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la proclamarea Repu- 
namenilor muncii de

a 15-a aniver- 
Romîne.
tovarășii Lazăr 
orășenesc de

tovarășul Lazăr 
orășenesc de

populare conduse de 
al reacținnii, in-

Sesiunea festivă a Sfatului 
popular orășenesc Petroșani

Lucrările sesiunii 
narii Adunări Naționale

Printre muncitorii apreciați din cadrul U.R.U.M.P. 
e și comunistul Lazăr Nicolae. El a cîștigat stima co
lectivului prin conștiinciozitatea cu care-și îndepli
nește sarcinile de producție, prin îmbunătățirea con
tinuă a calității lucrărilor pe care le execută. Este 
fruntaș în întrecerea socialistă.

Amfiteatrul institutului 
își așteapta oaspeții

Q

V
® nouă construcție mo

de; nă împodobește Petra- 
șar.iul: Corpul B al In; 
titutului; de mine împreu
nă cu frumosul amfitea
tru I

De peste doi ani de zi
le. constructorii șantieru
lui 6 au muncit fără pre
get noul complex so 
cial-d\dactic al institutu
lui de mine. Ca 
..MV acum au fost 
N^Etință căminul 
țese cu 330 de 
grupul de 
cca. 20 săli

urmare, 
date în 
studen 
locuri

laboratoare, 
de învăță-

mînt în corpul B iar 
cum, spațiosul amfiteatru 
cu 500 locuri.

Sala spațioasă, ferestrele 
mari, estrada, balconul — 
tot interiorul amfiteatru
lui a fost lucrat cu deo
sebită grijă de către 
constructori.

Prin darea în folosin
ță a amfiteatrului, Insti
tutul de mine din Petro
șani se îmbogățește cu un 
nou obiectiv valoros, care 
creează condiții bune de 
viață pentru studenți.

a-

Ieri dimineață, în sala Teatrului de stat a avut loc 
sesiunea extraordinară festivă a Sfatului popular oră
șenesc Petroșani consacrată celei de 
sări a proclamării Republicii Populare

In prezidiul sesiunii au fost aleși 
David, prim-secretar al Comitetului
partid Petroșani, Blaj Traian, președintele Comitetu
lui executiv al Sfatului popular orășenesc, Farkaș E- 
meric. Cotoț Iosif, Moldovan Mircea 
Cosim Ioan și alți deputați.

Anunțînd ordinea de zi a sesiunii, 
David, prim-secretar al Comitetului
partid, a dat cuvîntul tovarășului Blaj Traian care a 
prezentat în fața deputaților raportul „15 ani de la 
proclamarea Republicii Populare Romîne".

Cu inima plină de bucurie, a arătat vorbitorul în
tregul nostru popor muncitor sărbătorește la 30 De
cembrie împlinirea a 15 ani de 
blicii Populare Romîne stat al 
la orașe și sate.

Alungind monarhia masele
partid au înlăturat ultimul stîlp 
stituție care exprima cel mai fidel interesele burghe
ziei și moșierimii romîne precum și cele ale capita
lismului străin. Prin acest act poporul nostru a alun
gat din calea sa odioasa monarhie, care timp de peste 
80 de ani a jefuit țara acumulînd imense bogății din 
exploatarea sîngeroasă a celor ce muncesc.

Raportorul a vorbit în continuare pe larg despre 
succesele obținute de întregul nostru popor care, în
făptuind politica partidului, a transformat Republica 
Populară Romînă într-o țară înaintată cu o industrie 
puternică, cu o agricultură înfloritoare, cu un nivel 
de trai material si cultural tot mai ridicat pentru toți 
cei ce muncesc.

Deosebit de grăitoare sînt realizările obținute în 
anii puterii populare în Valea Jiului.

Sub dominația burgheziei Valea Jiului era bintuită 
de foamete si sărăcie. Muncitorii mineri trăiau veșnic 
în nesiguranța zilei de mîine. Numai în perioada 1929- 

1944 și-au pierdut viața în catastrofe miniere 220 mi
neri, iar sute și sute au fost schilodiri centru toată 
viața.

In anii puterii populare, prin grija deosebită a 
. partidului și guvernului, în scurtă vreme a fost stîr- 

pită rădăcina dureroasă a mizeriei. S-a schimbat ra
dical înfățișarea Văii Jiului, s-au schimbat condițiile 
de viață și de muncă ale minerilor.

Minele din Valea Jiului au fost modernizate, s-a 
lărgit capacitatea lor de producție, iar prin mecani- 

j zare s-a ușurat 
I mine noi, au
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însemnări de reporter

deschis 
Vulcan, 
închișR 
ultimii

fost
în

peste 2 mi-

Prkcpcrc, entuziasm, hotârlrc
De sus, din cabina dispeceru

lui, păienjenișul liniilor ferate ce 
se răsfiră pornind din cele două 
galerii de coastă ale Lupeniului, 
îți apar ca-n palmă. Din timp în 
timp, de pe gura galeriei „pline
lor" apar trenuri lungi ce se în
dreaptă unduind spre 
spre a-și vărsa
banda merdu flămîndă a prepa- 
rației. Unul cîte unul, vagonetele 
goale se înșiră, bubuind din 
tampoane, în fața celeilalte ga
lerii. Cîteva manevre scurte și 
un alt convoi de goale e gata să 
dispară în adîncul muntelui prin 
gura

culbutor,
conținutul pe

Da, astăzi minerului nu-i mai 
ajunge brațul. Ii este absolut ne
cesară priceperea de a stăpini 
tehnica ncuă. De mult au rămas 
în urmă acele vremuri cînd bra
țul minerului era totul. Pe vre
muri forța minerului era totul, 
căci altfel tîrnăcopul, rizna, sapa 
și lopata, erau moarte. Atunci 
cărbunele smuls din încleștarea 
muntelui, apărea la lumina slabă 
a lămpilor de benzină stropit de 

istovi- 
născuți 
sudoa- 
prețul

mult munea minerilor. S-au 
fost redeschise minele 
Lonea I și II care au 
de burghezie. Numai 
ani au fost investite
liarde lei pentru utilaje, construc
ții miniere, lucrări geologice etc.

Parale! cu dezvoltarea indus
triei cărbunelui, în Valea Jiului a

Vineri diminuata au continuat lu
crările sesiunii ordinare a Marii 
Adunări Naționale a Repubfidi 
Populare Roniite.

In lojile oficiale ai luat loc 
conducătorii partidului și statului

La sesiune au asistat Cuuaeroș. 
invitați — conducători ai unor ins
tituții centrale si organizații ob
ștești. fruntași in muncă din între
prinderile Capitalei, oameni de 
știință și cultură, ziariști.

Au fost prezenți șefi ai misiuni
lor diplomatice, acreditați in RJ*. 
Romînă. . ...

Ședința a fost deschisă de tova
rășul Ștefan Voitec. președintele 
Marii Adunări Naționale.

In continuarea discuției generale 
privind 
pe anul 
pu tații. 
Galați), 
nea Oltenia), Ștefan Kiss 
Cluj), Mihail Florescu 
Ploiești), Nicolae Giosan 
București), Matei Ștefan 
Argeș) și Traian Gîrba 
Crișana).

Toți deputății care au 
vintul au subliniat faptul 
tul prevăzut pentru 1963, 
getele din anii anteriori, 
melie trainică de venituri crescîn- 
de, provenite in proporție hotări- 
toare din acumulările bănești ale 
întreprinderilor și organizațiilor e- 
conoinice. Ei au relevat că 
nirea planului și bugetului 
pe anul viitor, va constitui 
înainte în lupta pe care 
muncii o duc pentru traducerea in 
viață a directivelor celui de-al III- 
lea Congres al P.M.R., pentru de- 
săvîrșirea construcției socialiste în 
patria noastră.

După încheierea discuției gene
rale. Marea Adunare Națională a 
adoptat prin vot secret Legea pen
tru aprobarea bugetului de stat al 

Republicii Populare Romîne pe a- 
nu* 1963, după ce proiectul de lege 
a lost citit și votat pe articole.

Ir> continuarea lucrărilor 
nii, s-a trecut la discutarea 
tu’ui doi al ordinei de zL 

Deputatul Mihai Suder. 
tru! economiei forestiere, < 
zentat proiectul Codului silvic.

Raportul comun al Comisiei pen
tru agricultură și silvicultură și al 
Comisiei juridice cu privire la 
dul silvic a fost prezentat de 
palatul Barbu Solomon.

La discuția generală asupra 
iectului Codului silvic au luat cu
vîntul deputății Nicolae Tațomir 
(regiunea Iași), Dumitru Lupșe (re
giunea Maramureș), Gheorghe Mo- 
nor (regiunea Suceava) și Alexan
dru Simo (regiunea Brașov).

In ședința de după amiază, în 
continuarea discuției asupra pro
iectului Codului silvic au luat cu
vîntul deputății Petre Jerca, (re-

vii'

proiectul bugetului de sta: 
1963 au luat cuvtntul de 

Constantin Tuzu (regiune» 
Constantin Drăgan (regia- 

(regiunea 
(regiunea 
(regiune-, 
(regiunea 
-regiunea

luat cu
că buge- 
ca si bu- 
are o te-

îndepli- 
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un pas 
oamenii

sesiu-
punc-

mjnis-

a pre-

Co- 
de-
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neagră a galeriei de coastă. 
Gata 1 Dați-i drumul 1 — se 
puternic glasul dispecerului 
scosese capul pe fereastra 

cabinei. Nu-s

♦

auzi 
ce-și 
întredeschisă a 
goale Ia puț !

După cîteva clipe, ultimul va 
gonet al convoiului se pierdea 
înghițit de întuneric, pentru ca 
după un timp totul să se repete 
din nou...

Cu fiecare tren, dispecerul tre 
ce în raportul său cîteva cifre. 
Cifre care reprezintă cărbunele•

ÎWrimis la ziuă de minerii Lupe- 
R^niului. Marea bătălie se dă în
•*

♦

adîncuri, în abataje, acolo unde 
cărbunele este smuls din somnu-i 
de milenii de brațul și pricepe
rea minerilor.
• ♦♦♦ • • • ♦ ♦

sudoarea muncii grele, 
toare, a celor ce păreau 
numai pentru a spori cu 
rea lor, și nu rareori cu
sîngelui și al vieții, bogăția celor 
ce stăpineau mina. Dacă minerii 
de azi ai Lupeniului vor să cu
noască fața de ieri a minei, mun
ca de rob a minerului, viața lui 
mai neagră de cit cărbunele, tre
buie să-i asculte neapărat pe 
Feher Vasile, pe Popa loan, pe 
Nagy Andrei și pe alții dintre cei 
care și-au făcut ucenicia în mi
nerit pe vremea cînd 
nu era decît 
nului, rob a! 
din cuvintele 
delete parcă 
pătrunde adîncul lor înțeles, îți 
dai seama cît de grea a îost acea 
luptă pentru ca minerul să de-

minerul 
rob. Rob al patro- 
adîncurilor. Și tot 
lor. rostite pe în- 

anume ca să poți

(Continuare în pag. 3-a)

că legislația 
instituită de 
ei de clasă.

giunea Oltenia) și Constantin San
du. (regiunea Argeș).

Vorbitorii au arătat 
silvică din anul 1910, 
burghezie in interesul
■. r mărea să apere profiturile dome- 
răilor regale, societăților particu- 
. ere. precum și alte altor mari 
proprietari de păduri, asigurîndu-le 
totodată și posibilități de exploata
re a pădurilor proprietate a sta
tului. Deși modificările aduse în 
anii regimului democrat-popular au 
îmbunătățit legislația silvică, s-a 
făcut simțită nevoia unui regim 
legal unitar pentru sectorul silvic, 
corespunzător condițiilor actuale 
cînd socialismul a învins definitiv 
in țara noastră la orașe și la sate. 
H au apreciat că principiile care 
->tau la baza proiectului noului Cod 
silvic, corespund întru totul nece
sității de a consolida și dezvolta 
mai departe economia forestieră,1 
-reocupării partidului pentru gos
podărirea rațională a resurselor 
erestiere ale țării și valorificarea 

integrală și complexă a masei lem
noase.

După încheierea discuției gene
rale asupra proiectului Codului sil
vic. Marea 
adoptat prin

Adunare Națională a 
vot secret legea Co-

dului silvic. după ce proiectul de
leye a fost citit și votat pe arti-
cole.

La punctul trei al ordinei de zi.
din însărcinarea Consiliului de
Stat, deputatul Grigore Geamănu 
a făcut propuneri pentru alegerea 
Tribunalului Suprem și pentru nu
mirea procurorului general al R.P. 
Romîne

Prin vot secret, au fost aleși to
varășii : Alexandru Voitinovici, 
președinte al Tribunalului Suprem, 
Barbu Solomon, vicepreședinte, Ion 
Comânescu. președinte al Colegiu
lui civil, George Elian, preșe
dinta al Colegiului penal. Ștefan 
Costăchescu, președinte al Colegiu
lui militar precum și alți judecă
tori ai Tribunalului Suprem.

Marea Adunare Națională, 
vot secret a hotărit numirea 
rășului Alexa Augustin ca 
curor general al R.P. Romîne.

Apoi 
Stat a 
pentru 
mative

prin
tova-

pro-

1961 pînă la 27 decem- 
care a fost aprobat prin 
de Marea Adunare Na-

secretarul Consiliului de 
prezentat proiectul de lege 
ratificarea decretelor nor- 
emise în perioada de la 29

decembrie 
brie 1962, 
vot secret 
țicnală.

Astăzi dimineață, în sala Palatu
lui R.P. Romîne, va avea loc în 
cadrul actualei sesiuni, ședința so
lemnă a Marii Adunări Naționale, 
consacrată celei de-a 15-a aniver
sări a proclamării Republicii Popu
lare Romîne. (Agerpres)

(In pagina a treia publicăm cu- 
vintarea deputatului Dumitru Dejeu, 
regiunea Hunedoara).(Continuare în pag. 3-a)

Bvassva :~=

Printre cele 11 cartiere noi care au fost ridisate în anii puterii populare în Valea Jiului se nu
mără și cartierul Livezeni-Petroșani. El cuprinde deja 67 de blocuri cu 1128 apartamente noi, iar alte 15 
blocuri cu 400 apartamente sînt în construcție urmînd a fi predate în lunile următoare.

IN CLIȘEU: Vedere din noul cartier, Livezeni Petroșani.
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40 de ani de la întemeierea Uniunii
Republicilor Sovietice Socialiste F

♦ 
f
♦

La 30 Decembrie 1922 a avut 
loc unul din cele mai importante 
evenimente din viața poporului 
sovietic. Republicile Sovietice 
naționale, create de naționalită
țile eliberate de Marea Revolu
ție din Octombrie, au format un 
stat unic, bazat pe egalitatea de
plină a tuturor naționalităților, 
a tuturor republicilor.

Răsturnind puterea moșierilor 
și capitaliștilor. Marea Revoluție 
Socialistă din Octombrie a li
chidat rădăcinile asupririi și vraj
bei naționale, creînd condiții 
pentru înfăptuirea politicii națio
nale leniniste de egalitate în 
drepturi, de prietenie și colabo
rare frățească intre popoare în 
toate domeniile vieții economice, 
de stat, culturale și social-poli- 
tice.

Întemeierea 
lor Sovietice 

ț proclamată de 
Sovietelor din 
cembrie 1922. 
fost făurit primul stat 
țional din lume al muncitorilor 
și țăranilor, măreț 
Iiticii naționale a 
tice. A fost făurit 
nic, care ocupă a 
din suprafața pămîntuluî, 
cărui teritoriu trăiesc peste 
de națiuni, grupuri naționale 
naționalități.

Statul sovietic este primul din 
lume în care a fost desființată 
pentru totdeauna exploatarea o- 
mului de către om. Aceasta a 
descătușat uriașa energie crea
toare a popoarelor sovietice ca-
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Uniunii Republici- 
Socialiste a fost 
primul Congres al 
U.R.S.S., la 30 de- 
Prin acest act a 

multina-

triumf 
puterii 
un stat 

șasea

al po- 
sovie- 
puter- 
parte 

a!
60
91

pe

seamăn, și-au ridicat țara 
culmi nebănuite. Cei 40 de ani 
de la crearea Uniunii Republici
lor Sovietice Socialiste sînt ani 
de succese fără precedent în is
toria omenirii. înfăptuind grandio
sul program elaborat de Con
gresul al XXII-lea al P.C.UJS, 
poporul sovietic creează în pre
zent baza tehnică-materială a co
munismului.

Imens este prestigiul pe care 
șl l-an cucerit popoarele Uniunii 
Republicilor Sovietice Socialiste 
în fața celor ce muncesc de pre
tutindeni. Uniunea Sovietică des
chide omenirii drum spre visul 
ei de aur, spre comunism. Uniu
nea Sovietică a inaugurat 
cuceririi 
turle a 
mice, a 
științei 
Uniunea 
șa sa forță în slujba 
bile a apărării păcii 
uneltirilor cercurilor 
imperialiste.

La cea de a 40-a aniversare a 
întemeierii Uniunii Republicilor 
Sovietice Socialiste, poporul ro- 
mîn, alături de popoarele marii 
familii frățești a țărilor socialis
te, de oamenii cinstiri de pretu
tindeni, iși exprimă admirația 
fată de uriașele succese obținute 
de marele popor frate sovietic, 
ho țări rea 
unitatea 
frunte cu 
lupta nobilă pentru victoria de
plină a comunismului și a păcii'

era 
spațiului cosmic — măr- 
uriașei ei puteri ecouo- 
uimitorului progres al 

sovietice, 
pune uria- 
cauzei no- 
împotriva 

agresive

și tehnicii 
Sovietică îți

de a întări neîncetat 
țărilor socialiste, Ir 
Uniunea Sovietică. în

Pe malul rîului Moscova...
Pe malul riului Moscova, în a- 

propiere de Kremlin, s-a început 
construirea unuia din cele mai 
mari hoteluri din Europa -— o clă
dire cu 11 etaje și 3 400 camere, 
cu fațada din ceramică și granit.

Hotelul va putea găzdui conco
mitent 6 000 de persoane, eare vor 
putea recurge aici la 
servicii — începînd 
rea de bilete pentru 
terminînd cu diferite
care. Parterul clădirii va fi ocu
pat în întregime de magazine.

Ih hotel va funcționa o eentrală 
telefonică automată cu 6 000 de 
numere și un garaj pentru 300 de

tot felul de 
cu cuinpăra- 
spectacole și 
operații ban-
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autoturisme. Cele două restauran
te ale hotelului vor putea deservi 
2 500 consumatori.

In incinta clădirii vor exista 
două săli de cinematograf ste
reofonic și eu ecran lat cu peste 
1000 de locuri. Intr-unui din cor
purile de clădiri va fi amenajat 
un teatru, a cărui sală de specta
cole va avea 3 000 de locuri.

Pe acoperișul plat vor fi ame
najate o braserie, terenuri de sport 
alei verzi pentru plimbare și lo
curi speciale de unde va putea fi 
admirată panorama orașului Mos
cova.

Construcția hotelului va ti ter
minată în 1965.

★

locul al doilea — în ce privește bolile con-

funcționa o singură școală de patru ani. As- 
aici funcționează trei școli de 8 ani, o școală 

ani și patru școli elementare. Iar oamenii își pot 
de sănătate la spitalul și policlinica satului, 

lucrează medici calificați.
știe eă Regiunea Transcarpatică este tinutul tă- 

păduri. In trecut însă această muncă era 
de multe nenorociri. Se muncea manual, 
numeroase făceau nenumărate 
puterii sovietice s-a schimbat

victime, 
radical și 
cînd rouă

Intr-un sat din Regiunea 
Transcarpatica

înainte de instaurarea puterii sovietice, satul Iasi- 
nea din Regiunea Transcarpatică (Ucraina) ocupa pri
mul loc în acest tinut în ce privește numărul de anal
fabet și 
tagioase.

In sat 
lăzi însă 
de li 
căuta 
unde

Se
ietorilor de 
aducătoare 
accidentele

In anii
munca muncitorilor forestieri. Dimineața.
încă nu s-a uscat pe iarbă, iar ceața mai învăluie 
crestele munților, spre exploatările forestiere pornesc 
nenumărate autocamioane transportind pe tăietorii de 
păduri. In loc de topoare ei au la dispoziție ferestraîe 
electrice. Iar deasupra pădurii a apărut un funicular. 
In Iasinea funcționează și marele combinat 
„Sovetskie Karpatî".

In același timp, lucrătorii sovhozului s-au 
pat și de organizarea creșterii animalelor. In
în fermele gospodăriei cresc peste 3 500 de vite cor
nute mari și 10 000 de oi.

S-a obținut o recoltă medie de 17 chintale de ce
reale la hectar, ceea ce a permis sovhozului să depă
șească considerabil planul de livrare a griului către 
stat.

La recoltare au fost folosite sute de camioane șk 
diferite 
rulantă 
început 
Potrivit

forestiec

preocu * 
prezent-

ilor a per- 
termen cu 
transportat 
de camioa- 
terminarea

mașini agricole. Munca s-a efectuat în bandă 
după care tractoarele au strîns paiele și au 
aratul pămintului pentru griul de primăvară, 
planului, secerișul și treieratul urma să se

termine In 20 de zile. Dar randa- 
nsentji ridicat a! mas ir 
mis reducerea acestui 
trei zile. Griul a fost 
zilnic de la arii cu 200 
ne. Iar a doua zi după
treieratului, 50 de tractoare au în
ceput să pregătească terenul pen
tru însămînțările de primăvară.

Sovhozul Karinsaldinski este una 
din cele 17 gospodării înființate în 
ultimii doi ani în stepele intele- 
nite 
însă 
șrtul 
crea
suprafața însămințată va ocupa 
această

din Turgai. Ele nu reprezintă 
deeît începutul. Pină la sfîr- 
anului curent, aici se vor 
alte 10 gospodării. In 1963. 

în
regiune 450 000 ha.

4

Construcțiile de locuințe 
în Tadjikistan

In Tadjikistanul sovie
tic, zilnic se mută în a 
parlamente noi, conforta
bile, în medie 50 de fa
milii de muncitori, 
ționari și țărani. In 
în orașele și satele 
blicii s-au construit
ximativ 400 000 m.p.

func-
1962.

repu 
apro 

su-

prafață locuibilă, adică 
de două ori mai mult de- 
cît în anii primului cinci
nal de după război (1946- 
1950) In afară de aceas
ta. din mijloacele col
hozurilor și din economiile 
personale ale țăranilor 
s-au construit peste 9 000 
de case.

MINE HIDRAULICE-GIGANT
bil. Pe aceste straturi au 
fost proiectate cîteva ase
menea mine-gigant. Ele vor 
fi întreprinderi cu înaltă 
mecanizare, unde combus
tibilul va fi extras ci^ 

. torul curentilor d 
de înaltă 
drumul 
cărbunele 
de mina 
tivitatea 
va fi de 
deeît în i

.©-----------

Zăcăminte de minereu de
Centrală

In bazinul Donet (U- 
craina) se construiește 
mina hidraulică „Samso- 
ncvski" — cea mai mare 
mină de acest fel din 
UR.S.S. Mina va începe 
să producă peste doi ani 
de zile, scotînd la supra
față 10 000 tone de căr
bune în 24 de ore.

In ultimii ani, geolo
gii sovietici au descoperit 
aici un nou zăcămînt bo 
gat în cărbune cocsifica-

in Asia
sovietici au 

pe teritoriile 
sovietice din

cu ^ju- 
^e^ apă

ifatA
presiune.
spre suprafaf' 

■ nu va fi al_ 
omului. Produc- 

muncii 
2,5 ori 
minele

minerilor 
mai mare 
obișnuite.

fier

Geologii 
descoperit 
Republicilor 
Asia Centrală zăcăminte
de minereu de fier.

Calculele preliminare au 
arătat că patru din noi 
le zăcăminte au o impor
tanță industrială: rezer
vele lor de minereu se 
ridică la peste 350 mi-

lioane de tone, ceea ce 
va asigura funcționarea 
unei mari 
metalurgice 
70 ani.

Au fost 
rezerve
cărbune cocsificabil. argi
le refractare și de ( alte 
minereuri necesare meta
lurgiei. \

întreprinderi 
timp de 50—

descoperite și 
industriale de

0-----

Noua clădire a universității 
din Baku

In partea deluroa
să a orașului Baku, 
capitala Azerbaidja
nului, se construiește 
noua clădire a Uni
versității „Serghei 
Kirov". Aici se va 
înălța 
rășel 
care 
procesul 
mint unde vor putea 
învăța 3 000 de stu- 
denți, patru cămine

Aici
un

se

adevărat o- 
clădirea în 

desfășoară 
de învătă-

pentru studenti cu o 
capacitate de 500 de 
locuri fiecare, un 
spital, o policlinică 
si un stadion. încă 
din acest an 2 000 de 
studenți de la facul
tățile de chimie, fi- 
zico-matematici, geo- 
logie-geografie și bio
logie își vor desfășu
ra activitatea în au
lele, laboratoarele și 
cabinetele noii elă-

diri a Universități 
„Serghei Kircv 
Baku.

Anul acesta in 
stituțiile de țnvi'k- 
mînt superior s. ix 
instituțiile speciale p» 
învătămînt medib - 3 
Azerbaidjan vor-, 
dia 26 000 de pei 
ne, sau cu 3 000 «W 
mult deeît anul tre
cut.

s la

Nimeni nu știe deocamdată cite 
vor ii in realitate — 12, 10 ori 
15. In orice caz, pe Irtiș, intre la
cul de munte Zaisan și Omsk, pe 
o distantă de aproximativ 2 00C 
km, se va construi o cascadă de 
hidrocentrale cu mai multe trepte.

Primele două trepte ale acestei 
cascade de mare putere — hidro
centralele Ust-Kamenogorsk și 
Buhtarma nu și fost construite. Ele 
slnt parcă solii viitorului, solii a- 
celor vremuri prevăzute de noul 
Program ai P.C.U.S., cind o mare 
de energie electrică va alimenta 
cu curent dătător de viată indus
tria, construcțiile, transporturile, 
agricultura...

Puterea potențială a cascadei de 
aur de pe Irtiș este uriașă — 
5 000 000 kW. Datorită belșugului 
de apă ea va produce 
proape 26 miliarde kW.

Intre Ust-Kamenogorsk și Semi
palatinsk se proiectează 
rea hidrocentralei Șulba — o ve
rigă importantă a cascadei. Ea va 
fi construită în delta riului Șui- 
binka. Locui a iest ales acolo un
de, riul spălind stîncile lanțului 
muntos iși adună și încordează 
iorfele și pentru a birui obstaco
lele din cale se îngustează acce- 
lerindu-și cursul.

Iată ce spun cifrele despre im- 
blînzirea Irtîșului lingă Șulba. 
Riul va fi zăgăzuit cu un barai 
de pămint inalt de 50 metri și 
lung de doi kilometri. Datorită

T reptele de aur ale Irtîșului

anual o-

construi-

nivelului Înalt de Înzestrare a 
șantierelor cu mașini și mecanis
me, Jucrdriie de pămint sini rela
tiv modeste; urmează să fie ex
cavate și deplasate circa 25 mi
lioane metri cubi de pămint. Ba
rajul va forma un lac cu o hmji- 
me de peste 125 km. și cu un de
bit de aproximativ 30 miliarde 
m.c. de apă.

Inginerii proiectant! al institutu
lui „Ghidro Proiekt" au ales pen
tru centrală In ioc de albia țiu
lui, un promontoriu ce pătrunde In 
acesta și pregătit parcă de natură 
special pentru construirea hidro
centralei.

— Am fost atrași de tipa abrup- 
care se ridică aproape verti- 
deasupra malului sting Înalt 
spune locțiitorul inginerului 
al proiectului, Piotr Rogacer.

!d 
cal

șef
Panta ei nordică este inaccesibilă, 
cea estică și vestică sint line, 
pufin înclinate. Panta estică este 
orientată ca Jafa“ spre bietul 
amonte, iar cea vestică spre bie
tul aval.

Din amplasarea centralei pe a- 
cest promontoriu vor rezulta mari 
avantaje economice : nu va ii per
turbată navigația, nu va f| nece
sar să se răpească o parte din 
suprafața rialul, nu va trebui să

de GHEORGHI BLOK

se sedimenteze an 
por ar.

Cind construcția 
și navele se vor

batardou tem-

va fi terminată 
Îndrepta spre 

nodul hidrotehnic de la Șulba, ele 
vor intra intr-o ecluză originală 
— o ecluză-lift, care va urca și 
cobori navele comerciale și de 
călători. De pildă, un vas intră 
In ecluză și ia loc alături de al
tele. Se Închid porțile, slnt puse 
in funcțiune motoarele puternice 
și atunci ecluza împreună cu apa 
■și vasele, trasă de cabluri de oțel, 
începe să se ridice ori să coboa
re.

In clteva minute, și nu in cfte- 
va ore cum se lnlimplă la o eclu
ză obișnuită, vasele slnt trecute 
In bietul amonte sau aval. Liftul 
ridică ori coboară sute de tone 
pină la înălțimea unei clădiri cu 
20 de etaje. O ecluză asemănă
toare a lost proiectată și pentru 
hidrocentrala Krasnoyarsk. unde în
cărcăturile vor fi ridicate la o 
Înălțime și mai mare.

Datorită faptului că la 200 km 
mai sus, pe cursul riului, se află 
imensa mare artificială Buhtarma, 
in care s-au contopit apele lacu
lui natural de munte Zaisan. hi
drocentrala de la Șulba va primi

prin tranzit de la hidrocentrala 
Ust-Kamenogorsk, cantități supli
mentare de apă vara și iarna cind 
se va resimți lipsă de apă.

Hidrocentrala de ia Șulba Iși 
va trimite energia prin liniile de 
înaltă tensiune industriei Kazah- 
stanului central, agriculturii Ținu
tului pămlnturilor desțelenite și in 
Altai.

După hidrocentralele de la Șulba 
pe cursul inferior, se vor construi 
hidrocentrala Semipalatinsk și 
două surori mai mici ale uriașului 
de pe Irtiș — centralele Beloka- 
menka și Izevstkovii.

In proiectele inițiale ale aces
tor centrale au fost aduse corec 
tive în sensul sporirii puterii lor 
globale.

Sporirea puterii n-a dus, cum 
era de așteptat, ia creșterea chel
tuielilor, ci, dimpotrivă, la redu
cerea lor. Betonul costisitor și-a 
cedat pozițiile pămîntuluî ieftin, 
accesibil și care există 
cantități nelimitate.

Barajele de pămint vor 
aici barajele deversoare
Dacă slnt ridicate, respectlndu-se 
toate cerințele hidrotehnicii, s-a 
dovedit că aceste construcții care 
par slabe la prima vedere, re
zistă la presiunea unor mari mase 
de apă fără să fie deteriorate

Centralele cascadei de pe Irtiș 
se construiesc pe perechi. Prima 
pereche — Ust-Kamenogorsk și 
Buhtarma — „conviețuiesc" per
fect și contribuie la creșterea pro
ducției de energie electrică. Cea 
din amonte reglează alimentarea 
cu apă, lasă să treacă mai multă 
apă prin turbinele sale in perioa
dele sărace in precipitații ale 
anului, ajutindu-și parcă vecina
cu o porție suplimentară de enet-
gie.

In afară de aceste patru cen-
trale și de cele două deja cons-

aici In

înlocui 
și fixe.

truite, cascada va îngloba și alte 
centrale. De exemplu, centralele 
Akjar și Omsk.

Belșugul de energie electrică pe 
care il va furniza cascada de aur 
de pe Irtiș deschide perspective 
noi nu numai industriei dar și 
agriculturii. Va fi trezită la viață 
vasta luncă inundabilă a Irtișu- 
lui, vor fi irigate pășunile. Cana- 
.e de irigație vor brăzda pămân
turile fertile ale Altaiuiui și aie 
Ținutului păminturilor desțelenite, 
vor fi inciuse in circuitul agrico. 
Alimentate cu apă, ele voi da h- 
coite mari, 
cate vor da 
riimaliere.

Navigația 
Irtîșului va
pă. Va apare o cale 
adincă de ia marea Buhtarma la 
Omsk, al cărei traseu va trece 
prinir-un lanț de lacuri pitorești.

Iar îermeie eiectriii- 
mai multe produse

pe cursul superior cu 
intra într-o nouă eta- j 

navigabilă "F



STEAGUL ROȘU

^cstaCfe scstiîâ & Statului 
popular orâșcncsc Petroșanir dezvoltată producția de ener- 

jpg electrică, transporturile, con
strucțiile, rețeaua de deservire a 
populației, industria locală.

La Paroșeni s-a construit termo
centrala care singură produce mai 
multă energie electrică decît toa
te centralele electrice din Romlnia 
burghezo-moșierească, la 
se construiește în prezent 
tantă uzină 
nelui cu o 
ne tone pe

Realizări
în Valea Jiului în domeniul ridi
cării nivelului de trai, material și 
cultural al oamenilor muncii.

Prin grija partidului și guver
nului se înfăptuiește un susținut 
program de construcții social-cul- 
turale. Din 1950 pînă 
peste 7000 de familii 
lor muncii din Valea 
primit locuințe noi, 

<Vj apărut orașe noi, 
tregi de t'

(Urmare din pag. l-a)

de preparare 
capacitate de 
an.
însemnate s-au

Coroiești
o 
a
3

impor- 
cărbu- 

milioa-

obținut

în prezent 
ale oameni- 

Jiului au 
confortabile, 
cartiere în

tregi de blocuri de locuințe care 
NOfi o nouă înfățișare Văii 
A sporit an de an salariul 
(muncitorilor mineri. Intre 
1962 salariile acestora au 
de peste trei ori, ei 
astăzi în primele rînduri ale cla
sei muncitoare ca nivel de sala
rizare.

Jiului, 
real al 
1951 — 

crescut
situîndu-se

Dacă în anul 1938 în Valea Jiu
lui exista numai o singură școală 
medie și 29 școli elementare, în

mezent aici funcționează 37 școli 
elementare și 4 școli medii, 3 școli 
profesionale, una de maiștri, o 
școală populară de artă. Numărul 
elevilor a crescut la aproape 17 000 
față de 3 600 citi erau în 1938.

Orașul Petroșani a devenit cen
tru universitar, prin înființarea In
stitutului de mine care pregătește 
cadrele superioare necesară indus
triei noastre miniere.

In anii viitori Valea Jiului va 
cunoaște o continuă dezvoltare și 
înflorire. Astfel se vor deschide 
mine noi la Dîlja, Paroșeni, Live- 
zeni, Bărbăteni și Hobiceni.

Producția de cărbune a Văii Jiu
lui va fi în 1975 de 12,1 milioane 
tone adică aproximativ cît va fi 
în 1965 producția de cărbune a în
tregii țări.

Se va extinde mult construcția 
de locuințe. In anul 1963 vor C 
construite 1400 apartamente, iar 
pînă în 1975 toate orașele și așe
zările miniere vechi vor fi recon
struite, rezolvîndu-se problema lo
cuințelor și asigurîndu-se termofi- 
carea tuturor localităților noastre.

Recent plenara C.C. al P.M.R. a 
adoptat planul economic pe anul 
1963. îndeplinind sarcinile trasate 
de partid pentru cel de-al patru
lea an al planului șesenal, vom 
face să se apropie și mai mult 
perspectiva desăvirșirii construc
ției socialismului și a ridicării tă
rii noastre pe culmile unde se ză
resc zorii minunați ai comunismu
lui.

Biblioteca centrală din orașul 1 ’ 
1 Petroșani este o realizare din 1 [ 

anii Republicii. Ea numără în '' 
prezent peste 24 600 de volume, ' 
iar numărul cititorilor bibliotecii !' 

I a crescut la aproape 3 500. Biblio- i' 
teca este înzestrată, de aseme- ' 

, ( nea, cu colecții de ziare și re- ' I 
;1 viste, valoros mijloc de docu- 1 î 
J i mentare. IN CLIȘEU : Muncitoa- i' 
' rea Malama Maria răsfoind una ' 
' i din colecțiile bibliotecii. ,1

Blocuri noi
Săptămîna aceasta, constructorii 

au prezentat pentru receptionare 
noi blocuri de locuințe. Printre 
acestea se numără blocul B cu 
40 apartamente de la Petrila, blo
cul B — VIII cu 32 apartamente 
de la Livezeni-Petroșani și blocul 
E-l cu 30 apartamente de la Bra- 
ia-II lupeni.

Paraleli cu aceasta, la diferite 
șantiere se lucrează din plin la fi
nisajele interioare ale blocurilor 
care urmează să fie predate în pri
mele săptămâni ale noului an. 
Dintre acestea, intr-un stadiu a- 
vansat se află blocurile C-Petrila; 
1, 3, 5 și 6-B Petroșani și E-2 Lu
peni Totodată, ps șantierele Pe- 
trila. Petroșani și Lupeni se exe- 

H^tâ în continuare lucrări de dez

voltare j capacității centralelor 
termice, pentru a se putea asigura 
o bună încălzire a blocurilor pe 
măsura predării lor în folosința.

Lucrările sesiunii Marii Adunări Naționale

Cuvîntul deputatului Dumitru Dejeu
In cei 15 ani care au trecut de 

la proclamarea Republicii Populare 
Romine, ca urmare a uriașelor 
transformări revoluționare care au 
avut loc în patria noastră, o pu
ternică înflorire a cunoscut și re
giunea Hunedoara.

■ Prin traducerea, in viață a po
liticii leniniste a partidului de in
dustrializare socialistă a țării, bo
gățiile naturale ale regiunii sînt 
tot mai din plin valorificate. Au 
luat un puternic avînt industria 
extractivă a cărbunelui, minereuri
lor feroase și neferoase, industria 
siderurgică, precum și industria 
constructoare de mașini și chimică 
întreprinderile de construcții-mor- 
taj și altele.

In perioada 1951—1962. in re
giunea Hunedoara s-au investit 
peste 16 miliarde lei pentru cons
truirea unor puternice obiective 
industriale, de o deosebită impor
tanțe pentru economia națională, 

j In anii Republicii, la Hunedoara 
| au intrat în funcțiune prima uzină 
! cocso-chimică din țară, cu patra 
; baterii de cocsificare și secțiil? 
1 chimice aferenete de prelucrare a 
I gudroanelor. noi furnale printre 
' care cel de 1000 mc., fabrica de 

aglomerare, laminorul Blunting, noi 
cuptoare Martin de 400 tone, tur
nătorie de iingotiere. laminorul 

<te 659 mm etc.
Pe baza acestor noi obiective in

dustriale producția de fontă a 
crescut, față de anul 1950, de a- 
proape 6 ori. cea de oțel de 8,5 
ori. iar cea de laminate finite pline 
de 34 ori. Prin intrarea în funcțiu
ne a unui nou obiectiv, în anul 
1963 va crește producția de lami
nate finite.

In industria extractivă au fost 
valorificate noi rezerve de căr
bune cocsificabi! și minereuri ia 
vederea asigurării bazei de mate
rii prime a industriei metalurgice. 
Au fost deschise mine noi, au fost 
dezvoltate și modernizate exploată
rile miniere și s-a introdus pe 
scară largă tehnica nouă. Ca ur
mare, producția de cărbune a re
giunii a crescut de peste 2 ori 
fată de anul 1950, iar cea de mi
nereu de fier de peste 5 ori

Paralel cu dezvoltarea în ritm 
susținut a industriei, au fost ob
ținute importante realizări și în 
domeniul construcțiilor de locuințe 
si social-culturale. In regiune au 
fost construite orașe noi la Uricani.

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

Pricepere, entuziasm.
(Urmare din pag. l-a)

vină stăpin pe munca și pe viața 
lui !

Iar brațului minerului a trebuit 
să i se alăture, în noile condiții 
un element nou: priceperea. Price
perea de a mfnui havezele, perfo
ratoarele moderne, locomotivele 
subterane, priceperea de astăplnl 
si dirija povara adîncurilor cu mij
loacele susținerii modeme.

Nici nu putea fi altfel, căci 
dacă astăzi toafe minele Văii Jiu
lui pot fi denumite adevărate uzine 
subterane, apoi între ele, mina 

Lupeni ocupă primul loc. Kilome
tri întregi de crațere străbat ma
rile frontale ale Lnpeniului. perfo
ratoarele moderne, ciocanele pneu
matice de abataj au sporit pute
rea brațului minerului. In anul pe 
care-I încheiem, minerii Lupeniului 
au făcut cunoștință cu noi utilaje 
de randament tot mai mare. Tn 
frontalele sectoarelor II, IV A, IV 
B au fost introduse transportoare 
de un nou tip, blindate. Față de 60 
tone pe oră cit era capacitatea de 
transport a celorlalte transportoa
re. cele blindate transportă intr-o 
oră 150—200 tone de cărbune. In 
plus transportoarele blindate per
mit ca pușcarea cărbunelui să se 
facă direct pe ele, evacuind astfel 
75—80 la sută din pușcare fără lo- 
pătare. in afară de aceasta, avan
sarea lor, pe măsura înaintării fron

tului de fucni. se execută fără de- 
montre, prin împingere. Multe bri
găzi dovedesc o adevărată măes- 
trie in folosirea acestor utilaje, și 
această măestrie se măsoară in ran
damente Înalte, mereu mai înalte. 
Elementele metalice de susținere 
folosite larg in abataje și galeriL 
mașinile moderne de perforat ilu
minarea fixă a locurilor de muncă 
dau abatajelor Lupeniului un as
pect modern.

Minerii Lupeniului iși vor aduce 
multă vreme aminte de un episod 
din lupta pentru realizarea înainte 
de termen a planului pe 1962, luptă 
in care priceperea de a folosi teh
nica nouă și-a spus cuvîntul hotă- 
rîtor. Nu de multă vreme, intr-unui 
din frontalele sectorului IV B a 
fost introdus un plug de cărbune. 
Un utilaj nou, pe care minerii nu-l 
cunoscuseră încă. Primele încercări 
au fost departe de a răspunde aș
teptărilor. Atunci, unul dintre cei 
mai buni mineri ai Lupeniului, brl- 
qadlerul Ghioancă Sabin din sec
torul III a cerut să lucreze in aba
tajul cti plug. S-a despărțit de co
lectivul sectorului fruntaș pe mi
nă, de brigada cu care s-a situat 
lună de lună în fruntea întrecerii 
și a plecat ia noul Ioc de muncă. 
Priceperea lui de miner de frunte 
a rodit într-o minuțioasă organi
zare a muncii, în atragerea tuturor 
minerilor la muncă spornică. Rezul
tatul ? Randamentul pe abataj a 
crescut în luna noiembrie la 6,24 
tone pe post, ca fn decembrie să 
urce și mai mult — la 7,35 tone pe

(regiunea Hunedoara)
Calan și Cugir, iar orașele Hune
doara, Petroșani, Vulcan, Lupeni. 
Deva, Brad și altele își schimbă 
de la an la an înfățișarea datorită 
noilor cartiere cu blocuri moder
ne ce se ridică In locul căsuțelor 
dărăpănate moștenite din trecut.

In afară de acestea, s-au cons
truit Institutul de mine din Petro
șani, în care învață peste 1 300 de 
studenți, grupurile școlare din Hu
nedoara și Lupeni, precum și un 
mare număr de școli. cluburi, cămi
ne culturale, cinematografe, unități 
medico-sâni tar?, complexe sportive.

In acțiunea de infrun -ețare a 
orașelor și satelor, organele locale 
nu s-au limitat numai la fondurile 
prevăzute în buget. Prin contribu
ția cetățenilor, s-a realizat un im
portant voium de lucrări de ame
najări și întrețineri de parcuri și 
zone verzt de reparații, pavări d? 
străzi și trotuare și alte lucrări 
in valoare totală de peste 17 mi
lioane lei.

Ocupindu-se de activitatea des
fășurată pentru realizarea sarcini
lor izvorîte din Directivele celui 
de-al IlI-lea Congres al P.M.R.. 
privind eficienta investițiilor, vor
bitorul a arătat că întreprinderile 
de construcții au luat măsuri pen
tru scurtarea termenelor de exe
cuție, reușind să dea în funcțiune 
unele obiective înainte de terme
nul planificat De asemenea, la 
construcțiile de locuințe s-au făcut 
unele progrese privind scurtarea 
duratei medii de execuție, deși în 
această direcție mai sînt multe de 
făcut.

A fost intensificată activitatea de

acestor elemtente de construcții din 
alte regiuni.

Structura veniturilor și cheltuie
lilor bugetare pe anul 1963, prezen
tată spre examinare Marii Adunări 
Naționale, exprimă esența nouă,_ 
socialistă a bugetelor noastre, re
flectă politica partidului nostru 
pentru înflorirea patriei, pentru ri- 
dicarea continuă a nivelului de 
trai material și cultural al poporu
lui, politica de pace a statului nos
tru.

Volumul sporit al veniturilor și 
cheltuielilor va asigura și în re
giunea Hunedoara finanțarea în în
tregime și la timp a tuturor ac
țiunilor economice și social-cultu
rale. Cheltuielile înscrise în proiec
tul de buget al regiunii pe anul 
1963 cresc, comparativ cu execu
ția preliminată pe anul 1962, cu 
circa 14 la sută; aceasta, în spe
cial, ca urmare a sporirii cheltuie
lilor p-jntru finanțarea investițiilor.

Planul de investiții al sfatului 
popular regional pe anul 1963 în
sumează un volum de lucrări de 
aproape 270 milioane lei — din 
care pentru construcții de locuințe 
161 milioane lei. Realizarea aces
tui volum sporit de construcții va 
fi posibilă printr-o mai bună orga
nizare a muncii pe șantierele de 
construcții, prin eliminarea lipsu
rilor ce s-au manifestat în activi
tatea noastră.

Vom lua toate măsurile necesare 
în vederea realizării sarcinilor de 
plan pe anul 1963.

sistematizare a localităților, avîn- 
du-se la bază studiile pentru preci
zarea profilurilor social-economice 
ale acestora. Vom acorda o aten
ție sporită organizării mai bune a 
muncii pe șantiere, precum și do
tării acestora cu utilajele necesare 
industrializării lucrărilor de cons
trucții. Pentru aceasta este nece
sar să fim sprijiniți mai mult de 
Comitetul de Stat pentru construc
ții, Arhitectură și Sistematizare și ♦ 
Comitetul

Fată de 
trucții pe 
cutăm in 
ne, este necesar ca Ministerul In- 
dustriei Construcțiilor să studieze 
posibilitatea organizării producției 
de prefabricate din beton la între
prinderea Bîrcea, ceea ce va înlă
tura cheltuielile pentru transportul
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Din carnetul corespondentului

de Stat al Planificării, 
volumul mare de cons- 

care va trebui să-1 exe- 
anii următori în regiu-
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impresii. La fișier, 
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nerilor, iăcind-o mereu mai sporni- J 
că. Minerii au devenit cunoscători t 
pricepuți ai tehnicii inaintate, mi- » 
neri de nădejde ai patriei noastre 
noL socialiste.

☆

post. Ghioancă Sabin, unul din mi
nerii comuniști ai Lupeniului, a 
pus umărul acolo unde era mai 
greu. Și I-a pus cu succes, așa cum 
au iăcut în atitea rînduri multi 
dintre tovarășii luL

Tehnica nouă a pătruns adine in 
abataje, infrumusețind munca mi-
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15-a aniversare a Republicii, el face » 
calcule care scot la lumină price
pere, entuziasm, hotărîre în lupta 
pentru îndeplinirea sarcinilor eco
nomice puse de partid.

— Aproape 40 000 tone de căr
bune cocsificabil peste planul a- 
nual I

In cabina 
pare să se 
trasnportului 
principalele galerii. Aici însă 
simte mult mai mult: pulsul mun
cii întregii mine. Din cind în cînd 
dispecerul e nevoit să-și facă timp 
pentru a pune mina pe telefon să 
anunțe vești îmbucurătoare.

— Sectorul III șî-a realizat pla
nul cu 40 de zile înainte de termen 
— a anunțat el Ia 20 noiembrie.

— întreaga mină și-a îndeplinit 
pianul anual — a anunțat el la 24 
decembrie.

Iar acum, cînd minerii celei mai 
mari exploatări carbonifere se pre
gătesc să sărbătorească cea de-a

dispecerului, munca 
rezume la dirijarea 

la suprafață și pe 
se

j
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„Policlinică 
pe roate*

Ir complexul C.F.R. Petroșani a 
poposit recent un tren sanitar, 
pentru a tace vizita medicală a- 
nualâ a ceferiștilor ce veghează 
la siguranța circulației. Ce este a- 
cest tren sanitar ? El se compune 
din. 8 vagoane înzestrate cu apa- 
rctura medicală modernă care for
mează în adevăratul sens al cu- 
vintului „o policlinică pe roate". 
Vizitind trenul sanitar rămii 
inimoase 
coridoare, 
curățenie

Iată-ne
rescu Fiorin cu cei 20 de salariafi 
Întocmesc fișele ceferiștilor pentru 
cabinetele medicale respective. La 
cabinetul oitalmoiogic dr. Geor
gescu Corina il examinează pe ma- 
r.evrantul Pasăre Vasile. Drumul 
nostru a continuat apoi la cabi- 
r.etul O.R.L. Aici dr. Glodeanu 
Liviu consultă pe acarul Blaj Ius
tin de la stafia Bănită. In ciuda 
celor peste 47 ani pe care Ii are, 
datorită asistenței medicale acor
dată an de an, acarul Blaj poate 
Si ir: prezent să facă față cu suc
ces sarcinilor de serviciu. De ia 
C RL. am poposit în laboratorul 
de analiză unde dr. Ciuvică Or- 
lansa și laboranta Vleanu Maria 
tocmai luau singele pentru ana
liză manevrantului Barna Ioan. A- 
lături de acest laborator 
alt laborator unde se fac 
setiologice și 
tr-un adevărat

In cabinetul 
dr. Cravcincos 
cu atenfie la 
imaginea pulmonară a unui cefe
rist. Am vizitat apoi și celelalte 
secții. Peste tot aceeași afecțiune, 
peste tot cuvinte de mulțumire din 
partea pacientilor. Trebuie să mai 
spunem că Întreg personalul de la 
trenul sanitar se simte ca acasă. 
Aici există dormitoare, sală de 
mese și o bibliotecă. Activitatea 
acestei „policlinici pe roate" e 
vastă după cum ne spunea însuși 
tov. dr. Glodeanu Liviu.

— Noi mergem în fiecare colț 
al tării. Pînă acum am efectuat 
peste 15 000 consult ații persona
lului ce veghează ia siguranța cir
culației pe calea ferată.

S. BASARAB 
corespondent

biochimice 
spital, 
radiologie 
Dumitru
aparatul Rontgen,

se află 
analize 
ca în-

tînărui 
urmărea
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Ecouri la scrisoarea de răspuns adresată de N .S. Hrușciov
lui Adenauer

Brazilia își dezvoltă 
cu țările

relațiile comercii/^ 
socialiste

1-3
it

R. P. Romine.
Stoian, consilier al
R.P.R. în U.R.S.S., 
larg despre realiză- 
în anii care au tre-

Reunim consatrată 
celei de-a XV-a anieersăn 

a B. P. taine
MOSCOVA 28 (Agerpres); 

TASS transmite :
La 27 decembrie la Moscova 

a avut loc o reuniune consacra
tă celei de-a 15-a aniversări a 
proclamării

Gheorghe 
Ambasadei 
a vorbit pe 
rile obținute
cut de Ia instaurarea Republicii 
în domeniul industrial, cultural, 
și al ridicării bunăstării poporu
lui.

Despre transformările adînci 
petrecute în agricultura R. P. Ro
mine a vorbit • Sabin Nica, di
rector adjunct al Institutului 

• central de cercetări științifice 
> în domeniul agriculturii al R.P.R., 
, care 
i tația 
’ tru
, politice și științifice.

VARȘOVIA 28 (Agerpres).
Scrisoarea de răspuns a șefului 

guvernului sovietic, N. S. Hruș
ciov, adresată cancelarului Ade
nauer a fost primită în Polonia cu 
viu interes.

Ziarul „Trybuna Ludu" subliniază 
în comentariile sale că propunerile 
Uniunii Sovietice constituie o ba
ză de nădejde pentru încheierea

Tratatului de pace cu Germania și 
normalizarea 
accidental.

Premierul
Warszawy', 
cu răbdare i 
pentru ce situația din Berlinul oc
cidental este anormală și pentru 
ea trebuie să fie reglementată 
interesele Germaniei și ale păcii 
întreaga lume.

situației din

sovietic, scrie 
explică simplu 

și pe înțelesul

Berlinu’

„Zycie 
și clar, 
tuturor,

ce 
în 
în

se află la Moscova la invi- 
Societății unionale pen- 

răspîndirea cunoștințelor

28 Ager

și-au început 
coordonare a 
socialiste ale 

creat recent

economiei Bra- 
declarat că în perioada 
ca urmare a reducerii 

la mărfurile exportate 
pierdut peste două nd 

au

ministru și ministru 
externe al Braziliei 
care a luat cuvîntul 
care a avut loc cu

ce mari prejudicii 
ziliei. El a 
1953-1961, 
prețurilor 
Brazilia a
iiarde dolari. Aceste pierderi 
crescut în mod deosebit în ultimii 
trei ani. Anual ele au depășit 
suma de 500 milioane dolari

Sporirea schimbului comercial c. 
țările socialiste, a declarat Lima 
corespunde intereselor superioaie 
ale Braziliei. Ei nu se bazează pe 
motive politice sau ideologice ci 
numai pe avantaje economice ie> 
cîproce

RIO DE JANEIRO 
pres)

La 28 decembrie 
lucrările Grupul de 
comerțului cu țările 
Europei de răsărit,
printr-o hotărîre a guvernului Bra
ziliei. Primul 
al afacerilor 
Hermes Lima, 
la ceremonia
acest prilej, a subliniat necesita
tea lărgirii legăturilor comerciale 
ale Braziliei cu țările socialiste

Hermes Lima a demonstrat apoi 
prin fapte concrete că comerțul 
numai cu țările „tradiționale" adu-Aprobare deplină în R. D. G.

Democrată Germană. Acest docu
ment important, pătruns de grija 
pentru menținerea păcii generale, 
s-a aflat în centrul atenției presei 
democratice berlineze din 28 de 
cembrie. „Neues Deutschland" a 
publicat în prima pagină textul 
integral ei scrisorii lui N. S. Hruș
ciov.

Celelalte ziare berlineze au pu
blicat în prima pagină o amplă ex
punere a scrisorii lui N. S. Hruș-

BERLIN 28 (Agerpres).
Scrisoarea președintelui Consi

liului de Miniștri al U.R.S.S., N.S. 
Hrușciov, adresată cancelarului A- 
denauer, în care se subliniază ne
cesitatea imperioasă a reglementă 
rii pașnice a problemei germane și 
p preîntîmpinării unei noi catastrofe 
militare, a fost primită cu o mare 
înțelegere și aprobare în Republica

Dezvoltarea televiziunii în U.R.S.S

Q

Declarația președintelu J. Goulart-f
Rlfo DE JANEIRO 28 (Agerpres)
Joao Goulart, președintele Bra

ziliei, a făcut o declarație în care 
n subliniat că anul 1963 va intra 
în istoria Braziliei ca un an al 
învățămîntului

Actualmente. declară Goulart, 
analfabetismul ridică mari obsta
cole în calea participării populației 
la viața politică, economică șt so
cială a țării. El a informat că din 
cei 40 milioane de locuitori caro

au depășit
de milioane ___ _______ ...____
tutea constituției ei sînt lipsiți dfl^ 
dreptul de vot. Din cei 14 milioa- ’ 
ne de copii brazilieni de vîrstă 
școlară numai jumătate frecventea
ză școala. Rețeaua școlară se află
tn stare de delăsare și înapoiere

Goulart a declarat că a fost 
elaborat un plan trienal de com
batere a analfabetismului.

vîrsta de 18 ani, •• 
sînt analfabeți. Iri vir-

MOSCOVA 28 (Corespondentul 
Agerpres Al. Stark, transmite:)

Acum cîteva zile, în timpul 
transmisiei uneia din cele mai 
populare emisiuni ale studioului 
de televiziune din Moscova, „Șta
feta noutăților", prezentatorul a 
anunftt: „Dăm legătura cu Sverd- 
lovskul".

Telespectatorii din Moscova, 
Kiev, Leningrad, Vilnius, Riga și 
din alte orașe din U.R.S.S. au avut 
posibilitatea să urmărească pentru 
prima oară o emisiune din Ural. 
Studioul din localitate a prezentat

DELHI. — Combinatul metalur
gic de ia Bhilai, construit in India 
cu ajutorul Uniunii Sovietice, a în
deplinit la 26 decembrie — cu cinci 
zile înainte de termen — planat 
anual al producției de oțel — a- 
nunță ziarele centrale din India. 
Bhilai, scrie „Times of India", este 
singura întreprindere metalurgica 
din sectorul de stat al economiei 
Indiei care a îndeplinit planul a- 
nual.

KUALA LUMPUR. — Primul mi
nistru al Malayei, Abdul Rahman, 
a declarat la 27 decembrie că, „în 
ciuda tulburărilor din teritoriile si
tuate în nordul insulei Borneo, la 
31 august va fi creată Federația 
Malaieză". In declarația sa, Abdul 
Rahman a încercat din nou să pre
zinte Federația Malaieză, care este 
un instrument al colonialiștilor en
glezi pentru a-și menține pe mai 
departe pozițiile în Asia de sud- 
est, drept „calea cea mai bună 
pentru dobîndirea independenței de 
către teritoriile ce urmează a fi 
incluse în ea" (Malaya, Singapo
re, Sarawak, Brunei și Borneo de 
nord)

KUALA LUMPUR. — Potrivit de
clarațiilor unui purtător de cuvînt 
al Consiliului sindicatelor din Ma
laya, un număr uriaș de muncitori 
din alte ramuri economice vor de
clara grevă generală în semn de 
solidaritate cu muncitorii din trans 
porturile feroviare. După cum re
latează corespondentul agenției 
AP, 14 000 de muncitori din trans
porturile feroviare din Malaya se 
găsesc in a cincea zi de grevă, 
care a fost declarată în semn de 
protest împotriva salariilor scăzu
te si condițiilor insuportabile de 
muncă". 

un reportaj de la cunoscuta uzină 
„Uralmaș". Calitatea imaginii a 
fost foarte bună.

In prezent aproape întreaga par
te europeană a teritoriului sovie
tic este legată prin relee de tele
viziune. Studioul central de televi
ziune din Moscova poate transmite 
direct reportaje din Kazan. Perm 
și apoi din sudul U.R.S.S., din Sem- 
fercpol.

Intrarea în funcțiune a noilor 
relee de televiziune a făcut ca 
numărul telespectatorilor sovietici 
să crească cu multe milioane.

CAIRO. — Delegația Republicii 
Populare și Democratice Algeriene 
în frunte cu Mohammed Khider, 
secretar general al Biroului Politic 
al Frontului de Eliberare Națională 
din Algeria, își continuă vizita în 
țările arabe. Membrii delegației au 
vizitat Kuweitul și Arabia Saudită 
iar în prezent se află în Republica 
Arabă Siria.

NDOLA. — De 10 luni continuă 
greva declarată de 500 de munci
tori aiiicani de la uzinele de cupru 
din Xdola.

MANILA. — Corespondentul a< 
gentiei U.P.I. la Manila anunță că 
întrunirea miniștrilor statelor mem- 
b-e ale Asociației statelor Asiei 
de Sud-Est, ce urma să aibă loc 
luna viitoare, a fost amînată.

PARIS — In localitatea Hyeres, 
an fost arestați recent și dați in 
'udecată mai mulți comerciant! 
membri ai organizației poujadiste 
asupra cărora au fost găsite im
portante cantități de explozibile. 
Gei arestați urmăreau să dinami
teze o serie de clădiri oficiale din 
localitate și să pregătească „un a- 
devărat război" Împotriva musul
manilor algerieni din regiune, și 
chiar „împotriva comuniștilor".

LIMA. — Agenția United Press 
International anunță că junta mi
litară guvernamentală din Peru a 
extins starea excepțională pe timp 
de 30 de zile și asupra provinciei 
Cuzco Starea excepțională decla
rată anterior în provinciile Junln 
și Pasco a survenit după intensifi
carea acțiunilor populare împotri
va exploatării, concedierilor și sa 
lariilor mizere.

ciov.

—=©=—

Devalorizarea pesoului 
columbian

NEW YORK 28 (Agerpres).
Președintele Columbiei a semnat j 

legea cu privire la devalorizarea ( 
pesoului columbian. După cum a- 
nunță agenția Associated Press, 
noul curs de schimb al monedei 
columbiene est? de 9 pesos pentru 
un dolar în loc de 6,7 pesos cum 
era în trecut.

........ ........ —-------

LIBERTATE LUI J. ALEXIS
PARIS 28 (Agerpres).
Reprezentanți ai intelectualității 

dm Fianța au adresat o scrisoare 
președintelui statului Haiti în care 
cer eliberarea imediată din închi- 
soaie a cunoscutului scriitor hai- 
tian, luptător pentru libertatea po
porului său, Jacques Alexis. Au
torii scrisorii, printre care scriitorii 
Andre Maurois, Andre Wurmser

Sfîrșit de
Oocherii din S. U. A. 

continuă greva
NEW YORK 28 (Agerpres).
In cadrul grevei docherilor de pe 

coasta Atlanticului și golful Mexi
cului din S.U.A. a avut loc la 26 
decembrie un prim incident. La 
Galveston, statul Texas, un grup 
de spărgători de grevă a încercat 
să treacă linia pichetelor greviști
lor pentru a descărca niște lăzi cu 
banane de pe un vapor aflat în 
port. Greviștii i-au oprit pe spăr
gătorii de grevă, dar aceștia au 
primit sprijin din partea politiei.

Agenția United Press Internatio
nal anunță că potrivit declarației 
unui conducător a grevei doche
rilor, aceasta „își manifestă o efi
ciență de sută la sută pretutindeni 
de-a lungul coastelor Atlanticului".

Sporesc profiturile trusturilor
— scade nivelul de trai 

al poporului francez
PaP.IS — (Corespondentul Ager

pres, Georges Dascal, transmite).
Deși, potrivit datelor publicate 

de serviciile de statistică, produc
ția industrială a Franței a crescut 
în 1962 cu 8,8 la sută față de 
1961, situația clasei muncitoare 
franceze nu s-a îmbunătățit. In 
schimb au crescut profiturile mo- 
nopoliștilor. Numai in primele opt

Abuz grosolan al
MOSCOVA 28 (Agerpres).
Ambasada U.R.S.S. din Washing

ton a remis Departamentului de 
Stat al S.U.A. un protest în legă
tură cu reținerea ilegală a cetă
țeanului sovietic V. I. Karațub de 
către autoritățile polițienești ame
ricane.

In nota adresată la 25 decembrie 
ambasada subliniază că așteap-

Jean Paul Sartre, W. Pozner, A- 
lain Rene, adresează opiniei pu
blice chemarea de a-și ridica glasul 
’n apărarea lui Alexis, autorul cu 
noscutelor romane „Generalul soa
re" și „Copacii — muzicanți". Ja
cques Alexis a fost aruncat în 
închisoare în luna aprilie 1961. dată 
de la care nu se mai știe nimic 
despre el.

an in lumea capitalistă
luni ale acestui an, marile trusturi 
capitaliste și-au sporit cifra de a- 
faceri cu 12,3 la sută. Din 1958 
profiturile înregistrate de 305 mari 
monopoluri capitaliste s-au dublat 
Profiturile trustului de construcții 
electrice „Thompon-Houston" au 
crescut în 1961 cu 129 la sută față 
de 1958. In aceeași perioadă „Pe- 
chiney", cel mai mare trust din 
industria chimică franceză, și-a 
sporit profiturile cu 87 la sută față 
de 1958. In patru ani, trustul pe
trolier „Esso-Standard" și-a majo 
rat profiturile cu 206 la sută. To
talul capitalurilor a 500 mari trus
turi a crescut cu 94,4 la sută. Po
trivit ziarului patronal „Entreprise" 
aceste 500 mari trusturi reprezintă 
0,03 la sută din numărul întreprin
derilor capitaliste, ele întrebuin
țează însă 14,8 la sută din mîna 
de lucru industrială și comercială 
și produc 34 la sută din produsul 
național.

In același timp însă, prețurile 
cresc continuu. Față de 1958. pre
turile bunurilor de consum au cres
cut anul acesta în medie cu 20 la 
sută, în timp ce salariile n-au fost 
majorate decît cu 12 la sută.

Greva lucrătorilor poștali 
din Franța

PARIS 28 (Agerpres).
La miezul nopții spre 28 decem

poliției americane
tă ca Departamentul de Stat să ia 
măsuri necesare pentru a nu mai 
nermite pe viitor, repetarea unor 
asemenea cazuri de abuz grosolan.

In notă se arată că V. I. Kara- 
tub, care s-a aflat zilele acestea 
la Chicago în vederea unor tratîK 4 
five cu una din firmele comerciale 
americane a fost reținut pe stradă 
de polițiști, în timp ce se întorcea 
la hotel.

Toate protestele legitime ale lui 
Karațub și cererea sa de a i se 
da posibilitatea să ia legătura cu 
consulul sovietic de la Washing
ton au rămas fără răspuns. La sec
ția de politie el a fost reținut pînă 
a doua zi la ora 9 dimineața iar 
după aceea adus în fața unui tn- 4 
bunal unde a fost acuzat de „în-^H 
călcarea ordinei publice'. V.
Karațub a fost eliberat 
tribunalul nu a avut nici un 
de dovezi pentru a-1 trage la răs
pundere.

brie, pe tot cuprinsul Franței a în
ceput greva de 24 de ore a lu
crătorilor poștali declarată la che
marea celor două uniuni sindicale 
— Confederația Generală a Muncii 
și Confederația Franceză a oameni
lor muncii creștini. Lucrătorii de 
la telecomunicații au hotărît să 
lecurgă la greva generală în legă
tură cu refuzul guvernului de a le 
satisface revendicările privind îm
bunătățirea condițiilor de muncă și 
majorarea salariilor.

Potrivit știrilor sosite la Paris, 
qreva lucrătorilor poștali a luat 
o amploare foarte mare.

Scade producția de nave 
a Angliei

LONDRA 28 (Agerpres).
„In fața industriei de construcții 

navale din Anglia se deschid pers
pective sumbre" — scrie Denis 
Rebbeck, președintele federației 
patronilor din industria navală, în 
ziarul „Lloyd List and Shipping 
Gaze".

Din cauza lipsei de comenzi pen
tru șantierele navale, arată auto
rul articolului, producția de nave 
se reduce continuu. Judecînd după 
numărul comenzilor existente, siJj- 
liniază el, urmează să ne aștept®? 
Ja o serioasă reducere a număru
lui și tonajului navelor care v®r 
fi construite în anul 1963.
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