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Exploatarea minieră Pefrila
In dimineața zilei de 24 decem

brie, pe putui principal al minei 
•’etrila au fost extrase ultimele to
ne de cărbune din planul prevăzut 
pe acest an. îndeplinirea planului 
anual cu 8 zile înainte de termen 
reprezintă un frumos succes pe 
care minerii petrileni îl 
«elei de-a 15-a aniversări 
clamării Republicii.

in cursul acestui an, ca 
a aplicării în viață 
tehnico-organizatorice

închină 
a pro-

urmare 
a măsurilor 
luate și a

extinderii metodelor avansate de 
lucru, din abatajele minei Petrila 
au fost extrase peste plan circa 
20 000 tone de cărbune energetic. 
La obținerea acestui rezultat, o con
tribuție de preț a adus-o colectivul 
sectorului III care a dat peste pre
vederile planului mai mult de 
13 000 tone de cărbune. Vitezele 
medii de avansare obținute în 
batajele cameră ale sectorului 
au crescut Ia 120 m. pe lună.

cj, A XV-a aniversare a Republi- % 
x> ci) este întîmpinată de minerii g 
g-, din brigada condusă de tov. A- ® 
m postol Vasile de la mina Uricani țh 

cu un bilanț de bogate realizări Ș 
R In producție. Depășirile de plan & 
■!/, realizate lună de lună de briga- 
Ă dă la extracția cărbunelui se da- o; 
2} toresc în mare măsură tehnicii g 
g cu care a fost înzestrat abatajul gj 
G) său. Bunăoară, de mare folos le m 
ft’sînt minerilor perforatoarele (g 
& pneumatice rotative pe care le 9 
oj folosesc cu rezultate bune Ia $ 

perforarea găurilor de pușcare.
................................................. i

R. C. M Petroșani

a-

III

gj Fotografia noastră îl înfățișează 
pe brigadierul Apostol Vasile 

®(ai doilea din stînga) vorbindu-Ie z! 
^ ortacilor din brigadă tocmai des- £ 
9 pre acest utilaj atît de folositor 9

Citiți în pagina
» Anul 1962 — încă o treaptă spre comunism 

monautului sovietic Pavel Popovici.
a Sosirea la Pekin a unei deegații guvernamental
• Valorificarea unui important zăcămînt din bazinur

Donbas.
• Un an rău pentru minerii vest-germani.
• Romînia de azi văzută de oaspeți de peste hotare.

ÎN VIZETA
Minerii sini oameni ospitalieri 

E drept că dacă-i vizitezi îfî aba- 
tai nu prea sînt bucuroși să stea 
la taclale, dar în timpul liber, 
acasă, ia club ba chiar și la res
taurant stau de vorbă cu multă 
plăcere. După ce discută despre 
munca și viața fericită din pre 
zent. cei vîrstnici își deapănă fi 
rul amintirilor de pe vremurile de 
foame și mizerie. 
Vasile e unul din 
tre ei. Cum nu-> 
văzusem de mult, 
m-a invitat lo e< 
acasă

—Fă-mi o vizi 
tă tovarășe — îmi

— Cu plăcere Feher-baci.
— Iacă era sg uit. Să nu 

mai cauți la vechea adresă.
— Cum. doar nu le-ai mutat f
— Oho, și încă 

nu știi că mi-am 
orie ?

— N-am auzit
După ce-mi dă 

pârlirăm.
Intr-o după-amiază, mi-am 

tut pașii spre casa minerului Fe- 
hei Vasile. Gazdele m-au întîm- 
pinat ospitaliere în prag

— Bucuroși de oaspeți ?
— Bucuroși — îmi spuseră ztm- 

bind, poitindu-mă în casă.
O casă cum au astăzi mulți mi

neri din Valea Jiului. Două came 
re spațioase, hol, bucătărie, că
mară. baie.

—Văd că ai casă mare 
în gturnă.

— N-o fi ea mare, da-i cum am 
visat-o

intre timp privirea mi-a 
atrasă de o mobilă combinată 
frumoasă.

— Păi dincolo mai văzu-i 
mobilă

— Aceia e a noastră, a vlrstni- 
c.ilor, iar asta e a fiicei mele,

Minerul Feher

Eva. Ori poate nu știi 
căsătorit de curînd. 9 000 
mobile, dar face, nu ?

— Cum de nu. S-o folosească 
sănătoși

Intre timp aparatul de radio cu 
pikap, Rapsodia ii trăgea un cin- 
tec 
tie. 
iul 
de

că s-a 
a Gostat

dedicat fruntașilor in produc- 
Printre ei era poate și mine- 
Feher Vasile. E doar fruntaș 
multă
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•«»****»»******»*»**«**
zise el.

de mult, 
făcut casă

adresa, ne

Ori
pro-

abă-

Colectivul R.C.M. din cadrul com
plexului C.F.R. Petroșani a obți
nui un frumos succes în cinstea 
aniversării Republicii: îndeplinirea 

ului anual cu 11 zile înainte 
de termen. Printre realizările în-

scrise pe graficul de întrecere 
anul curent de acest colectiv 

peste sarcina 
tone mărfuri, 
sută a stațio- 

încărcare, des-

numără : încărcarea 
de plan a 100 000 
reducerea cu 2,5 la 
nării vagoanelor la 
cărcare și tranzit.

Ceferiștii de la atelierul de
Muncitorii și tehnicienii de la 

atelierul de zonă 
și-au îndeplinit cu 
de termen planul 
ductie. Ei închină
re celei de-a 15-a aniversări a pro 
clamării Republicii.

In
acest

zonă

în 
se

C.F.R. Petroșani 
10 zile înainte 
anual de pro- 
această realiza-

perioada care 
an colectivul

s-a scurs din 
atelierului a

reparat peste prevederile planului 
150 vagoane de marfă. Timpul de 
imobilizarea a vagoanelor su oca
zia reparațiilor a fost redus cu 14 
ia sută fată de planificat. Prin re
ducerea prețului de cost ceferiștii 
atelierului de zonă au realizat 
11 luni economii suplimentare 
valoare de 20 000 lei.

în 
în

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

PREGĂTIRI INTENSE
curînd, din calendar se vaIn

desprinde ultima filă a acestui an. 
Sîntem în pragul sărbătorilor de 
iarnă, cînd sentimentul de mîn- 
drie pentru succesele dobîndite în 
toate domeniile de activitate se îm
pletește cu bucuria de a păși spre 
noi și importante victorii. Peste 
tot, în orașul Lupeni, se desfă
șoară pregătiri intense pentru ca 
revelionul, celelalte manifestări ce 
au loc în această perioadă, să se 
desfășoare sub semnul optimismu
lui al bucuriei, al încrederii în 
viitor.

In orașul celor mici
Membrii cercului de artă plas

tică de la clubul central al 
catelor din Lupeni lucrează 
la pregătirea decorativă a 
Ivi celor mici.

•&-au executat 
pun în imagini 
trei iezi" (11
roșie" (7 panouri), 
lor". Desigur nu va lipsi nici Moș 
Gerilă. La pregătiri își dau con-

sindi- 
intens 
orașu-

trans-lucrări care 
basmele „Capra cu 
panouri), „Scufița 

„Hora copii-

vreme. Nu-i lună ca 
brigada Iui, care 
lucrează în sec
torul I A al minei 
Lupeni să nu-și 
depășească nor
ma cu 15—20 la

sulă. Tot pe măsura hărniciei e 
și salariul. Ciștigul lunar se ridică 
ia 2 500—3 000 de lei.

Pre/uire a muncii, pe pieptul mi
nerului Feher Vasile strălucesc 
ordine și medalii. Alături de Or
dinul Muncii clasa IlI-a, stă Me
dalia Muncii și a V-a aniversare 
a R.P.R. la care s-a adăugat recent 
medalia în cinstea colectivizării 
agriculturii

Despre toate acestea cit și des
pre schimbul de experiență din 
Uniunea Sovietică, cu prilejul că
ruia a vizitat Moscova, Leningra
dul, Odesa, Kievul și alte orașe 
mari și frumoase, comunistul Fe
her vorbește cu multă plăcere.

— Comparînd-o cu trecutul viața 
noastră de azi 
lucirea soarelui 
dincurilor — a 
sine Feher-baei

am plecat, in gînd îmi re- 
mereu cuvintele bătrînului 
Intr-adevăr viata nouă și 
a minerilor se poate com-

astăzi cu razele luminoase

îmi pare ca stră- 
față de bezna a- 
vorbit ca pentru

zlc

fost 
tare

Cînd 
veneau 
miner, 
fericită 
para
de soare.

R. BALȘAN 
corespondent

O nouă librărie

cursul artiștii amatori Cimpoeru 
Ioan, Popa Constantin, Mucea 
loan, Radu Ioan de la mină și al
ții. Lucrările se execută sub în
drumarea instructorului cercului, 
tov. Tellman Iosif.

Spre deosebire de anii trecuti, 
în acest an în orașul copiilor se 
vor monta în plus două vîrtelnițe : 
una cu vehicule și alta cu călușei. 
In jurul globului pămîntesc se vor 
învîrti doi sateliți. La amenajarea 
orașului copiilor, astfel ca el să 
aducă noi surprize celor mici, își 
dau concursul numeroase între
prinderi și instituții din localitate, 
între care mina Lupeni. I.I.S. Vis- 
coza. Preparatia. I.L.L., I.C.O., șan
tierul de construcții, cooperativa 
„Sprijinul minier' și altele

Cadouri pentru cei mici 
și cuminți

Și în acest an, pentru copiii 
minerilor și muncitorilor din în-

A. MICA
(Continuare în pag. 3-a)

în centrul orașului Pe- 
fost deschisă o nouă li- 
această unitate se vînd

„Te slăvim, Republică"
intitulează
pe care-1 

brigăzile 
de agitație 

i Lupeni, program 
eare-1 vor prezen- 
în palatul cultural 
ziua de 29 decern-

Așa se 
programul 
pregătesc 

artistice 
din
pe 
ta 
în
brie a. c. în cadrul 
programului festiv în

8
8
8
8
§
8
8
8
8
8
8

chinat aniversării Re
publicii.

La acest program 
își vor da concursul 
9 recitatori,
care» Vătulescu 
Constantinessu 
sile de la mină, 
lt. Georgeta,
Emanotlă, Brădiceanu 
Viorica, Nemeș loan,

printre 
Emil, 

Va- 
Seu- 
Luca

din 
va 
al-

elevi ai școlii medii 
si alții.

Corul format 
60 de persoane 
interpreta, între
tele, cîntecele: „Par
tid erou". „Cîntec 
pentru tara sovietică". 
„Țară minunată", 
„Cîntați mineri".

Recent, 
troșani, a 
brărie. La
manuale școlare, cărți tehnice, ști
ințifice și de pedagogie 
cadrele didactice, studenți 
vii de la școlile medii, de 
și profesionale.

încă în primele 2 zile
deschidere, la această librărie s-au 
făcut vînzări în valoare de peste 
7 000 lei.

pentru 
și ele- 
maiștri

de la

trecutulIeri și azi pe aceleași locuri. Sînt doi termeni de comparație care pun față în față 
și prezentul. Pe locurile unde odinioară nu era nimic, azi domnește viața nouă. La Petroșani, Lu
peni, Petrila 
și-au înălțat 
zeni pe un 
apartamente.
și luminoase, s-a construit pe aceiași măsură și o școală nouă modernă, cu 16 săli de clasă, eu 
laboratoare și dependințe. Copiii minerilor sînt mîndri și bucure și că învață într-o asemenea școală, 
bucurie pe care ei o concretizează în notele bune obținute la învățătură, în grija cu care o păs
trează. IN CLIȘEU: Școala de 8 ani nr. 5 din cartierul Livezeni-Petroșani.

sau Uricani, ca de altfel peste tot în țară noastră, noul și frumosul și-au dat mîna, 
semeț privirea din sutele de blocuri și cartiere construite în anii Republieii. La Live- 
fost loc viran de la marginea Petroșaniului, se înalță azi zeci de blocuri, cu sute de 
Și parcă pentru a întregi înfățișarea noului cartier Livezeni, alături de blocurile înalte



STEAGUt

siiperionre Sa tofi mcSielî 
plamilai ielmic

Sfîrșitul anului 1962 găsește pe 
minerii 
realizări 
pe care 
mîndrie 
publicii.
de cărbune îndeplinit cu 10 zile 
mai devreme, o productivitate de 
aproape 1,160 tone cărbune pe 
post și economii la prețul de cost 
în 11 luni de peste 15 000 000 lei 
— iată succese dobîndite în mare 
măsură pe seama eforturilor de
puse pentru 
tehnic al 
troducerii 
extinderii 
vansate.

Văii Jiului cu frumoase 
la extracția cărbunelui, 
le raportează cu legitimă 

în cinstea aniversării Re- 
Planul anual la producția

ridicarea nivelului 
producției, in urma in- 
tehnicii noi în abataje și 
metodelor de lucru a-

total de producție încărcat meca
nic și ea continuă să sporească 
de la o lună la alta, în urma creș
terii vitezei de avansare în aba
taj.

Bogat este și bilanțul realizări 
lor obținute la mecanizarea încăr
cării în galerii. In cele 11 luni 
trecute din acest an s-au încărcat 
mecanizat 121 000 m. c. steril, cu 
8 600 m. c. mai 
mul încărcat în 
acest succes au 
cădere minerii
au depășit prevederile 
tehnic cu 339 la sută, în urma fo
losirii concomitente Ia încărcarea 
sterilului în galeria de coastă de 
către brigada condusă de comu
nistul Demeter Augustin a două 
mașini EPM-1 de încărcat cu cună.

cameră, 
luni cu 

minele 
955 536 
833 900

Pro- 
ar- 

Văii 
tone 
tone

Roase bogate la mecanizarea 
încărcării

Din abatajele minelor din bazi 
nul Văii Jiului s-a încărcat me
canizat, în 
iembrie un 
58 000 tone 
31 000 tone
treg anul 1961. 
tă creștere se 
pe scară tot mai largă

perioada ianuarie—no- 
volum de producție de 
de

mai
cărbune, cu peste 
mult de cît în în- 
Această importan- 
datorește folosirii 

a trans
portoarelor scurte moderne în a- 
batajele cameră, precum și intro
ducerii plugului de cărbune pe 
stratul 18 blocul VI de la mina 
Lupeni. Producția extrasă cu acest 
utilaj de mare productivitate re
prezintă 19 500 tone din volumul

raîizai

mult de cît volu- 
tot anul 1961. La 
contribuit cu pre- 

de la Dîlja, care 
planului

Aproape im milion tone 
de cărbune extrase 

cu susținere metalică
Minerii 

nerești au pus un accent 
bit pe realizarea sarcinii 
de Congresul al III-lea al 
privind înlocuirea^treptată 
nului la susținerea 
niere încît in anul 
specific de lemn de 
gă la cel mult 35
tone de cărbune extrase. Numărul 
abatajelor frontale armate metalic 
a crescut în anul acesta la 19 
șî a luat o mare extindere în a-

și cadrele tehnico-ingi 
deose- 
trasate
P.M.R. 

a lem-
lucrărilor mi- 

1965 consumul 
mină să ajun

ul. c. pe 1000

----- ©

Au crescut posibilitățile uzinei

în 
din

anii Re- 
uzină și 
metalur- 
miniere

de reparat utilaj minier Petroșani a cunoscut 
continuă dezvoltare și modernizare. înnoirile 
ridicare a nivelului tehnic al producției permit

Uzina
publicii o 
necontenita
giștiior de la U.R.U.M.P, să satisfacă cerințele exploatărilor 
cu un volum sporit de reparații la mașinile și utilajele miniere, cu
piese de schimb și utilaje noi, executate la un nivel tehnic ridicat.

Fotografia de sus înfățișează un nou lot de reîncărcătoare 
bandă pentru galerii gata pentru a fi expediate la exploatările

cu 
din 

bazin, iar fotografia de jos, două locomotive Diesel de mină aflate 
în reparație Ia U.R.U.MP.

bata jele cameră susținerea mixtă 
cu armături de lemn în combina
ție cu stîlpi metalici tubulari. In 
prezent armarea mixtă este folo
sită în 57 abataje 
ducția extrasă în 11 
mare metalică din 
Jiului se cifrează la 
de cărbune, față de
cît s-a extras în anul 1961.

Și Ia susținerea galeriilor 
dicele realizat e superior nivelu
lui atins în anul trecut. S-a sus
ținut metalic peste 40 000 m. de 
galerie, întrecîndu-se cu 9 600 me
tri lungimea de galerie susținută 
anul trecut cu armături de fier. 
De remarcat că în anul acesta ar
măturile T.H. pentru 7 tipuri de 
profile de galerii se confecționează 
la U.R.U.M.P. exclusiv din laminate 
produse la Hunedoara.

De remarcat că în urma extin
derii susținerii metalice consumul 
specific de lemn pe 11 luni este 
mai mic pe C.C.V.J. 
m C./1000 tone de 
consumul specific

cu cca. 
cărbune față 
din 1961.

cu ancore 
teren

in

1,5 
de

din 
ex-

In anii puterii populare industria 
minieră din țara noastră a cunos
cut c- continuă dezvoltare. In Valea 
Jiului, cel mai mare bazin carbo
nifer din tară, minele au fost în
zestrate cu numeroase utilaj? șl 
instalații din cele mai moderne 
gradul de mecanizare a operațiilor 
cu volum mare de muncă a cres
cut simțitor. Toate acestea s-au 
făcut în scopul creșterii producti
vității muncii, ridicării nivelului 
tehnic al producției și creșterii vo 
lumului de extracție în condiții!- 
unui efort fizic cît mai redus.

In același timp, ținîndu-se seams 
de specificul lucrului în subteran 
partidul și guvernul au acordat o 
deosebită atenție și grijă condițiile" 
de siguranță și protecție a muncii 
minerilor. La fel ca în toate ramu
rile economiei naționale, și în 
industria minieră s-au stabilit prin 
lege norme de tehnica securității, 
prin a căror respectare obligatorie 
se aiigură condiții optime de lu
cru în toate lucrările miniere. O 
mărturie vie a grijii statului nos
tru fată de mineri este și stația 
de securitate minieră 
sâni care s-a înființat 
în anii Republicii.

La început, în anul
era înzestrat?, cu două laboratoare • 
unul electric și unul de analiza. 
Datorită importanței care i s-a 
acordat, stația s-a dezvoltat în
continuu. In prezent în cadrul 
acesteia funcționează șapte labo
ratoare utilate modern. Printre a- 
cestea se numără laboratoarele 
aeraj, de protecție a muncii, 
explozivi, de mecanica rocilor 
Pentru lucrările de cercetare 
stației au fost investite sume 
portante. Valoarea utilajelor și
talațiilor în funcțiune se ridică la 

Colectivul 
de specia- 
ingineri șl

prăfuire 
de sili- 
mai efi- 
a îmboi-

la diferite ex 
verificarea ș

mediu 
rețete 
fizico 

cocsifi 
în ve

Acestea au fost avizate 
științifică internă cu 
„foarte bine". Studiik 
arătat o îmbunătățire 
calității lucrărilor, c

din Petro- 
și dezvoltat

1950, stația

trecut 
numai

anco- 
de la

dc 
de 

etc. 
ale 
int- 
ins-

Susținerea 
cîștigă

Recent, la serviciul tehnic 
combinat s-a încheiat studiul
perimentării metodei de susținere 
a galeriilor cu ancore. Anul aces
ta susținerea ancorată s-a experi
mentat la minele Uricani și Lonea, 
unde s-a armat cu acest sistem 
201 și, respectiv, 23 metri de ga
lerie, ceea ce constituie un pro
gres serios față de anul 
cînd s-a armat cu ancore 
121 metri de galerie.

Rezultatele experimentării 
relor la susținerea galeriilor
mina Uricani au întrecut așteptă
rile. La probele de fixare și zmul- 
gere, ancorele experimentate la 
susținerea galeriei în steril din 
coperișul stratului 9 au suportat 
bine o sarcină de zmulgere între 
7,7—8,5 tone. In galeria în căr
bune din stratul 9, ancorele au re
zistat la o sarcină între 5—6,5 
tone. Iată șî sîteva avantaje eco
nomice care pledează pentru 
tinderea acestui valoros sistem 
armare. Un metru de galerie 
mată cu ancore costă cu 444 
mai puțin decît un metru de 
lerie armată cu lemn și cu
lei de cît metrul de galerie sus
ținut EU 
lucrările 
core se 
lemnului
fiind aceste avantaje, se prevede 
«a susținerea ancorată să fie ex
tinsă pe scară largă la mina Uri- 
«ani la lucrările miniere de pe 
stratul 9, unde condițiile geologi- 
«e ale rociler permit acest lucru 
mai mult «a în ori care altă ex
ploatare din bazin.

exlractiv?

ex- 
de 
ar
iei 
ga-
330

armături metalice T.H. La 
miniere susținute cu an- 
exclude complet folosirea 
și a cherestelei. Date

aproape 5 000 000 lei. 
statiei numără peste 60 
liști, din care 28 de 
37 de tehnicieni.

Dezvoltarea industriei
din țara noastră pe linia sarcinilor 
trasate de cel 
greș al P.M.R. 
tehnicii miniere 
înalt și, implicit, rezolvarea în 
mod corespunzător a problemelor 
de tehnica securității.

Colectivul stației de securitate 
minieră Petroșani a desfășurat tu 
acest an o rodnică activitate. U- 
nele lucrări de cercetare au cou- 

unor 
naițip- 
tehnlc

de-al III-laa Con- 
impune ridicarea 

la un nivel cît mai 
rezolvarea

mboratoare. urmăresc obiective ca: 
studierea condițiilor de 
care produc îmbolnăviri 
coză și stabilirea celor 
cace măsuri de prevenire 
năvirilor curente 
ploatări miniere,-
stabilirea celor mai optime scheme 
de aeraj Ia majoritatea minele 
din țară,- stabilirea de procedeu 
de lucru pentiu pușcarea în 
grizutos și elaborarea de 
noi de explozivi; analiza 
chimică și a însușirilor de 
care a cărbunilor din R.P.R.
derea clasificării după normele in 
ternaționale etc. „ v

Colectivul stației a depus însem- 
nate eforturi pentru rezolvarea te
melor din planul tehnic. Astfel, pî- 
nă la data de 15 decembrie, ' fe 
fost întocmite șl predate un număj 
de 16 teme, 
de comisia 
calificativul 
predate ai 
esențială a
bună orientare teoretică și prac
tică. Ele sînt în majoritate un 
sprijin prețios pentru unitățile 
miniere în vederea îmbunătățirii 
măsurilor de tehnica securității. De 
asemenea, cercetările din acest an 
au contribuit la rezolvarea unor 
piobleme care s-au Ivit la șan
tierul hidrocentralei Argeș md« 
emanațiile mari de metan la pu
țul Corbeni au determinat efectua 
rea lucrărilor de adîncire în con
diții speciale cu o metodă elabo
rată de un colectiv de cerbetar? 
al stației de securitate minieră 
din Petroșani. S-a elaborat și o 
nouă rețetă de explozivi termo- 
rezistenți care au o comportare 
superioară fată de explozivii simi 
lari din străinătate. Aplicarea in
jectării apei în strat pentru prima 
dată la noi în țară, în vederea 
combaterii formării prafului și ex- 
plosivitătii lui. este, de asemenea, 
o realizare a colectivului acestei 
stații. Rezolvarea aerajului 
rajul de la Bicaz și încă 
constituie un bilanț rodnic 
cestui colectiv.

In anul viitor
tate minieră din
dezvolta și 
fi terminat 
ratoare și 
lă. Pentru 
biective a
peste 5 000 000 lei. Toate acestea 
dovedesc faptul că în țara noas
tră partidul și guvernul poartă o 
grijă deosebită față de munca și 
condițiile de lucru ale minerilor.

la ba-
altele
al j#-

securi-

secu-

tribuit chiar la rezolvarea 
-probleme de importantă 

nală. In anul 1962 în planul 
departamental al stației de
ritate minieră din Petroșani au fost%înscrise 28 teme de cercetare, din 
care 13 în colaborare cu alte ins
tituții. Aceste teme, repartizate pe

stația de
Petroșani

mult. In 1963 va 
pavilion de labo-

se va
mai
noul 
o galerie experimenta 
exeautarea acestor o- 

fost investită suma dc

ȘT. EKART

*■

Noi inovații aplicate la preparația Petrila
Cabinetul tehnic de la prepa- 

rația Petrila sprijină insistent cău
tările inovatorilor pentru găsirea 
noului și introducerea lui în pro
cesul de producție. Se desfășoară 
o susținută activitate pentru a- 
tragerea de eît mai mulți munci
tori în mișcarea inovatorilor. Pro
paganda tehnică e folosită intens 
în acest seop. Sînt organizate cu 
regularitate informări despre ceea 
ce a apărut nou în tehnică. Astfel 
de informări s-au ținut nu de 
mult pe temele: „Metode de îm
bunătățire a calității și de mărire 
a preciziei la strunjirea metale
lor" și „Metode noi de ridicare 
a productivității muncii la 
rile de lăcătușerie".

In sprijinul 
totodată 
ce din 
netului, 
vizitată
și ingineri au scopul de a se do-

lusră-

stau 
tehni- 
eabi-

inovatorilor
. numeroase lucrări 
biblioteca tehnică a 
Zilnic biblioteca tehnică e
de muncitori, tehnicieni

cumenta. De exemplu, cabinetul 
tehnic primește în fiecare zi vi
zita a 2—3 utemiști în frunte cu 
secretarul organizației U.T.M. de 
la spălătorie, tov. Doboș Emilian, 
care-i îndrumă pe tineri să citeas
că noile cărți tehnice apărute. Și 
toate acestea nu se fac în zadar, 
ci se concretizează în ridicarea 
nivelului de cunoștințe tehnico- 
profesionale al muncitorilor prepa
ratori, în participarea lor la miș
carea inovatorilor.
din acest 
nul acesta 
cabinetul 
trate 118 
din care 58 au fost acceptate, iar 
19 se află în experimentare. Ino
vațiile aplicate în producție con
tribuie la îmbunătățirea procesu
lui tehnologic, ușurează munca si 
aduc economii însemnate întreprin
derii Economiile antesalculate se 
cifrează Ia 136 109 lei, iar cele

Iar realizările 
domeniu sînt bogate a- 
ia preparația Petrila. La 

tehnic au fost inregis- 
propuneri de inovații

însumează 176 836 lei 
lost recompensați ciau

46 239 lei.
inovațiile valoroase apli 

ultimul timp amintiu 
conductelor de aburi' 
de inovatorii Filimoi

postcalculate 
Inovatorii 
suma de

Dintre 
cate în 
„Drenarea 
concepută
loslf și Butuza Petru și care s< 
aplică la rețeaua de încălzire 
contribuind la economisirea aburi 
lor. Prețioasă este și inovație 
„Sistem de confecționare a capa 
celor la elevatoarele de bruți" a 
cărei autor este tov. Untaru Con 
stantin. La fel inovațiile ..Dispo 
zitiv 
zile 
tov.
zervei de golire a 
dă" al cărei autor este tov. Capro' 
Augustin.

de curățire a 
de cauciuc", 
Amzer Aurel

rolelor ia ben 
concepută dt 

și „Mărirea re 
șistului la ' ii-

C. BADUȚA 
MARIA MAIER 

corespondenți



PREGĂTIRI INTENSE
(Urmare din pag. l-a)

.treprinderile și instituțiile Lupe- 
niului, Moș Gerilă pregătește ca
douri. Numai sindicatul minei a 
alocat pentru asemenea daruri su
na de 70 000 lei. Sume importante 
cheltuiesc în acest scop și cele
lalte întreprinderi, căci Moș Gerilă 
are înscriși în registrul său mulți. 
foarte mulți copii cuminți.

mpreună, în noaptea 
de revelion

La comitetele sindicatelor de la 
mină, preparație, construcții, Vis- 
coza, spital, școli și din alte in
stituții din orașul Lupeni, se fac 
ultimele pregătiri pentru revelio
nul 1963, pe care mii de oameni 
ai muncii îl vor petrece împreună.

Minerii, tehnicienii și inginerii 
de la mină, împreună cu familiile 
lor. își vor petrece noaptea de 
revelion în sala sporturilor din 
oadrul clubului central; cei de la 
preparație — în sala palatului cul
tural; textiliștii de la Viscoza — 
în sala festivă a întreprinderii, 
construstorii — în sala clubului

Ani noi — viafă nouă
Prilej de

Recent, prin grija partidului si 
guvernului, la unele categorii de 
muncitori din țara noastră, salariile 
an fost mărite. La preparația Pe 
trila acest fapt a constituit, ca de 
altfel peste tot. un prilej de bucu 
rie dar și de afirmare a dorintii de 
a munci tot mai bine.

In secții preocuparea pentru ca 
Jfitate. pentru sporirea productivi 
tății muncii și a economiilor a 
crescut.

Festivitate
Mic, răzleț și uitat odinioară 

de toți, cătunul Firezoni trăiește 
o viață uouă. Muncitorii forestieri 
ș: țăranii localnici de aici au făcut 
adevărate minuni în mica lor așe
zare de la poalele Retezatului 
Intr-o perioadă relativ scurtă, în 
sat au răsărit drumuri noi, po 
duri, case arătoase și o școală 
de 4 ani.

, Recent în Firezoni a fost sărbă
toare. Cu prilejul vacanței de iar- 
'nă, elevii școlii din Firezoni au 
prezentat primul lor spectacol. Sa
la d? festivități a școlii a devenit

Un exemplu de felul cum nu trebuie să se desfășoare 
activitatea unui curs de învătămint de partid

De la deschiderea anului de în- 
vățămînt de partid 1962—1963 au 
trecut aproape trei luni. In aceas
tă perioadă cursanții majorității 
cercurilor și cursurilor de învăță- 
mînt au obținut rezultate însem
nate în ridicarea nivelului lor po
litic și ideologic.

Care este bilanțul activității de 
pină acum a elevilor încadrați în 
cursul seral anul I, condus de pro
pagandistul Constantin Gheorghe 
de la U.R.U.M.P. ? Zilele trecute, 
elevii cursului s-au întrunit pen
tru a 6-a oară în ședință de în- 
vățămînt. Deci, conform programu
lui, cu predarea lecțiilor cursnl 
este la zi. N-a fost amînată pînă 
acum nici o ședință a cursului. 
Dar care a fost calitatea Invăță- 
niîntului în acest curs, activitatea 
cursanților pentru însușirea lec
țiilor predate ?

...La ora stabilită pentru ține
rea ședinței de învătămint. propa
gandistul se afla în sală. Apoi, 
unul cite unul, au sosit și cursanții 
și abia după o jumătate de oră, 
a început ședința cursului. In a- 
ceastă zi urma să se discute pe 
marginea uneia dintre cele mai 

importante lecții din programul de 
învătămint : învățătura marxist-le- 
ninistă despre industrializarea so
cialistă si aplicarea de către parti
dul nostru a acestei învățături. O 
terns interesantă, pe marginea că

din Bărbăteni. Amenajarea sălilor, 
punerea la punct a programelor 
artistice dau mult de lucru orga
nizatorilor. Formația de estradă, 
brigăzile artistice de agitație, or
chestra de muzică ușoară a clu
bului se pregătese intens. Plugu- 
șorul și multe surprize vor înfru
museța noaptea de revelion.

☆

La Petroșani în sala clubului 
Combinatului carbonifer la clubul 
central al sindicatelor, la Insti
tutul de mine și în cele trei res
taurante, 2 000 de oameni ai mun
cii și studenți vor sărbători re
velionul ciocnind paharele pentru 
rezultatele obținute anul acesta și 
pentru noi succese în anul în care 
pășesc.

Iubitorii frumuseților naturii, vor 
urca în seara revelionului spre ea- 
banele din împrejurimile Văii Jiu
lui. La cabana Rusu se vor întîlni 
siderurgiștii din Hunedoara eu oa
meni ai muncii din Craiova, Bu
curești și Petroșani La cabanele 
Straja și Cîmpu lui Neag vor urca 
peste 150 de mineri împreună cu 
familiile lor.

noi bucurii
Zilele aceste- ghișeul C.EC. de 

ia preparație a cunoscut o mare 
alltență de oameni. Intr o singu
ră săptămină aici s-au înregistrat 
4C0 de noi depunători Datorită 
condițiilor de muncă și de trai 
create in anii regimului democrat 
azi fiecare al doilea muncitor de 
ia preparația Petrila a devenit de 
punător la CLE.C.

în Firezoni
ueincăpătoare. In pitorești costume 
naționale, copiii au dansat, au re
citat. au cintat. Ochii părinților 
străluceau de tnindrie și bucurie, 
de recunoștință. Pe fețele lor ci
tești ca într-o carte deschisă. Mli- 
ne, rie in parchetele forestiere, fie 
in ocolul întovărășirii zootehnice 
activitatea lor va fi și mai bună, 
iar roadele și mai bogate. înfăp
tuind eivtntul partidului, ei știu 
că Înfloresc propria lor viață.

S. BIGAM 
învățător

reia se pot purta discuții ample ! 
Și totuși, la cursul seral anul I 
de la U.R.U.M.P. aceste discuții au 
fost departe de a fi la nivelul ce
rințelor.

Ce este industrializarea socia
listă, de ce este ea necesară in
tr-un stat care construiește socia
lismul ? Iată două din întrebările 
puse în discuție In eadrul semina
rului. Răspunsurile date de către 
cei doi cursanți, tov. Kiss Stefan 
și Predoi Ioan, numiți de propa
gandist, au fost unilaterale, de loc 
competente pentru un cursant ca
re s-a prezentat la un seminar in 
cadrul învățămîntului de partid. Alți 
cursant! nu au mai intervenit pen
tru lămurirea problemelor puse în 
discuție și „seminarul" s-a înche
iat, treeîndu-se la predarea lecției 
următoare. Cursanții au ascultat 
expunerea propagandistului fără să 
ia notite. Dar cum să fie luate 
notițe cînd nici unul din cursanți 
nu s-a prezentat la învătămint cu 
caiet de notițe ? Aceasta arată su
perficialitatea cu care este privit 
învățămîntul de partid atît de că
tre unii cursanți, cit și de către 
birourile organizațiilor de partid 
care nu-1 trag la răspundere. In 
sprijinul acestei afirmații mai vi
ne încă un neajuns ce caracteri
zează activitatea cursului — slaba 
frecvență a cursanților. Cea de-a 
6-a ședință " cursului a întrunit

Despre brigada lui Schneider Francisc se spun numai lucruri bune la mina Aninoasa. Și nu în- 
timplător. Buna organizare a muncii în abataj a permis minerilor acestei brigăzi să realizeze randa
mente medii lunare de aproape 7 tone cărbune pe post. Pe această bază ei au extras în anul curent 
circa 3000 tone de cărbune peste plan.

IN CLIȘEU: Un schimb din brigada lui Schneider Francisc se pregătește să intre în șut.
---------------- ------- — ssvaasvta - =----------------

Unul din cei 3 000 
cibfori

In fișierul bibliotecii clubului ! 
sindicatelor din Lupeni. printre 
cele 3000 de fișe de cititori, com
pletate in acest an se află și a- , 
ceea a maistrului miner Urdă loan, 
de ia sectorul I A al minei. Mais
trul miner Urdă Ioan a citit de 
la începutul anului și piuă in pre
zent peste 50 de cărți. Printre j 
cărțile citite se numără .Credin- j 
ciosi și necredincioși". „Culegă- j 
torii de aur". ..Viata lui Clim San- !

‘ ghin" ..1907". „Topografia minte- ■ 
ră" și altele El a mai citit și un

■ mare număr de cărți politice și
• diferite materiale scrise în ajuto- 
; rul celor ce studiază în învăță- ■ 

mîntul de partid etc.
Cărțile citite l-au ajutat mult 

pe tov. Urdă in ridicarea nivelu
lui politic și culturaL Ca dovadă, 
organizația de partid l-a reco
mandat să urmeze cursul de pre 
gătire de 2 ani. de pe lingă ca
binetul de partid Petroșani, pen
tru a deveni propagandist

Comunistul Urdă Ioan are o bi
bliotecă personală compusă din 
300 de cărți. In acest an bibliote
ca lui s-a îmbogățit cu numeroase 

; cărți cumpărate de la standul de 
cărți al minei Dar tovarășul Urdă 
nu este unicul cititor al biblio
tecii care poate fi dat ca exem
plu. Minerii Venczel Ioan și Creții 

j Ioan de la sectorul V sud merită 
I aceleași aprecieri.

eel mai mare număr de cursanți 
prezenți de la începutul anului 
școlar; 9 din 21, deci nici jumă
tate. La ședințele precedente par
ticiparea cursanților la ședințele 
de învătămint a fost și mai slabă, 
fiind între 6 și 8 tovarăși. Această 
situație poate fi lesne de înțeles 
dacă se are în vedere că unii 
cursanți, între care tov. Peter Ig
nat, Marica Gheorghe, Gomboș 
Vasile, Predut loan, Ionică Radu, 
Rotaru loan și I.ungu Dumitru, 
din primele 5 lecții n-au partici
pat la nici una, iar alții, cum sînt 
tov. Mihart Elena, Borca Uie, Pel- 
ceanu Toma și Predoi Ioan au fost 
prezenti doar la o singură ședință 
de învățămînt. In concluzie, frec
venta slabă a cursanților, pasivi
tatea cu care ei privesc luarea de 
notite și pregătirea pentru ședin
țele de învătămint — iată ce ca
racterizează activitatea acestui curs 
seral de la U.R.U.M.P.

Pentru această stare de lucruri 
se fac vinovate și birourile orga
nizațiilor de bază din secțiile me
canică, ajustaj, construcții meta
lice și administrativ care au 
cursanți încadrați în cursul de în- 
vătămînt condus de propagandis
tul Constantin Gheorghe. Unii 
cursanți, mai ales acei care au ne
glijat total să participe la învăță- 
tnînt, trebuiau de mult trași la 
răspundere neîndeplinirea

Sp acordăm toafă atenția 
pregătirii profesionale

Pină la apropiata sesiune de 
examene din învățămîntrl supe
rior mai sînt doar cîteva săptă- 
mini, timp in care fiecare student 
trebuie să-și intensifice munca de 
pregătire profesională, în vederea 
obținerii celor mai bune rezultate

Dacă în anul universitar ante
rior. studenții din anul IV. facul
tatea de mine, au obținut rezul
tate bune la învățătură (toți au 
promovat anul) acest fapt se da- 
terește pregătirii temeinice din 
cursul anului Grupele profesionale 
si organizația U.T.M. din anul IV 
au controlai participar ?a studen
ților ia oreie de cursuri,. seminar; 
și lucrări de laborator.

De -in real folos în obținerea 
acestor rezultate au fost măsurile 
iuete de organizația U.T.M., C.A.S 
și conducerea institutului privind 
planificarea timpului pentru stud< ; 
in vederea lucrărilor periodice de 
control și a examenelor.

Pentru continuarea și consolida
rea rezultatelor frumoase obținute 
în anul universitar 1961—1962, și 
iu anii acesta, cele trei grup-* 
profesionale ale anului IV, au ana
lizat din timp stadiul de pregătir» 
la care se află fiecare student

In urma analizelor făcute, a 
teieș.t că marea majoritate a stu
denților din anul IV frecventea/- 
cu bună regularitate orele de 

uneia din obligațiile lor elemen
tare prevăzute în statutul partidu
lui, aceea de a-și ridica neîncetat 
pregătirea politico-ideologică. Dar 
în cadrul cursului au fost unii 
care au întîmpinat greutăți în 
participarea la învătămint. Unii 
cursanți lucrează în două schim
buri. Deci cad mereu în schimbul 
II în săptămîna în care are loc 
învătămîntul de partid și nu pot 
participa astfel la ședința cursu
lui. Această greutate, deși a fost 
adusă la cunoștința birourilor or
ganizațiilor de bază respective și 
chiar a comitetului de partid, nu 
s-au luat măsuri pentru remedie
rea ei. Nu s-au luat măsuri nici 
pentru asigurarea cursanților cu 
materialul bibliografic necesar, lu
cru care dă, de asemenea, posi
bilitate unora să-și justifice inac
tivitatea în eadrul cursului. Toate 
acestea dovedesc lipsa de control 
și de îndrumare din partea bi
rourilor organizațiilor de bază, 
subaprecierea rolului ce revine a- 
cestui curs de învătămint în edu
carea membrilor și candidatilor de 
partid.

Este necesar ea aceste lipsuri 
să fie lichidate. Pentru aceasta 
însă comitetul de partid și îndeo
sebi tov. Bota Dumitru și Banu 
Doina care răspund de învătămîn
tul de partid în uzină, să priveas
că cu mai multă răspundere des
fășurarea învățămîntului de partid 
și să asigure ca acest lutru să 
fie făcut și de către birourile or
ganizațiilor de bază.

I. DUBEK 

cursuri și seminarii, lucru con
firmat și de lucrările de control 
care s-au dat pînă acum.

Le lucrarea de control care s-a 
dat nu de mult la disciplina „Să
pări și susțineri miniere", majori
tatea studenților au obținut nota 
bune și foarte bune. Printre acestea 
pot fi amintiți stidenții: Ciocîrlie 
Mihai, Ekart Ioan, Zlăgneanu 
Francisc, Popuț Teodor, Movi- 
leanu Saul, Mirza Iosif, Stupu Pe
tru șt alții

O măsură bună luată de orga
nizația U.T.M. pe facultate (secre
tar tcv. Buriau Constantin), a fost 
orgerâzarea unei consfătuiri de lu
cru cu toți responsabilii profesio
nali din grupe la nivelul decana
tului in care s-au analizat sarcinile 
ce revin grupelor profesionale eu 
privire la preocuparea concretă 
a acestora pentru o pregătire judi- 
f . 'jsi a fiecărui student în parte.

Merită să fie scoasă în eviden 
tă activitatea profesională bună a 
studenților: Popuț Teodor, Șuiei 
Gheorghe, Birsan Ion, Zlăgneanu 
Francisc care printr-un susținut 
studiu individual au reușit să stu
dieze integral toată materia pre-' 
dată la zi. Pilda acestora ar Dutea 
fi urmată și de studenții Paczier 
L . Gavat C„ Stoian I. care se pre< 
gătesc dear în ajunul sesiunii do 
examene.

Este necesar ca în acest interval
’ de timp relativ scurt care a mai 
| rămas pînă la începerea sesiunii 

de examene din iarnă, fiecare știi 
dent din anul nostru, să-și inten- 

i sifice munca de pregătire profesio- 
na!«L să traducă astfel în fapte 
roăsuiile luate de organizația 
U.T.M. și grupele profesionale. în 
vederea obținerii celor mai bune 
rezultate în așa fel ca după se
siune să putem raporta cu mîndrie 
că întregul an este integralist

DUMITRU ALBESCU 
VASILE DRĂGAN 

studenti anul IV — mine 
L M. Petroșani

—=Q=—

In Editura . tehnică a apărut : 

Corelări stratigrafie 
pe baza microfosilelor 

de 1 COSTEA și N-. BALTES 
Lucrarea reprezintă o sintetiza

re a rezultatelor obținute în ori- 
zontarea și corelarea stratigrafie^ 
pe baze micropaleontologice a 
depozitelor sedimentare din R.P.R 

După capitolul introductiv se 
descriu grupurile de microfosile 
care au fost utilizate, istoricul 
cercetării acestora, metodele da 
lucru pe teren și în laborator, se 
prezintă asociațiile micropaleonto- 
logice caracteristice, grupate pe 
formațiuni geologice și unități 
structurale majore, posibilitățile de 
corelare stratigrafică ale acestor 
asociații și considerații paleogeo- 
grafice legate de ecologia micro- 

I organismelor.



STEAGUL BOȘI

4 000 instifufii de cercetări știinfifice

alocarea a
TASS

acest scop
4,7 miliarde

încă o treaptă 
spre comunism

Declarațiile cosmonautului sovietic Pavel Popovici —
MOSCOVA 25 (Agerpres).
In preajma Anului Nou, agen

ția Novosti a pus cosmonautului 
nr, 4 Pavel Popovici întrebarea: 
„Cum apreciati anul 1962 care a 
trecut și ce așteptați de la Anul 
Nou 1963?". Eroul cosmosului a 
răspuns următoarele :

Noi ne-am apropiat 
treaptă de comunism, 
referindu-mă nu 
menii sovietici. 1 
oamenii muncii < 
te, toți oamenii 
menirea merge s 
ciuda rezistenței 
cercurilor agresive imperialiste, 

luminat încă 
principală a

ou încă o 
Spun „noi" 
la noi, oa-numai

Noi înseamnă toți 
din țările socialis- 
de pe pămînt.

spre comunism 
i înverșunate

s-a 
co

Sint 
silit

anul ce a trecut a 
odată clar direcția 
timpului nostru.

Acest an a fost

Cl
in 
a 
și al ideii leni- 

p aș nice a sta- 
social-politice

pacea și vom 
iată după păre-

PEKIN 25 (Agerpres). 
transmite :

La 25 decembrie, la invitația lui 
Ciu En-lai, premierul Consiliului 
de Stat al R. P. Chineze, a sosit 
la Pekin, J. Tedenbal, președin
tele Consiliului de Miniștri al 
R. P. Mongole.

J. Țpdenbal este însoțit de N. 
Jagvaral, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al R. P. Mongole, 
de P. Sagdarsuren, ministru al a- 
facerilor externe.

Pe aeroportul din Pekin oaspe
ții mongoli au fost întîmpinați de 
He Lun, locțiitor al premierului 
Consiliului de Stat al R. P. Chine
ze, Cen I. locțiitor al premierului 
Consiliului de Stat, ministru al a- 
facerilor externe al R. P. Chineze 
și alte persoane oficiale.

J. Țedenbal și Ciu En-lai ur
mează să semneze un tratat
privire la frontiera dintre R. P. 
Mongolă și R. P. Chineză elaborat 
în urma unor tratative prietenești.

cu

aceste victorii 
al cosmonau-

Sovietice în

primul după 
Congresul al XXII-lea al P.C.U.S., 
în acest an poporul sovietic a re
purtat multe victorii noi, remar
cabile. Sînt fericit că am partici
pat la una dintre 
— zborul în grup 
ților sovietici.

Succesele Uniunii
Cosmos arată îiîtregii lumi reali
zările remarcabile ale științei și 
economiei noastre.

Construcția de rachete este nu
mită răspîntia gîndirii științifice și 
tehnice contemporane. Pentru fie
care om competent este clar: cu 
cît nivelul dezvoltării tehnico-ști- 
ințifice a țării este mai înalt, cu 
atît mai mari sînt și succesele în 
Cosmos. Nu degeaba presa bur
gheză occidentală constată eu tea
mă că vocile rusești din spațiile 
cosmice au exercitat influență a- 
supra modului de gîndire a unei 
părți importante a opiniei publi
ce care aude în ele confirmarea 
superiorității economiei planificate.

Anul 1962 a fost anul triumfu
lui forței crescînde a Uniunii So
vietice, 
nea, că 
voiți să 
cel mai

Omenirea își va 
vreme cum a fost

El a arătat, de aseme- 
de această forță sînt ne- 
țină seama reacționarii 

înrăiți.
aminti multă 

salvată pacea

în anul 1962. Criza din regiunea 
Mării Caraibilor a constituit un 
exemplu concret că războiul mon
dial nu este astăzi o fatalitate ine
vitabilă. El a putut fi preîntîmpi- 
nat ehiar și într-o situație cît se 
poate de gravă. Politica lucidă a 
guvernului sovietic, care nu 
lăsat provocat, puterea țărilor 
cialiste, care au declarat că 
hotărîte să apere Cuba, au
pe agresori să dea îndărăt. Impe
rialismul vroia să înghită mica 
insulă a libertății. Dar au interve
nit forțele păcii și criza a fost li
chidată. Anul 1962 a fost anul tri
umfului remarcabil 
niște a coexistenței 
telor cu orînduiri 
diferite.

Noi am menținut 
trăi în pace
rea mea principalul rezultat și 
principala perspectivă care se des
prinde în fața omenirii în preaj
ma Anului Nou. Oamenii vor veni 
ca și înainte seara în sînul fami
liilor lor, pe străzile orașelor nu 
se vor stinge luminile. Si noi, 
cosmonauții vom putea trăi liniș
tiți, dedicîndu-ne activității noas
tre dragi, vom putea să ne pre
gătim pentru noi experiențe în 
Cosmos. Nu pot spune, desigur, 
că acest lucru este ușor. Chiar 
dimpotrivă este foarte greu. Tre
buie să studiezi, să te antrenezi 
mult. Dar aceasta ne dă tuturor 
un sentiment de deplină fericire, 
în aceasta constă întreaga noastră 
viață.

In anul 1963 așteptăm noi vic
torii, noi succese ale socialismului 
pe pămînt, noi asalturi asupra u- 
niversului. Omenirea va afla mul
te lucruri interesante despre pla
neta Marte, va auzi din nou voci 
din cosmos... Dar pe oameni îi aș
teaptă și schimbări în viața per
sonală. In familia mea. de pildă, 
anul 1963 va fi anul eînd fiica mea 
Natașa se va înscrie la școală în 
clasa întîia, iar mama Natașei își 
va relua zborurile ca pilot instruc
tor.

o
Reuniune festivă la Leningrad

.< LENINGRAD 25 (Agerpres). —
La 24 decembrie, filiala din Le

ningrad a Asociației de prietenie 
sovieto-romînă a organizat o re
uniune festivă a reprezentanților 

‘ vieții publice din oraș în cinstea 
celei de-a 15-a aniversări a pro
clamării Republicii Populare Ro
mine.
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Valorificarea 
unui important zăcămînt 
din bazinul carbonifer 

Donbas
MOSCOVA 25 (Agerpres).
După cum anunță TASS Comi

tetul de Stat pentru Industria 
Combustibilului al U.R.S.S. a apro
bat proiectul valorificării unui 
important zăcămînt din bazinul 
carbonifer din Donbas (Ucraina).

Cele șase mine, care vor fi con
struite vor da 
cărbune anual, 
lor două mine 
înceapă în anul 
lalte — pînă în

15 milioane tone 
Construcția prime- 
este prevăzută să 
1964. iar a celor- 

1970.

f

le-
oa-
de

BONN 25 (Agerpres).
„Un an prost pentru mineri" 

— este titlul unui articol publi
cat de săptăminalul vest-german 
„Die Andere Zeitung" din care 
reiese tristul bilanț al politicii 
guvernului vest-german în do
meniul industriei carbonifere, cit 
și deșănțata goană după 
furi a monopolurilor. Iată 
date și cifre relatate în 
articol: „De la începutul
cărbunelui, în 1957, în R. F. Ger
mană au fost închise — pe lingă 
cîteva zeci de abataje mici — 
22 de mine cu o extracție anuală 
de 8,4 milioane tone cărbune.

profi- 
citeva 
acest 
crizei

Locuitorii Leningradului au 
gâturi strinse de prietenie cu 
menii muncii din Romînia: 46 
întreprinderi din Leningrad efec
tuează comenzi pentru R. P. Ro- 
mînă, în țara frățească sînt tri
mise mașini-unelte, motoare elec
trice, aparate de mecanică și op- 
tieă, mașini poligrafice.

MOSCOVA 25 (Agerpres).
In prezent în Uniunea Sovietică 

— anunță TASS — funcționează 
4 000 de instituții de cercetări ști
ințifice în care lucrează 400 000 
de colaboratori, printre care peste 
1 000 de doctori în științe.

Anul acesta Uniunea Sovietică 
a cheltuit pentru dezvoltarea ști
inței 4,3 miliarde ruble (de cinci 
ori mai mult decît acum 12 ani).

amploarea
științifice se poate ju-

dezvoltării

In anul 1963 pentru 
se prevede 
ruble.

Despre 
cercetărilor
deca și după faptul că în prezent 
peste 400 de diferite întreprinderi 
și instituții se ocupă de elabora
rea problemei transformării direc
te a energiei termice în energie 
electrică și crearea de polimeri.

©

infantilă din Ja- 
zi ce trece o ani
mare. Presa japo- 
zilnic despre de-

japonia i 1 700 000 copii delicvenți
TOKIO 25 (Agerpres). — TASS
Criminalitatea 

ponia capătă pe 
ploare tot mai 
neză relatează
licte săvîrșite de adolescenți. De 
exemplu ziarul „Sankei Shimbun" 
relata recent următorul caz: pe 
una din străzile capitalei Japoniei 
poliția a reținut doi copii care în
cercau să jefuiască niște trecă
tori. La întrebarea de ce au făcut 
asta, copii au răspuns: „Am vrut

să avem bani și să semănăm cu 
aceia pe care i-am văzut la cine
ma". Cînd au fost întrebați ce film 
au vizionat, ei au numit un film 
de gangsteri americani care rulea
ză pe ecranele cinematografelor 
din Japonia. Potrivit datelor Mi
nisterului de Justiție, în anul 1962 T 
au fost reținuți pentru diferite in
fracțiuni peste 1 700 000 de copii. 
In ultimii opt ani infracțiunile 
vîrșite de minori au crescut 
nouă ori.

să- 
de

©------

Timp fpigupos tn Fpanta
PARIS 25 (Agerpres).
In Franța se înregistrează în a- 

ceste zile un timp foarte friguros. 
Chiar pe litoralul Mării Meditera- 
ne temperatura a scăzut pînă la 
minus 9—15 grade. 
Azur și la Marsilia 
acoperiti de zăpadă, 
zăpadă a stingherit 
port și circulația 
transport. Trenurile 
sesc la Paris cu o 
6—8 ore. Pe străzi 
roase accidente din

Pe Coasta de 
palmierii sînt 

Stratul 
lucrările

mijloacelor 
din sud 
întîrziere
au loc nume- 
cauza poleiu-

de 
din
de 

so-
de

minerii mt-oenaani
Incepînd din 1957, un număr de 
40 de mine au fost concentrate 
in 20 de mine mari în urma că
rui fapt extracția s-a redus cu 
peste 2 milioane de tone. Ca re
zultat al concedierilor, numărul 
muncitorilor din industria carbo
niferă s-a micșorat cu 175 000".

Referindu-se la ansamblul in
dustriei carbonifere vest-germane, 
ziarul arată că paralel cu inten
sificarea muncii, numărul acci
dentelor a crescut cu peste 30 la 
sută. Numai în anul 1961 în in
dustria minieră s-au produs 
144 037 accidente dintre care 474 
mortale.

♦
♦
♦
♦

♦
♦

*

«

♦

♦

Romînia de azi văzută de oaspefi 
de peste hotare

Mulți dintre cei eare au vizitat 
anul acesta țara noastră și-au ex
primat admirația față de progre
sele pe care le-au constatat în 
toate domeniile. In presa țărilor 
socialiste frățești, în ziarele pro
gresiste și demoarate de pe alte 
meleaguri au fost publicate apre
cieri pline de căldură și prietenie 
pentru poporul nostru 
succesele 
15 ani de 
cii. Chiar 
tre, care
străini de socialism, dar care au 
privit obiectiv realitățile Romî- 
niei de azi. au consemnat eu ad
mirație multe din realizările Re
publicii.

și pentru 
obținute de el în eei 
la proclamarea Republi- 
și oaspeți ai tării noas- 
prin formația lor sînt

Dintr-o țară semiagricolă, 
într-o țară industrial-agrară

Concepția despre „Romînia tra
dițională" a trebuit să fie radical 
schimbată. Asemenea aprecieri 
adresa dezvoltării impetuoase a 
conomiei țării noastre găsim 
numeroase declarații fă«ute
cursul anului 1962 de diferite per-

la 
e- 
în 
în

sonalități care ne-au vizitat țara. 
Cunoscutul economist grea Ka- 
nellopoulos declara recent: „Prin
cipala caracteristică economică a 
Romîniei postbelice este că în de
curs de eîțiva ani. ea s-a trans
format dintr-o țară semiagricolă 
într-o tară industrial-agrară. Acest 
tapt este Intr-adevăr uimitor”.

Deosebirea față de trecut este 
atît de netă Incit ehiar și un zia
rist franchist <um este Carlos 
Velasca. de la ziarul ..Arriba", ca
re ne-a vizitat recent tara, nu a 
putut trece peste realități Si a 
scris următoarele: „Nu mai ered 
că are rost să închidem ochii a- 
supra viitornlui economia al 
mlniei. Comparația cu tristele 
muri ale lui Carol și Mihai, 
de-a dreptul rușinoasă".

Iar revista elvețiană „Die Welt- 
woehe' serie: „Producția romî- 
nească nu numai că asigură ne
voile proprii. ci aprovizionează 
numeroase alte țări din Asia, A- 
friea și chiar Europa. In felul a- 
cesta industria romînească se a-

nunta la cuvînt pe piața mon
dială".

care la plecarea din 
spunea: „Două as- 

impresionat puternic 
dorința fierbinte de

Ro-
vre- 
este

„Experiențe umane perfect 
valabile"

Redusă altădată de oficialitățile 
burghezo-moșierești doar la exo
tismul unor lăutari trimiși la ex
pozițiile internaționale, cultura 
noastră nouă socialistă este apre
ciată atît de cei ce ne vizitează 
țara cît și de cei ce nu ne vizi
tează, dar iau contact «u ea. Este 
ceea ce remarca și directorul ge
neral al U.N.E.S.C.O., Rene Ma- 
heu: „Rzultatele obținute de Ro
mînia în eeea ee privește lichida
rea
rea 
tul 
nu
litico-sociale, 
perfect valabile", 
redactor șef al revistei de circula
ție internațională „Music and Mu- 
sisians" scrie: „Este impresionau 
ce se face astăzi în Romînia pen
tru cultură".

Aprecieri asemănătoare găsim 
si în declarația lui Genny Ferreira 
— (Brazilia), 
tara noastră 
pecte m-au 
în Romînia :
pace și avîntul operei de educație 
și cultură. Educația poporului este 
aisi la dumneavoastră un obiectiv 
principal al politicii de stat".

în 
in- 
ță-

analfabetismului, în dezvolta- 
culturii populare, pot consti- 

și pentru alte țări, chiar dacă 
aparțin acelorași regimuri po- 

experiențe umane 
Iar, Eva Senior,

„Drumul Romîniei este un drum 
fericit pe care întregul popor 

îl parcurge cu bucurie"
Bucuria de viață ce pulsează 

orașele și satele Republicii a 
spirat multora dintre oaspeții
rii noastre calde cuvinte de sim
patie.

îmbunătățirea continuă a nive
lului de trai al poporului nostru 
l-a făcut și pe ziaristul american 
Paul Underwood, de la „New 
York Times", care ne-a vizitat 
țara în primăvara 
la întoarcerea sa: 
noscut că romînul 
rui nivel de trai 
unul din cele mai 
'opa trăiește astăzi mult mai bine 
aecît în trecut..".

N. BADEA

de la
> ne-a 
aceasta să scrie

„Trebuie recu- 
de rînd al că- 
antebelio era 

scăzute din Eu-

REDACȚIA SI ADMINISTRAȚIA Petroșani. Stt. Republicii nr. 56 Tel interurban 322; automat 269.

lor și răniților în accidente de 
tomobil.

In urma furtunilor de zăpadă 
numeroase regiuni din sud-es^il 
tării, în special regiunile mun
toase Alpi și Jura, sînt izolate.

Timpul friguros înregistrat brusc 
a pricinuit numeroase greutăți și 
locuitorilor din marile orașe. Au 
de suferit în special oamenii să
raci ale căror locuințe sînt lipsite 
de căldură.
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au-

lui. Crește rapid numărul morți-

VARȘOVIA. In Editura Științi
fică de Stat a apărut primul vo
lum al Enciclopediei Universale 
Poloneze la care au colaborat apro
ximativ 1000 de autori, 100 de re
dactori și 200 de tipografi. Enci
clopedia va avea 13 volume.

NEW YORK. Peste 120 de nave 
sînt imobilizate în porturile din 
S.U.A. situate de-a lungul coastei 
Atlanticului și golfului Mexic, re
latează agenția Reuter ca urmare 
a grevei celor 81000 de docheri 
americani. ■

După cum anunță agenția cita» 
tă, greviștii au organizat pichete 
care patrulează în mai multe por
turi.

RIO DE JANEIRO. Greva gene
rală declarată de marinarii, co
mandanții și personalul tehnic al 
flotei comereiale a Braziliei con
tinuă de cîteva zile. Greviștii cer 
majorarea salariilor. Greva a cu
prins toate navele de transport din 
Brazilia, inclusiv 122 de nave 
aflate la New York, Genova, Ham
burg și alte porturi din lume.

TUNIS. Agenția Associated 
Press anunță că autoritățile tuni
siene au arestat aproximativ 100 
de persoane, învinuite de complot 
împotriva președintelui Tunisiei, 
Burghiba.

Agenția relatează că detașamen
te ale serviciului securității națio
nale din Tunisia au blocat dru
murile din jurul capitalei.

TRJPOLI. Acum 11 ani a luat 
ființă statul independent Libia, 
prin proclamarea declarației de 
independentă și prin transferarea 
de către O.N.U. a puterii executi
ve guvernului Libiei.

La 24 decembrie, 
niversării a 11 ani 
marea independentei 
poli, Bengazi și în 
avut loa festivități 
cestui eveniment.

PARIS. Zilele acestea poliția spa
niolă a arestat la Barcelona 
Pedro Ardiac. membru 
P.C. din Spania și al 
executiv a! Partidului 
nificat din Catalonia.

Ziarul „L'Humanitd"
Petro Ardiac a fost supus 
torturi neomenești. Viața lui 
află în primejdie.

cu prilejul a- 
de la procla- 
Libiei la Tri- 
alte orașe au 
închinate a-

pe 
al C.C. al 

Comitetului 
socialist u-

scrie 
unor 

se
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