birou susțin că 
se repartizează sarcini concrete 
candidaților chiar în adunarea ge
nerală în care se discută cererile 
lor de primire în partid. De pildă, 
candidatului Talpoș Gheorghe i 
s-a spus în adunare să se ocupe 
de alegerea șistului vizibil la lo
cul de muncă, să se aboneze la 
„Munca de partid" și „Carnetul 
agitatorului", să participe cu re
gularitate la învătămîntul de 
partid. Dar toate acestea, nu con
stituie sarcini, ci îndatoriri ele
mentare ce revin candidaților în 
lumina Statutului partidului. Deci, 
trasarea de asemenea „sarcini con
crete" nu constituie altceva decît 
o formalitate.

Biroul organizației de bază tre
buie să aibă în vedere că nicăieri 
candidații nu se dezvoltă atît de 
repede și multilateral ca în pro
cesul activității practice pentru 
înfăptuirea sarcinilor trasate de 
organizația de partid. Dar aceasta 
presupune atragerea fiecărui can
didat la rezolvarea treburilor or
ganizației de bază de sarcini con
crete. Iată de ce este necesar ca 
biroul organizației de bază din 
sectorul I Vulcan să traseze fie
cărui candidat cîte o sarcină con
cretă, pentru a obține astfel rezul
tate și mai bune în pregătirea 
candidaților spre a deveni astfel 
buni membri de partid, comuniști 
de nădejde.
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ȘTIRI DIN ȚĂRILE SOCIALISTEsă-și ocupe locul 
de la Geneva

- 2'4 (Agecpres).
trebuie să-și ocupe lo-

Franța trebuie 
la conferința

PARIS
■„Franța

cui Ia conferința de la Geneva pen
tru dezarmare pentru a contribui 
la succesul tratativelor și a salva 
omenirea de primejdia războiului 
și a distrugerii atomice", se arată 
într-o petiție a partizanilor păcii 
din Franța pe care se string, în 
prezent semnături în departamen
tul Mossele.

Această cerere este conținută,

de asemenea, în scrisorile, apelu
rile și telegramele trimise zilele 
acestea din diferite regiuni ale 
rii pe adresa Palatului Elysee, 
ședința președintelui Franței.

Pentru participarea Franței 
lucrările Comitetului celor 18 i 
te pentru dezarmare, pe care ea 
le boicotează 
participanții 
care au avut 
ale Franței.

tă- 
re-

la
sta-

s-au pronunțat și 
la marile mitinguri 
loc în diferite orașe

0

O TENTATIVĂ NEREUȘITĂ
A IMPERIALIȘTILOR ENGLEZI

SANAA 24 (Agerpres(.
Iutr-o declarație făcută la 22 

decembrie, Abdel Rahman El-Bay- 
dani, vice premierul și ministrul 
afacerilor externe al Yemenului a 
arătat că „Yemenul a respins o 
ofertă din partea Marii Britanii care 
s-a declarat dispusă să recunoas
că guvernul republican cu eondi-

ția ca acesta să accepte un tratat 
de protecție și de consultări mu
tuale. Scopul acestei oferte — a 
adăugat Baydani — era de a pla
sa Yemenul sub controlul autori
tăților imperialiste din Aden. Gu
vernul yemenit nu va accepta ni
ciodată o asemenea propunere”, a 
spus în încheiere ministrul

0

Chemarea C. C. al P. C. din Grecia
BERLIN. — 24 (Agerpresl
Punerea în libertate a lui Ma 

nolis «Slezos este rezultatul luptei 
energice și de lungă durată dusă 
de forțele democratice și patrioti
ce din țara noastră, precum și de 
toate forțele progresiste din lume, 
subliniază Comitetul Central aJ
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Partidului Comunist din Grecia 
într-o declarație transmisă de agen
ția A.D.N.

Comunicind că 
patrioți greci se 
de gratii. CC al 
adresează tuturor 
tice, organizațiilor 
triotice din tară
obține de la guvernul Karamanlis 
e amnistie generală pentru det> 
nuții politici și punerea in liber
tate a patriotilor greci deținuți

peste 1 100 de 
mai află dincolo
P.C. din Grecia 
partidelor poli 
și forțelor pa

chemarea de a

TEHERAN. — Ea 23 ianuarie, de
legația guvernamentală sovietică 
condusă de S. G. Eapin, locțiitor 
al ministrului afacerilor externe al 
U.R.S.S. care se află ia Teheran 
a fost primită de șahul Iranului. 

A lost de ia[ă și ambasadorul so
vietic în Iran, N. M. Pegov 

SAIGON.
din Vietnamul 
genția U.P.I., 
decembrie încă un elicopter, apai-

— Forțele patriotice 
de sud. anunță a- 
au doborît la 23

interne al Republicii 
a declarat că ince- 
23 decembrie starea 
care continuă de 51

IN JAPONIA
S-au închis 110 mine

TOKIO. — Intre lunile ianuarie 
și noiembrie anul eurent în insu
la Kiusiu, principala regiune car
boniferă a Japoniei, s-au Închis 
110 mine. Ca urmare 
de „raționalizare" dusă 
în domeniul industriei 
în perioada menționată 
runeați în stradă peste 
mineri

a politici» 
de guvern 
cărbunelui 
au fost a- 
10.000 de

Catastrofă subterană
TOKIO. — Trei mineri au 

îngropați de vii In urma surpării 
de teren care s-a produs la o mi
nă a societății carbonifere „Toia-

fest

sato" din orașul Akabira (insula 
Hokkaido).

FRANȚA

Preturile de spitalizare 
cresc continuu

PARIS 24 (Agerpres).
După cum informează ziarul 

„L'Humaritt", z-lele trecute a avut 
loc o ședință a Consiliului muni
cipal al orașului Paris în eadrul 
căruia s-a discutat bugetul pe a- 
nul 1963.

Referindu-se la capitolul privind 
sănătatea și asistența publică, zia
rul relevă că în anul 1963 parizie
nii vor fi nevoiți să eheltuiascS 
mai mult pentru sănătatea lor de
cît pînă în prezent. Prețurile de 
spitalizare se vor majora în 1963 
eu cca. 20 la sută. Aceasta va în
semna o majorare de peste 81 Ia 
sută în eomparație cu 1958, iar ziua 
de spitalizare la o secție chirurgi
cală se va ridica Ia 9 495 de franci 
vechi. In schimb — continuă zia
rul — bolnavii internați vor fi 
mai prost alimentați Bugetul a 
probat prevede pentru anul viitor 
o reducere a consumului la prin 
cipalele alimente. Untul va fi în
locuit aproape total cu margarina.
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Dttlaraiia HI S. Bssîa
BLANTYRE 24 (Agerpres).
Intr-o declarație făcută recent 

dr. Hastings Banda, liderul Parti
dului Congresul Malawi din 
Nyassaland. a relevat că „in ciuda 
faptului că anumite persoane cau
tă să mențină încă Nyassalandul 
în cadrul Federației Rhodesie: și 
Nyassalandulul Marea Britanie v« 
fi silită să ne acorde cele două 
lucruri pe care le cerem: auto
determinarea și ieșirea din cadrul 
federației*.

CiSEHTUBIDL ZILEI:

i

ținînd forțelor armate ale S.UA, 
care efectua o misiune de recu
noaștere în regiunea Phu Yen. A- 
cesta este cel de-al doilea elicop
ter american doborît în ultimele 
24 de ore

DAMASC. — Aziz Abdul Karim, 
ministrul de 
Arabe Siria, 
plnd de ia 
excepțională
de luni a fost ridicată in toate 
regiunile tării cu excepția regiunii 
și posturilor de grăniceri de la 
frontiera de sud-vest.

LUSAKA. — După 11 zile de 
grevă, cei 6 800 de muncitori de la 
minele de cupru din localitatea 
Luanshya (Rhodesia de nord) au 
reluat lucrul. Hotărîrea a fost luată 
numai după ce administrația com
panie: miniere a satisfăcut cererile 
muncitorilor.

WASHINGTON. - Citind surse 
oficiale bine informate de la Casa 
Albă, agenția Associated Press a- 
nimfă că președintele Kennedy va 
prezenta Congresului în luna ia
nuarie un proiect de buget in care 
se preconizează pentru anul viitor 
cheltuieli ce vor depăși suma de 
99000 000000 dolari. „Această ci
fră — scrie agenția — este mai 
mare dectt cifra maximă a chel
tuielile: atinsă in timpul războiului 
și Înregistrată in antC 1945".

OTTAWA — După cum relatea
ză agenția Reuter, T. C. Douglas, 
președintele noului partid demo
crat a declarat că propunerea în 
iegătură cu crearea unei forțe nu
cleare a N.AT.O. este periculoasă 
și constituie „o îngrozitoare ame
nințai e la adresa păcii mondiale".

MASERU. — Partidul libertății 
din Basutoland a organizat o con 
ierință de presă ia care liderii săi 
au cerut Angliei să renunțe la pia
nul de a încadra protectoratele 
ficsutoland, Swaziland și Beciuana- 
land in Republica Sud-Africană. Ei 
au cerut, de asemenea, O.N.U. să 
ia măsuri pentru apărarea suve- 
rcretătii unui Basutoland indepen
dent care se pronunță împotriva 
politicii de discriminare rasială 
dusă de guvernul sud-airican.

„Lovitură de forță**
Aprecierea unui ziar occidental 

că întîlnirea anglo-americană la 
nivel înalt s-a soldat cu „o lovi
tură de forță atlantică" din partea 
S.UA dă exact măsura celor ce 
s-au petrecut la Nassau, și anume 
faptul că diulomația americană și-a 
impus categoric pe toată linia 
punctul de vedere. Tocmai de a- 
ceea înapoierea primului ministre 
Macmillan ia Londra a fost mar
cată de revărsarea unui adevărai 
val de nemulțumire. Pentru conser
vatori rezultatele tratativelor cu 
Kennedy reprezintă o „umilire" 
care le-a slăbit prestigiul în fața 
alegătorilor, iar pentra laburiști, ca 
și pentru liberali, un nou prilej de 
a-și face „capital politic", atacînd 
guvernul.

„Este foarte greu de tras altă 
concluzie — scrie „Daily Tele
graph" — decit că din acordul rea
lizat la Nassau Anglia a ieșit foar 
te mult dezavantajată". Așa dar 
S.UA. au impus o rezolvare a 
contradicțiilor manifestate, prin 
„dezavantajarea" Angliei. Aspira
țiile guvernului englez spre o ega
litate cu S.U.A. în domeniul mib 
tar au fost pur și simplu retezate 
Angliei fiindu-i în continuare ră 
pit chiar și rolul de secundam

principal al S.UA., pentru a de
veni un partener oarecare în alian 
ța atlantică. Felul în care s-au 
petrecut lucrurile poate fi apreciat 
si din faptul că guvernului fran
cez i-au fost oferite aproape în 
același timp exact aceleași condi • 
tii ca și celui englez în achizițio
narea de rachete „Polaris", deși 
Franța s-a arătat nu o dată „recal
citrantă" față de politica ameri
cană în domeniul militar, în timp 
ce Anglia guvernată de conserva
tori a subscris de atîtea ori la 
pretențiile americane.

Singurii care au jubilat în ur
ma comunicatului Kennedy—Mac
millan au fost militariștii de la 
Bonn, deoarece „egalizarea" par 
tenerilor vest-europeni în cadrul 
N.A.TO este considerată de ei 
o cale lesnicioasă pentru a pune 
mina cît mai repede pe armamen
tul nuclear. Guvernul vest-german 
și-a exprimat chiar „speranța" eâ 
rezultatele tratativelor de la Nas
sau „vor fi un prim pas pe calea 
realizării unei forte armate nuclea
re multilaterale a N.A.T.O.".

Presa britanică a pus accent" u 
tocmai pe împingerea Analiel îna
poi spre un rol de mîna a etou-< 
iu alianța atlantică. Ziarul ,8un-

REDACȚIA SI ADMINISTRAȚI * Petroșani Str R<-™Hicîi nr. 56
--------------- U  --------VJ-RYK» -—■

Tei înterurbar

♦
♦
i
♦
♦
i
♦

♦
i
♦
♦

t • 
? r
♦
t
T
♦

i»
Ii
•
»
♦

♦
♦
♦ 
r
♦ 
f
♦ 
ț 
9
9
y 
y
9
9 
I 
y 
y 
y 
y
♦
9
9 
y 
9
9
9
9
9
9

MOSCOVA. — Fabrica de 
ceasuri „Kîrov" din Moscova 

este o întreprindere fruntașă 
pe țară. Ea a fost distinsă pen
tru indicii ridicați în muncă cu 
titlul de „întreprindere a muncii 
comuniste".

75 de fruntași ai muncii co
muniste lucrează în prezent in 
centul anului 1 966. întreprinde
rea, după îndeplinirea planului 
anual, a atins anul acesta nive
lul de producție prevăzut pen
tru anul 1 964.

Printre ultimele tipuri produ
se numără ceasurile „Orbita" 
„Vîmpel" („Fanionul").

debit de 2500 de me- 
secundă.
— După cum rela- 
„Berliner Zeitung" 
1958—1962 cele 18 

existente în

multuoasa a riului Narîn, 
curge cu un 
tri cubi pe

ROSTOK. 
tează ziarul 
in perioada
șantiere navale 
R.D. Germană, au construit pes
te 1 020 de vase, totalizind un 
deplasament de 800 000 tone

I

se
și

— La uzina de fibre 
din Daugavpils (Leto 

efectuează ultimele Iu 
secțiile care urmează 
în funcțiune. Aceasta

RIGA, 
sintetice 
nia) se 
crări în 
să intre
va fi una din cele mai mari în 
treprinderi automatizate ale in 
dustriei chimice din U.R.S.S. Pri 
ma parte 
funcțiune 
1863

a uzinei va 
la începutul

intra In 
anului

MIASS, 
efectuată la zăcămintele de cal 
car din Berezovo (Ural) au fost 
dislocate 250 000 tone de steril

Tehnologia acestei puternic<- 
explozii a fost elaborată de spe
cialiști sovietici. Ei au propus ea 
încărcătura să fie despărțită prin 
intervale de aer. Amestecul de 
aer și substanță explozivă face 
ca sterilul să 
tnod omogen și

Printr-o explozie

fie fărâmițat în 
fin.

t-RUNZE. —
ziei a început
tunel in muntele Skalnîi, 
de 1 300 metri,
de 14 metri, prin care apa tu-

In sudul Kirght- 
construirea unui 

lung
cu un diametru
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VARȘOVIA. — In R.P. Polo
nă a început construirea primei 
uzine de Keramzit — material 
ușor și rezistent pe bază de ar
gilă. Keramzitul este de patru 
ori mai ușor decît cărămida și 
poate avea o largă aplicare la 
construcții. Rezervele de mate
rie primă existente sînt suficien
te pentru a asigura producția 
timp de 80 de ani. Procesul d^t' 
producție va fi în întregime me- * 
canizat.
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BUDAPESTA. — La Gyogyos, lo
calitate în județul Heves, anun
ță Nepszabadsag — 
in exploatare prima 
producție a fabricii 
ductori

PRAGA. — 
CETERA, la 
din Praga s-a 
ția noii piste
Iar» pentru avioanele de pasa
geri. Ea are o lungime de 3 015 *
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a fost dată 
unitate de 
de semicon-

cum anunțăDupă 
aeroportul Ruzine 
terminat construc- 
de aterizare-deco-

♦ 
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i

m. și o lățime de 45 m.

ani, 
Slo-

PRAGA. — in ultimii 4 
rețeaua cinematografică din 
vacia s-a dezvoltat foarte mult 
Numărul cinematografelor admi
nistrate de comitetele naționale^ * 
a crescut în acest răstimp cu 
182 In Slovacia sînt acum 1 102 

cinematografe, de 5 ori mai mul 
te de cit înainte de eliberare 
Dintre acestea 115 au ecran la»

Gpeva celop 80 000 de dochepi
amepicani

NEW YORK 24 (Agerpres >
La 23 decembrie au declarat gre 

vă 80 000 de docheri care deser 
vesc porturile de pe coasta Atlan
ticului și a Golfului Mexic. Do 
cherii americani au mai declara» 
o grevă în luna octombrie anul cu
rent, însă guvernul, pe baza legi" 
antimuncitorești Taft-HaHrtley,
obtlnut o hotărîre judecătorească 
privind încetarea grevei pe termen 
de 80 de zile. Aceasta 
însă voința de luptă a muncitor"

a

nu a frîn*

!or pentru 
condițiilor 
decembrie.
nul prevăzut în hotărîrea judecă
torească, docherii au reluat lupta 
Sindicatul docherilor a declarat.
23 decembrie, grevă în ciuda ape
lului personai 
Kennedy de a 
mistitiu de 90 
pentru a duce
studierii revendicărilor greviștilor

obținerea îmbunătățiri" 
de muncă, Astfel, la 23 
cînd a expirat terme

al președintelui 
se încheia „un ar

de zile’4 cu patronii 
tratative în vedere?

aplicată Angliei
day citizen" subliniază subtitlu1 
..Lecție brutală": „Totul demons
trează că după zece ani de servi
lism, influența Marii Britanii se 
află în urma aceleia a Germaniei 
occidentale și cu mult în urma a- 
celeia a Franței. Aceasta nu poate 
să mai continue. Trebuie ca Anglia 
să ia o hotărîre. Noi putem alege 
independența, cu tot ceea ce im
plică ea în relațiile cu aliații noș
tri, sau putem accepta servilismul, 
adică o sucesiune de „acorduri de 
la Bahamas"

Pe planul politicii interne a An
gliei, tratativele de la Nassau vor 
avea repercusiuni inevitabile. Este 
drept că pînă la redeschiderea lu
crărilor parlamentului mai este a- 
proape o lună de zile — 22 ianua
rie — 1963 -- dar înfruntarea opi
niei publice în perspectiva alegeri 
lor a căror dată urma să fie de 
vansat nu apare deloc trandafirie 
Poziției slăbite a conservatorilo: 
care s-au „uzat" în problemele in
terne. neizbutind să rezolve așa 
cum promiseseră în timpul campa 
niei electorale problema șomaju 
iul și alte probleme care afectea 
ză soarta a milioane de englezi 
se adaugă de astă dată un eșec

categoric în relațiile cu „protec 
toiul american".

Cum se explică oare faptul că 
actualul guvern englez este pus 
într-o astfel de situație prea pu
țin de invidiat ? Răspunsul la a- 
ceastă întrebare nu trebuie căutat 
în dispoziția sau indispoziția gu
vernului american, ci în imposi
bilitatea de a găsi soluții accep
tabile pentru partenerii minori, a- 
tunci cînd problemele actuale sînt 
abordate exclusiv prin prisma 
cursei înarmărilor.

In fond. înlocuirea rachetei 
„Skybolt" cu „Polaris" nu repre
zintă o diminuare a primejdiei în
treținută în dezvoltarea cursei înar
mărilor, dar nu se poate trece cu 
vederea că bugetul Angliei a fost 
serios secătuit de pregătirile pen
tru înzestrarea avioanelor engleze 
cu racheta „Skybolt", iar acum i 
se impune Angliei să construiască 
submarine capabile să transporte 
.Polaris".

Tratativele de la Nassau au de
monstrat că „lovitura de forță a- 
tlantică" a putut fi aplicată An
gliei în condițiile antecedentelor 
de supunere față de politica ame|| 
ricană, iar din aceasta celelalte 
guverne vest-europene pot trage 
concluziile cuvenite.
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