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

Pregătiri pentru alegerile de la 3 martie

Constituirea 
birourilor F. D. P

Minerii din Petrila au obținut din prima , zl 
noului an un frumos succes în muncă: 846 tone 
de cărbune depășire de plan pe ziua de 3 ianua
rie. IN CLIȘEU: Tehnicianul Catană Vasile în- 

pe graficul întrecerii socialiste primele rea- 
înregistrate de colectivul minerilor petri-

scrie 
Uzări 
lent. l

JALON SPRE
In 1962, brigada pe care o con

duc s-a străduit să-și îndeplinească 
și să depășească în fiecare lună 

, sarcinile de plan. Prin folosirea ln- 
.r- teiisă a utilajelor -și organizarea

• F' - ■

comuniste

armată a «o-

trecut — spu-
— cele 16 or

din complexul

in aceste zile în Valea Jiului au început pregătirile 
în vederea alegerilor de deputați în sfaturile populare 
ale orașelor raionale și ale comunelor care vor avea 
loc la 3 martie. In zilele de 4 și 5 ianuarie a. c. au 
fost constituite birourile F.D.P. ale comunelor și ora
șelor raionale din Valea Jiului. In rașul Lupeni, ca 
președinte al biroului F.D.P. a fost desemnat tov. Dan 
Vaier, iar ca secretar tov. Farkaș Erna; in orașul Vul
can — ca președinte a fost desemnat tov. Scolnic An
ton, iar ca secretar tov. Beteringhe Vasile; în orașul 
Petrila - ca președinte a fost desemnat tov. Dobrican 
Traian, iar ca secretar tov. Mogoș Simion; în comuna 
Uricani — ca președinte a fost desemnat tov. Mătă- 
săreanu Iosif, iar ca secretar tov. Mlhuț loan; în co
muna Aninoasa —- ca președinte a fost desemnat tov. 
Barna Ioan, iar ca secretar tov. Deak Franclsc; în co
muna Cîmpu lui Neag — ca președinte a fost desemnat 
tov. Iman loan, iar ca secretar tov. Stoi Victor; în 
comuna Banița — ca președinte al biroului F.D.P. a 
fost desemnat tov. Vladislav Ioan, iar ca sectetar tov. 
Văduva Maria.

Tot în cursul zilelor de 4 și 5 ianuarie 1963 a în
ceput constituirea comisiilor electorale orășenești și 
comunale formate din reprezentanți desemnați în a- 
dunările organizațiilor obștești
cii din între
prinderile și ins
tituțiile din ora
șele raionale
comune.

și ale oamenilor mun-

Stagiul de 
a educației

Discutam acum citeva zile la 
complexul C.F.R. Petroșani cu to
varășul Marcu loan, secretarul co
mitetului de partid nod C.F.R. des
pre munca de primire în partid și 
educarea partinică a celor care se 
încadrează în marea 
muniștilor.

— In anul care a 
nea tovarășul Marcu 
ganizații de bază
feroviar au primit în rîndurile mem
brilor și candidaților de partid 69 
de tovarăși. Creșterea rîndurilor 
organizației noastre prin primirea 
în partid a unui număr însemnat 
de muncitori înaintați, fruntași în 
producție, inovatori, luptători ac
tivi pentru aplicarea politicii parti
dului, a pus în fața comitetului de 
partid sareina de a intensifica pe 
toate căile munca de educare co
munistă a acestora.

Unul din principalele mijloace 
de educare partinică a noilor mem
bri și candidați de partid constă 
în repartizarea de sarcini concrete. 
Birourile organizațiilor de bază 
au fost îndrumate să țină cont, la 
repartizarea sarcinilor, de cunoș
tințele profesionale și politice ale 
celor primiți, de experiența lor în 
muncă. De exemplu, noul membru 
de partid Cighirean Pavel din or
ganizația de bază de la revizia de 
vagoane, care este un muncitor cu 
bogate cunoștințe de cultură ge
nerală, a primit sarcina să stu
dieze sistematic anumite lucrări 
pentru a se pregăti să devină pro
pagandist. El a mai primit sarcina 
să ajute în timpul liber cîțiVa mun-

citări să se pregătească pentru 
ședințele învățămîutului de partid. 
Candidați! de partid Tudor Nico- 
lae din secția L 5, Purcărea loan 
de la revizia de vagoane, precum 
și noii membri de partid Ursu loan 
și Dîrloagă Nicolae, tot de la re
vizia de vagoane, au primit sar
cina să activeze în colectivele de 
redacție ale gazetelor de perete. 
Alți candidați și noi membri- de 
partid au fost aleși în comitetele 
sindicale, în birourile organizații
lor de bază ale organizațiilor 
U.T.M., în Colectivele de redacție 
ale posturilor U.T.M. de control, 
au fost încadrați în diverse acti
vități culturale.

In organizațiile de bază din com
plexul C.F.R. Petroșani s-a înce
tățenit metoda ca membrii de partîd 
cu stagiu mai îndelungat în partid

Z. ȘUȘTAC

și c CEASUL

am rea- 
avansare,
100—120

Muncind eu sîrguință pentru

(Continuare în pag. 3-a)

colindase toate sectoa- 
interesîndu-se dacă trans

portul decurge în bune conditiuni 
și dacă sectoarele sînt aprovi
zionate cu vagonete goale, tînă
rul inginer Bobolea ~ 
din sectorul VI al 

se întoarse la 
rampa de la 
zontul VII. a

principal, 
dădu un 

semnalistu- 
de la ziuă. 
Alo 1 Cine-i, 

la ora asta ?
tras pînă acum 
cu cărbune și

După ce 
rele.

Constantin ' 
minei Aninoa-

la ziuă și s-a oprit în fata ta
belei pe care era însemnat numă
rul vagonetelor extrase. Privind-o, 
fața i se lumină: 
fuseseră extrase 
cu cărbune.

Numai mânerii

în acel schimb
1 258 vagonete

sa.
sectorului 1 au- 

trimis la ziuă 
• 195 de vagonete

Insta ntaneu S^-a^^doSt 
din secto- 
cara au
88 de va-

ori- 
pu-
de 

te-

judicioaaă a muncii, noi 
lizat o viteză medie de 
în galerie de coastă, de 
m. pe lună. In luna octombrie am
.reușit să . întrecem propriile reali
zări. Muncind cu un randament de 
aproape 4 m. c. pe post am realizat 
o avansare record: 257 m. 1. de 
galerie dublă pe lună.

Realizările obținute în 1962 con
stituie pentru - colectivul brigăzii 
noastre un imbold 
cu succes a noilor 
prim încrederea că 
brigada noastră va
lizări superioare celor 
că angajamentele luate 
deplinite și depășite, 
două zile de lucru ale
noi am săpat 10 m. de galerie. 
Datorită condițiilor de lucru 
avem create preconizăm să 
nem în acest an avansări 
de 130’—140 m. L pe lună,
cest scop vom pune accentul pe 
creșterea productivității muncii, 
pe folosirea intensă a mecanizării. 
Primele rezultate constituie pentru 
noi un jalon spre noi succese.

tblui 
unde 
lefon 
tului

nici s-au 
și cei 
rul IV 

depășit preliminarul cu 
gonete cu cărbune.

— Martine, minerii au dat. ta
re, dar și cei de la transport au 
fost la înălțime, spuse ttnărui in
giner.

— Păi s-ar putea să fim mai 
prejos decît minerii ? Puțul nos
tru poate trage și mai mult, im
portant este ca lucrurile să mear
gă ca... ceasul I

Muncind eu sîrguință pentfu 
îndeplinirea sarcinilor ce-i re
vin în procesul de producție, 
tînărul tîmplar Voicu Radu de 
la secția tîmplărie din Live
zeni a I.I.L. „6 Aiigust" este 
apreciat ca un muncitor des-

«««««**•*•••«•««•••«*«• îndeplinirea sarcinilor ce-i re
:■ Pentru dezvoltarea 
j; școlii din
; intr-una din zilele trecute sala < 
1 mare a căminului cultural din Bă- '>-
< nița era plină, in prezenta a 300 
/ de cetățeni, tovarășul 'Vladislav 
] Ioan, președintele statului popular 
L comunal, a desclits adunarea

populară arătind că aceasta are 
scopul de a discuta contribuția

j voluntară pe anul 1963.
I Deputatul comunal Păntilie loan 
! a prezentat adunării un raport a- 
; supra desfășurării activității co-
< miletului de cetățeni pe anul 1962. 
/ Din contribuția voluntară pe anul 
, 1962 s-au construit pe lingă Școa- 
' la de 8 ani din Bă ni fa o maga- 
L zfe de lemne și alte dependințe. 
i Valoarea de deviz a acestor cons-

I
trucții era de 19 500 lei. Prin 
buna organizare a lucrărilor, pen
tru aceste dependințe s-au chel
tuit numai 8112 lei, făcîndu-se 
economii de 11388 lei.

Adunarea populară a tăcut pro
puneri pentru iolosirea contribu
ției voluntare pe anul 1963. Pro
bleme importante au ridicat în 
discuții tov. Drăgan Constantin, în
vățător, Negară bazări deputat 
comunal și tov. Văduva Constan
tin, vicepreședinte ai comitetului 
executiv al statului popular.

Toți cei prezenți au votat apoi 
in unanimitate suma de 14 750 lei 

I contribuție pe anul 1963. Această 
sumă, plus cei 10 300 lei ce mat 
există sold la Banca de stat, va 
ii folosită pentru construirea unei 
noi săli de clasă la Școala de 8

I ani Banița, sală necesară viitoa-
' rei Clase a VIII-a.
]' Tot cu această ocazie s-a ales 

un comitet de cetățeni format din
I 7 tovarăși care să dirijeze lucrări- 
'■ ie din contribuția voluntară și o 

comisie de revizie din 3 tovarăși,
■ Zn încheiere, cei prezenți au a- 
I platidat cu căldură frumosul pro- 
; gram artistic prezentat de elevii 
< Școlii de 8 ani Bănița, compus 
J din ctntece, recitări, dansuri popu
lare și o scenetă.

MARIA VĂDUVĂ 
corespondentă

I
1

vin în procesul de producție,

i

) ) 
i

Martin î... Cit tînărul tîmplar Voicu Radu de

în îndeplinirea 
sarcini. îmi ex- 
și în acest an 
înregistra rea- 

prevăzute, 
vor fi In- 

In primele 
noului an,

ce le 
obți- 

medii 
In a-

730 
no

Aici,

la secția tîmplărie din Live-
de 
cu

tare, Martine I 
e plin de vagonete 
Putem depăși și 

vagonete cu cărbune ex-

Ia 
cu 

astăzi

cînd avusese loc

și jumătate, dar
se

ore
vagonete' extrase 

cel prevăzut pe între-
Această simplă discj- 
hărnicia cu care mi

ai tabla 
— Am 

vagonete 
piatră 1

— Dă-i 
rampă, 
cărbune, 
mia de 
trase...

...O simplă discuție telefonică 
din care însă se pot desprinde 
multe. Atunci
discuția, era abia ora 11,30. Pîriă
la sfîrșitul schimbului I mai erau 
încă două 
numărul de 
apropia de 
gul schimb, 
ție reflectă
nerii aninosent au pornit la mun
că încă din primele zile ale anului.

...Cu citeva minute înainte de 
ora 14, inginerul Bobolea a ieșit

AUGUSTIN DEMETER
șef de brigadă — mina Dîlja

Printre muncitorii secției de forjă de la U.R.U.M.P. se numără 
tovarășii Gyorfi Ludovic și Deji Mihai. Lucrind cu însuflețire, ei 
depășesc norma cu 15—25 la sută, dînd în același timp piese 
bună calitate.
Iată-i, în clișeu, lucrînd la ciocanul pneumatie.1

zeni a I.I.L. „6 Aiigust" este
apreciat ca un muncitor des
toinic. El se numără, de ' ase
menea, printre elevii fruntași 
ai școlii seralei

Pentru meritele sale în 
muncă și învățătură, el a fost 
primit în rîndurile candidați
lor de partid.V. OROS

Industria locală
își sporește volumul producției

este axa- 
produse : 
art if ici a - 

Cum s-a

în 
producție 
zile îna- 

prdducției - 
6 la sută, 
cu 2,5 la

se 
de

o
în

ță de anul 1962. La produse ali
mentare se vor produce 570 tone 
preparate de-carne, 1000 tone ghea
ță, 220 000 litri1 sifon, 3 841 tone 
mălai, > De asemenea, întreprinde
rea noastră 1 va furniza comerțului 
socialist 100- garnituri camere com
binate, 500 ‘ garnituri bucătărie, 500 
somiere și dormeze simple și 1 500 
duble, 200 bucăți canapele „Car- 
pați" și o seamă de alte produse. 
In același timp, ■ productivitatea 
muncii va crește ■ cu 6,5 la sută, 
iar pe - întreaga întreprindere 
vor realiza economii la prețul 
cost de peste 270 000 lei.

In noul an vom desfășura 
luptă susținută pentru aplicarea
viață a măsurilor tehnico-organiza- 
torice preconizate In scopul mări
rii capacității de producție a unor 
secții (carieră — concasoare, fa
brica’ dfe gheață, tîmptăria Livezeni 
etc.) ■ ca și- pentru reducerea con
sumului specific de materie pri

de 592 ООО ' lei ; ti- mă la unele fabricate. Așa de pil
dă, dacă la 1 m.p. binale în 1962 
am avut o normă de consum de 
0,069- m.c. cherestea rășinoase, în 
1963 vom reduce această normă 
de consum numai 0,041 m.c.

Folosiiid din plin largile posibi
lități' și rezerve interne pe care le 
avem, în acest nou an de muncă 
vom obține succese și mai frumoa
se în activitatea întreprinderii noas
tre de industrie locală, dînd oa
menilor muncii din Valea Jiului 
însemnate cantități de bunuri”.

Activitatea întreprinderii de In
dustrie locală „6 August" 
tă pe o gamă largă de 
mezeluri, mobilă, gheată 
lă, piatră coneasată etc.
muncit anul trecut, ce preocupări 
și-a prevăzut pentru noul an co
lectivul de aici ? — iată întreba
rea pusă tovarășului Nicol au Ste
fan, inginerul șef al I.I.L. „6 Au
gust".

„In anul care a trecut, colecti
vul întreprinderii de ' industrie lo
cală a obținut unele succese 
muncă. Astfel, planul de 
a fost realizat cu 23 de 
inte de termen. Plănui 
globale a fost depășit cu 
cel al producției marfă
sută. Cele mai frumoase realizări 
le-au obținut atelierul mecanic 
care a realizat peste plan o pro
ducție in valoare de 190 000' lei. 
atelierul tîmplărie —- de 168 000 
lei ,• tapițeria — de 137 000 lei ,- 
plăpumeria 
pografia — de 100 000 lei. Cariera 
și concasorul au dat 5 300 tohe pia
tră spartă peste' plan, sifonărla — 
54 000 litri sifon și mezelăria — 
cu 34 000 kg. preparate de carne 
peste sarcinile plănului anual.

Bazîndu-ne pe aceste realizări, 
în noul an în care am pășit sîn- 
tem hotărîți să obținem șuccese 
și mai frumoase ‘ în activitatea 
noastră. De pildă, producția globa
lă va crește cu 4,15 la sută iar 
producția marfă cu 6,5 la sută fa

I
I ,
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PAGINA CULTURALĂ
Ucenicie în trecut

DOUĂ P ALME
să iac lună

în

pragul ce

di n

din 
gal-

ne mul/urni ii 
și-l scoteau

întlt s-a albit la 
înroșit tot șf rl- 
cît o lopata m-a 
azvirlindu-mă cit 
pe ușă ai ară. in

Le dădeau doar de 
pat unde să doar- 
erau 
bătăi

iără să 
am dus-o 
să ii învățat altă 
cea tăcută In pri

i 
t*

Abia împlinisem 10 ani cînd 
am intrat prima dată la stăpin. 
tn patru ani am schimbat vreo 
Cinei, fără sâ mă aleg de la 
ei decît cu ghianturi, înjurături, 
foame, frig și trudă pe degeaba. 
După lege ucenicii nu se pri
meau înainte de a Împlini 14 ani, 
dar patronilor le convenea sâ 
lucreze cu copii. Pe ei nu-i plă
teau de multe ori de loc, deși 
treabă făceau, 
mîncare și un 
mă. Iar dacă 
îi snopeau 
în Stradă.

Eu, cînd 
lor 14 ani,

am pășit
am fost' luat de mînă

* de mama și dus la patronul unui 
î mare atelier,
J — FU bun, domnule Gore, și
• primcște-1 ucenic.
I Domnul Gore, o matahală de 
j om, fmbrdcat in haine negre, în- 
Ф chciate pînă ia git, cu o batistă 
., albă

: dosul
; benă,

la buzunar, m-a privit 
unor ochelari cu rama 
de os.

Bă, eu am să fac om
tine, Am să-ți țin loc de tatd. Eu 

sînt ca ceilalți stă pi ni la care 
lost pînă acum. Te Iau ucenic 

5 ani. cu contract, cu acte 
regulă. Așa că să știi, 5 ani

rul 
ăl 

: ₽•
In

: of sâ lucrezi numai la mine, orice 
s-ar intîmpla. Primii treî ani doar 
pentru masă și casă, apoi o să 
iei și ceva bănișori...

„Să Iau și bani Г Asta era ce
va nou pentru mine. Însemna cd 
domnul Gore nu-i un patron ca 
ceilalți. Această credință ml t-a 

, Întărit șt mai mult după ce am 
J mers la
* unde se
* Acesta 
î Înalt cu
* o voce

președfnlele corporației 
semna contractul, 
era un domn subțire 
mânuși alb* pe mîini 
plăcută, melodioasă.

Țl-ai ales un patron ca plf- 
spus el cu voce 
tu ai să oi vreo 
legătură cu bu- 
să vii să-mi

Și 
Я

nea caldă, mi-a 
cinlâtoare. Dacă 
nemulțumire, în 
nul tău patron.
Spui I eu slnt pus aici să-ți fac 
dreptate. Nu-i așa onorabile 
domn Gore ?

— Chiar așa, domnule preșe
dinte — s-a grăbit să-i Întăreas
că spusele patronul.

„Ce oameni de 
mi-am spus și am 
atelier.

Chiar din acea zi
la treabă. Mi s-a dat mătura la

— - - — -

întreg atelierul 
șterg mașinile, 
car piesele lu- 
De stat nu mă 
fi silit sâ , stau, 
pe la 5 dlmi- 

irînt la ora S 
pînă a- 
în pat, 

mai cer 
primii

palmă
obraz,
lung

mă adunam de pe jos,

mînă 
apoi o cirpă să 
apoi o roabă sâ 
create la strung, 
pot pllnge că aș 
intram în atelier 
ne ața șt ieșeam
seara, de-abia mă tîram 
casă ur.de cădem lemn 
de multe oii 
mîncare. Așa 
fret ani lără 
meserie d-J cit
mele zile după semnarea con* 
l tactului. începusem să mă lă
muresc de bunătatea stăpinilor, 
măi ales după ce am aflat că
după lege ar fl trebuit să mă J 
plătească și sa mă dea și la 
școală din primul an. Intr-o bună 
zl m-am Înființat în biroul sâu și 
i-am spus-o de la obraz.

— Vd rog sil-mi plătiți munca 
mea l

Auzlndu-mă, 
față, apoi s-a 
dicînd o 
izbit in 
eram de 
timp ce
gemînd și scuipînd singe, mi-am 
amintit de spusele președintelui 
corporației „Dacă ai ceva nemul
țumiri, să vii sd-ml spui".

— Al sa mi-o plătești domnule 
Gore! mi-am 
plecat glonț 
tației.

Președintele
și înalt, pe mîini cu aceleași mă
nuși 
ca o 
betul

zis atunci 
spre sediul

șl am 
corpo-

t
t
Ii

!
T f 
!
♦

subțire f
♦ 

albe, cu același glas plăcut, J 
melodie m-a primit cu zlm- | 

____ pe buze. t 
— Oh sărmanul băiețaș. Și pe ț 

care obraz spui cd te-a lovit ? » 
Pe acesta, pe stîngul ? Oh, Se și J 
vede, e vîndt și umflat... Oh... J 

Și făcîndu-și vînt, cu una din • 
mîirdle sale line, 
mănuși albe, îmi izbi o palmă 
și pe celălalt obraz, de-mi tros
niră fălcile,

— Du-te 
cuiul tău de 
cut dreptate.

la tel de

îmbrăcate în •e
♦
♦♦

răcnind furios: 
spune neîndemînati- 
patron cd ți-ат fd- * 

cut dreptate. Ți-ат îndreptat tal- J 
ca strîmbatd de el. Șl să-i mai j 
spui cd de data asta-1 iert, dat ♦ 
dacă șt pe viitor te va mîhni ! 
doar cu o palmă, de o să tră- J 
buiască să umbli cu capul strîmb, ♦ 
o să aibă de-a face cu mine. ♦ 

- Niciodată să nu dea mai puțin ț 
am fost pus de două palme... {

IRIMIE STRAUȚ •

treabă" — 
plecat spre

Brigada artistică 
de agitație este 
una din formele 
vii ale muncii cul- 
tural-artistice, menită să 
producția. Ea este o formație mo
bilă, formată din 10—12 membri și 
poate prezenta programe pe scene 
mici, improvizate în ateliere, în 
sălile de apel și-n alte locuri de 
muncă, venind astfel în mijlocul 
oamenilor despre care vorbește.

De aceea, programul unei bri
găzi artistice de agitație trebuie 
întocmit cu mult simț de răspun
dere. El trebuie să fie operativ și 
să meargă la țintă, adică să tra
teze cele mai importante proble
me ale procesului de producție. 
Grija pentru conținut trebuie îm
pletită cu stăruința pentru un ni
vel artistic corespunzător al pre
zentării.

Colectivul de creație al progra
melor de brigadă de la clubul din 
Aninoasa s-a străduit pe cit po
sibil, să țină seama 
rințe.

Vom încerca mai 
cunoscut stilul de 
Jectîvului nostru de 
dele și formele pe 
«im.

Întocmirea unui program de bri
gadă necesită în primul rînd cu
noașterea problemelor care fră- 
mîntă colectivul în mijlocul căruia 
brigada iși desfășoară activitatea. 
Dacă brigada se oaupă, de exem
plu, de problema calității produc
ției. trebuie cunoscute atît reali
zările întreprinderi' sectoarelor

variate. Astfel, 
de agitație a clu- 
un program bo- 

teme, cu care va

Pregătesc 
noi programe

Tinerii artiști amatori din Loner
au încheiat anul 1962 cu rezul
tate frumoase in activitatea cultu
rală. Ei au pășit în noul an cu 
încredere in forțele lor și cu do
rința de a desfășura o activitate 
CUltural-artistică mai rodnică de cit 
în anul trecut.

In acest scop, chiar din primele 
zile aie acestui an, artiștii ama
tori au trecut la pregătirea unor 
programe noi și 
brigada artistică 
bului pregătește 
gat, pe diferite
ieși pe scenă încă la mijlocul a- 
cestei luni. Programul va fi pre

zentat Ia Cimpa și Voievodul 
în fața muncitorilor forestieri, De 
asemenea și-a început pregătirile 
și echipa de dansuri, iar de săp- 
tămîna viitoare, formația de tea
tru în limba maghiară va începe 

repetițiile la o nouă piesă, iar 
corul clubului muncitoresc va în- 
cepd pregătirea unui program spe
cial consacrat alegerilor de depu- 
tați în sfaturile populare ce vor 
avea loc Ia 3 martie.

Artiștii amatori lonenl 
tărlți să depună toate 
pentru pregătirea unor
cit mai interesante și atractive, ea
rs aă satisfacă exigențele specta
torilor.

slnt ho- 
eforturile 
programe

/

La cinematograful „Al. Sabla ' din Petroșani rulează filmul „Doi 
sub cer", o producție a studiourilor bulgare. Filmul redă viața nouă 
spre care se Îndreaptă doi tineri: Tania și Ștefan, dintr-un oră
șel minier. Intre el apar insă neînțelegeri datorită caracterului 
dificil al Iui Ștefan care o părăsește la un moment dat pe Tania.

Tania luptă cu perseverență pentru a-și recăpăta fericirea 
reușind să-l transforme pe Stefan Intr-un om adevărat.

IN CLIȘEU: O scenă din film.

volume 
politică 
broșuri, 
biblio-

In orașul Lupeni
Cartea capătă pe zi ce trece 

tot mai mulți prieteni în rîndul 
oamenilor muncii din orașul Lu
peni. La dispoziția lor stă O bi
bliotecă cu peste 25 000 
de literatură beletristică, 
și tehnică, cu numeroase 
reviste și ziare. Pe lingă
teca centrală a clubului, la Băr- 
băteni funcționează o filială a 
acesteia, iar în cele 11 sectoare 
de la mină au fost înființate bi
blioteci volante care numără pes
te 400 de cititori permatienți.

Pentru atragerea unui număr 
cît mai mare da cititori, la aces
te biblioteci s« organizează cu 
Regularitate acțiuni variate cu 
cartea, bogate în conținut și a- 
tractive ca: recenzii, prezentări 
de cărți, informări politice, con
cursuri „Cine știe cîștigă" etc. 
Tot în acest scop la biblioteca 
centrală funcționează o vitrină 
pentru prezentarea și populariza
rea cărții tehnice. Sub îndruma

Com întocmim un program 
brigăzii artistice de agitație

dă un 
operativ 
brigăzii

sprijine

de aceste ce-

jos să facem 
muncă al co- 
creație, mcto- 
care le folo-

de partid, comi- 
SindlCale șl or- 

desfășoară o

anului trecut au fost vîn- 
prin aceste ștanduri peste 
cărți în valoare totală du 
lei. In aclikmea de difuzare

Cartea — tot mai aproape 
de muncitori

rea organizațiilor 
tetele Sa secții 
ganizați^ U.T.M.
activitate susținută pentru organi
zarea de ștanduri de cărți în cele 
11 sectoare ale minei, Astfel, în 
cursul 
dute 
1 800 
20 000
a cărții s-au evidențiat tovarășii 
Pop Vasile de la sectorul IV A, 
Jugan Viotel de la sectorul VIII, 
Gal Francisc de la sectorul IX, 
Jugan Nicolae de la sectorul Vljțț, 
Șerfezeu Maria de la sectorul X, 
Untea Ioan de la sectorul VI, 
Raicu Florida de la sectorul VII 
și alții.

A. MICA
corespondent

dirt 
Ul
in 

au avut loc nume-
cu cartea organiza- 
cei mici cit șl pen- 
Printre acestea, se

de televiziune etc. 
trece apoi la Întocmirea 
zisă a textului brigăzii, 
membru din colectivul

a u- 
pro-

pro- 
Fie- 

de

prelucrare. S-ar 
metodă ar fi

respectiva, cit și lipsurile existen
te în această direcție. Aici inter
vine sprijinul comitetului sindica
tului și ai comisiei culturale de 
masă, care prin delegații culturali 
din grupele sindicale ne furnizea
ză datele necesare.

Delegații culturali din grupele 
sindicale sînt înștiințați din timp 
despre tema pe care va fi axat 
programul brigăzii artistice de a- 
g itație și solicitați să vină cu e- 
xemple earacteristiae. Aceste exem
ple sînt analizate de comitetul sin
dicatului și apoi date colectivului 
de creație spre 
părea că această
greoaie. Nu e așa, deoarece din 
cei peste 60 de delegați sulturali 
din grupele sindicale, cel puțin 30 
prezintă aspecte semnificative ca
re pot servi ca material documen
tar concret pentru întocmirea pro
gramului brigăzii.

O altă sursă eficientă de docu
mentare pentru programul brigă
zii o constituie participarea in
structorului și a membrilor colec
tivului de creație la consfătuirile 
de producție. De la aceste consfă
tuiri pot fi culese cele mai sem
nificative aspecte.

Materialul adunat de coleotivul 
de creație trebuie să îmbrace o 
formă artistică atrăgătoare. Toate 
programele brigăzii noastre dnt 
astfel întocmite, încît să aibă o 
deefășurero interesantă Pentru a-

ceasta, programul se întocmește 
sub forma unui raid-anchetă, 
nei seri de odihnă, a unui 
gram

Se 
priu 
care
creație are o anumită Înclinație 
spre un anumit gen. De exemplu, 
tovarășul Coșereanu Anton este un 
bun creator de scenete și dialo
guri satirise, ou transpun textul 
în versuri și cuplete. Astfel, fie
care creator își alege un anumit 
subiect și-l prelucrează conform 
înclinațiilor sale. De obicei, mem
brii colectivului se ajută reciproc.

Odată terminat, programul este 
prezentat comitetului de partid și 
comitetului sindicatului cerîndu-se 
părerea asupra lui. După ce se 
fac ultimele modificări 
indicațiilor primite, 
dă interpreților. Si 
Uzarea materialului 
noi ținem cont de
tistiae și de talentul fiecăruia.

Repetițiile se fac de 3—4 ori 
săptămlnă, în raport cu urgența 
care o impune problema ridicată
de programul brigăzii In princi
piu, brigada noastră nu prezintă 
programe pe baza aceluiași text 
mai mult de 10—12 zile, cu excep
ția celor eu caracter permanent 
ca: preocuparea pentru creșterea 
randamentelor, respectarea N.T.S.- 
ului, calitatea producției și altele,

pe baza 
textul se pre* 
aiai, la repar* 

pe interpret!, 
Înclinațiile ar-

pe 
pe

lucru ce 
caracter 
activității 
noastre.

Una din preocupările , 
ale consiliului de conducere al clu
bului . este urmărirea eficacității 
programului de brigadă. Sînt unele 
aspecte negative ca tărăgănarea 
unor1 lucrări de reparații, întîrzieri 
repetate de la lucru, absențe ne
motivate, lucrări de proastă eali- 
tate etc., care după se au fost cri
ticate de brigada noastră au fost 
remediate. In aaz că nu s-a luat 
nici o măsură, brigada lșl include 
problema respectivă pentru a doua 
oară în program, bineînțeles In
tr-o formă mai ascuțită.

Un loc eentral In programele 
noastre îl ocupă popularizarea 
fruntașilor, inovatorilor, a realiză
rilor In producție, deoarece aces
tea au un puternic caracter stimu
lativ. Prin aceasta, noi stabilim o 
proporție justă între partea pozi
tivă și cea negativă a programu
lui, rezervînd un spațiu mai mare 
aspectelor pozitive.

Conducerea duhului muncitoresc 
din Aninoasa, membrii brigăzii ar
tistice de agitație, cu sprijinul co
mitetului sindicatului minei și sub 
îndrumarea comitetului de partid, 
se străduiesc să prezinte și pe mai 
departe programe bune, eficace și 
operative, care să stimuleze lupta 
colectivului minei pentru realizarea 
sarcinilor economice.

GHEORGHE NEGRARU 
directorul clubului muncitoresc 

din Aninoasa

de seamă

„Agurida” și „Oțelul” 
stația de amplificare a 
stația de radioficare a 

de tovarășa Popa Ana.

La Aninoasa
Conducerea clubului minier 

Aninoasa și-a îmbunătățit în 
tlmul timp munca cu cartea, 
luna trecută 
roase acțiuni 
te atît pentru 
tru cei mari,
pot număra cele două recenzii la 
romanele 
ținute la 
minei și 
comunei
bibliotecara clubului, ștandurile și 
vitrinile cu cărți, diminețile de 
basme ce au avut loc pentru cei 
mici in fiecare duminică la club 
și la școală etc.

De succes s-a 
farința pe teme 
nută în cadrul
Șlmon Iosif, directorul școlii de 
8 ani din localitate, precum șl 
conferința despre „Explozivii mi
nieri și tehnica folosirii lor" ținu
tă de tov. ing. Nițu Dumitru în 
sala

bucurat și con- 
lnternațlonale ti* 
clubului de tov.

de apel a minei.

preparația Petrila 
la preparația din 
mulți muncitori 
ai cărții.

Petrila, tot 
devin prie*

din cadrul 
vizitată de

La
Si 

mai 
teni

Biblioteca volantă 
preparației este zilnic 
un mare număr de cititori care îm
prumută cărțile de care au nevoi?. 
Bibliotecarul voluntar Dulepa Ni* 
colae se preocupă cu dragoste de 
popularizarea cărții în riadul 
muncitorilor, de aprovizionarea bi
bliotecii volante cu cărți noi de 
la biblioteca 
din Petrila.

Printre cei 
numără tov.
ga Constantin, 
Rozalia, Talpa Viorica și alțiL

clubului muncitoresc

mai activi cititori se 
Haiduc Aurel, Lun- 

Ratz Edit, Tokar

C. BADUȚA 
corespondent

ur.de


ЗГЕЛGUt ROȘU

Colectivui secției reparații capitale de U.R.U.M. Petroșani a
pornit cu avînt să dea viață angajamentelor luate cu prilejul dezba
terii cifrelor de plan pe 1003.

Iată-І pe tovarășii Iedenak Ștefan, Farkas Petru și Dăianu Constan
tin, din conducerea secției sindlcale>№împreună cu ing. Constantin Gheor
ghe 
rării 
tori.

anaiizfnd măsurile ce trebuie luate pentru îmbunătățirea desiășu- 
procesului de producție in urma propunerilor făcute de munci*

e-
O poveste scurtă despre I.C.O. 

și despre unii călători
Așa cum pentru urcior, zice 

proverbul, că nu merge de multe 
ori la apă, pentru autobuzele 
I.C.O. Petroșani zic gurile rele că 
nu prea merg pe ger. Si pare a fi 
foarte adevărat. Zilele acestea, 
cînd iarna a bine
voit să ne aducă s—
mai mult frig, cir
culația cu auto
buzele a devenit și 
sa foarte ane
voioasă. In timp ce prin toate sta
țiile poți vedea zeci de călători 
sare așteaptă, autobuzele au înce
put să devină scumpe la vedere 
(adică pot fi văzute, dar numai 
garate in 
aliniate).

Si așa 
din zilele 
teptat în

tea. Nu i Plnă la Livezeni mi-a fost 
dat să mai văd cite ceva.

Astfel, am văzut cum in stația 
de la parcul „Fillmon Sîrbu" prin
tre alțl călători s-au urcat și vreo 
patru salarlațl

NOTĂ

unui bilet pi
la Livezeni este

1 leu, totuși, 
patru călători

Piața Victoriei, frumos

ai I.C.O. Deși cos
tul 
nă 
de 
cei
(știind probabil că 
nu au nimic 

de „pierdut") au cerut bilete de 
numai 50 de bani.

Dar asta nu-i nimic. Mai jos, 
la stația din dreptul cartierului 
Gh. Dimitrov, in autobuz s-au ur
cat trei studenți care, deși o fată 
care era în compania lor și-a s«n* 
bilet imediat după
preferat să călătorească 
zice pe „blat".

Si iată că vă spusei o 
adevărată, culeasă numai 
călătorie cu autobuzul. Că 
fi... mal bine ar fi I

O. VĂLESCU

urcare, au
cum se

cum spuneam, într-una 
trecute după ce am aș- 

stație de la ora 14 plnă 
la ora 14^5, însfîrșit, dinspre Pe-
trila și-a făcut apariția autobuzul 
cu nr. 51100. Să nu credeți crumva 
că din moment ce m-am urcat 
în autobuz am terminat și poves-

poveste 
dintr-o 

de n-ar

чв^г

Stagiul de candidat
(Urmare din pag. l-a)

să se ocupe de 1—2 candidați de 
partid, îndeosebi de aceia pe care 
i-au recomandat, ajutîndu-i în 
munca lor de fiecare zi să-și în
deplinească sarcinile primite și să 
devină frui .rtși Ia locul de mun
că. In această privință au obținut 
rezultate frumoase tovarășii Șchelt 
Carol, Banu loan, Narița Toma, 
Rădulescu Gheorghe, Bucea Dumi
tru, toți membrii de partid din anii 
1945—1946, care se preocupă cu răs
pundere- de pregătirea și educarea 

■ candidaților și a noilor membri de 
partid pe care i-au recomandat.

In adunările generale ale orga
nizațiilor de bază se obișnuiește 
ca periodic candidații de partid să 
prezinte informări de felul în care 
se străduiesc să se ridice la nive
lul cerut unui membru de partid. 
Bune rezultate a obținut în această 
privință mecanicul de locomotivă 
Costea Emil, care în perioada sta
giului de candidatură s-a străduit 
să se ridice la nivelul cerut unui 
membru de partid. Pe lingă faptul 
eă tov. Costea Emil a manifestat 
o preocupare continuă pentru ri
dicarea nivelului său politic și ideo
logic, el a muncit fără preget în 
procesul de producție, situîndu-se 
la loc de frunte în economisirea 
de combustibil, în remorcarea tre
nurilor cu supratonaj și asigurarea 
transportului pe calea ferată în 
condiții depline de siguranță. Or
ganizația de bază, analizîndu-i 
meritele, l-a primit în partid cu 
stagiul redus. Tot cu stagiul redus

TRIBUNA AGITATORULUI

CÎr

a- 
în 
de

minerii 
întrecerii 
muncesc

sectorul I de la mina Aninoasa 
este sectorul cu cea mai mare 
pondere în producția exploatării. 
La Îndeplinirea cu succes a sarci
nilor ce stau în fața colectivului 
acestui 
trihuție 
canică. 
lui de 
măsură
a utilajelor, 
sînt dotate

Cu citeva

sector, o însemnată Con- 
aduce partea electro-me- 

Realizarea ritmică a planu- 
pioducție depinde 

de

Început bun
Colectivul sectorului III al minai 

Petrila a Început noul an de mun
că cu dorința fierbinte de a munci 
mereu mai bine, de a-și îndeplini 
cu cinste angajamentul de între
cere luat cu prilejul dezbaterii 
frelor de plan pe 1963. Minerii 
cestui sector s-au angajat ce 
acest an să extragă 4 200 tone
cărbune pește prevederile planului 
și să reducă prețul de cost cu 1 
leu pe tona de Cărbune.

Ca și în anul trecut, 
sectorului III, clștigătorii 
socialiste pe exploatare,
cu hărnicie pentru îndeplinirea an
gajamentului de întrecere. In pri
mele două zile lucrătoare din a- 
nul acesta, din abatajele sectorului 
au luat drumul preparațlei Petrila 
aproape 300 tone cărbune peste 
plan. Din abatajul brigăzii condu
se de tov. Jura loan s-au extras 
118 tone cărbune mai mult decît 
planul, iar brigăzile comuniștilor 
Laszlo Ștefan și Cîșlaru loan au 
dat în plus 124 tone cărbune lao
laltă. Cantități sporite de cărbune 
peste plan au dat și minerii din 
brigăzile conduse de membrii de 
partid Vătafu Petru, Bartok Ioșif, 
Enache Chirilă. îmbucurător este 
faptul că în primele zile lucrătoare 
ale anului, fiecare din cele 10 bri
găzi din abataje au extras cărbu
ne peste plan.

în marc 
normală 
cu care

am fost 
de lnves- 
mi-a fost 

pentru

rile de muncă ți in același timp, 
efectuat un control mai minuțios 
asupra calității reviziilor și repa
rațiilor, Cu ajutorul serviciului me
canic șef al exploatării, sectorul 
a foit dotat cu încă 6 garnituri 
de transportoare cu raclete. De ase
menea, am luat măsuri ca ori ce 
utilaj care este scos la reparații 
să fie predat cu proaes verbal în 
caro să fie specificată starea iui 
atît la intrarea cît și la ieșirea 
din reparație. Astfel, se evită repa
rațiile superficiale, putîndu-se, In 
același timp, urmări și 
cît a funcționat utilajul 
reparației.

Mărirea termenului de
nare a utilajelor nu depinde însă 
numai de calitatea reviziilor și re
parațiilor, ci în mare măsură și 
de felul cum sînt folosite de mi
neri la locurile de muncă. Pentru 
aceasta am organizat discuții pe 
tema păstrării și îngrijirii utilaje
lor. Eficientă s-a arătat și mun
ca de lămurire desfășurată de ia 
om la om. Astfel, de‘ fiecare dată 
cînd vizitez un loc de muncă, stau 
de vorbă cu oamenii, arătindu-le 
contribuția ce o pot aduce pentru 
c<j în orice moment utilajele să 
fie în perfectă stare da funcțio
nare, In această direcție, un
portant sprijin l-am primit din par
tea șefilor de 
Mănăilă Vasile, 
tel Ioan și alții.

Paralel cu
probleme am efectuat și o schim
bare radicală in stilul de muncă 
al colectivului 
nici din sector. Repartizind
nii pe locuri de muncă, 
clu-Ie sarcini concrete de a răspun
de de un anumit număr de utila
je, și intensificînd munca de lămu
rire In ce privește Îndeplinirea 
conștiincioasă a sarcinilor de ser
viciu, aia făcut să crească simțul 
de răspundere al oamenilor, preo
cuparea pentru ca utilajele de care 
răspunde fiecare să funcționeze în 
cele mai bune condițiuni. Un aju
tor prețios îl primesc în această 
direcție din 
canic Siller 
Arvoy loan. 
Cocoș Vlad.

Iată numai 
luate pentru
cei din partea electro-mecanică, la 
realizările frumoase obținute de 
minerii sectorului în lupta pentru 
tot mai mult cărbune. In prezent, 
munca noastră, s-a îmbunătățit 
simțitor, stagnările de producție 
din cauza defectării utilajelor sînt 
tot mai puține la număr. Aceasta 
însă nu ne mulțumește. Sarcinile 
de producție ce stau în fața colec
tivului sectorului sporesc mereu. 
De aceea, sîntem hotărîți să Inten
sificăm și noi munca pentru a ne 
achita cu cinste de toate îndato
ririle ce ne revin.

SIMA VASILE
maistru mecanic principal 

sectorul I mina Aninoasa

urmenal 
în urma

funcționarea 
a tehnicii noi 
abatajele, 
luni în urmă

transferat de la sectorul 
tiții la sectorul I. Aici, 
încredințată răspunderea 
partea electro-mecanică a sectoru
lui, Iar în același timp, organiza
ția de partid din sector mi*a în
credințat sarcina de a fi agitator. 
După cîteva zile de muncă în a- 
cest sector, am putut constata că 
serviciul electro-nrecanic al secto
rului nu-și îndeplinește pe deplin 
sarcinile ce-i tevin. îndreptarea a- 
cestei stări de lucruri necesită lua
rea unor măsuri concrete. Am 
constatat că unele locuri de mun
că erau descompletate în ce pri 
vește utilajul necesar. Se obișnuia 
ca atunci cînd se făcea montarea 
de utilaj la un loc de muncă proas
păt deschis, utilajul să fie adus de 
la un alt loc de muncă care era 
pe terminate. Datorită acestui fapt 
nu se făcea revizia utilajului. 
Trebuia deci pe de o parte comple
tat utilajul necesar la toate locu-

funcțio-

ІШ-

brigăzi ели» 
cristea Aurel,

sint 
Ma-

ЯЛ53

INTERVENȚII RAPIDE
Nicolae Gheorghe lucra Ia 
curentă a motorului pom- 
drculatie nr. 4. Lucrarea 

terminată chiar în acea zi

Brigada condusă de tînărul elec
trician 
revizia 
pei de 
trebuia
și băieții au rămas să lucreze și 
după orele de program. Deodată 
însă, la motorii ventilatorului mo
rii 1 A a Intervenit un deranja
ment. Necesita o intervenție rapi
dă. Brigada electricianului Nicolae 
Gheorghe e-a Îndreptat urgent la 
locul cu pricina.

Acționînd cu precizie, cei 3 ti
neri muncitori au remediat defec
tul în numai 80 de minute, lucra 
ce se efectua altădată In 2—3 
ore. Imediat ce lucrarea a fost 
terminată, motorul 
funcțiune și uzina 
lucreze Ia sarcina

Apoi echipa s-a 
chea lucrare. Dar
bine de lucru că a trebuit 
tervină la lichidarea unui alt de*

a fost repis in 
a reînceput să 
nominală, 
înapoiat la ve- 
nu s-a apucat 

să in-

școală a educației comuniste

unei inovații menite 
verificarea aparatelor 
sub presiune. Urmînd 

comuniștilor, mecani-

a fost primit în partid și lăcătu
șul Cazan Nicolae, unul dintre 
ce! mal pasionați cititori ai căr
ților tehnice din atelierul depoului, 
care împreună cu fratele său Aurel 
sînt autorii 
să asigure 
ce lucrează 
pilda vie a
cui de locomotivă Pătroi Petru a 
muncit neobosit pentru ridicarea 
nivelului său politic și ideologic. 
Organizația de bază de la depou 
l-a primit nu de mult direct r.ln 
partid. Ca semn de mulțumire, to
varășul Pătroi a cerut să lucreze 
în brigada de pe locomotiva 
1501002 care obținea cele moi 
slabe realizări pe unitate. In scurt 
timp, acest mecanic priceput a reu
șit să ridice brigada la nivelul ce
lor mai bune din depou.

La nivelul comitetului de partid 
din cadrul nodului C.F.R. Petroșani 
a fost organizată o consfătuire eu 
candidații de partid pe tema: 
„Stagiul de candidat școală a 
educației comuniste". Referatele 
prezentate de tov. Zeicu Gheor
ghe, secretarul organizației de 
bază de Ia depoul C.F.R. și Cazan 
Ionel, secretarul organizației de 
bază de la revizia de vagoane au 
înfățișat o serie de aspecte pozi
tive din activitatea unor candidați 
și totodată au criticat pe cei care 
nu au depus eforturi suficiente 
pentru a se ridica la nivelul ce
rut unui membru de partid. După 
consfătuire, membrii comitetului de 
partid au ajutat îndeaproape birou-

rile organizațiilor de bază să 
măsuri pentru a spori ajutorul 
cordat candidaților de partid. Re
zultatul este că unii candidați și 
noi membri de partid (Mihuț C-tin, 
Bubui Gavrilă și alții) au început 
să lucreze mai bine, devenind 
fruntași în producție.

Foarte utile s-au dovedit a fl 
conferințele ținute în fața calldlda- 
ților și a noilor membri de partid, 
pe teme ca: „înaltul titlu de co
munist", „Despre morala comu
nistă", „îndatoririle unui membru 
de partid" ș. a. Tot prin grija co
mitetului de partid și a organiza
țiilor de bază, membrii șl 
dații de partid au vizionat 
în colectiv, au participat 
cenzii, spectacole teatrale,
mări politice, precum șt la excursii 
în regiune. De asemenea, mențio
năm faptul că toți candidații de 
partid sînt încadrați în învățămîn- 
tul de partid, respectiv în cele 3 
cercuri de studiere a Statutului 
P.M.R.

Toate acestea contribuie la pre
gătirea temeinică a candidaților de 
partid în timpul stagiului, la ridi
carea nivelului cerut unui membru 
de partid. Comitetul de partid și-a 
propus ca pe viitor să intensifice 
și mai mult activitatea de educare 
partinică a candidaților si noilor 

membri de partid, să asigure pri
mirea în rîndurile membrilor de 
partid a celor mai buni dintre cel 
mai buni feroviari.

ia
a-

candi- 
filme 

la re- 
infor-

rezolvarea acestor

tabloul de iluminat 
nr. 1.
aceasta harnicii elec- 
făcut datoria în timp

de lăcătuși-meca-
oarne- 
trasîn*ranjament la 

al cazanului
Si de data 

tricieni și-ад
record, Tinerii Nicolae Gheorghe, . 
Ghiura Sinrion și Mitzea Alexan
dru erau obosiți, dar bucuroși că 
își făcuseră datoria. Erau mulțu
miți că prin rapiditatea cu care 
au acționat, au reușit să redea 
patriei sute de kWh care ar fi 
fost pierduți. Tînărul Nicolae Ghe
orghe este doar unul dintre elec
tricienii fruntași ai termocentralei 
Paroșani, iar brigada pe care o 
conduce s-a dovedit a fi mereu la 
înălțimea sarcinilor.

CALEAP IOAN 
corespondent

partea maistrului ine- 
Iosif și a lăcătușilor 
Viorel Pantelimon și

o parts din măsurile 
a contribui și noi,

Г- ibfliil ■ ■■■ ■ I Й.
[ ANUNȚ

Institutul de mine din 
Petroșani, angajează 
de urgenjă fochifti ca

lificați.
Salarizarea conform nor

melor tarifare legale. 
Pentru informații a se 

adresa serviciului de cadre 
al institutulu

I

NU ÎNCEPEȚI
LUCRUL IN MINĂ
DECÎT DUPĂ CE A|l

CONTROLATEXISTENTA 
бЛЛІОКМПІПА
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SIOURAN1Â
CU BBNZINA ■



VEȘTI DIN U.R.S.S
1962 O

Succesele sistemului mondial socialist
A

in
MOSCOVA 5 (Agerpres).
In anul 1962 sistemul mondial 

socialist a obținut noi victorii în 
întrecerea economică cu sistemul 
mondial capitalist. După aprecieriile 
preliminare ale Institutului econo
miei sistemului mondial socialist al 
Academiei de Științe a U.R.S.S. și 
Institutului de cercetări științifice 
pentru problemele de conjuctură 
din Moscova, volumul producției 
industriale 
crescut în 
tiv 7,3 ta 
taliste cu
față de anul 1961.

Datorită ritmului înalt 
voltare economică, țările 
lui mondial socialist își
an de an producția principalelor 
produse industriale, măresc poten-

și-au 
elec- 

de ta 
kWta

Conferința internaționala 
a partizanilor dezarmării nucleare

a țărilor socialiste a 
anul 1962 cu aproxima- 
sută, iar a țărilor 
aproximativ 4,1

capi

țialul economic și ponderea lor în 
economia mondială. De pildă, ță
rile comunității socialiste 
sporit producția de energie 
trică în perioada 1950—1962 
145 miliarde 1a 559 miliarde
producția de oțel de 1a 36 milioa
ne tope 1a 118 milioane tone, pro
ducția de petrol de ta 44 milioane 
tone 1a 199 milioane tone, produc
ția de cărbune de 1a 448 milioa
ne tone la 1 192 milioane tone.

LONDRA 5 (Agerpres). — TASS 
transmite :

In orașul Oxford și-a început lu
crările Conferința internațională a 
partizanilor dezarmării nucleare, or
ganizată de Federația europeană 
împotriva înarmării atomice.

La lucrările conferinței participă 
reprezentanți ai diferitelor organi
zații pacifiste și 
partizanilor păcii 
tre car* Anglia, 
Franța, Germania 
lia, India.

Luînd cuvîntul

organizații ale 
din 17 țări, în- 

Statele Unite 
occidentală, Ita-

ta ședința din

sistemu- 
sporesc

4 ianuarie, conducătorul delegației 
americane dr. Homer Jack, direc
tor executiv al Comitetului națio
nal de luptă pentru 
cleară sănătoasă a 
americanii trebuie 
trăiască în aceeași 
muniștii. Organizațiile americane 
ale mișcării pentru pace, a spus 
el, se pronunță pentru stabilirea de 
contacte cu organizațiile sovietice 
pentru apărarea păcii. El a 
cunoscut că în anul 1963 va 
loc un schimb de vizite între 
ducătorii organizațiilor pentru 
rarea -păcii din Statele Unite 
Uniunea Sovietică.

Conferința își va desfășura 
crările pînă la 7 ianuarie.

O politică 
declarat 

să învețe 
lume cu

nu- 
că
Să

СО-

făcut 
avea 
con- 
apă-

»i

Iu-

tea de a б-a Mdmeatrală 
de pe Nipra

KIEV 5 (Agerpres).
La Kanev (Ucraina) a Început 

§ construirea celei de-a 6-a hidro- 
8 centrale de pe Nipru — anunță 
o agenția TASS. я
§ Conducerea centralei electrice | 
g care va avea o putere de 420 000 8 
§ AW —-va fi automatizată și tele- |
1 mecanizată.
° In regiunea Kanev se va întin- | 
8 de un bazin de acumulare lung d« j 
8 130 km și avind o capacitate de § 
g О О I. > . I .*„ — .3 — I ■ > „ P
Я s 
8
2

O

§

o
Stabilirea datei 

alegerilor în R.S.F.S.R
MOSCOVA 5 (Agerpres).
Prezidiul Sovietului Suprem 

R.S.F.S.R. e fixat pentru ziua 
3 martie 1963 alegerile pentru
viețui Suprdm al republicii, precum 
și pentru sovietele 
nale, districtuale, 
nești și sătești de 
meni lor muncii.

al 
de 

So-

de ținut, regio- 
raionale, orășe- 
deputați ai oa-

=©=

Sosirea la New York 
a noului reprezentant 
permanent al U.R.S.S. 

la O.N.U.
NEW YORK 5 (Agerpres). 
La 5 ianuarie 

York N. 
prezentant 
la O.N.U.

a sosit 1a 
T. Fedorenko, 

permanent <

New 
, noul re
al U.R.S.S.

------------------

DEZGHEȚ
5 (Agerpres) 
multe zile de ninsori 
și viscole, în Anglia 

acesta a 
poleiul.

căzut în 
de pe jo
in nordul

LONDRA
După mai 

intermitente 
a venit dezghețul. Dar
adus după sine ceața și

Ninsori abundente au 
Alpii italieni, iar gheața 
sele a paralizat traficul
și răsăritul Franței. Agenția Reu
ter relatează că străzile orașului 
Lille arată ca un patinoar. Zece

CI secretarului general al N.A.T.O
BONN 5 (Agerpres).
Sîmbătă s-a încheiat vizita 

două zile pe care D. Stikker, secre
tar general al N.A.T.O., a făcut-o 
ta Bonn. Agențiile de presă rela
tează că convorbirile sale, care 
s-au desfășurat în cel mai strict 
secret, cu cancelarul Adenauer șl 
cn alte oficialități vest-germane, 
au fost legate de consecințele a- 
cordului Kennedy—Macmillan . de 
ta Nassau privind livrările 
chete americane 
Anglia,

După cum 
Presse, în afară
lui Stikker a avut ca obiectiv să 
pregătească întrevederile ps care 
ministrul de externe Schroder le 
va -ivea în curînd ta Londra, pre
cum și întîlnirea dintre cancelarul 
Adenauer și președintele de Gaul
le, enunțată pentru sfîrșitul lunii 
Ia Paris. „Toate aceste convorbiri, 
precizează agenția, vor avea desi
gur ca temă centrală problema 
înarmării nucleare atlantice".

In această ordine de Idei

„Polar is"

de

de ra- 
pentru

Franceprecizează
de aceasta, vizita

buie amintită că presa vest-germa- 
nă a semnalat în ultima vreme cu 
insistență neliniștea produsă cercu
rilor oficiale din R.F.G. de posibi
litatea ca acordurile de 1a Nassau, 
cît și propunerea făcută de pre
ședintele Kennedy generalului de 
Gaulle în legătură cu rachetele 
„Polaris' să deschidă calea creării 
în cadrul N.A.T.O. a unui „direc
torul", exercitat de cele trei puteri 
nucleare occidentale. La Bonn se 
consideră că această perspectivă 
este de natură să reducă posibili
tățile R.F. Germane de a obține 
armament nuclear.

Noul guvern marocan
RABAT 5 (Agerpres).
Agenția France Presse anunță că 

în seara zilei de 4 ianuarie, re
gele Marocului, Hassan al II-lea 
a anunțat lista noului guvern ma- 

vechiul 
partidul 
Moharn- 
— și-au 
au fost

rocan. Trei miniștri din 
cabinet, care reprezentau 
Istiqlal — Altai El Fassi, 
med Douiri și M. Boucetta 
dat demisia. In locul lor
numiți Ahmed Bargaș, ministru de 
stat pentru problemele islamice, D. 
Slaut, ministru de finanțe, A. Bah 
nini, ministru de justiție.

O 
o

8
O

3,3 miliarde m.c.
Ea terminarea 

dei de pe Nipru 
hidrocentrale se 
cale navigabilă de la Marea Nea
gră pînă la gurile Pripeat-ului — 
capătul magistralei care 
Marea Baltică de Marea

construirii casca- 
tormată din șase 
va deschide e

va lega 
Neagră.

atena

Arhiva de stat a Re
fl U.RSS 
care ates- 
a acordat

PN EUROPA

Ire

con- 
țăiii

localități din regiunea Calais 
tinuă să fie rupte de restul 
din cauza zăpezii iar unele dintre 
acestea au rămas fără electricitate 
șl apă. Se resimte, de asemenea, 
lipsa cărbunelui. In restul Franței 
dezghețul general prezintă perico
lul unor serioase inundații. Dato
rită vîntului cald și ploilor 
s-au abătut asupra Austriei, 
creat pericolul producerii de 
lanș-j în munții austrieci.

care
s-a

ava-

Situația disperată 
a minerilor

NEW YORK 5 (Agerpres).
Revista americană „Time" pu

blică un articol în care analizează 
situația disperată în care se află 
minerii din Kentucky, una din re
giunile lovite de șomaj cronic din 
S.U.A.

„Cînd locuitorii de pe colinele 
sărăcăcioase din jurul orașului Ha
zard se plîng de greutatea acestor 
timpuri, ei știu despre ce vorbesc. 
Din cei 36 000 de locuitori din distric
tul Perry, 14 000 trăiesc din ajutor 
de șomaj. Pentru mulți copii din 
regiune singurul prilej de a lua o 
masă adevărată este prînzul cald 
oferit de școala publică — bine
înțeles dacă au încălțămintea nece
sară pentru a merge ta școală. Cel 
mai fericiți, dintre adulți lucrează 
pentru o 
salarii In 
de cîini"

din Kentucky
pate de oricine poate aduna des
tui bani pentru a finanța săparea 
unui astfel de puț rudimentar".

Această tragedie — consideră re
vista — se datorează în primul 
rînd mecanizării care a aruncat 
zeci de mii de mineri pe drumuri, 
lăsîndu-i fără mijloace de existen
tă.

Oii Hotumenr care 
a Btorol Doporulfi nlan 

(at tinerei fteaihlici Sniietite
MOSCOVA 5 (Agerpres).
Ziarul „Komsomolskaia Pravda" 

anunfă în numărul său din 5 ia
nuarie că ia
voluției din Octombrie

8 s-a găsii un document
9 tă că poporul cuban

ajutor frățesc tinerii Republici So
vietice.

In anul 1923 din Havana a sosit 
Sla Moscova pe numele lui Benin, 

președintele Consiliului comisari
lor poporului, o scrisoare și 

я cecuri de bancă in sumă 
I 51S1 200 mărci. Acești bani
§ fost strinși de „Comitatul din Ha- | 
I vana pentru acordarea de ajutor | 
S în refacerea economiei ruinate a § 
§ tinerii Republici Sovietice și pen | 
§ tru ajutorarea înfometaților din 8 
? regiunea Volgăi".

OOOQOOOQ CODOOCac OQOOOOOC OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOQ

două 
de
an

'S

treime din vechile lor 
așa-numitele „bîrloguri 

— mine periculoase să-

Semnificația bătăliei de la Mytho
Vietnamul de Sud 
Mișcarea de elibe- 
dă lovituri 

diemiste și
puter- 

tacticii 
„consi- 
exerci- 
asupra

Luptele din 
ee intensifică, 
rare națională 
nice trupelor
aplicate de grupurile de 

• lieri" americani. Controlul 
tat de forțele patriotice 
majorității teritoriului sud-vietna- 
mez se extinde zi de zi. In primele 
zile ale acestui an războiul a luat 
un aspect deosebit de înverșunat, 
bătălia din delta fluviului Mekong 
soldîndu-se cu un grav eșec al 

i asupritorilor diemisto-americani.
Ceea ce istoria va consemna ca 

„bătălia de Ia Mytho" de 1a înce
putul anului 1963, marchează, după 
părerea observatorilor, confirmată 
si de purtătorul de cuvînt die- 
mist, o adevărată cotitură în si
tuația din Vietnamul 
anume trecerea de la 
țuire la înfruntarea 
succes, a unităților 
către forțele patriotice. Semnifica
ția acestei bătălii a fost apreciată 
de ziarul francez „Le Monde" în 
felul următor: „In ciuda ajutoru
lui din ce în ce mal masiv, si tot
odată costisitor în vieți omenești, 
dat de armata americană regimului 
lui Ngo Dinh Diem, războiul civil 
ia amploare în Vietnamul de Sud".

Șubrezenia regimului diemist es
te de multă vreme cunoscută și 
oficialitățile americane nu au făcut

un secret din faptul că fără aju
torul de peste ocean el s-ar 
prăbușit. încercarea de a amina 
ceastă scadență s-a tradus prin 
cordarea de ajutor militar sporit
chiar printr-o intervenție militară

fi 
a- 
a- 
Și

COMENTARIUL ZILEI

WASHINGTON. — La 4 ianuarie 
la Washington a fost dată publici
tății o declarație a guvernului 
S.U.A. în legătură cu evenimentele 
din Katanga. In această declarație 
guvernul american îl cheamă pe 
Cbombe să colaboreze 1a înfăp
tuirea așa-numitului plan de „con
ciliere națională" în Congo.

In declarație se arată că Statele 
Unite nu Intenționează „să-l 
tă ps Chombe din viitoarea 
Dolitică a Congoului".

PARIS. — Poliția franceză 
restat 11 membri ai 
tiel Armate Secrete"
OA.S.-iștii au recunoscut că sînt 
cu toții membri ai unei bande te
roriste care avea misiunea de a-1 
omorî pe deputatul Sanguinetti, 
membru al Partidului gaullist 
U.N.R. Cei arestați 
d° asemenea, că în 
cut s-au întîlnit în 
ferite căpetenii ale

NEW YORK. —
radio cu nava cosmică americană 
„Mariner-2" lansată 1a 27 august 
anul trecut în direcția planetei 
Venus, a încetat. Agențiile de pre
să americane anunță că în 
mentul încetării legăturii nava 
mică „Mariner-2" sa afla 1a o
tentă de peste 54 milioane mile de 
pămînt.

TOKIO. — In anul 1962, ca ur
mare a accidentelor de automobil, . 
în Japonia și-au pierdut viața 
11 140 de persoane.

STOCKHOLM. — 4 558 furturi 
de automobile au fost comise în 
cursul anului 1962 în capitala sue
deză. In comunicatul poliției din 
Stockholm se arată că aceasta es
te o cifră record în comparație cu 
anul precedent.

PARIS. — Autoritățile francez» 
au oferit parizienilor un „dai 
scump" de Anul nou în cel mai

scoa- 
viață

a a- 
„Organiza- 

(O.A.S.).

fel stăvili

de Sud și 
faza de hîr- 
directă, cu 
diemiste de

în Vietnamul 
corespondentul 

agenției United 
la 4 ianuarie:

Vietnamul 
încleștarea 

Și 
dictatorului fascist
cu dărnicie de

de dictatorul fas-.

au recunoscut, 
iulie anul tre- 
Spania cu di 

O.A.S.
Legătura prin

americană. Apreciind numărul mi
litarilor americani 
de Sud ta 12 000, 
din Washington al 
Press transmitea
„Lupta din Vietnamul de Sud este 
considerată ca prima punere 1a în
cercare a tacticii împotriva parti
zanilor preconizată în repetate rîn- 
duri de președintele Kennedy, de 
cînd se află ta putere".

Eșecurile suferite de colonialiștii 
francezi în Indochina nu au servit 
drept lecție neocolonialiștilor ame
ricani. In Vietnamul de Sud, neo • 
colonialismul a trecut ta folosirea 
metodelor celor mai brutale de re
presiune, asemănătoare cu cele fo
losite în perioadele cele mai ascu
țite ale istoriei asupririi coloniale. 
In aceste zile la Pentangon se 
discută, de pildă, cum ar putea 
fi mai bine folosite elicopterele

trimise din S.U.A., dar 1a Washing
ton nimeni nu se gîndește să dea 
cumva posibilitate populației sud- 
vietnameze de a-și hotărî singură 
soarta.

Nici teroarea, nici crearea infer
nalelor „sate strategice",; unde 
traiul nu se deosebește cu nimic 
de cel al lagărelor de concentrare, 
nu au putut în nici un 
lupta pentru libertate.

Esența războiului din 
de Sud constă deci în
dintre majoritatea populației 
clica coruptă a 
Diem, sprijinită 
S.U.A.

Războiul dus
cist Diem cu ajutorul americanilor 
împotriva propriului popor creează 
o situație primejdioasă în Asia de 
sud-est, amenințînd pacea în a- 
ceaștă regiune a lumii. După re
glementarea problemei laoțiene, 
care a indicat posibilitatea găsirii 
de soluții în problemele litigioase, 
întreținerea focarului de război în 
Vietnamul de Sud este condamna
tă de opinia publică mondială. E- 
venimentele din Vietnamul de Sud 
au confirmat încă o dată că în 
zilele noastre un. popor care lup
tă pentru libertate nu poate fi în- 
genunchiat.

mo 
cos- 
dta-

ZĂNEL FLOREA

adevărat al cuvîntului. De
la 1 ianuarie 1963 s-au majorat taxe, 
le pentru asistență medicală. A- 
cum, o singură zi de spitalizare li 
va costa 
franceze 69 
de franci, 
spitalizarea 
cală : 95 de franci pe zi, în loc de 
79 de franci.

De la 1 ianuarie, 1a Paris s-a 
majorat cu 8 1a sută taxa pentru 
apă

COPENHAGA. — Uniunea pes
carilor norvegieni a adresat orga
nizațiilor corespunzătoare ale pes
carilor danezi rugămintea de a nu 
livra în Norvegia pește pînă ta 
încheierea grevei pescarilor norve
gieni.

Ca răspuns 1a această rugămin
te, Uniunea pescarilor din Dane
marca a recomandat membrilor săi 
să nu aducă pește în porturile nor
vegiene pînă nu se va obține re
glementarea conflictului 
mod satisfăcător pentru 
norvegieni.

HANOI. — In anul 1962 — anun
ță Agenția Vietnameză de Infor
mații — în pofida condițiilor cli
materice nefavorabile, volumul to
tal al producției agricole în 
Vietnam a crescut cu 4 1a 
față de anul 1961. Suprafața 
bilă a țării s-a extins cu 
60 000 ha de teren.

Pentru anul 1963 în R.D. 
nam se prevede o creștere 
lorii producției 
la sută.

BUDAPESTA, 
estul Ungariei, 
construcție cea 
brică de sticlă 
M.T.I. Fabrica va începe să pro 
ducă în luna octombrie a anului 
curent, iar spre sfîrșitul anului 
1964. lucrările de construcție vor 
fi terminate în întregime.

pe locuitorii capitalei 
de franci în Ioc de 56 

Și mai scumpă va fi 
într-o clinică chirurgi-

agricole

într-un
pescarii

R.D. 
sută,
ara- 
incă

Vieț- 
a va - 

cu 8—9

Oroshaza, 
curs de

— In
este în 
mai modernă fa 
a țării — anunță
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