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Se extinde progresul tehnic 
minele din bazinin

La minele din 
Valea Jiului s-au 
obținut în ultimii 
ani
portante 
greșului 
zestrate

ing. CALOIANU GII. 
director tehnie al C.G.V.J.

Organ al Comitetului orășenesc P.M.R. Petroșani și al Sfatului popular orășenesc

л» merii din brigada lui Burtea 
Nița de la mina Uricani au înce
put noul an de muncă cu hotărî
rea de a munci mai spornic, cu 
încrederea că își vor îndeplini cu 
cinste noile sarcini de plan si an
gajamentele de întrecere.

IN CLIȘEU : Ortacii dintr-un 
schimb ai brigăzii se pregătesc să 
intre în primul șut. Ei au ținut să 
consemneze actul începerii muncii 
pe anul 1963 cu angajamentul de 
a economisi lemnul de armare.
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Primul pas în noul an de muncă, 
primele izbînzi

Din calendarul pe anul 1963 au fost desprinse primele
Ieri i-a venit rîndul filei cu prima zi de 
noul an. Și primul pas făcut în noul an de muncă s-a 
primele izbînzi obținute de colectivele minelor, preparațiilor, 
nelor, șantierelor și celorlalte unități economice din Valea Jiului. 
Redăm mai jos cîteva din

lucru planificată
soldat

file.
Pe 
cu 

U2Î-
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acestea.

Odinioară și azi
mi-am 'însușit 
aceea de sorî-

Cărbune peste sarcina de producție

înfăptuirii pro-

In anii republicii 
o profăsie frumoasă, 
dor. Descoperirea bogățiilor din 
s1 fosei. determinarea precisă, aduc 
îl, .nimă satisfacție și bucurii greu 
de descris mai ales că aceste bo
gății sin1 astăzi extrase și prelu
crate în folosul tuturor oamenilor 
mdpcii din patria noastră socialis
tă. ■ Coordonez activitatea a două 
sonde, aflate în localitatea Cîmpu 
lui Neag. Ambele 
moderns, de mare 
ușor de manevrat, 
o privire în trecut,
domeniul tehnicii explorării subso
lului este gigantic. Instalații mo
derne, acționate de motoare puter
nice, au înlocuit cu totul micile 
sondeze manuale din trecut. Odată 
cu perfecțiunile efectuate a cres
cut și entuziasmul oamenilor.

Brigada noastră raportează depă- 
angajamentelor pe 1962 cu 
sută și cu 23 la sută a pla- 
fizic pe luna decembrie.

instalații sînt 
randament șl 

Dacă aruncăm 
pasul făcut în

șirea 
10 la 
nului

DUMITRU POPESCU
brigadier șantierul de explorări

■ Cîmpul ' lui Neag

Minerii de 
noasa au fost 
trecut fruntași 
tia 
ve

cărbunelui.
au pășit în noul 
hotărîrea de a-și

la Uricani și
tot timpul în 
pe bazin lă extrac-
Cele

Ani-
anu]

două colecti- 
an de muncă 
păstra în în-cu

trecerea socialistă locurile de o- 
noare. In primul schimb din ziua 
de 3 ianuarie minerii din

au depășit simțitor sarcina prevă
zută în preliminar. Ei au extras 
din abataje cu peste 200 tone de 
cărbune cocsificabil mai 
aveau 
minerii 
primul
tone de cărbune energetic 
preliminar.

mult decît 
rîndul lor, 
au dat în

preliminat. La
de la Aninoasa
schimb din 3 ianuarie 140

peste
Uricani

Primul bloc
PetrilaConstructorii șantierului 

au început prima zi de lucru din 
acest an cu multă însuflețire. De 
dimineață, șeful șantierului — tov. 
Hafiuc Aurel — împreună cu un 
grup de instalatori, zugravi-vopsi- 
tori, tîmplari. electricieni au vi
zitat camera cu cameră, toate cele 
40 de apartamente ale blocului B. 
luînd măsuri pentru a se pune la 
punct funcționarea soneriilor, etan
șeitatea ușilor și ferestrelor, re
parații la zugrăveli, vopsitorii. 
Prin eforturile colectivului șantie-

la recepție
rului, la amiază, blocul В din Pe
trila a fost pus ia dispoziția co
misiei respective pentru recepție...

(Continuare în pag. 3-a)
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Maiștrii mineri Velea Vasile 
mina Aninoasa pentru conștiinciozitatea de 
ca. Revirele de care ei răspund au fost 
revire fruntașe pe sectorul I.

Clișeul nostru înfățișează pe cei doi
discutînd asupra repartizării oamenilor la locul de muncă.

și Mîrza Cornel sînt apreciați la 
care dau dovadă în mun- 
declarate în anul trecut

♦
♦
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maiștri mineri la ponta?

succese im- 
pe linia 

tehnic. Minele au fost în- 
cu utilaje moderne, reuti- 
mașini, agregate și insta- 
o înaltă productivitate. A-

lucru a contribuit în măsură 
însemnată la creșterea producției 
și productivității muncii și reduce
rea cheltuielilor de producție.

Pe baza progresului tehnic mi
nerii din Valea Jiului, îndrumați 
de organele și organizațiile de 
partid, au obținut de la an la an 
rezultate tot mai frumoase în pro
ducție. Astfel, planul de produc
ție pe anul 1962 s-a depășit cu 
peste 130 000 tone, obținîndu-se o 
productivitate pe bazin de 1,159 
t/post față de 1,154 t/post plani
ficat. Creșterea producției .bazinu
lui (în procente) precum și a 
damentelor, fată de 1955. se 
zintă astfel :

19551962 1963
100 157 164
100 171 180

ran-
pre-

(Plan) 
(plan)

Producție % 
Productivitate

Pentru a se obține aceste rea
lizări la extracția cărbunelui au 
fost necesare eforturi susținute 
din partea muncitorilor și cadre
lor tehnico-inginerești de la ex
ploatări și preparații în direcția 
introducerii tehnicii noi, ridicării 
nivelului tehnic al producției. 
Astfel, s-a studiat și introdus în 
exploatare o serie de utilaje și 
procedee moderne de lucru, a fost 
o preocupare permanentă pentru 
soluționarea unor probleme impor
tante din minele noastre. In ve
derea concentrării producției șl 
reducerii consumului specific de 
lemn de mină, s-a extins sistemul 
de exploatare cu abataje frontale 
susținute metalic. In prezent se 
extrage cărbune din 19 asemenea 
abataje care în 
peste 1 030 000 
o creștere față 
12 ori. Este în 
producția cu
în cursul anului 1963 numărul me
diu al abați ?îor cu front lung 
armate metalic va fi de 25 di$ ca
re se vor extrage: 1 150000 tone 
de cărbune ceea ce reprezintă o 
creștere de 12 la sută. La susți
nerea abatajelor . frontale se folo
sesc în majoritate stîlpi metalici 
moderni cu autoblocare și pană 
orizontală, precum și stîlpi hi
draulici de tipul GS-3 2 M care 
dau rezultate foarte bune în stra- 
tele subțiri cu înclinare mică. Pen
tru anul 1963. pe lîngă 
se vor confecționa în 
import vor fi procurați 
bucăți stîlpi hidraulici.

Un pas important s-a
calea folosirii mecanizării comple
xe în abatajele frontale cu com-

bine și plugul de 
cărbune. In a- 
cest scop au fost 
aduse două plu

guri de cărbune și s-a adaptat 
combina Donbas-1 la tăierea cu 
fîșii înguste cu melc tăietor. La 
exploatarea minieră Lupeni în stra
tul 18 se lucrează din luna au
gust cu un plug de cărbune îm
preună cu stîlpii hidraulici. Pe 
măsură ce brigada minerului Ghi- 
oancă Sabin se obișnuiește cu noua 
mecanizare rezultatele sînt din ce 
în ce mai frumoase. In luna no
iembrie, de pildă, productivitatea 
muncii pe abataj a fost de 6,24 
t/post, fiind create premizele ca 
în 1963 productivitatea «ă crească 
la peste 7,5 t/post cu o avansare 
medie lunară de 50 m.

In acțiunea de mecanizare a 
tăierii, rezultate bune au obținut 
minele Lupeni și Vulcan unde pe 
lîngă utilajele amintite au mai 
fost folosite la tăiere în abatajele 
frontale din stratele subțiri cu în
clinare mică și mașini de havat 
de tipul KMP-3 și WLE-50 DW. 
Pentru anul 1963 se prevede creș
terea producției tăiată mecanic cu 
peste 12 la sută față de 1962 iar 
în dotarea minelor din Valea Jiu
lui pe lîngă utilajele existente se 
vor mai adăuga altele noi din care 
amintim combinele K-52 
KSV-60 E.

In vederea modernizării 
portului în abatajele cu
lung, s-a trecut la înlocuirea ac
tualelor transportoare cu raclele 
TP-1 și SCR-11 cu transportoare 
blindate de mare capacitate de 
tipul PZP-45 și SLASK-59.

■Una din sarcinile importante 
trasate de cel de-al III-lea Con
gres al P.M.R. pentru minerii de 
la exploatările de . cărbuni este 
reducerea continuă a consumului 
specific de lemn de mină. In anul 
trecut consumul specific 
a fost de 41,3 m.c./lOOO 
de 58,0 m.c./1000 tone 
1955. Pînă în anul 1965
specific de lemn de mină va tre
bui să scadă la 35 m.c./1000 tone. 
In acest scop s-a extins susținerea 
metalică în abatajele frontale 
galerii, iar 
susținerea 
meră care 
consumlui 
cameră cu

La toate 
lui 
nă a 
pregătire orizontale, ponderea cea 
mai mare avînd-o susținerea me
talică cu profile laminate TH: Tn 
cursul anului 1963 s-a realizat o 
lungime de 40 000 m. lucrări mi
niere susținute metalic iar în 
comparație cu 1955 se înregistrea-

M șl

trans- 
front

anul trecut au dat 
tone, reprezentînd 
de 1955 de peste 
continuă creștere

susținere metalică,

stîlpii ce 
țară, din 
încă 1500

I

făcut pe

de lemn 
tone fată 
în anul 
consumul

și 
în prezent se extinde 

mixtă în abatajele ca- 
permite o reducere a 
de lemn în abatajele 
15—20 la sută.
minele din Valea Jiu- 

s-a extins susținerea moder- 
lucrărilor de deschidere și

(Continuare în pag. 3-a)
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In pădurile din Valea Jiului
Peste văile 

cele mai adtnci 
în cîteva minute

Niciodată forestierii de la Pîrîu 
Strîmbului, Mierleasa, Gîrbovul, 
Valea Seacă sau cei de la Po
latiște n-ău crezut că vor ajunge 
să vadă cum buștenii grei pol 
străbate în cîteva t minute, pe ca
le aeriană, multi kilometri peste 
văgăunile cele mai adînci pînă la 
rampele de încărcare I In cursul 
anului 1962, în exploatările fores
tiere mai sus amintite au .fost 
talate 6 funiculare Wissen.

— Funicularele Wissen -— 
nea maistrul de exploatare
priva Ludovic de la gura de ex
ploatare Stolojoaia — ne sînt de 
mare folos. Cu ajutorul lor am 
realizat 
același 
derabil 
cut să 
materialului lemnos exploatat.

spo- 
СОШ-
Boi- 
Cor- 
lUtiS 

plan,

ins

spu-
Ko-

o productivitate înaltă. In 
timp, ele au ușurat consi- 
munca forestierului, au fă- 
scadă prețul de cost al

Drujbele" în acțiune
Ferăstraiele mecanice „Dtujba“ 

sînt utilizate în prezent de majo
ritatea forestierilor ce lucrează la 
doborîrea copacilor. In ultima vre
me, forestierii din exploatările Pie
troasa, Mierleasa, Polatiște și Va-

lea de Pești au primit 10 ferăstraie 
„Drujba" noi. Asemenea ferăstraie 
au intrat în acțiune și în parche
tele din exploatările Aușel, Voe- 
vodul și altele. Folosind rațional 
aceste utilaje cu randament 
rit, forestierii din brigada 
plexă condusă de tovarășul 
ciuc Gheorghe din parchetul 
bu, își depășesc în fiecare 
cu 5—10 la sută sarcinile de
iar brigada condusă de tovarășul 
Grecu Nicolae, din exploatarea 
Polatiște înregistrează lunar de
pășiri de pînă la 40 la sută, si- 
tuîndu-se astfel la loc de frunte 
în întrecerea socialistă cu celelal
te brigăzi din sectoarele întreprin
derii .

Realizări asemănătoare obțin și 
alți forestieri din Valea Jiului. Și 
acest lucru nu-i de mirare, de
oarece numai în anul care a tre
cut, forestierilor din Valea Jiu
lui li s-a pus la dispoziție utilaje 
de înaltă productivitate în valoare 
de peste 500 000 lei. Alți 200 000 
lei, au fost cheltuiți pentru pro
tecția muncii.

cazarea muncitorilor forestieri. 
Dacă în trecut forestierii se adă
posteau în bordeie, astăzi acest 
lucru a rămas de domeniul trecu
tului. In anii puterii populare 
în pădurile Văii Jiului au fost 
construite 43 cabane cu peste 
1 200 de paturi. In anul 1962 în 
pădurile de la Polatiște, Răscoala, 
Pîrîul Stînconilor, Valea Boului 
Pîrîul Strîmbului și în alte locuri 
au fost construite 11 cabane noi. 
Cabanele din pădurile Văii Jiului 
sînt dotate cu paturi de fler, sal
tele, cearșafuri, perne, pături etc. 
In creierul munților s-au deschis 
magazine alimentare. Săptămînal 
la exploatările forestiere Voevo- 
du, Bilele. Aușelu, Sterminosul, 
Valea Popii sosește trenul baie 
care asigură igiena muncitorilor
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în 
cî-

Cabane 
tn locul bordeielor

Grija față de om est? oglindită 
și de felul cum este organizată

In orele de repaos
După o zi de muncă rodnică 

păduri, este plăcut să petreci 
teva ore la biblioteca volanta,
să-ți alegi cartea preferată, să as
culți o muzică, să joci șah etc 
Asemenea activități întîlnești în 
fiecare seară la cabanele I.F. Pe
troșani unde au fost înființate bi
blioteci volante. In ultima vreme 
11 cabane au primit aparate de 
radio, iar alte 23, jocuri de table 
și șah
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AIMS VIATA nouă
Vlsupi împlinite

Am două fetițe de vîrstă. preșco
lară și mă bucur de copilăria lor 
fericită. Cînd se joacă da-a doc
torița sau învățătoarea știu că a- 
ceste 
veni 
care 

Eu 
Urle 
rac
Iubeam foarte 
prea puține au ajuns în mina 
Iscă de atunci mi-azn zis: 
voi crește mare voi cumpăra
te, multe cărți. Anii au trecut. In 
viața noastră, sub conducerea în
țeleaptă a

vise ale copilăriei lor 
realități In vremurile 
le trăim.
nu am avut parte de
fericită. Ca fiu de țăran să- 
— eram nouă la părinți.

mult cărțile

pot de- 
noi pe

o copi-

dar 
mea. 
Cînd 
mul-

dus transformări adinei. Exploatați) 
și umiliți! de odinioară au devenit 
oameni liberi într-o țară liberă.

li sînt profund recunoscător 
partidului pentru viața fericită pe 
care o trăiesc și pentru împlinirea 
visurilor mele. Da. Mi-am cumpă
rat multe cărți, iar de curlnd am 
cumpărat o frumoasă bibliotecă.

De aceea in munca mea de zi 
cu zi, în calitate de mecanic de 
puțuri la mina Lupeni, depun toa
tă priceperea și puterea mea de 
muncă să asigur buna funcționare 
a instalațiilor ce-mi sînt Încre
dințate.

ne
Munca 

este prețuita
Biografia mea este identică cu a 

miilor de muncitori ai patriîi noas- 
tip dragi. Sînt muncitor, șeful ri
nei brigăzi de spălători de la pre- 
parația Lupeni. Brigada 
o conduc a cîștigat în 
șase ori titlu’ de brigadă 
in întrecerea pentru o cît 
nă calitate a cărbunelui 
Pentru rezultatele obținute
că do Ziua minerului mi s-a 
dat înalta distincție Ordinul 
cii clasa III.

La prețuirea de care ne
răm noi, preparatorii răspundem cu 
noi succese In muncă. Am hotărit 
să asigurăm prepararea 
primit de la cele trei 
miniere Lupeni, Vulcan 
In cinstea aniversării
nc-am angajat să contribuim la în
deplinirea planului anual 
de termen. Obișnuiți să 
tăm angajamentele am
cum numai muncitorii stăpîni pe 
rodul muncii 
ceașcă.' Astfel 
plinim planul 
mai devreme.

Recunoscători partidului pentru 
prețutrea de care avem parte «In
tern hotărlți ca in anul 1963 să 
muncim cu ți mai mult spor ca să 
asigurăm recepționarea a 31 000 to
ne cărbune peste prevederile pla
nului.

pe care 
1962 de 
fruntașă 
mal bu- 

preparat, 
în tuun- 

acor- 
M-iri-

bucu-

partidului, s-au pre
PREDOȘAN

mina
IOAN

Lupeni

Băfpînețe făpă griji
pensionar. Am o pen- 
lei și îmi petrec tim-

i

Slnt miner 
sie de 1200 
pul citiDd ziare și cărți, povestind 
tinerilor din csetier despre condi
țiile grele de muncă ți de 
pe care le-am cunoscut noi 
rii în trecut.

Am lucrat la 
ani. iar cînd din 

* minei de atunci 
clilsă, Împreună
mineri am fost aruncat în brațele 
șomajului.

Dar anii negri au trecut. Mina 
Dilja s-a redeschis. Cu totul altele 
»!nt condițiile de muncă ale mi-

viată 
mine-

mulți

muncii, 
necunos-

— fac

mina Dilja 
ordinul stăpînilor 
mina a fost în- 
cu sute de alți

nerilor astăzi. Protecția 
tehnica nouă — noțiuni : 
cute de mineri în trecut 
munca lor ușoară, plăcută.

Deși sînt pensionar, trec deseori 
p? ia mina Dîlja și mă bucur că 
minerii de azi nu mai sînt trudiți 
și exploatați cum eram noi. Bucu
ria aceasta mi-o exprim împreu
nă cu mii de mineri pensionari 
care se bucură de o bătrînețe fără 
griji datorită măsurilor luate de 
partidul ți guvernul nostru.

PARK AȘ IOSIF 
pensionar Petroșani

ÎN ACESTE ZILE, LA ANINOASA;
/ 
)

J
5

in comună, un
Zăpada căzută în timpul nopții 

șl soarele dimineții care îți îm
prăștia cu dărnicie razele peste 
covorul alb, au întregit bucuria 
copiilor minerilor aninoseni, care, 
Încă din primele ore ale dimineții, 
se îndreptau gălăgioși spre locui 
unde văzuseră zile în șir pregă- 
tlndu-se pentru ei un frumos oră
șel. fiecare a ținut ca înainte 
de Începerea festivității să facă 
cunoștință cu uriașul pom de iar
nă din mijlocul orășelului, cu Moș 
Gerilă, cu piticii și locatarii gră
dinii zoologice, cu călușeii, băi- 
cufele, balansoarele de joc.

— Val, fe male pisică I — ex
clamă unui dintre cei mai mici 
vizitatori ai orașului.

— Nw-i pisică Neluțule, acesta 
a un tigru — ținu să-l lămurească 
mămica iul.

i

frumos... orășel

de
200
au 

Pa-

— Ce zici Petrică, ne cumpărăm 
ceva bunătăți 1 — i se adresă co
legului său Vasiîe dinti-a Vil-a.

— De acord, dar fin neapărat 
să ne și pozăm împreună în fdța 
pomului de iarnă.

A urmat apoi festivitatea 
deschidere. In fa fa celor peste 
de copii și numeroși părinți, 
luat cuviidul tovarășul Popa
vel, președintele comitetului exe
cutiv al sfatului popular și Mir- 
cescu Nicolae, secretarul comitetu
lui U.T.M., de la mină, care au 
subliniat in cuvintul lor, gtija ce 
o poartă partidul pentru a face 
viafa copiilor tot mai fericită.

In Încheiere, formațiile artistice 
ale Școlii de 8 ani au prezentat un 
frumos program artistic compus 
din recitări și coruri despre pa
trie și partid, dansuri populare și 
un plugușor pentru copii.

Ceior mai tineri cetățeni — drepturi, 
dar și îndatoriri

in sală cei 
ai comunei, 
ÎS ani, prin- 
tinerii Breda

llneti In 
cu drep- 
e virsta 
societății

de

< Ora 18. Una din sălile clubului 
din localitate găzduiește o sărbă
toare. Sint prezenfi 
mai tineri cetățeni 
cei care au împlinit 
tre ei numărirtdu-se

; Ionel, Costinaș Doina, Furdui Ion, 
Butca Victor, Hoțea Gheorghe și 
alți încă 40 de tineri.

Festivitatea este deschisă
tovarășul Constantin Nicolae, se
cretar al Comitetului orășenesc 
U.T.M. Petroșani, după care au 
rostit cuvintări de felicitare tova
rășii Barna Ioan, secretar gl comi
tetului de partid de la mina Ani- 
noasa. Popa Pavel, președintele

I Sfatului popular și tovarășul Mir- 
cescu Nicolae, secretarul comite
tului U.T.M. de la mină.

Treci nd pragul majoratului, ti
nerii cetățeni sînt stăpfnlfi de o 
legitimă mindrie, sînt mîndri de

încrederea ce le-o acordă partidul, 
stalul și poporul nostru. ÎS ani e 
virsta ia care societatea noastră 
socialistă îi primește pe 
riadul cetăfenilor majori, 
turt și Îndatoriri egale, 
cind primești din partea
primele răspunderi civile. In ace
iași timp, fiecare tînăr trebuie sd 
fie conștient că nu poate răspunde 
mai demn Încrederii ce i se acor
dă decit prin fapte Închinate înflo
ririi continue a patriei noastre 
socialiste.

In numele sărbătoriților a mul- 
/urnit pentru încrederea ce li se 
acordă tlnărul lăcătuș Hoțea 
Gheorghe.

Apoi, brigada artistică a pre. 
zentat un program in cinstea ti
nerilor sărbătoriți.

După festivitate, pentru cei săr
bătoriți a fost organizată o fru
moasă seară de dans.

PENTRU NOI SUCCESE
Seara 

selia au 
lei mai 
fere din Valea Jiului — mina 
Dîlja — ingineri, tehnieieni și 
«lt> oameni ai muncii își petre
ceau noaptea de revelion mîndri 
do succesele obținute, hotărîți 
adusă în noul an contribuții 
mai mari la măreața operă de 
făptuire a vieții noi, socialiste.

Acele ceasornicului se apropiau 
de ora 24. In sala feeric luminată 
S-a făcut liniște. Tovarășul Szu-

căr binelui 
exploatări 

Si Uricani.
Republicii

Înainte 
ne respec- 
lucrat ața

să mun-lor știu
am reușit să inde- 
pe 1962 cu 12 zile

GYORGY ȘTEFAN 
preparația Lupeni 

._=©=_

LA BIBLIOTECA
La biblioteca clubului munci

toresc din Petrila, se desfășoară 
o rodnică activitate cu cartea. 
Zilnic se perindă prin sala biblio
tecii zeci de cititori tineri și virst- 
ntci pentru a împrumuta cărți

Pentru prietenii cărții se orga
nizează aici cu regularitate ac
țiuni instructive cu cartea ca 
seri literare, recenzii, dimineți de 
basm. Cititorii pleacă din sala de 
lectură cu noi cunoștințe 
plecare nu uită 
două pentru a-și 
cut timpul liber 
sini unii cititori
căr}i de la bibliotecă dar... uită 
să le mai aducă înapoi. Așa este 
cazul cititorilor Gherman Ionel, 
Slovoâcă Octavian care 
cărți de la bibliotecă 
1958 și nu le-au înapoiat 
azi; a cititorilor Toca
Bîrsan Gheorghe, Brindușan A 
iexandru, Cugiu Nicolae, Florea 
Elisabeta care au la ei cărfl din 
anul 1959, sau Csiki Emetic din 
1960. Și astfel de exemple se mai 
găsesc din păcate destul de mul
te, întrebăm pe acești tovarăși 
el nd au de gînd să înapoieze căr
țile luate de la bibliotecă ?

C. TUDOR 
corespondent

utile. Le. 
o carte 
mai plci- 
Dar mai

să-și ia 
petrece 
acasă.
care împrumută

au luat 
în anul 
nici pînă 
Cornelia

se lăsase de mult și 
contenea. Mineri ai 

tinere exploatări carboni. 
din Valea 
— ingineri,

ve- 
ce-

sa 
»i 

în-

der Wiliam, membru al Biroului 
Comitetului orășenesc de partid, 
director general al Combinatului 
Carbonifer Valea Jiului a vorbit 
în fața celor prezențt despre rea
lizările remarcabile obținute în a- 
nul 1962 în toate domeniile de ac
tivitate, despre mărețele perspec
tive ce se desabid in fața poporu
lui nostru prin Înfăptuirea sareini- 
lor elaborate de partid. Primele 
clipe ale noului an, au fost Înso
țite de urarea:

— An nou, succese noi I
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In 
in U.T.M.

4,50 lei 
lecțiile: 
$i con- 
munci-

oamenilor 
doborîrea regi-

au ap
Să ne cunoaștem 
patria socialistă 

ajutorul celor care studiază 
invățămlntul politic 

de la sate
338 pag.,

Volumul cuprinde 
P.C.R. — organizatorul 
ducătorul luptei clasei 
toare ți a tuturor 
muncii pentru
mului burghezo-moșieresc, pen
tru Instaurarea regimului demo
crat-popular) Partidul Muncite 
resc Romln — forța conducă
toare a poporului nostru în 
lupta pentru făurirea orînduirli 
socialiste; Uniunea Tineretului 
Muncitor — organizație revolu
ționară de masă a tineretului 
muncitor din R.P.R.; Frumoasă 
ești patria mea; înflorește pa
tria noastră; încheierea colecti
vizării 
victorie 
dus de

g zațiilor 
g tineretului pentru
8 Konomică-organiza lorică a G.A.C.- 
8 urilor; Tînărul înaintat al zile- 
8 lor noastre; Noțiuni despre ștl- 
8 ință și religie, Lupta popoarelor 
8 pentru apărarea și consolidarea 
8 păcii. Politica externă a parti- 
8 dului și statului nostru.

Volumul cuprinde un număr 
de poezii, cîntece și ilustrații.

agriculturii — măreață 
a poporului nostru, con- 
partid. Sarcinile organi- 
U.T.M. în mobilizarea 

consolidarea

8
8
8

f DlTU*«'P-OH><CA

lucră-8
8
8 O O o o o o o o
8
8
8
8
8 tariatului

sacrate problemelor legate
ao
g Congresul al IV-lea (de unifi-
8 care) al P.M.S.D.R., analizei tac-
8 ticii bolșevice față de Dumă și 
Я
00 004040 СО ОМО 00OOOOOOOOOOOO oo<>

Acest volum cuprinde 
rile scrise de Lenin în perioade 
mai—septembrie 1906.

Majoritatea lucrărilor incluse 
în volum — „Raport asupra 
Congresului de unificare al 
P.M.S D.R. (scrisoare către mun
citorii din Petersburg)", „Dizol
varea Dumei și sarcinile prole- 

i" și altele — slnt con- 
de 

lupta internă de partid după

. --------------- ~~......----------------------------

Cu „inspectorul iarnă"
Zăpada, eare pină nu de mult 

poposise doar pe vîrfurile munți
lor, a coborît de vale.

Dacă pentru mulți, și în special 
pentru cei mici, venirea zăpezii 
este prilej de bucurie, pentru ce
feriști însă ea înseamnă un serios 
examen. Abia cu 
se poate constata 
pregătit ceferiștii 
Denumirea de 
iernii de către eeferiști, nu 
întîmplătoare.

„Inspectorul iarnă" își vîră 
sui unde nici nu te aștepți, 
cruri în aparență mărunte, 
care au fost neglijate șl care 
fluențează negativ desfășurarea 
procesului de producție, sînt scoa
se la iveală de către acest „inspec
tor".

Ceferiștii din complexul Petro
șani s-au pregătit însă intens pen
tru primirea „inspectorului". Iată-1 
pornit prfn unități, 
a notat în carnetul 
ție

Fulgii de zăpadă 
in ce mai deși. In scurt timp toate 
znacazele erau pline de zăpadă. 
„Inspectorul iarnă", care era prin 
stația Petroșani, iți rise în bar
ba-! albă.

semnale, 
din eauza

vorba și

venirea zăpezii 
cit de bine s-au 

pentru iarnă, 
„inspector" dată 

este

na- 
Lu- 
dar 
in-

SS vedem se 
său de inspec-

cădeau din ce

criticii liniei tactice a menșevl- 
cilor.

Volumul cuprinde și lucrarea 
„învățămintele insurecției din 
Moscova" în care Lenin face 
importante generalizări teoretice g 
și trage concluzii cu privire Ia g 
organizarea si conducerea insu- g 
recției de către partidul prole- 8 
tariatului.

S
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8
8
8
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In ajutorul celor 
care urmează cursurile 
serale de partid anul I 

orașe și sate
3,55 le! 
lecțiile 
poporu- 

de stat
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Volumul cuprinde lecțiile: 

Conducerea și gospodărirea în
treprinderilor socialiste; Produc
tivitatea muncii in întreprinde
rile industriale și căile sporirii 
ei necontenite; Prețul de «ost 
al producției industriale și căile 
reducerii lui; Patriotismul socia
list, Dezvoltarea conștiinței so
cialiste a oamenilor muncii; No
țiuni despre știință și religie; 
Lupta popoarelor pentru apăra
rea și consolidarea păaii. Poli
tica externă a partidului și 
statului nostru; Lupta popoare
lor pentru democrație, progres 
social și independentă națională. 8 
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Volumul 
Din trecutul 
lui romln. 
din țara noastră. Sistemul eco
nomic socialist. Industrializarea 
socialistă a țării. Politica P.M.R. 
de dezvoltare a agriculturii so
cialiste $1 de creștere a produc
ției agricole vegetale $i ani
male. Partidul Muncltoresa Ro
mi n — partid marxist-leninlst, 
forța conducătoare a poporului 
în lupta pentru construirea so
cialismului. Sistemul mondial 
socialist.

Economie politică |
Scheme și grafice 
Economia politică 

de producție

— Partes I 
a modului 

capitalist 
96 pag., 10 
structură 
ilustrează

lei
de 
in-

Concepută pe 
manual, lucrarea 
tr-o formă accesibilă, prin sche
me, grafice și tabele, principa
lele teze ale economiei politi
ce marxist-leniniste privind mo
dul de producție capitalist.

Lucrarea servește tuturor a 
celora care studiază economia 
politică

In ajutorul celor 
care urmează cursurile 
serale de partid — 

anul II orașe

8
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8
8
8
8
8
8

— Asum să vă văd eu. Să văd 
cile trenuri vor sta la 
cite vor pleca întîrziate, 
zăpezii.

Dar nici n-a terminat
toate macazele erau curățite. A- 
carii, revizorii de ace, manevran- 
Ui înarmați eu mături și cu lo- 
peți dădeau de zor zăpada In lă
turi. Nici o întlrziere nu s-a în
registrat din cauza zăpezii, 
speetprul iarnă" i-a felicitat, 
a trecut la eei de la revizie.

Tocmai intrase un tren In 
și Ii auzea pe lăcătușii 
zie strigtnd :

- - La vagonul numărul 
ne înlocuit, la vagonul... 
torul" s-a apropiat tiptil
care era de altfel în tranzit, lși 
scoase carnețelul și era gata să 
noteze tntlrzierea trenului

Dar fu nevoit să-și închidă car
nețelul fără a fi notat ceva în el. 
Toate piesele de schimb erau 
pregătite pe rafturi printre 
In scurt timp defectele au 
remediate și trenul a pleeat
form graficului. Agățat de coada 
trenului, „inspectorul iarnă" se 
opri la depou.

— Pe ăștia trebuie să-i găsesc

„ln- 
apoi

pe teren
în neregulă, altfel nu am nici o 
activitate, iți zise el.

Dar ți-ai găsit. Parcă era un 
făcut, nici aici n-a putut găsi ni- 
mi«.

Munca in depou se desfășura 
și in timpul verii. Coloanele 
apă nu înghețaseră, alimenta- 
eu cărbuni și păcură se făcea 

mod obișnuit. Se pregătiseră 
vară pentru

de
gara 
revi-

2, saboți 
„Inspec- 
de tren,

deja 
linii.
fost
СОП-

ca 
de 
rea 
In 
ceferiștii încă din 
primirea „Inspectorului".

Locomotivele bine întreținute nu 
voiau să știe de existenta „inspec
torului". Mecanicii, în loa să cea
ră reducerea tonajului, cereau să 
remorce trenuri cu tonaje sporite. 
„Inspectorul iarnă" s-a deplasat 
$i pe la celelalte unități din com
plexul CF.R. Petroșani. Toate 
nltătile erau bine pregătite.

A cerut registrul pregătirilor 
iarnă și a notat ceva In el.

Mi-am aruncat discret ochii 
el și ce credeți că era scris:

— Primul ' examen calificativul 
„foarte bine".

Nici nu se putea altfel, 
ceferiștii din Petroșani 
meni harnici ața că nu 
decit la înălțime

ti

de

in

Toți 
sînt oa- 

puteau fi

I. CRI ȘAN
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Curînd, banda a pornit din nou... La I. F, Petroșani

Secfîa separație a preparației 
Petrila. Aici, cărbune.e brut, abia 
sosit din adincurile minelor Pe
trila, Aninoasa ,Lonea și Vulcan, 
intră în primul proces tehnologic. 
Benzile colectoare varsă neconte
nit cărbunele pe un ciur clasator, 
care-l împarte în două 
tegorii: cel mărunt, 
sub 80 mm. cade 
este transportat mai 
mariie silozuri unde 
rindul ia spălare, iar 
mari de 80 mm. trec 
claubai unde se tace 
rilului, urmînd apoi încărcarea lui 
direct în vagoane...

Colectivul acestei secții mun
cește cu mult entuziasm pentru 
prelucrarea în bune condițiuni a 
întregii cantități de cărbune trimis 
de mineri. De buna funcționare a 
acestei secții depind nu numai 
roadele preparatorilor, ci și ale 
minerilot. Dacă se detectează ban
da separației, secția este oprită și 
odată cu ea se opresc benzile ce 
aduc cărbunele de la culbutoarele 
minei Petrila, de la funicularul ce 
vine de la Aninoasa. Pulsul mun
cii de aici, de la separație, se 
Simte departe, in adincurile mine
lor, in abataje.

Recent, in secție s-a produs o 
avarie : la banda metalică de sub 
silozul Aninoasa s-a rupt bulonul 

- benzii metaiice și eclisa de cuplaj. 
\ .................

mari ca- 
cu bulgări 

prin ciur și 
departe spre 
iși așteaptă 
bulgării mai 

pe banda de 
alegerea sle-

Șipos Alexandru 
lața locului pe 
Alexandru, Pop 
sudorul Troiim 

tovarășul

care 
lâcă- 
ba- 

loan.
Do-

trei muncitori 
la acțiune pe 
chibzuit.

banda trebuie
și-au spus ei.

O dată cu avaria a apărut peri
colul opririi producției minei Ani
noasa. Era tirziu, trecut de ora 16 
seara. De Îndată a lost anunțat 
maistrul șef 
a trimis la 
tușii Szabo 
clislau și pe

Maistrul secției, 
boș Ștefan, impreund cu mecanicul 
Tokar Oskar, cu cei 
au trecut imediat 
baza unul plan bine

— In două ore, 
să pornească

Pop Ladlslau a slăbit arcurile de 
Întindere a benzii pentru ca cei- 
iaiți să poată efectua intervenția 
cit mai rapid. S-a trecut 
montarea bulonului rupt, 
care s-au scos roțile și 
pe distanța de 1 metru ; 
s-a trecut ia înlocuirea lor. 
mult de lucru, dar nici nu 
cuse ora 12 și totul a fost

a 
mine sd 
cd mina

/a de- 
după 

ec lise le 
și apoi 

A iosi 
I se tă- 

pus la 
I pornit

acestor

punct. Banda Aninoasei 
înainte ca silozul acestei 
fie complet umplut, astiel 
n-a suferit.

Intervenția urgentă a
maiștri și lăcătuși este o dovadă 
a entuziasmului cu care ei mun
cesc pentru sprijinirea luptei mi
nerilor din adincuri pentru mai 
mult cărbune.

C. BADUȚA
preparația Petrila

ЛЗК«Е:

S-a afișat proiectul 
noului contract colectiv

Directivele Congresului al III*lea 
al partidului cu privire la planul 
de dezvoltare a economiei națio
nale pe anii 1960—1965, pun sar
cini importante și în fața munci
torilor forestieri; întreținerea și 
sporirea patrimoniului forestier, ex
ploatarea rațională a lemnului, ex
tinderea mecanizării proceselor 
tehnologice în exploatările fores
tiere pentru a se realiza in 1965 
un Indice de mecanizare de 50-- 
55 la sută la doborlt și scos-apro- 
piat și de 55—60 la sută la 
încărcat. In același timp, gradul 
de utilizare in scopuri industriale 
a masei lemnoase 
crească la cea. 70 la 
derile de exploatare 
cu peste 50 la sută.

In lupta pentru realizarea sar
cinilor de plan, muncitorii și teh
nicienii forestieri din Valea Jiului 
au obținut anul acesta multe suc
cese printre care realizarea sarci
nilor de plan anuale la o seamă 
de sortimente valoroase înainte d-î 
termen, depășirea indicelui de uti
lizare a masei lemnoase, reduce
rea pierderilor de exploatare, creș 
terea apreciabilă a sortimentelor 
de lemn de lucru etc.

In obținerea acestor succese con
tractul colectiv, în care au fost

va trebui să 
sută, iar pler- 
să fie reduse

fixate angajamentele reciprbce ale T 
administrației și muncitorilor și • 
pentru a căror respectare s-a ds- | 
pus o muncă susținută din ambele | 
părți, a avut un rol mobilizator.

Zilele trecute, în cadrul sectoa
relor de exploatare ale între
prinderii forestiere Petroșani a f«»t . 
afișat proiectul noului contract co- ; 
Iectiv pe 1963.

In proiectul noului contract 
Iectiv sînt cuprinse atît prevederi! 
in legătură cu realizarea și depăși-1 
rea sarcinilor de plan cit și în ce • 
privește protecția muncii și condi- j 
țiile de trai ale muncitorilor fores* ț 
tieri. Astfel, muncitorii forestieri ț 
se angajează să depășească va- ? 
loarea producției globale și marfă. 
cu 350 000 lei, să sporească pro- • 
ductivitatea muncii cu 8,1 la sută * 
la activitatea de industrializare a J 
lemnului, să dea pe^te plan 300 j 
m.c. lemn rotund de rășinoase și •

♦

fost

♦ 
»
♦
î

CO" *

Se extinde progresul tehnic în minele din bazin
(Urmare din pag. l-a) superioritatea metodei față de 

procedeul clasic de săpare a pu
țurilor de mină prin care vitezele 
lunare de avansare în puțuri nu 
depășeau 20 m.

îmbunătățirea continuă a dotării 
tehnice și organizării muncii 
dus la 
vansare 
care in 
față de
se realizează 
33,4 m./lună 
abatajele frontale se

Ză o creștere de peste 16 ori. In 
același timp s-au introdus proce
dee moderne de susținere în ga
lerii diferite de cele folosite pînă 
în prezent. La minele Lonea, Lu
peni și Uricani s-a trecut la ar
marea galeriilor cu ancore meta
lice. Numai în anul 1962 s-a ar
mat cu ancore 200 m. de galerie 
unde lemnul este înlocuit total.

Progrese remarcabile s-au făcut 
la săparea puțurilor de mină. In- 
cepînd din anul 1962 Ja lucrările , m^hină față de 21,75 m./lună tn 
de deschidere de la mina Dîlja

- s-a introdus o nouă metodă de 
săpare și betonșre folosind insta
lația complexă cu cofrag mobil, 
procedeu care elimină folosirea 
materialului lemnos, permite exe
cutarea concomitentă a operației 
de săpare și betonare și asigură 
mecanizarea integrală a operațiu
nilor. In luna noiembrie 1962 s-au 
realizat cu această metodă 51 m. 
puț săpat și betonat ceea ce arată

au 
creșterea vitezelor de a- 
la toate lucrările miniere, 
1962 
anii

au fost mult sporite 
precedent- In galerii 
51 m./lună fată 
realizați în 1960, 

obține

pneumatic al materialului concasat 
au fost înlocuite cu instalații mo
derne. La minele Aninoasa și Lu
peni s-a montat cîte o mașină de 
rambleiat Brieden cu rotor celular 
iar conductele principale sînt căp
tușite cu 
rezistentă 
Acțiunea 
Ia minele
tășoară cu avînt tot mai mare pe 
an ce trece, asigurînd minerilor 
noștri condiții de muncă tot mai 
bune și posibilități tehnico-mate- 
riale corespunzătoare pentru înde
plinirea sarcinilor mereu sporite 
la producția de cărbune.

bazalt ceea ce le dă o 
mare la uzura mecanică, 
de introducere a noului 
din Valea Jiului se des-

O

de 
în
26

anul I960, iar la abatajele cameră 
viteza medie de avansare lunară 
este de 62,7 m.

Pentru Îmbunătățirea condițiilor 
de lucru la lucrările de Înaintare 
s-a trecut la folosirea aparatelor 
Nemcsek, a măștilor speciale 
reținere a 
cum și la 
umed.

O parte 
rambleiat

de 
prafului silicogen pre- 
extinderea perforajului

din vechile mașini de
Torkret cu transport

au fost

pedep- 
pentru 
inclu-

Amnîstierea infracțiunilor 
silvice și grafierea unor pedepse

- Cu prilejul celei de a 15-a ani
versări a Republicii Populare Ro
mine, Consiliul de Stat a emis un 
decret privind amnistierea infrac
țiunilor silvice și grațierea unor 
pedepse.

Potrivit prevederilor decretului 
se amnistiază infracțiunile prevă
zute și sancționate de Codul sil
vic și se sting toate drepturile 
privind valoarea materialelor, des
păgubirilor civile și cheltuielile pe
nale, în măsura în care nu 
încasate.

Se grațiază în întregime 
sele privative de libertate 
infracțiunile neintenționate
siv cele prin care s-a pricinuit a- 
vutului obștesc o pagubă pînă la 
50 000 lei. Dacă valoarea pagubei 
este mai mare de 50 000 lei, pe
depsele se reduc la jumătate.

Pedepsele privative de libertate 
pînă la 2 ani inclusiv pentru in
fracțiuni intenționate se grațiază 
în întregime. Totodată se reduc cu 
jumătate pedepsele între 2—5 ani 
inclusiv, cu 1/3 cele între 5—ÎO 
ani inclusiv și eu cele între 
10—25 ani inclusiv.

De asemenea se grațiază în în
tregime pedepsele cu amendă.

In cauzele aflate în curs de ur
mărire penală sau de judecată 
procesul penal continuă, iar gra
țierea -e va face după pronunța
rea pedepsei.

Nu beneficiază de grațiere cei 
ce au încercat sau săvirșît in
fracțiuni care periclitează securi
tatea statului, omor intenționat, 
infracțiuni intenționate prin care 
s-a pricinuit o pagubă avutului 
obștesc, dare și luare de mită, 
incendiu intenționat, neglijentă în 
serviciu «are a avut ea urmare o 
catastrofă, denunțare calomnioasă, 
omor fără voie săvlrșit prin de
pășirea vitezei legale de circula
ție, ori în stare de beție volun
tară, viol, tllhărie, furt și Înșelă
ciune împotriva proprietății perso
nale, precum și huliganism; parti- 
cipanții, tăinuitorii și favorizato
rii la aceste infracțiuni, în cazu
rile în care legea prevede aceeași 
pedeapsă ea pentru autor: reci
divism și cei care nu au început 
executarea pedepsei deoarece s-au 
sustras de la aceasta.

Pedepsele celor condamnați la 
muncă silnică pe viață se trans
formă in 25 ani mutică silnică.

Dispozițiile decretului 
și pedepselor reduse ca 
unor grațieri anterioare.

Decretul prevede, de
grațierea în total sau In parte a 
pedepselor unor condamnați pen
tru infracțiuni contra securității 
statului sau pentru alte infracțiuni, 
care în . timpul executării pedep
sei au avut o comportare bună, 
dovedind că s-au reeducat.

se aplică 
efect al

asemenea,

(Urmare din pag. l-a)

lemn de fag, 500 m.c. 
foc, 200 m.c. cherestea ră- 
200 m.c. lobde distilare, 
cherestea de fag și 
sporire cu 1, respectiv, 
a indicelui de utilizare 
de lucru la rășinoase
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200 m.c. 
lemn de 
șinoase, 
100 m.c. 
obțină o 
la sută, 
lemnului
fag, peste sarcinile planificate.

Pentru ușurarea eforturilor mun- 
citorilor, conducerea întreprinderii ț 
preconizează luarea unui șir de mă-1 
suri tehnico-organlzatorice în ve- ș 
dșrea mecanizării lucrărilor care ♦ 
cer un volum mare de muncă, prin- 7 
tre care introducerea a încă 30 de j 
fierăstraie mecanice la doborîrea ș 
și selecționarea arborilor, 5 funi- ?
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Polatiște și Corbu, se va procura ț 
cazarmament și echipament etc.

Proiectul noului contract urmea
ză să fie dezbătut șl îmbogățit cu 
propunerile muncitorilor forestieri, T 
urmînd ca apoi prin eforturi colec- ț 
tive să fie tradus in viață.

culare „Wissem" și un funicular 
„Mîneciu", iar în depozitele finale 
se vor instala două dispozitive de 
încărcat mecanic ca și alte ase
menea măsuri. In ce privește con
dițiile de trai, se vor construi ca
bane noi în parchetele Cimpșoara, .
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Paralel cu aceasta, la blocul 
cu 27 apartamente, lucrările de 
nisaje s-au desfășurat 
Echipele de zugravi conduse
Svartz Ioan, Moroianu Nicu, 
daras Iosif șl Sturzu Grlgore, 
mozaicarilor Bețivu Dumitru 
Bețivu Gheorghe, parchetarilor 
ghel loan și Gheorghe loan 
crează, pe amindouă scările

Dumitru 
încălzire 
blocului.
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cului, în apartamente. Cel mai 
mult are însă de lucru brigada de 
instalatori a lui Vasiu 
care execută racordul de 
centrală la scara a Il-a a

- Instalatorii sînt hotărîți ca în trei 
zile să termine și această lucrare ♦ 
Incit tot blocul să aibă încălzire ? 
centrală — creîndu-se prin aceas- * 
ta condiții mai bune de lucru pen- ? 
tru terminarea cit mai urgentă și *
a acestui bloc. 4й>еі«4ьі^ман«мй£ьіо^Ь*йі«й«й4Мийм4йё

început promițător
In secția filatura, în jurai a- 

jutor-maistrului Croveanu Ale
xandru erau adunați vreo 14 
muncitori.

— Tovarăși — înainte de a în
cepe lucrul, în primul șut din a- 
cest an, țin să-mi exprim încre
derea că încă din prima zi de 
muncă veți începe să dați Viață 
angajamentelor luate cu prilejul 
prelucrării cifrelor de plan pen
tru anul 1963.

In anul care a trecut, la în
demnul organizației de partid ați 
aplicat cu succes inițiativa „La 
două mii bobine, nici una rebut". 
In acest an, primul din cea de a 
doua jumătate a șesenalului, va 
trebui să muncim cu și mai mult 
spor.

Agitatorul a terminat de vor
bit. Filatorii, centratorii, membrii 
echipei de spălare a bobinelor și 
controlorul de calitate s-au în
dreptat flecare înspre locul Iul 
de muncă.

„.Munca se desfășura în ritm 
susținut. Centratorii Lilă Con
stantin, Pop Gheorghe și Toidea 
Solomon treceau de la un grup 
de mașini la 
centreze cit 
fără nici un 
îndemnindu-i 
găzile lor să
jos. La rîndul lor filatorii Huzum 
Ioan, Nanciuc lean, Făget Ilie, 
Barna Victor, Agrișan Mihai, 
Bill Ioan șl cel mai tfnăr filator, 
Brăgarlu Gheorghe, lucrau cu 
sirg pentru ca la sfîrșitul șutului 
pe graficul de producție. In 
dreptul numelui fiecăruia, să se 
înscrie cifre noi care să Ilustre
ze strădania depusă din prima 
zi de șut pentru o producție spo
rită și de bună calitate.

Deși exigentă, Dombi Marla, 
controloare de calitate n-a găsit 
bobine rebut.

Iată un început promițător I
Inginerul secției, tovarășa So- 

molyi Imola i-a felicitat călduros
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pe harnicii filatori și centratorl ț 
pentru acest' prim succes al lor. , 

Primul șut l-au încheiat cu , 
bine și ceilalți filatori și centra- 1 
tori din schimbul condus de a? , 
jutor-maistrul Croveanu Alexan* ■ 
dru ca și cei din schimburile to
varășilor Purcărin Constantin, 
fanai Aurelia și Fencea Aron. 
Pe întreaga secție, la 27 500 bo
bine 
decît 
puțin 
nele 
ceeașl producție, 
început remarcabil 
primul șut din noul an întregul 
colectiv al secției filatură de la 
„Vlscoza" Lupeni merită felici
tări.

altul șl, Înțeleși *3 
mai multe bobine 
rebut, se Întreceau, 
pe filatorii din bri- 
nu se lase mai pre-

filate nu s-au înregistrat 
ІЭ*1 bobine rebutate, 
de o treime față de 

rebutate anul trecut
Pentru

obținut în

mai 
bobi
ta a- 
acest

MARGARETA MICA
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Pregătirea termocentralei Paroșeni tn vederea 
trecerii vîrfului de iarnă

sint

Oricărui gospodar chibzuit iar
na îi pune probleme deosebite. E 
șl firesc fiindcă frigul, înghețul, 
înzăpezirea căilor de acces și în
că multe alte inconveniente 
atributele ei specifice.

Am socotit ca un lucru deosebit 
de interesant și instructiv să ve
dem cum conducerea și întregul 
colectiv al uzinei întlmpină aceas
tă perioadă de vîrf în ceea ce pri
vește consumul de energie electri
că.

Pentru termocentrala Paroșeni 
iarna înseamnă în primul rînd în- 
greunarea transportului de cărbune 
prin înghețarea lui în depozit, va
goane, etc., și in al doilea rînd 
pericolul de îngheț al circuitelor 
hidrotehnice.

Temperatura scăzută mal prezintă 
dificultăți și pentru instalațiile in
terioare, ea poate duca la contrac
ții ale armăturilor flanșelor în ca
zul în care intră brusc în sala ca
zonelor și a turbinelor. Una dintre 
cele mai grele probleme este depu-

con- 
pen- 
mer- 

în
frecvență și tensiune 

ce 
exploatare nesigură a

trece cu succes perioa- 
în cadrul termocentra-

nerea chiciurei pe conductorii li
niilor de Înaltă tensiune precum 
și pe celelalte instalații electrice 
descoperite. Pe de altă parte 
sum mărit de energie electrică 
tru iluminat, Încălzit implică 
sul mașinilor la suprasarcină 
condiții de
sub normele admisibile ceea 
duce la o 
acestora.

Pentru a 
da aceasta,
lei s-au luat toate măsurile nece
sare.

A fost întocmit planul de mă
suri pentru trecerea vîrfului de 
iarnă. Aceste măsuri asigrră func
ționarea agregatelor la suprasar
cină, asigurarea puterii maxime 
la vîrful de seară și dimineață, 
punerea la punct și funcționarea 
sigură a termoficării, etanșarea să
lilor de cazane și turbine, asigu
rarea transportului rapid al cărbu
nelui. izolarea armăturilor de pe 
circuitul hidrotehnic, pregătirea ins-
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talației de stropire la turnuri, dis
pozitive de spart gheața la baraj, 
funcționarea avertizorilor de chi
ciură și a instalației de deschiciu- 
rare etc.

Pentru debitarea energiei maxi
me in sistem, la vlrfurile de sea
ră și dimineața, s-au întocmit 

grafice speciale de funcționare a 
benzilor, morilor și a pompelor de 
alimentare din care reiese că la 
orele de vîrf aceste agregate nu 
vor funcționa.

Prin eforturile depuse de între
gul colectiv al centralei noastre 
în prezent au fost îndeplinite 
te măsurile- din plan.

Astfel centrala noastră se 
achita și în acest an, ca și în
precedent!, cu cinste de sarcinile 
ce-i revin și va asigura sistemul 
energetic cu sarcina maximă fără 
avarii și deranjamente.

Ing. ANȚILA TIBERIU 
șeful serviciului 'producție 

CRAC IOSIF 
electrician, termocentrala Paroșeni

toa-

va
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Ședința Consiliului de Miniștri 
al Franței

tele Kennedy generalului de Gaul
le în problemele politicii nucleare. 
In legătură cu aceasta, a declarat 
Peyrefitte, guvernul francez a ho- 
tărît să informeze guvernul S.U.A. 
că va continua „eforturile în ve
derea creării forței sale nucleare 
proprii". Ministrul francez a adău- 
gat că Franța nu intenționează 
să abandoneze eforturile făcute 
pînă acum și că poziția guvernului 
francez față de problema unei 
forțe de șoc nucleare multinațio
nale rămîne neschimbată.

PARIS 3 (Agerpres).
La 3 ianuarie, la Paris a avut 

Ioc b ședință a Consiliului de Mi
niștri francez, la care a participat 
președintele de Gaulle. Intr-o de
clarație făcută presei după termi
narea ședinței, Alain Peyrefitte, 
ministrul informațiilor, a arătat că 
obiectul principal al discuțiilor l-au 
constituit acordurile de la Nassau, 
încheiate între președintele S.U.Ă., 
Kennedy, și primul ministru al 
Marii Britanii, Macmillan, precum 
și propunerile făcute de președin-

------------ ©

NEW YORK 3 (Agerpres).
Departamentul de cercetări eco

nomics ale uneia dintre cele mai 
mari societăți de publicitate ame
ricane, „Mo Graw-Hill", 
blicității un raport cu 
perspectivele economice

a dat pu- 
privire Ja 
ale țărilor

b
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Guvernul francez încalcă 
libertățile sindicale 

ale oamenilor muncii
PARIS 3 (Agerpres).
Guvernul francez a încălcat 

non libertățile sindicale ale oame
nilor muncii. El a anunțat că îi va 
forța să lucreze pe funcționarii din 
domeniul învătămîntului public 
care se pregătesc ca să organizeze’ 
la 4 ianuarie o grevă în 
revendicărilor lor

Cele mai mari uniuni 
din țară — Confederația 
a Muncii
iterația Franceză 
creștini, sindicatele „autonome" au 
dat publicității o- declarație comu
nă în care protestează cu hotărîre 
împotriva 
nevolnice 
muncii să 
protest în 
tării.

din

apărarea

sindicale 
Generală 

„Force Ouvriere", Confe- 
a muncitorilor 
„autonome”

acestei noi acțiuni sa
și recomandă oamenilor 
organizeze mitinguri de 
toate marile orașe ale

S.U.A.:

Centrul de experimentări 
secrete a combustibilului 

pentru rachete distrus 
de o puternică explozie 
WASHINGTON 3 (Agerpres). 
Agențiile de presă americane 

anunță că în clădirea centrului‘ 
de experimentări secrete a 
combustibilului pentru rachetă, 
situată la 30 de mile sud-vest 
de Washington, s-a produs mier-i 
curi noaptea o puternică explo
zie. Uriașa clădire a centrului 
de cercetări, relevă agenția UPI, 
a fost complet distrusă. Datori
tă exploziei, geamurile clădi
rilor situate la jumătate de milă 
de jur-fmprejurul centrului, au i 
fost sparte.

Oficialitățile campaniei de' 
cercetări au refuzat să dea ' 
explicații ziariștilor și polițiști
lor în legătură cu cauzele explo
ziei. De asemenea, nu s-a dezvă
luit dacă în urma acestui acel-1 
dent s-au înregistrat victime i 
omenești. ,

t

a- 
ra- 
in

decît în anul 1962". 
principale ale lumii 
vorbește numai des- 

occidentale — ca
Anglia, Franța, R.F. Ger- 

n.r.) continuă să fie infla-

occidentale industrializate în 
nul 1963. Potrivit concluziilor 
portului, evoluția economică 

aceste țări „apare mai puțin favo
rabilă în 1963

„Problemele 
(în raport se 
pre puterile 
S.U.A. 
mană
ția și balanțele internaționale de 
plăți" — se spune în raport. Se 
indică, de asemenea, că, după toa
ta probabilitățile, ritmul de dez
voltare a economiei Statelor Uni
te va fi mai lent anul acesta decît 
al altor țări occidentale. Și în ce
lelalte țări occidentale, se subli
niază în raport, se vor preciza în 
cursul anjlui „tendințe inflaționis-

Priswrea ambasadorului «еееоееееееееЬоеоееОеееееееооеоемооооо 
R.P. Chineze la Moscova | 
de către N.S. Hrușciov |

MOSCOVA 3 (Agerpres). — l|
TASS transmite :

La 3 ianuarie N. S. Hrușciov, 
prim-secretar al C.C. al P.C.U.S., 
președintele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., l-a 
pe Pan Țzî-li,
ЫІСН

A
dială,
parte
C.C. al P.C.U.S., ministrul afaceri
lor externe al U.R.S.S.

ȘTIRI D И II. R. S. S.

primit la Kremlin 
ambasadorul Repu- 
Chineze în U.R.S.S.
o convorbire cor-

Populare 
fivut loc 
prietenească, la care a luat 
A. A. Gromîko, membru al

©

Stadierea limbii rese 
în Anglia

LONDRA 3 (Agerpres). — TASS 
transmite:

Luind cuvîntul la Cambridge, în 
cadrul conferinței Asociației profeso
rilor de limba rusă, profesorul Ja
mes de Ia Liceul din Oxford, a 
declarat că în prezent limba rusă 
se predă în 600 de școli din An
glia. O limbă atît de importantă 
ca limba rusă, a subliniat James, 
trebuie să fie predată pretutindeni.

James este inițiatorul campaniei 
pentru studierea obligatorie a 
limbii rus? de către toți copiii 
care au atins vîrsta de 11 ani.

5

Uriașul avînt 
al producției de ciment

MOSCOVA 3 (Agerpres). -r 
TASS transmite:

Uniunea Sovietică a produs în 
anul 1962 peste 57 milioane tone 
de ciment. Ținînd seama de da
tele statistice americane, aceasta 
înseamnă că U.R.S.S. a depășit 
S.UA.. în ce privește producția 
globală de ciment, iar în ce pri
vește producția cimentului cu pri
ză rapidă, folosit în special la 
prefabricate din beton 
ceasta este de două ori 
decît cea americană.

Trebuie subliniat că
1953 au fost produse în U.R.S.S. 
numai 16 milioane tone de ciment, 

o în timp ce producția S.U.A. era 
8 de 45 milioane tone. Intr-o perioa- 
8 dă de

ciment 
crescut 
ricană
telor Unite ale Americii le-au 
trebuit 49 de ani pentru a atinge 
nivelul actual al producției de 
ciment, pe cînd U.R.S.S. a reali
zat aceasta în nouă ani.

In prezent industria de ciment 
Uniunii Sovietice este dotată 
mori și cuptoare rotative foar- 
puternice, care nu-și au egal 
lume în ceea ce privește pro

ductivitatea.
Anul acesta U.R.S.S. va produce 

peste 63 milioane tone de ciment, 
din care aproape 60 la sută ci
ment portland.

armat, a- 
mai mare

in anu'.

aproximativ 186 milioane tone de >] 
petrol și circa 75 miliarde m.c. de ;| 
gaze naturale, adică, respectiv, cu 1 
peste 11 la sută și 25 la sută j 
mai mult decît în anul precedent, j 
Ai fost produse peste plan mai [ 
mult de 1 milion tone de petrol și 
circa 4 miliarde m.c. de gaze na- l 
turale. I

In anul 1963 industria de petrol jl 
și gaze a Uniunii Sovietice se va l.i 
dezvolta cu mult mai repede de- 8 
cît industria cărbunelui. Ponderea .1 
petrolului și gazelor naturale în < 
producția tuturor tipurilor de < 
combustibil va crește la 48 la sută, I 
în timp ce în urmă cu patru ani

reprezentat doar 31,8 la sutăa

nouă ani, producția de 
a Uniunii 
de 3,5 ori,

cu numai 25 la sută. Sta-

Sovietice a 
iar cea ame-

stat al R.F.G, pe anul 1962 va fi 
de pests 500 milioane de 
scrie ziarul vest-germân 
Welt". Principala cauză a 
deficit, după cum arată

O mină gigant
NIJNI TAGHIL 3 (Agerpres] - 

TASS transmite:
In apropierea orașului Nijni Ta- 

ghil a fost dată în exploatare o 
mină gigant cu o capacitate de 4 
milioane tone de minereu de fier 
pe an. Ea este cea mai mare mină 
de acest fel din Ural. Noua mină 
este dotată cu utilaj modern

i

■ 7( /

asemsnea, vic-

Agenția U.P.I. 
York continuă 

tipografi de la

CANBERRA. — Uraganul care a 
bîntuit în prima zi a Anului nou 
pe litoralul -din nord-estul Austra
liei, respectiv în statul Queens
land, a pricinuit pagube de 300 000 
lire sterline: au fost distruse cî- 
teva clădiri, s-au scufundat mal 
multe vase mici, s-a întrerupt legă
tura telefonică și curentul electric. 
Se semnalează, de 
time omenești.

NEW YORK. — 
anunță că la New 
greva muncitorilor
cele nouă mari ziare, începută la 
8 decembrie. încercările proprie
tarilor ziarelor de a pune capăt 
grevei n-au reușit, întrucît mun
citorii tipografi sînt hotărîți să nu 
renunțe ia nici una din- revendi
cările lor. Sindicatele muncitorilor 
și funcționarilor de la redacțiile 
celor nouă ziare sprijină revendi
cările tipografilor.

SAIGON. — Circa 100 de stu- 
denți și doi profesori din orașul 
Cao Lanh, situat în provincia Sa- 
dec din Vietnamul de sud, au fost 
arestați de poliția lui Ngo Dînh 
Diem sub pretextul că simpatizează 
cu mișcarea patriotică de eliberare. 
După ce an fost crunt bătuți, ei 
au fost încadrați cu forța în de< 
tașamente de pedepsire și trimiși 
sub comanda unor ofițeri ameri
cani în regiunile unde se duc lup
te împotriva patrioților.

PARIS. — După cum a anunțat 
la 3 ianuarie Ministerul Afacerilor 
Externe al Franței, în zilele de 21 
și 22 ianuarie 
niei occidentale 
ta Parisul unde 
cu președintele
și cu membri ai guvernului fran
cez.

BONN. — Deficitul bugetului

mărci, 
„Dle 

acestui 
ziarul,

constă în sporirea alocărilor mili
tare cu 1 miliard de mărci peste 
suma prevăzută inițial de buget.

ACCRA. — Nguku, președintele 
Partidului progresist din Swaziland, 
care se află în trecere la Accra, 
venind din New York, unde și-a 
reprezentat țara la ședința Comite
tului de tutelă al O.N.U., a de
clarat că parțidul lui, cu sprijinul 
țărilor progresiste din Africa, va 
lupta pentru independența Swazi- 
landului pînă la victoria finală.

LONDRA. — „Construcțiile na
vale engleze sînt amenințate de o 
criză care sub raportul amploării 

nu poate fi comparată decît cu cri
za din anul 1930 — relatează a- 
genția Reuter. Societățile engleze 
continuă să fie supuse unor pre
siuni crescînde din partea firmelor 
rivale străine, în special cele ja
poneze".

1 
<
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Sporul continuu 
al producției de petrol 

>i даже
MOSCOVA 3 (Agerpres). — 

TASS transmite:
In ultimul timp Uniunea Sovie

tică depășește considerabil Statele 
Unite ale Americii în ceea ce pri
vește sporul anual al producției 
de petrol. In S.U.A. cel mai mare 
spor anual al producției de pe
trol a fost înregistrat în perioada 
1943—1952 și era de circa 12 mi
lioane tone pe *an. In Uniunea 
Sovietică 
producției 
în ultimii 
tone.

In anul

Cea mai productivă 
hidrocentrală

KUIBÎȘEV 3 (Agerpres)
TASS transmite :

In anul 1962 hidrocentrala „V, 
I. Lenin" de pe Volga a produs 
peste plan circa 1 miliard kWh 
de energie electrică.

Prin folosirea raționate a resur
selor de epă, această hidrocentra-' Ji 
lă a produs in anul 1962 aproa- & 
pe 12 miliarde kWh de energie e 
lectrică. Nici o centrală din >j 
U.R.S.S. nu a produs pînă acum I 
atîta energie electrică într-un an. ||

sporul anual mediu al 
de petrol a reprezentat 
patru ani 19 milioane

1962 U.R.Ș.S. a produs

Petrolierul „Sofia"
LENINGRAD 3 (Agerpres). jl 
A fost lansat la apă petrolierul I 

„Sofia" — cel mai mare vas de i 
transport sovietic.

Lungimea petrolierului este d?. 
230,5 m., lățimea de 31 m„ viteza 
de 32 km. pe oră, iar deplasa
mentul de 62 000 tone.

Petrolierul „Sofia" poate trans- ' 
porta o încărcătură de 44 500 tone. 
Pentru a transporta o asemenea 
încărcătură pe calea ferată ar fi 
necesare 45 de garnituri de tren.
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Conduse de ofițeri americani *

Forjele armate diemiste au pornit o mare ofensivă 
împotriva patrioților sud-vietnamezi

cancelarul Germa- 
Adenauer va vizi- 
va duce tratative 
Franței de Gaulle

Armata yemenului 
trupelor

SANAA 3 (Agerpres).
Potrivit unei declarații dată pu

blicității de guvernul Yemenului 
și transmisă la postul de radio Cai
ro, forțele armate ale Republicii 
Yemen au primit ordin să se des
fășoare de-a lungul granițelor Ye
menului pentru a respinge orice a-

respinge atacurile 
saudite

de

gresiune saudito-iordaniană. De 
semenea, declarația subliniază 
o nouă încercare a trupelor saudt- 
te de a pătrunde pe teritoriul Ye
menului a fost respinsă de trupele 
yemenite. Agresorii au suferit mari 
pierderi în oameni și materiale, 
fiind siliți să se retragă în pa- 

. nică.

a- 
că
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ale dicta- 
comandate 
lansat in 

cea mai 
împotriva

aceste ope-

elicoptere a- 
sute de tunuri.

ofițerilor ame-

SAIGON 3 (Agerpres).
Agențiile de presă americane a- 

nunță că în noaptea de 2 spre 3 
ianuarie forțele armate 
torului Ngo Dinh Diem 
de ofițeri americani au 
delta fluviului Mekong 
mare ofensivă militară 
forțelor patriotice. La
rațiuni participă mii de soldați 
diemiști și zeci de 
mericane, precum și 
mașini blindate etc.

Spre surprinderea
ricani, relevă agențiile, patrioții 
sud-vietnamezi în loc să recurgă 
la tactica de hîrțuire, au primit 
lupta deschis opunînd o rezistență 
dîrză. Lupte grele au continuat ore 
în șir. Potrivit agenției Associated 
Press peste 100 de soldați diemiști 
au fost uciși. De asemenea, au lost 
uciși trei militari americani, iar alti 
opt au fost răniți. Patrioții sud- 
vietnamezi au lovit 14 elicoptere

Tel. interurban 322, automat 269.

aduceau întăriri 
care cinci au

relevă că, re-

americane, care 
diemiștilor, dintre 
fost doborîte.

Agenția citată
zistența patrioților sud-vietnamezi 
a fost atît de puternică încît ge
neralul Paul Harkins, comandantul 
forțelor americane din Vietnamul 
de sud, a fost nevoit să vină la 
fața locului pentru a conduce di
rect operațiunile militare ale tru
pelor diemisto-americane. Noile 
întăriri trimise imediat în ajutorul 
diemiștilor la indicațiile lui Har
kins nu au schimbat situația. In 
prezent continuă luptele de hîrțuire 
intre trupele diemiste si patrioții 
sud-vietnamezi.

In ultimele zile în capitala S.U.A. 
se vorbește tot mai insistent despre 
intenția Statelor Unite de a in
tensifica în curînd acțiunile mili-

tare împotriva forțelor de elibe
rare națională din Vietnamul de 
sud;

S.U.A. desfășoară de fapt un 
devărat război împotriva 
de eliberare națională din 
mul de sud. In momentul 
scrie ziarul,1 în Vietnamul 
se află 12 000 de 
americani. Din 
care participă la 
sută sînt pilotate 
ricani. Ofițerii americani elaborea
ză în mod practic toate operațiu
nile împotriva partizanilor. Guver
nul american cheltuiește zilnic 1,5 
milioane dolari pentru operațiunile 
militare.

Pînă la sfîrșitul acestui an, scrie 
ziarul, S.U.A. va cheltui aproape 
3 miliarde dolari pentru ajutorul 
militar și economic acordat Vipt> 
namului de sud.

forțelor 
Vietna- 

de față, 
de sud

soldați și ofițeri 
toate avioanele 
lupte 30—50 la 

de aviatori ame-
■ s’
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