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CU PLANUL ANUAL ÎNDEPLINIT

rgan al Comitetului orășenesc P.M.3. Petroșani și al Sfatulu popular orășeoesc

V î S C 0 z a
acestea, muncitorii, ingi- 
tehnicienii de la Viscoza 

și-au îndeplinit integral

licări) muncitorilor, folosirea
®lin/a capacității in..........

Zilele 
nerii și 
Lupeni 
planul producției globale pe anul 
în eurs. Ridicarea continuă a cali- 

din 
^Un/a capacității instalațiilor, buna 
organizare a procesului tehnologie 
au permis colectivului de aici să 
înregistreze cea mai mare produc
tivitate cunoscută în ultimii ani. 
De la începutul anului și pînă în

Minerii cimpeni
Colectivul sectorului I Cimpa al 
inei Lonea se situează pe pri
ll loc în întrecerea cu celelalte 
■toare ale exploatării Din ziua 
k 7 decembrie a. e. zi în care 
■ti îndeplinit planul anual de 
■ucție pe 1962. ei au mai trt-

In sectorul randamentelor mari
Este bine cunoscută in Valea 

Jiului hărnicia minerilor di* sec
torul III al minei Petrila. Ia fie
care lună care a frecat <fia emul 
acesta, colectivul do aiei a obiisj. 
cea mai mare productivitate, ren- 
șind pe această cale să extranR 
din adîncuri aproape 13000 tame 
cărbune peste plan. In fruntea ta-
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desfășurare. Anul trecut, de pildă, minerii de aici au primit în folosință 128 apartamente noi, anul acesta 
primi locatarii.
nouă cu 16 săli de clasă (dreapta).

Reconstrucția socialistă a orașului Vulcan este în plina
numărul apartamentelor predate s-a ridicat la 138 și o școală nouă eu 16 săli de clasă. In anul viitor alte 500 de apartamente noi își vor 

IN CLIȘEU: Două din construcțiile ridicate anul acesta în Vulean: Frumosul bloc S cu 64 apartamente (stînga); școala
8
8
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Proletari din toate țările. an^i-oid

Anul XIV 
XIX Nr. 4108

Lupeni
de 30 noiembrie a. c.. colec- 
întreprinderii a realizat eco- 

de

ziua 
tivul 
nemii suplimentare la prețul 
cost in valoare de 769 000 lei.

La succesele obținute a contri
buit întregul colectiv și în mod 
deosebit muncitorii din secția bo 
binaj, secția de sortare a sculu- 
rilor, precum și cei de la fabrica 
de sulfura de carbon 
îndeplinit planul 
de 25 noiembrie 

care și-au 
anual încă la data
a. a

loc
preparatiei alte 

tone de cărbune energetic 
dovedesc hămi 

hotărîrea 
noi
De

pe primul
mis pe benzile
6161
Aceste realizări 
cia minerilor cimpeni. 
lor fermă de a intîmpina cu 
succese în muncă 
cembrie.

ziua de 30

bri-se situează 
Cîșlaru loan.

trecerii pe sector 
găzile comuniștilor 
Bartok Iosif, Enacbe Chiriță care 
in cinstea aniversării Republicii 
an realizat în medie o productivi
tate de 8 tone cărbune pe post
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| Construcții date în folosința în acest an |

■

-

Vineri
28 decembrie

1962

4 pag. 20 bani

Realizările pe care minerii din 
brigada condusă de Pinzaru Ale
xandru le închină aniversării Re
publicii se înscriu intre cele mat 
inimoase de la mina UricanL Foto
grafia noastră înfățișează patru or
taci dlntr-un schimb al acestei har
nice brigăzi.

FAPT O
De curind in viața mea și a ia- 

miliei s-a petrecut un fapt obișnuit 
pentru vremurile pe care ie trăim. 
Ne-am mutat în locuință nouă, în 
noul cartier de blocuri din Petrila. 
O dată cu mine, zeci de familii 
de muncitori s-au mutat în aparta 
mente noi. Acest fapt e un nou 
prilej de bucurie pentru întreaga 
familie, de exprimare a recunoș
tinței față de partidul nostru drag.

Apartamentul care mi-a fost re
partizat este compus din trei came
re, bucătărie, baie, cămară de a- 
limente. El oferă un confort pe care 
in trecut nici nu-1 puteam visa.

Ce condiții minunate de viață 
datorăm Republicii, partidului, cită 
deosebire intre viața pe care o 
trăim și cea care ne-a fost hără
zită de regimul burghezo-moșie- 
resc, de monarhie.

Tata era pe 
cuiam intr-o 
casa avea un 
patrați și era 
teta ajungea cu capul de grindă 
In loc de fereastră aveam un ochi 
de geam fixat cu mortar intr-o 
spărtură a peretului, prin care lu-

vremuri ziuaș . Lo- 
magherniță. T oală 

spațiu de 6 metri 
atit de joasă incit

Ieri dimineafă, înCapitală

S-au deschis lucrările 
celei de a patra sesiuni ordinare 

a Marii Adunări Naționale

B I Ș N U I T

stau Intr-un adevărat palat. 
Blocul în care ocup cu fa- 
mea un apartament e un 
față de maghernița in care

fami-

zilele 
să sc 
să se

mina zilei pătrundea cu multă 
zgîrcenie.. \

Intr-o astiel de „casă" am trăi; 
cu. ani în urmă, îndurind mizerie. 
Acum

Da. 
milia 
palat 
nii-am petrecut copilăria, e unul 
din miile de palate care se cons
truiesc pe pămîntui Republicii pen
tru noi, oamenii muncii și 
iiile noastre.

E un fapt obișnuit pentru 
noastre ca oamenii muncii 
mute în apartamente noi și 
bucure de o viață plină de bu
curii. Pentru aceasta în calitate de 
mecanic de locomotivă subterană 
la sectorul XI investiții al minei 
Petrila, prin munca mea de zi 
zi, îmi voi aduce contribuția 
făurirea unei vieți fericite — 
cum ne îndeamnă partidul,' la 
săvirșirea construcției socialismu
lui în scumpa noastră patrie, Re
publica Populară Romînă.

cu 
la

așa 
de-

IVAN VACAROV
Petrila 

Romine pe anulPopulare

Proiectai 
Alegerea

Codului silvic, 
președintelui și a

de zi. deputății au păstrat un mo
ment de reculegere în memoria de
putatului Romulus Zăroni. care a 
încetat din viață în perioada dintre 
cele două sesiuni.

Marea Adunare Națională a apro
bat in unanimitate ordinea de zi:

L — Proiectul de lege pentru a- 
probarea Bugetului de Stat al Re- 
pubiicii 
■MX

2. —
1 — 

membrilor Tribunalului Suprem al 
Republicii Populare Romîne.

4. — Numirea procurorului ge
neral al Republicii Populare Ro-

5- — Proiectul de lege pentru ra
tificarea decretelor normative emi
se de Consiliul de Stat al Republi
cii Populare Romine in perioada de 
la 29 decembrie 1961 pină la 27 de
cembrie 1962.

6. — Ședința solemnă consacrată 
celei de-a 15-a aniversări a procla
mării Republicii Populare Romîne.

La primul punct al ordinei de zi, 
tovarășul Aurel Vijoli, ministrul 
Finanțelor, a prezentat din Însărci
narea Consiliului de Miniștri, ra
portul cu privire la proiectul Buge
tului de stat pe anul 1963.

Apoi lucrările ședinței de dimi
neață s-au încheiat

Membrii comisiilor economico- 
financiară. juridică și pentru agri
cultură și silvicultură ale Marii A- 
dunări Naționale s-au întrunit 
ședințe pentru a continua 
în legătură cu ordinea de 
siuniL

Dupâ-amiază a început
generală asupra proiectului buge
tului de stat Au luat cuvîntul 15 
deputati. • r

Lucrările sesiunii continuă.
(Agerpres)

in 
lucrările 
zi a se

discuția

O=-

CărbtHie peste plan

noastre dragi.
17 decembrie, cînd 

si-a îndeplinit

Pe graficul de întrecere de ia 
mina Aninoasa au fost înscrise în 
aceste zile noi cifre care oglin 
dese hărnicia minerilor de aici, 
succesele de seamă obținute de el 
în cinstea celei de-a 15-a aniver
sări a Republicii 
Din ziua de 
colectivul minei 
planul de producție anual, din a- 
batajele exploatării, bravii mineri 
aninoseni au trimis industriei noas
tre socialiste 19 850 tone cărbune 
peste planul pe 1962.

Și de data aceasta, în fruntea 
întrecerii s-au situat colectivele 
sectoarelor I și IV. Printre brigă
zile cu cele mai frumoase rezul
tate în muncă se numără cele con
duse de tov. Cristea A., David I., 
Mănăilă V., Kibedi F. și multe al
tele care în cinstea aniversării 
Republicii au dat mii de tone căr
bune peste prevederile planului.
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STEAGUL ROȘU

In ajutorul profesorilor diriginți
In timpul consfătuirii cu profesorii diriginți, care a 

avut loc nu de mult la Petroșani, mai mulți diriginți 
au ridicat problema întocmirii planurilor de lecții la ora 
de dirigintie și în special la clasele 
în sprijinul cadrelor didactice, Secția 
Sfatului popular orășenesc Petroșani, 
de lecție model pe care-1 redăm mai

Colegul nostru Micii muzicieni pe scenă

mici. Pentru a veni 
de îrivătămînt a 

a întocmit un plan 
jos.

ne pregătim să

in sufletul e-

Subiectul: „Cum 
devenim pionieri".

Scopul: Trezirea 
țevilor a dorinței de a deveni pio
nieri. Elevii să înțeleagă marea 
cinste ce li se acordă, să lupte 
pentru a-și forma trăsăturile de 
caracter socialist^, să înțeleagă 
semnificația cravatei roșii ca sim
bol al luptei clasei muncitoare.

METODE: Convorbirea etică,
demonstrația, exemplul.

TIPUL OREI: de educație morală.
MATERIAL : Poezii, povestiri, 

discuri cu sîntece pionierești.
INTRODUCERE: Conversații e- 

tice prealabile.
— Ce eveniment, ce sărbătoare 

mare, ce bucurie mare, ce cinste 
mare, vă așteaptă pe voi, elevii 
clasei a Il-a anul acesta ?

— Cum așteptați voi ziua aceea ?
— Poate avea oare această ma

se cinste oricine ? >
ANUNȚAREA SUBIECTULUI : 

scrierea titlului pe tablă.
— Să lămurim mai întîi ce în

seamnă cuvîntul — pionier. Cu- 
vlntul pionier înseamnă înaintaș 
— fruntaș, deschizător de drumuri 
boi, cel eare iubește cu înflăcă
rare patria și partidul comuniști
lor. Pionieri au fost Marx, Engels 
și Lenin care au deschis omenirii 
drumul de aur al comunismului. 
Pionieri sînt comuniștii care clă- 
desc lumea nouă. Pionieri sînt Ga
garin, Titov, Popovici, care au 
rat în cosmos.

■— La noi «ine va putea fi 
pionier?

— Apoi 
tm a se 
Uri ? (Se
roșie este o frîntură din steagul 
comuniștilor — steagul înroșit de 
stage] e lor vărsat pentru ca noi să 
fim fericiți.

CUM POȚI DEVENI PIONIER? 
H Să înveți foarte bine. Se faee 

• analiză sumară CAZURI POZI
TIVE — elevi care învață bine, 
eu note numai de 8—9—10. CA
ZURI NEGATIVE...

zbu-

oare

pen- 
ș«o-

cazuri po

ce nu sini

(exemple

ce poartă pionierii 
deosebi de ceilalți 
arată cravata). Cravata

Interpretarea de către ei a pai- 
titurilor din creațiile clasicilor ro- 
mîni și universali s-a bucurat de 
aprecierea unanimă a spectatorilor.

Cu o deosebită expresivitate au 
interpretat la pian elevele Wilk 
Emilia, Vlad Mircea din clasa a 
III-a, Bîrsan Liliana din clasa a 
V-a, Iacob Maria din clasa a III-a, 
Laszlo Iuliana din clasa a Il-a și 
la vioară 
muș Iosif

Printre 
numără : 
„Cintec napolitan1 
„Mazurca" de Schopin, „Polca‘ 
Glinka, „Lied" 
și „Miniatura" 
și „Serenada pionierească" de pro
fesorul Horacsek Iuliu de U StJ&a- 
la elementară de artă din
șani.

0

mici muzicieni 
prezenta pe

mai
vor 
de stat din locali-
de muzică instru

Printre cei a- 
proape 1500 de 
studenți ai Insti
tutului de mine 
din Petroșani se 
numără și tînă- 
rul Zlăgneanu 
Franeisc, fiu de 
miner din Ro- 

Montană. E 
coleg pe 

care noi II stimăm și prețuim pen-
%

tru hărnicia și conștiinciozitatea cu 
care se pregătește pentru a deveni 
un bun specialist, un tînăr ca 
mulții alții, crescuți de partid și 
căruia Republica noastră i-a des
chis largi posibilități.

Zlăgneanu Franeisc e -un student 
de frunte 
de mine.

In anul 
pildă, din 
două colocvii, profesorii 
cut în earnetul său de 
un număr de zece note 
două note de 9. De asemenea, în 
jurnalul de frecvență, în dreptul 
numelui său, rubrica este complet 
albă, nici-o absentă.

Datorită muncii sale, datorită a- 
precierii de care se bucură din 
partea colegilor de an, pentru re
zultatele frumoase obținute în mun 
ca profesională și obștească utemiș- 
știi din anul IV mine i-au acordat 
încrederea alegîndu-1 în biroul 
U.T.M. pe an, iar decanatul facuV 
tații de mine l-a propus pentru ș 
obține bursă republicană.

Studenți 
mulți la 
din Petroșani. Ei învață 
dragoste și perseverență 
deveni cadre inginerești 
de, capabile să conducă 
pere industria noastră minieră 
plină dezvoltare.

recital
a fost primită cu multă 
de un mare număr de 

ai muzicii .

școlii elementare de muzi- 
Petroșani la lucru. Era doar 
lor recital din anul acesta, 
care se pregătiseră cu mul-Planul unei lecții de dirigintie 

pentru clasa a Il-a
2) Să fii disciplinat: 

zitive; cazuri negative.
— Ce rău își fac cei 

disciplinați ?
3) Să fii bun coleg 

de felul cum se ajută).
4) Să fii politicos (poezia „Sînt 

elev politicos").
5) Să păstrezi bunul obștesc căci 

el este al tuturor și al tău. Anali
ză — bănci curate (poezia „Banca 
mea").

— Asupra cui se răsfrînge ruși
nea cînd cineva e rău ?

6) Să iubești partidul și patria 
cu înflăcărare, muncind și luptînd 
pentru ea.

Cazuri concrete de modul cum 
se pregătesc unii elevi să 
pionieri.

CONCLUZII: Pentru a 
pionieri, pentru a 
cinste de a purta 
copii trebuie să vă 
următoarele :

î. S3 vă pregătiți
poate de bine, în fiecare zi căci 
numai așa vă îmbogățiți mintea. 
Comunismul are nevoie de oameni 
cu mintea luminată.

2. Să fiți disciplinați, să iubiți 
colectivul clasei, al școlii, să iu
biți poporul romîn. Comunismul — 
viața cea mai frumoasă și fericită 
de pe pămînt — se construiește 
cu dragoste, cu disciplină, cu 
Și voi veți fi constructorii 
nismului.

3. Să fiți buni colegi, să 
prietenii strînse încă de pe 
ca să fiți buni tovarăși și
ajutați în muncă clnd veți fi mari 
și veți munci făurind comunismuL

4. Să fiți respectuoși, să vor
biți frumos, căci comunismul în
seamnă

5. Să 
el este 
căruia, 
losirea
rilor obștești pentru 
tă îndelungată, fericită.

6. Prin toate acestea voi veți 
merita să fiți pionieri — fruntași, 
fii iubiți ai partidului și patriei.

Cîntec pionieresc.

devină

avea 
cravata 
siliți să

deveni 
marea 
roșie, 

i faceți

lecflile cit se

avînt.
comu

legați 
asum, 
să vă

om civilizat, superior, 
păstrați bunul obștesc eâci 
al tuturor. 

Comunismul 
in comun a

al anului IV, facultatea

universitar trecut, de 
cele zece examene și 

i-au tre- 
student 

de 10 și

ca Zlăgneanu 
Institutul de

V. DRAGAN

slnt 
mine 

multăcu
pentru a 

de nădej- 
cu price- 

ît>

S. MOVILEANU

Vestea că cei 
din Petroșani 
scena Teatrului 
tate un 
mentală 
bucurie 
iubitori

Venise lume multă să-i vadă p* 
elevii 
că din 
primul 
pentru
tă însuflețire și conștiinciozitate 
De aceea, apariția lor la deschi
derea cortinei a fost primită cu 
multă căldură și entuziasm. Sub 
baghetele profesorilor Barbăroșie 
Petru, directorul Școlii elementare 
de artă din Petroșani, Ardeleanu 
Lucian și Denghel Hans, micii mu
zicieni s-au străduit din răsputeri 
pentru ca recitalul pregătit de ei 
cu atîta meticulozitate și voință, 
să reușească.

elevii Filip Ioan și To- 
din clasa
partiturile

„Vals"

a VlI-a. 
interpretate se 

de Schubert, 
de Ciaikovski. 

i“ de 
de Mozart, precum 

de Sabin Drăgoi

UN CONCURS REUȘIT

profe- 
într-un singur sens 
muncitoresc din lo-

porți, aninosenii se

Pe strada principală a comunei 
Aninoasa treceau grupuri nume
roase de pionieri și școlari înso
țiți de părinți, învățători, 
sori. Mergeau 
— spre clubul 
calitate.

Ieșiți pe la
întrebau cu nedumerire :

— Oare ce-i cu atîția copii ? 
Unde merg așa de dimineață ?

— La concursul pionieresc între 
Școala de 8 ani din comuna noas
tră și cea din Iscroni. — li se răs
pundea celor curioși.

— Ei dacă-i concurs să mergem 
șl noi, nevastă — se hotărî un tî- 
năr miner. Să-l luăm și pe Săn- 
ducu...

...Ora concursului se apropia. 
Sala clubului muncitoresc din A- 
ninoasa devenise neîncăpătoare. 
Pe scenă, în spatele, cortinei se 
făceau ultimele retușări ale pro
gramului. Deodată un sunet ușor 
de gong anunță începerea concur
sului.

Cortina se dădu la o parte. Izvo- 
rît din zeci de piepturi cîntecul 
„Republică, măreață vatră" se răs- 
pîndește în întreaga sală. Apoi pio
nierii Șerban Maria, Sicoe Dorin și 
Vulc Ana recită poeziile „Patrie", 
„Țara" vioi,

pe scenă micii dansatori din 
a Il-a, apoi cei din clasele

apar 
clasa 
a V-a și a VIII-a de la Școala de 
8 ani din Aninoasa. Atit dansurile 
prezentate de aninoseni, cit și jo
cul popular „Pădureanca" adus pe 
scenă de pionierii Școlii de 8 axu 
din Iscroni au plăcut mult specta
torilor, cucerind ropote de aplauze- 
Și-au făcut apoi apariția pe scenă 
soliștii vocali și instrumentiști de 
la cele două școli și brigada artis
tică de agitație a Școlii de 8 ax- 
din Aninoasa...

Timpul s-a scurs pe nesuzi-a. 
La sfîrșlt, spectatorii au aptot. . 
cu căldură frumosul program 
de pionierii și școlarii din AniwK- 
sa și Iscroni, au răsplătit prin a- 
plauze activitatea lor entuziastă 
strădania și conștiinciozitatea la nț 
petiții, precum și dragostea a 
care i-au pregătit și i-au însoțit p< 
elevi cadrele didactice. Rezultatei, 
concursului... Locurile au fost im 
părțite între elevii celor două școli 
mai multe fiind ocupate de elevi 
Școlii de 8 ani din Aninoasa. 
fost un program reușit, vioi, 
de elan și tinerețe. Spectatori1 
veau de ce să 
îndreptau încet 
tînd cu plăcere 
tiști amatori.

TITU
învățător —

fie mulțumii 
spre casă, i 
despre mici

fo-
dar șl al fie- 
Inseamnă 
tuturor bunu- 
a avea o via-

studenti anul IV — I.M.P.

CU PASIUNEA TINEREȚII
Era in vara anului 1958. Printre 

absolvenții Institutului de mine Pe
troșani, se afla și ti nărui Loy Ti
beriu. Răspunsurile date la exame
nul de stat au seos la iveală mun
ca sirguincioasă depusă de stu
dentul Loy Tiberiu in timpul a- 
oilor de studenție. Comisia de exa
minare i-a acordat tinărului Loy 
Tiberiu diploma de inginer In spe
cialitatea electromeeanică cu men-, 
țiunea: „Diplomă de merit".

De atunci au trecut 4 ani. In a- 
cest timp inginerul Loy Tiberiu a 
lucrat la Institutul de mine ea a- 
sistent la catedra de geometrie 
descriptivă. Proaspătul asistent s-a 
dedicat cu pasiune noii sale mi
siuni ajutlnd pe studenti In însu
șirea materiei, in pregătirea lor de 
viitori ingineri.

Datorită muncit *■)• perseve
rente, coaștUnclozităti) șt dragostei 
eu care s-a ocupat da ctedenti, 

conducerea iustitutului la apreciat 
calitățile promovindu-1 în funația 
de lector la aceeași disciplină. A-

cum inginerul Loy Tiberiu mun
cește ca lector la cursurile serale 
ale Facultății de exploatări minie
re cit și la cursurile de zi.

Geometria descriptivă 
materie grea, pretențioasă 
foarte necesară viitorilor ingineri 
de mine. Pentru a veni în ajuto
rul studenților in aprofundarea 
cunoștințelor, utemistul Loy Tibe
riu nu a precupețit nimic din tim
pul său liber și a confecționat un 
număr însemnat de machete din 
material plastic eare ajută pe stu
denti să facă studierea simultană 
a elementelor geometrice spațiale 
și a proiecțiilor aeestora.

Printre machetele 
și care sînt folosite 
institutului de mine, 
machete reprezentînd 
ticulare ale dreptelor 
nele de proiecție, metoda rabate- 
rii elementelor geometrice conți
nute in planele spațiale, rabaterea 
cercului, a dreptelor, rabaterea pla
nelor proiectante și rabaterea eu

confecționate 
de studenții 
se numără: 

pozițiile par- 
față de pla-

CORNEA i
Școala de 8 au
Iscroni

din Petr

ateliere < 
de mași

IN CLIȘEU: Lectorul Loy Tiberiu, 
ghiei Romulus, rabaterea 
in plan.

planului și

poziție, 
unui

demonstrind studentului Dră- 
a elementelor geometrice situate

ax

nii 
in 
de 
an

ajutorui triunghiului de 
rotația planului in jurul 
de capăt și altele.

Dar utemistul Loy Tiberiu 
s-a oprit aici. El dorește ca și 
viitor munca sa să fie la fel 
rodnică. Pentru aceasta, in noul
in care vom păși peste ctteva zile, 
și-a pianifieat incă de pe acum: 
confecționarea dispozitivului pen
tru executarea proiecțiilor axono- 
metrice, intersecții de corpuri și 
indicarea metode) mobilului, etc. 
care vor constitui un ajutor pre
țios in aprofundarea matartei de 
către studenți.

Toate acestea au făeut ea ingi-

nerul Loy Tiberiu să fie iubit și 
îndrăgit de studenți. Pe bună drep
tate tov. Almășan Nicolae — șe
ful catedrei de geometrie descrip
tivă a spus printre altele; „Tlnă- 
rul inginer Loy Tiberiu poate fi 
urmat ca exemplu de multi dintre 
tinerii noștri ingineri. El se 
sește permanent în mijlocul 
dentilor, Ii ajută ori de cîte 
este nevoie, nu este străin
preocupările lor. El s-a dedicat cu 
pasiunea tinereții, noii sale 
fecH".

gă- 
stu- 
ori 
de

ALBESCL DUMITRU 
student I.M.P.

pro-

lotul nostru oreoătirea 
umorilor ntuniitori rolltiia
O dimineață obișnuită de decei 

brie. In forfota de oameni ca 
mergeau cu pași iuți spre șut 
afla și un grup de elevi de 
Școala profesională din Petroșai 
Unii se îndreptau spre atelien 
școală, alții spre U.R.U.M.P. un, 
fac practică. 26 cadre didactice 
6 maiștri se preocupă cu grijă i 
cei 489 elevi cîți numără Școa 
profesională de ucenici 
șani.

Școala dispune de 4 
lăcătușerie, un atelier
unelte, un atelier de forjă și i 
atelier de sudură. In aceste at 
liere celor 230 de elevi din an 
I le sînt create toate condițiile i 
practică. Elevii din 
III fac cîte 3—4 zile 
tică 
țările 
lingă 
vață 
le-au

Așa de pildă, tovarășul Laurenl 
Nicolae din secția reparații m 
canice din cadrul U.R.U.M.P 
preocupă de calificarea elevu 
Sîrbu Romulus, electricianul Pas 
Franeisc îndrumă activitatea tir 
rului Cismodea Mihai, iar Lu 
Dumitru de la secția conduc 
metalice se ocupă de calfflMr 
elevului Boiangiu Viorel.

B. RUSAUN 
corespondenl

Elevii din anii II
3—4 zile de pre 

la U.R.U.M.P. și la explc 
miniere din Valea Jiului, ’ 
muncitori calificați, unde i 
tainele meseriilor pe care 
ales.



ANI NOI, VIAȚĂ NOUĂ

€ O M P A

s-au obținut 
In domeniul 
trai material 

oamenilor

Tot mai in urmă dar de neuitat 
rămîne în mintea oamenilor 

^mneii din Valea Jiului viața grea 
pe care au trăit-o pe vremea regi
mului burghezo-moșieresc. Paralel 
cu realizările obținute în dezvol
tarea economică a Văii Jiului, în 
anii puterii populare 
succese însemnate și 
ridicării nivelului de 
și social cultural al
muncii. Astfel, fată de anul 1938, 
volumul total al desfacerilor de 
mărfuri cu amănuntul a crescut de 
aproape două ori. Dacă în trecut 
oamenii muncii trăiau în locuințe 
insalubre, în anii regimului demo
crat popular în Valea Jiului s-au 
înălțat cartiere și orașe noi. In ul
timii 15 ani, au fost construite 
și date în folosință oamenilor mun
cii din bazinul nostru carbonifer 
8234 de apartamente. La acestea 
se mai adaugă și un număr de 525 
locuințe individuale construite cu 
împrumut de stat.

Avfntul economic din Valea Jiu
lui a determinat o înflorire fără 
precedent a științei și culturii. Ast- 
1?^ în anii regimului nostru a 
luat ființă Teatrul de stat Valea 

țjiului, Școala populară de artă, o 
*largă rețea de biblioteci. Institutul 

de mine, precum și un număr în
semnat de școli de cultură gene
rală. institutul de mine din Petro
șani a dat exploatărilor miniere 
plnă în prezent 952 de ingineri.

Sub regimul burghezo-moșieresc 
despre condițiile materiale ln do-

în Valea Jiului au
in ultimii ani 3 

4 școli de opt ani 
mixtă la Vulcan cu

dezvoltarea

Valea Jiului s-au petrecut in 
Republicii profunde transfor- 
in viața minerilor. Odată eu

nr.
RAȚIE

meniul învățămintului de cultură 
generală nici nu se putea vorbi, 
lucru ce se reflecta și în numărul 
mare de analfabeti. In perioada re
voluției culturale, una din preocu
pările de seamă ale partidului și 
guvernului nostru a fost asigura
rea bazei materiale pentru buna 
desfășurare a procesului de invă- 
tămînt. Numai 
fost construite 
școli de 4 ani, 
o școală medie
16 săli de clasă și un însemnat nu
măr de săli de clasă pe lingă șco
lile vechi. Grija ce o poartă partidul 
nostru pentru crearea unor con
diții tot mai bune de Învățătură 
pentru fiii oamenilor muncii e o- 
glindită și de faptul că elevilor 
de la cursul elementar le-au fost 
date in mod gratuit manuale m 
valoare de 1 317 000 lei. Asigurarea 
cu cadre didactice, de asemenea, 
a constituit o preocupare pentru 
organele noastre locale. Dacă ln 
anul 1938 In tavățămintul de cul
tură generală au funcționat 218 
cadre didactice, astăzi numărul lor 
a crescut de 2,5 ori. Tot in acest 
timp a crescut considerabil numă
rul elevilor. Față de 7 534 elevi în 
anul școlar 1938—1939 în anul șco
lar 1962—1963 numărul elevilor In 
școlile de cultură generală este 
de 15 456.

Vorbind dvspre ridicarea nivelu
lui cultural, și In acest domeni i 
s-au înregistrat o serie de reali
zări frumoase. Așa de exemplu 
dacă în anul 1938 in Valea Jiului 
existau 2150 abonați la radio, as
tăzi numărul lor se ridică la 17 501 
abonați, cifră ce oglindește o creș
tere de 8 ori.

La Petroșani. Petrila și Lansa 
s-au construit noi cluburi și cine
matografe prin care se desfășoa
ră o intensă activitate cultural e- 
ducativă. Numărul spectatorilor la 
cinematografele din Valea 
crescut de aproape 3 ori 
anul 1938.

Realizări frumoase s-au
trat și în domeniul ocrotirii sănă
tății oamenilor muncii. In orașele 
Petroșani și Lupeni au luat ființă 
ctte o 
secție 
te, 17 
ne și
cruri ce în trecut nu existau. In 
comparație cu anul 1938 numărul 
medicilor in Valea Jiului a crescut 
de 10 ori. iar al personalului ne- 
dico-sanitar de 21 ori. La fel a 
crescut și numărul paturilor în ■- 
nitățile sanitare de 9 ori față de 
anul 1938. Acestea sînt doar citeva 
din realizările din Valea Jiului 
anii

In 
anii 
mări 
ridicarea nivelului lor de trai, s-au
desfășurat și lucrări pentru dez
voltarea minelor, pentru înzestra
rea lor cu noi construcții indus
triale și utilaje moderne. Ca ur
mare, producția a sporit, randa
mentele în cărbune au crescut 
calitatea s-a îmbunătățit, au fost 
obținute însemnate economii la 
prețul de cost, s-au îmbunătățit 
condițiile de muncă în subteran.

La ridicarea acestor construcții 
industriale, un aport însemnat a 
fo6t adus și de colectivul de mun
citori și tehnicieni al întreprin
derii de construcții și montaie 
miniere din Valea Jiului.

Printre construcțiile industriale 
miniere puse în funcțiune de către 
LCJ9LM. în ultimii ani se pot e- 
uumera : silozurile și liniile de 
garaj, turnul și casa puțului, cir
cuitul de vagonete de la mina Uri- 
•ani, precum șl întreg complexul 
de amenajări necesar aici pentru

pentru 
muncă 
munci-

fost e-

Construcții industriale pentru 
minelor

expedierea cărbunelui brut către 
Drepaxația LupenL

Odată cu redeschiderea minei 
Vulcan s-au reconstruit complet 
incintele puțurilor nr. 5, 7 vest, 8, 
10 și 11 și au fost ridicate funieu- 
larele între puțurile 7 vest și 5, 
Intre puțurile X și XL iar 
crearea condițiilor bune de 
s-a construit baia nouă a 
torilor și tehnicienilor.

Si la celelalte mine au
xecutate lucrări importante: funi- 
cularul 4—5 cu construcțiile afe
rente (silozuri), statii de unghi și 
stații de întoarcere de la Lupeni 
ca și incinta puțului XII, avînd o 
arhitectură modernă și o plăcută 
estetică industrială. La fel, la A- 
nmoasa s-a construit casa mașinei 
și tumul principal, iar drumul din
tre Iscroni și incinta minei a fost 
modernizat Inlesnindu-se efectua
rea transporturilor auto. La Petri- 
la se pot evidenția construcțiile 
de la preparație necesare pentru 
primirea cărbunelui de la minele 
Lonea și Vulcan, turnul și casa

Jiului a 
fată de

înregis-

maternitate. S-a Înființat o 
T.B.Q, 5 sanatorii de noap- 
circumscripții sanitare urba- 
4 circumscripții rurale, lu-

I

Volumul cuprinde lucrările scri
se de V. I. Lenin în perioada oc
tombrie 1905 — aprilie 1906. In ar- 
itieolul „Greva politică generală 
Jdin Rusia" și alte materiale, Le- 
pin analizează probleme din pe
rioada de avînt a primei revoluții 
burghezo-democratice din Rusia. 
Articolul „Despre reorganizarea 
partidului". „Revoluția rusă și sar
cinile proletariatului" și altele, sînt 
consacrate problemelor legate de 
adoptarea unor forme ale muncii 
de partid potrivite cu posibilitățile 
legale create în acea perioadă și 
de pregătire a Congresului al IV- 
lea (de unificare) al P.M.S.D.R. 
Lucrările „Proletariatul și țărăni
mea", „Revizuirea programului a- 
grar al partidului muncitoresc" și 
alte materiale cuprinse în acest 
volum exprimă linia revoluționară 
marxistă în problema țărănească 
și combat greșelile teoretice 
menșevicilor.

0

ale

nr. 30 
in 

în-reușit să 
planul anual 
desfacere cu 
consumatori, 

a fost reali

Magazin fruntaș
Colectivul magazinului

Lupeni, în urma muncii depuse 
eursul anului 1962. a 
deplinească integra) 
de aprovizionare și 
produse solicitate de 
Planul de desfacere
zat făcîndu-se vînzări în valoare 
de 4 300 000 lei. La cheltuielile de 
circulație s-au realizat pe trei tri
mestre economii de cirea 13000 
lei.

Plnă la sfîrșitul anului, colecti
vul magazinului nostru este hotă- 
rît să realizeze peste plan vînzări 
în valoare de 150 000 lei. depășind 
astfel planul anual cu circa 3 la 
suf? si contribuind la ridicarea 
nivelului de trai al oamenilor 
muncii

IOSIFESCU AUREL 
corespondent

puterii populare.

ETEMER BIRO 
statistician economist

RUSALIN BALȘAN 
corespondent

In

compresoarelor de la puțul est 
1, spălătoria și uscătoria nouă.

In afară de lucrările enumerate 
mai sus, au fost construite și mon
tate numeroase tablouri de distri
buție și stafii de transformatoare, 
case de compresoare, linii electri
ce de înaltă tensiune, pentru des
chiderea minei Dîlja s-a amenajat 
incinta puțului principal (instala, 
ția de săpare, baia, casa compre- 
soarelor etc.), urmînd ca pe viitor 
să se construiască și incintele pu
țurilor auxiliare nr. 1, 2 și 3 Dîlja. 
De asemenea, la U.R.U.M.P. s-a 
modernizat hala turnătoriei, hala de 
reparații capitale și hala curăță
toriei și în prezent se lucrează la 
mărirea liniilor de garaj din in
cinta uzinei.

Cinstind cea de-a 15-a aniver
sare a Republicii noastre, colecti
vul I.C.M.M. își exprimă ho(ărîrea 
sa fermă de a spori eforturile pen
tru a-și da cît mai mult aportul 
în 
a 
ra

i I 
i

opera măreață de desăvîrșire 
construcției socialismului In ța- 
noastră.

CIOC M. DUMITRU
ing. șef I.C.M.M. Petroșani

Sfîrșit de an rodnic, propuneri pentru 1963 in secția turbine 
a uzinei Paroșeni

automatizat și pui în funcțiune p» 
circuitul hidrotehnic, putui sifon 
nivelul de la bazinul de mestec și 
uresiune. pornirea periilor rotative 
de la decantori. s-au curățat bazi
nele turnurilor de răcire cu perso
nalul secției etc.

Realizarea planului de măsuri
■ ehnico-organizatorice și respecta 
rea întocmai a planurilor de muncă 
lunare a făcut posibilă depășirea 
indicilor de plan, functionarea si
gură a agregatelor, eliminarea ava
riilor din vina personalului

Volumul de sconomii la prețul de 
cost la secția turbine este de a- 
proximativ 300.000 lei. Această su
mă depășește cu 50 000 lei angaja
mentul luat.

Printre muncitorii secției care 
s-au evidențiat ln obținerea aces
tor succese se numără si tovarășii 
Berea Nicolae, Brîndău Pantilimon. 
Luca loan, Drăgoi Dumitru, Dioan- 
că Ion, Cruceru Gheorghe. Trufan 
Ștefan. Otlăcan 
Gheorghe, 
ru Mircea.

In urma 
a planului 
măr mare
eu venit cu propuneri bune și 
gajamente mobilizatoare

Dragomir Gheorghe. maistru, 
angajat in numele muncitorilor

la producerea celor 
kWh energie electr:- 
dimineața zilei de 91

realizat toate ma
in planul de tra
de iarnă, măsuri

Ln perioada 1 ianuarie — 20 de
cembrie 1962. colectivul de munci
tori. tehnicieni și ingineri din sec
ția turbine a uzinei Paroșeni • 
muncit rodnic pentru Îndeplinirea 
înainte de termen a planului •- 
nual. Colectivul secției a contribui’ 
din plin 
1 194 033 434 
că pină In 
decembrie.

In secție s-au 
șurile prevăzute 
cere a virfului
menite să asigure funcționarea tur- 
bogeneratoarelor fără deranjamen
te pe timp de iarnă.

Reducerea consumului specific 
la 396 gr. cc/kWh a adus o econo
mie de 1 382 tone combustibil con
vențional (față de 1 000 tone ctt 
prevedea angajamentul), iar la con 
sumul propriu tehnologic o econo 
mie de 2 728814 kWh față de plan

Se observă că rezultatele sini 
frumoase cu toate că in acest an 
datorită situației grele din 
turbinele n-au fost oprite 
a li se efectua reparațiile 
xute

Ia secția noastră s-au 
realizări 
tehnicii.
puse in
spălare a condensatorilor cu bile 
din cauciuc la toate turbinele, s-a

sistem 
pentru 
prevă-

Maiușca
Iosif, Dragomir 

Sever, Barca

obținut 
frumoase și ln domeniul 
Astfel, au fost montate și 

funcțiune instalațiile da

ședinței 
pe anul 

de angajați

de prelucrară 
viitor, un uz

ai secției 
an-

tnra pe care o conduce să exploa
teze turbogeneratoarele și agrega
tele auxiliare cu mare atenție în 
scopul reducerii consumului pro
priu tehnologic și să lucreze maxi
mum din timp cu suprasarcină pe 
mașini. Angajamente similare și-au 
luat și Kivera Ludovic, mecanic 
de exploatare la circuitul hidroteh
nic, Dinescu Chirea, ajutor șef 
maistru. Brîndău Pahtilimon, orga
nizatorul grupei de partid pe sec
ție și alții.

Montarea unui sistem de sem
nalizare a nivelului rezervoarelor 
de drenaj la panoul pompelor de 
alimentare, modificarea supapelor 
de reglaj la turbinele de abur nr. 
1, 2, 3, curățirea depunerilor în 
amonte de baraj; controlul reduc- 
torilor, ultimelor trepte și a sis
temului de sub vid la turbinele de 
abur nr. 1, 2 și 3, curățirea tri
mestrială a jgheaburilor din turnu
rile de răcire etc. sînt doar o par
te din propunerile făcute cu ocazia 
discutării cifrelor de plan pe 1963 
si care, înfăptuite, vor spori rea
lizările secției. Atît angajamentele 
cit și propunerile arată că fiecare 
muncitor din secție este preocupat 
de obținerea in anul viitor a unor 
succese și mai însemnate.

s-a
din

ing. TRU1CA ION
șeful secției turbine I.C.T. Paroșeni

ROMÎNIA PE PLAN INTERNAȚIONAL
„Ceea ce am văzut aici eoniir- 

mă și întărește speranțele noastre 
in triumful păcii. Știu că vă preo
cupați de unirea eforturilor popoa
relor șl că poporul romin se află 
printre primele pe drumul înțele
gerii intre popoare. Dv. năzuit) spre 
dezvoltarea prosperității maselor 
populare, spre o înțelegere intre 
toate popoarele lumii**. Aceste cu
vinte, aparținfnd eanonicului Felix 
Kir. primarul orașului francez Di
jon, președinte de onoare al Fe
derației mondiale a orașelor înfră
țite. vin să se adauge nenumăra
telor declarații ale oaspeților stră
ini care au vizitat R.PJL în anul 
1962 și care subliniază succesele 
dobindite de tara noastră, activi
tatea susținută depusă de ea pe 
plan international pentru promo
varea păcii, coexistentei pașnice a 
tuturor statelor, indiferent de re
gimul lor social-politic.

Membră a «omunitătil țărilor so
cialiste, tara noastră tși 
contribuție de cea mai 
seninătate la dezvoltarea 
iii în sinul marii familii
la consolidarea puternicului lagăr 
socialist. Piatra unghiulară a poli
ticii externe a Romtniei socialiste 
este prîeîer5» si colaborarea fră-

teaseă cu Uniunea Sovietică și cu 
celelalte țări socialiste.

In prezent, R. P. Romină Între
ține relații diplomatice eu 55 de 
țări, are relații economice cu pes
te #0 de state, 
fel importanta 
guvernul R. P. 
și consolidării

cale sigură pentru destin- 
incordării Internaționale, 
eveniment de mare insem- 
pentru strtngerea relațiilor

existentei pașnice răsună In 
rile organizații internaționale 

internatio-

ilustrlnd și In acest 
pe care o acordă 
Romine dezvoltării 
colaborării dintre

pe arena

activitate 
prilejuit-o

ma- 
și.

diplomatică 
sesiunea a

aduce o 
mare ln- 
colaboră- 
socialiste.

state, 
derea

Un
nătate
de prietenie și colaborare eu alte 
țări l-au constituit vizitele făcute 
de tovarășii Gheorghe Gheorghiu- 
DeJ si Ion Gheorghe Maurer In In
donezia. India și Birmania. Aceste 
vizite au constituit o puternică 
demonstrație a prestigiului de ca
re se bucură tara noastră In rîn- 
dul țărilor care și-au cucerit inde
pendenta națională după cel de-al 
doilea război mondial. Acest pres
tigiu decurge din poziția consec
ventă anticolonialistă a tării noas
tre. din ajutorul lipsit de orice 
condiții politice si urmărind con
solidarea independentei economice 
pe care 11 acordă acestor state.

Glasul puternic al Republicii 
Populare Romfne In apărarea păcii 
pentru promovarea principiilor co-

in general, 
nală.

La vasta 
pe care a
17-a a Adunării Generale a O.N.U.. 
delegația R P. Romine și-a adus 
contribuția corespunzătoare politi- 
eii consecvente a statului nostru, 
rolului său activ in marea familie 
a țărilor socialiste. Prezentă în 
toate dezbaterile, delegația romină 
a constatat ou satisfacție creșterea 
prestigiului tării noastre, stima și 
aprecierea de care se bucură In 
rtndul delegatQor.

Propunerea făcută de delegația 
tării noastre la a XV-a sesiune a 
Adunării Generale a O.N.U. cu pri
vire la „măsurile menite să pro
moveze In rindurile tineretului 
idealurile păeiL respectului reci
proc și înțelegerea intre popoare" 
continuă să stea în centrul aten
ției delegaților la O.N.U. Această 
propunere care, conform recoman
dării Consiliului Economic și So
cial al O.N.U. a fost înscrisă pe 
ordinea de zi a Adunării Gene
rale. a fost aprobată și de confe
rința generală U.N.E.SC.O. de q- 
nul acesta.

se înscriu 
privire la 
balcanice 

armament 
lansare a

In Comitetul celor 18 state pen
tru dezarmare de la Geneva, de
legația R.P.R. a făcut importante 
propuneri pentru rezolvarea pro
blemei dezarmării generale și to
tale sub un control international 
riguros. Pe aceeași linie 
și propunerile R.P.R. cu 
transformarea regiunii 
intr-o zonă a păcii, fără 
atomic, fără rampe de
rachetelor, fără baze militare stră
ine.

In 1962, ln capitala Romîniei 
s-au desfășurat numeroase Intîlniri 
ale țărilor balcanice. „Festivalul 
folcloric al țărilor balcanice și 
din zona Mării Adriatice", „Săp- 
tămîna medicală balcanică", „Co
locviul internațional de civilizații 
balcanice" au fost tot ațîtea ma
nifestări care au demonstrat pres
tigiul pe care Romînia l-a cucerit 
în opinia publică din Balcani prin 
politica ei îndreptată spre întări
rea păcii și colaborării prietenești 
în această regiune.

In 1963, alături de celelalte țări 
socialiste, R. P. Pomină va con
tinua să acționeze în vederea re
zolvării tuturor problemelor liti
gioase pe cale pașnică, pentru tri
umful păcii și aJ coexistentei paș
nice în lumea întreagă.

C. OPRICA



4 STEAGUL ROȘ o

II———H

Scrisoarea adresata de N. S. Hrușciov 
Konrad Adenauerlui

MOSCOVA 27 (Agerpres). — 
TASS transmite :

N. S. Hrușciov, președintele Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S., a 
adresat lui Konrad Adenauer o scri
soare care constituie un răspuns 
la scrisoarea cancelarului federal 
în legătură cu incidentele de la 
frontiera dintre Berlinul occiden
tal și R. D. Germană.

„Prin politica dv., prin care ac
centuați încordarea și împingeți 
lumea spre noi conflicte, puneți în 
primejdie viața a milioane de oa
meni", se spune în scrisoare.

Șeful guvernului sovietic subli
niază că „R.F.G. nu are absolut 
nici un drept asupra Berlinului oc
cidental".

N. S. Hrușciov arată că 
grijorează extrem de mult 
din Berlinul occidental".

Șeful guvernului sovietic 
liniat: „Faptele atestă că

îl „în- 
situația

— „este de a semna tra- 
pace german și de a nor- 
a normaliza cu adevărat, 
din Berlinul occidental", 
guvernului sovietic scrie

V

numit timp trupe, dacă va fi ne
voie".

„Guvernul
trupele care 
occidental să
N.A.T.O., ca

a sub- 
guver- 

nul federal începe să-i obișnuiască 
în mod treptat pe germani cu ideea 
posibilității izbucnirii unui război 
fratricid, al germanilor împotriva 
germanilor".

N. S. Hrușciov arată că singura 
posibilitate de a însănătoși în mod 
radical situația și de a curma pen
tru totdeauna incidentele primej
dioase 
tatul de 
maliza, 
situația

Șeful
în continuare în scrisoare că a- 
ceasta înseamnă a lichida regimul 
de ocupație perimat, a acorda Ber
linului occidental statutul de oraș 
liber, a-i da garanții internaționale 
efective. Este necesar, de aseme
nea, să înceteze activitatea sub
versivă care se desfășoară din a- 
cest oraș împotriva statelor socia
liste.

Th Berlinul occidental, arată N. S. 
Hrușciov, „ar putea exista un a-

sovietic propune ca 
se află în Berlinul 
nu reprezinte țările 

steagul N.A.T.O. din
Berlinul occidental să fie înlocuit 
cu steagul O.N.U. și ca O.N.U. 
să-și asume în acest oraș anumite 
obligații și funcții internaționale".

N. S. Hrușciov serie: „A lăsa 
neschimbată actuala situație anor
mală din Berlinul occidental ar în
semna să contribuim în mod con
știent la complicații internaționale 
serioase".

Evenimentele din regiunea Mării 
Caraibilor, subliniază N. S. Hruș
ciov, au arătat cît se poate de 
clar eît de multe primejdii mal 
pîndesc lumea și ce eforturi uriașe 
mai sînt necesare pentru a preîn- 
tîmpina catastrofa războiului și a 
menține pacea. „Dar în acele zile 
îngrijorătoare, din capitala R.F.G. 
— Bonn, nu s-a auzit nici o che
mare la reglementarea conflictu
lui".

„Guvernul R.F.G. s-a străduit de 
fapt să aducă S.U.A. într-o situa
ție din care nu ar fi existat nici 
o altă ieșire decît o ciocnire ar
mată între state", scrie șeful gu
vernului sovietic.

N. S. Hrușciov arată că ori de 
cîte ori apar speranțe în apropie
rea punctelor de vedere ale părți
lor. guvernul R.F.G. țipă cît îl tine 
gura, se lansează în combinațiile 
cele mai disperate „numai ca să 
zădărnicească un acord și să lege 
cît mai strîns nodul contradicții
lor dintre marile puteri".

„Sub ochii dv. Germania a dez
lănțuit deja de două ori războaie 
mondiale. Oare dv. căutați un pre
text pentru dezlănțuirea unui al 
treilea război mondial 7" — întrea
bă N. S. Hrușciov.

Șeful guvernului sovietic

nlază că una dintre sarcinile pri
mordiale cele mai importante este 
reglementarea pașnică a problemei 
germane și normalizarea pe aceas
tă bază a situației din Berlinul oc
cidental. Este vorba de problema 
cît se poate de importantă a men
ținerii și consolidării ] 
aceea, nici un șantaj 
fel de amenințări nu 
la jumătatea drumului 
bitoare de pace care 
pentru încheierea reglementării 
pașnice a problemei germane".

In încheierea scrisorii, șeful gu
vernului sovietic își exprimă spe
ranța că Adenauer va alege „ca
lea faptelor bune acționînd 
binele păcii și 
relor, deoarece, 
tuit un război 
rientată actuala 
R.F.G. va arde ca o 
primele ore ale acestui război".

păcii". „De 
și nici un 
poate opri 
forțele iu- 

■ militează

spre 
securității popoa- 

dacă 
spre 
dv.

va fi dezlăn- 
care este o- 

linie politică, 
tortă chiar în

NEW YORK 27 (Agerpres).
La 26 decembrie primul repre

zentant al Republicii Arabe Yemen 
la Națiunilor Unite, Mosein el Einy 
și-a prezentat scrisorile de acredi
tare secretarului general al O.N.U., 
U Thant.

Ceremonia a avut loc după ce 
Adunarea Generală a O.N.U. a ho-

!
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Greva 
de

BUENOS AIRES
Toți salariații 

transport ale Argentinei au deela- 
rat o grevă de 24 de ore în spri
jinul revendicărilor lor economice. 
Greva a paralizat, potrivit agen
ției France Presse, circulația pe 
căile ferate, pe căile fluviale și ma
ritime, transportul aerian și trans-

salariaților din serviciile 
transport
27 (Agerpres).
serviciilor de

ale Braziliei
portul rutier. O grevă parțială a 
fost declarată și de către munci
torii de la metroul din Buenos 
Aires. Un conducător al sindicatu
lui muncitorilor din transporturi a 
declarat că greviștii sînt hotărîti 
să lupte cu toate forțele pentru 
recunoașterea drepturilor lor și 
plata salariilor și pensiilor restante.

Sarcina eea mai urgentă 
în momentul de fafă

Mesajul de Anul Nou dat publicității la ONU de U Thant 
cială a întregii omeniri. Dezarma
rea și economisirea cheltuielilor 
militare, ducînd la o micșorare a 
încordării în lume, va ușura „Pro
gresul economic și social al țărilor 
în curs de dezvoltare" — arată 
mesajul.

NEW YORK 27 (Agerpres).
Secretarul general al O.N.U., U 

Thant, a subliniat într-un mesaj 
de Anul Nou, dat publicității la 
26 decembrie la Națiunile Unite că 
„sarcina cea mai urgentă în mo
mentul de față este să se pună 
capăt tuturor experiențelor nu
cleare, ceea ce ar constitui un 
prim pas spre dezarmare. Anul ca
re se încheie, continuă mesajul, a 
fost marcat de o reducere simți
toare a încordării internaționale. 
Organizația Națiunilor Unite a de
monstrat utilitatea sa în fața lumii 
întregi în zilele hotărîtoare ale 
crizei eubane din octombrie 1962".

U Thant, a exprimat, de aseme
nea, speranța ca comunitatea in
ternațională să colaboreze cît mai 
mult în cursul anilor viitori pen
tru dezvoltarea economică și so-

tărît, joia trecută, să recunoască 
împuternicirile delegației Republicii 
yemenite ceea ce a dus automat 
la revocarea împuternicirilor dele
gației fostului guvern regal din 
Yemen. El-Einy, în vîrstă de 32 
de ani, este unul dintre cei mai 
tineri reprezentanți permanenti a- 
creditati la Națiunile Unite.

Membrană biologică
— 0 interesantă realizare a medicilor sovietici —
KIEV 27 (Agerpres).
Un grup de medici ucraineni 

au creat, sub conducerea lui 
Andrei Brodski, un „țesut de re
zervă" care grăbește tratamen
tul învelișurilor lezate ale cor
pului omenesc.

In urma observațiilor făcute 
de oamenii de știință s-a stabilit 
că și în orașe cu o populație de 
milioane de locuitori sînt greu 
de găsit doi oameni la care stra
tul cutanat transplantat de la unul 
la celălalt să se adapteze ca și 
cel propriu. Deobicei 
transplantat servește < 

j mijloc de stimulare în 
♦ învelișurilor lezate ale 
, omenesc. In practica 
J cală un asemenea tesut

*
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•
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I i tesutul 
doar ca 

terapia 
corpului 
chirurgi- 
este ne-
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ATENA. Cu prilejul celei de-a 
15-a aniversări a R. P. Romine, la 
27 decembrie a avut loc o confe
rință de presă la Ambasada R. P. 
Romîne. Cu acest prilej ambasa
dorul Mircea Bălănescu a făcut c^ 
expunere asupra realizărilor resL* 
mului democrat-popular în cei^y 
ani care au trecut de la proclama
rea republicii.

PEKIN. La 27 decembrie a ple
cat din Pekin spre 
ția guvernamentală 
gole, în frunte cu J. 
ședințele Consiliului 
R. P. Mongole. In 
de trei zile, în R.
fost semnat un acord cu privire la 
frontiera chinezo-mongolă.

PARIS. La invitația guvernului 
Republicii Algeriene Democratice și 
Populare, la Alger a sosit delega
ția guvernamentală ungară condu
să de Gyula Kallay, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al R. P. 
Ungare.

patrie delega- 
a R. P. Mon- 
Țedenbal, pre- 
de Miniștri al 
timpul vizitei, 
P. Chineză a

1
4

de pro-

denumit 
a 

vitei 
unei 
prin

E1 fost 
și se 
mem- 

pro- 
este
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cesar în cantități însemnate zil
nic, dar este imposibil 
curat de la donatori.

Noul material a fost 
membrană biologică, 
obținut din piele de 
prezintă sub* forma 
brane elastice, care
prietățile sale terapeutice 
foarte asemănătoare cu țesutu
rile omalui. Tehnologia pregăti
rii permite injectarea în mem
brana „vie" a antibioticelor, 
hormonilor și vitaminelor. Aceas
ta deschide perspectiva 
rii unui material avînd 
rile dorite.

Experimentarea elinică 
șutului de rezervă" a dat rezul
tate pozitive. *

DJAKARTA. După cum relatea
ză agenția indoneziana Antara, \n j 
regiunea Djakarta a fost lichidat 
analfabetismul. Cu acest prilej în 
Palatul Sporturilor din capitala 
Indoneziei a avut loc joi diminea- 
ța un mare miting în cadrul că
ruia a luat cuvîntul președintele 
Sukarno. El a subliniat că liehî» 
darea analfabetismului trebuie să 
constituie o bază pentru dezvolta
rea din toate punctele de 
a regiunii Djakarta.

vedere

paria- 
de cui ■ 
regeli

obține- 
însuși-

Și în anul 1962 țările socialiste 
au înaintat pe un front larg, Iup- 
tînd pentru fericirea și bunăstarea 
popoarelor lor, pentru apărarea 
cauzei păcii.. Sistemul mondial so
cialist și-a sporit și mai mult în 
acest an forțele, a silit capitalis
mul să bată din nou în retragere.

Superioritatea sistemului socialist 
asupra capitalismului s-a manifes
tat în primul rînd în sfera hotărî
toare a activității omenești, în 
producția materială. In toate țările 
de democrație populară din Euro
pa s-au înregistrat în anul 1962 
ritmuri de creștere a economiei 
mult mai înalte decît în țările ca
pitaliste. Aceasta a făeut ca numai 
în ultimii cinci ani ponderea sis
temului socialist în producția in
dustrială mondială să crească de 
la 27 la sută în 1958 la peste 37 
la sută în prezent.

Făcînd bilanțul aetivitătii des
fășurate, partidele comuniste și 
muncitorești din țările socialiste 
trasează planuri cutezătoare de 
viitor. Recentele congrese ale Parti
dului Comunist Bulgar, Partidului 
Muncitoresc Socialist Ungar, Parti
dului Comunist din Cehoslovacia, 
apropiatul Congres al Partidului 
Socialist Unit din Germania arată 
în documentele elaborate de ele

cu «îtă înoredere pășesc popoa
rele din țările socialiste spre ziua 
lor însorită de mîine, cît de vaste 
sînt perspeetivele pe care le des
chide activitatea practică, neobo
sită, a oamenilor muncii eliberați, 
conduși de partidele comuniste și 
muneitorești din țările de democra
ție populară.

In aceste zile de sfîrșit de an 
ne sosesc din toate țările socia
liste vești îmbucurătoare despre 
rezultatele remarcabile obținute în 
1962 în opera de construcție eco
nomică și culturală pașnică. Noi și 
noi obiective industriale au intrat 
în producție, au apărut cartiere și 
orașe întregi, a sporit numărul șco
lilor, spitalelor, instituțiilor știin
țifice etc.

Uniunea Sovietică, Polonia, R. D. 
Germană, Ungaria și Cehoslovacia 
construiesc împreună uriașa con
ductă petrolieră „Prietenia" a că
rei lungime va fi de circa 5 000 de 
kilometri (Lungimea celei mai 
mari conducte petroliere din lu
mea capitalistă este de numai 2 850 
kilometri). A fost terminată linia 
de transportare a energiei electri
ce pentru conectarea sistemului e- 
nergetia al Ucrainei de vest eu sis
temul energetic al Ungariei. Ast
fel sistemele energetice ale R.D.G.,

a înre- 
importan- 
exemple : 
intrat în

Ungariei, Poloniei, Cehoslovaciei, 
care funcționează împreună din 
1960, au fost conectate acum și 
cu sistemul energetic al U.R.S.S.

Fieeare țară socialistă 
gistrat în 1962 succese 
te. Să dăm doar cîteva 
în R. S. Cehoslovacă au
funcțiune furnalul modern de la 
Uzinele siderurgice din Vitkovice, 
Uzina de rulmenți cu bile din Ska- 
lica, noi mine, s-a început con
struirea termocentralei de la Zem- 
plin, cea mai mare din R. S. Ceho
slovacă.

In R. P. 
exploatare 
industriale 
construiesc 
mice de la
binatul de hîrtie și 
Pszechow.

Ungaria populară 
deosebit de rapid în anul 1962 in
dustria sa chimică 
cu 20 Ia sută 
anul 1961.

Se dezvoltă
R. P. Bulgaria, 
centralei
nuat lucrările. Anul viitor 
centrala va fi gata și va funcționa 
cu întreaga ei capacitate. La cei

aparate 
și aparate fo-

cîteva exem- 
caracteristice

doar 
sînt 
economic al tutu-

Polonă au fost date în 
peste 320 de obiective 
mari și mijlocii. Se 
marile combinate ehi- 
Plock și Tarnow, Com- 

celuloză de la

a dezvoltat

mai
care a produs 
mult decît în

baza
Pe șantierul 

„Marița-Est-l" au

energetică a 
termo- 
conti- 

termo-

200000 kW existenti se vor adăuga 
încă 300000 kW.

In aceste zile de sfîrșit de de
cembrie, numeroase întreprinderi 
din R. D. Germană anunță îndepli
nirea sarainilor anuale: întreprin
derile industriei de aparate elec
trice, uzinele metalurgice din Bran
denburg și Riesa, Combinatul me
talurgia din Freiberg, întreprinde
rile de medicamente, de 
de radio, televizoare 
tografise etc.

Acestea sînt 
ple, dar ele 
pentru avîntul
ror țărilor socialiste.

Pătrunse de sentimentul răspun
derii serioase pentru soarta ome
nirii, alături de Uniunea Sovieti
că, țările de democrație populară 
își aduc contribuția lor la menți
nerea și consolidarea păcii. Poli
tica externă a statelor socialiste, 
fermă șl în același timp suplă și 
elastică, aportul pe care-1 aduce 
fiecare membru al comunității so
cialiste la înfăptuirea principiilor 
coexistenței pașnice a sporit pres
tigiul statelor socialiste pe arena 
internațională.

Oamenii muncii din țările socia
liste pășesc în 1963 eu convinge
rea nestrămutată că șl acest an se 
va înscrie în istorie ca un an de 
succese pe frontul muncii și con
strucției, pe frontul apărării păcii. 

N. POPESCU

LONDRA. Un grup de 
mentari laburiști și oameni 
tură englezi au adresat 
Greciei o telegramă prin care et 
amnistia generală pentru toți dț 
tinuții politici. Printre semnatar 
telegramei sînt T. Driberg, Sgmlsi 
verman, J. Silverman, W. Warbey, 
scriitorii Lindsay, Mackenzie ete:

CARACI. La 26 decembrie, în ca
pitala Pakistanului, Rawalpindi, au 
început tratativele indiano-pakis- 
taneze cu privire la Kașmir. De
legația indiană este condusă de 
ministrul transporturilor, Sardar 
Swaran Singh, iar delegația pakis
taneză este 
industriei și 
Ihutt.

Tratativele
tească terenul 
care va avea loc între premierul 
Nehru și președintele Ayub Khan.

condusă de ministrul 
resurselor naturale, U

au ca scop să pregă- 
pentru întîlnirea

o=—

„Alianfa pentru progres 
a suferit un eșec total
CARACAS 27 (Agerpres).
Domingo Alberto Ranhel, mem

bru al Camerei deputatilor din Ve
nezuela, a declarat eă relațiile din
tre Statele Unite ale Americii șl 
țările Americii Latine au intrat în 
perioada unei erize serioase.

Așa-zisa „Alianță pentru pro
gres" a declarat Domingo Alberto 
Ranhel, a suferit un eșec total în 
toate țările Americii Latine și ea 
stîrnește în aceste țări o serioasă 
nemulțumire. Columbia trece prin 
dificultăți serioase în urma scă
derii prețurilor la cafea, în Brazi
lia foametea și sărăcia fac ravagii 
ceea ce duce la protestele vehe^ 
mente ale milioanelor de tăraij^ 
fără pămînt; în Venezuela au fost 
introduse restricții care agravează 
și mai mult dificultățile economice 
prin care trec? această țară.


