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Avîntul tehnic - obiectiv central
în contractul colectiv

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

aici se situează încă

întrecerii pe bazin.
producția 

exploatare.

Din primele 
la

zile
loc de frunte

Succesele pe care le obține lună de lună brigada 
. de pregătiri condusă de minerul Ilian Ioan de la mina 

Uricanl au la bază priceperea minerilor de a organiza 
lucrul dar și grija acestora pentru păstrarea unelte
lor de lucru.

IN CLIȘEU: Discuție între ortacii Ghiopotan Du
mitru și Madaran Gheorglie din această brigadă des
pre îngrijirea celei mai apropiate unealtă a mineru
lui — securea.

Minerii anlnoseni au 
pășit în noul an cu hotă- 
rîrea de a face față cu 
succes noilor sarcini de 
producție. încă din pri
mele zile, datorită condi
țiilor asigurate din timp 
ei au reușit să-și îndepli
nească și depășească sar
cinile de plan. Pînă pe 
data de 8 ianuarie au 
fost extrase 761 tone ds 
cărbune peste 
prevăzută pe

Această depășire se da- 
torește exclusiv creșterii 
productivității muncii. Pe 
mină randamentul obținut 
întrece pe cel planificat 
cu 25 kg. de cărbune pe 
post. Cele măi frumoase 
realizări au fost dobîndite 
de colectivul sectorului I 
care a dat peste plan 716 
tone de cărbune. Minerii 
de
din primele zile în frun
tea

Planul la zi a fost depășit

Iși dezvoltă realizările
încă din prima zi de 

muncă, minerii sectorului 
III de la mina Lupani au 
început s& dea producție 

. peste plan. Ei au pornit 
cu însuflețire pe calea 

, îndeplinirii sarcinilor de 
' plan și a angajamentelor 

luate? Plusul de produc
ție crește cu fiecare zi 
de muncă trecută. Pînă 
în prezent, pe sector s-a 
realizat o depășire de 1049
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tone de cărbune, 
randamentul în cărbune 
s-a ridicat la 4,600 tone 
pe post. In fruntea între
cerii pe sector se situea
ză brigada condusă da 
Petre Constantin. Minerii 
din această brigadă, mun
cind cu un randament, de 
6,08 tone pe post, au ex
tras din abatajul frontal 
numărul 3 est 747 
de cărbune peste 

Rezultate 
seamă au
nut și brigăzi
le conduse de
Aslău Ioan, Ghi- 
oancă 
alții.

Fruntași 
în difuzarea 

presei
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Săi muncești pentru răspîndirea * 
cavîntului scris al partidului în « 
rîndurile maselor largi de oameni i

îndrumați de birourile organiza |
ai muncii e o sarcină de cinste

fiilor de bază, difuzorii voluntari 
de la mina Petrila au pornit încă i 
din ultimul trimestru al anului 
trecut acțiunea de colectare de a- 
bonamente la ziare și reviste pe 
anal 1963. Prin activitatea neobo
sită' depusă de Crișan Lucia de 
la preparație, Maier Maria. Mu-

mi-

tone 
plan, 

de 
obți-

loan și

încă din primele zile 
ale anului 
din sectorul 
Aninoasa' : 
însuflețire 
socialistă 
nirea cu 
jamentelor 
In perioada care a trecut 
din? acest an, colectivul 
sectorului a extras din a- 
dîncuri; aproape 200 tone 
de năabune "peste plan.

Minerii din brigăzile 
conduse 
Nicolae, 
gureanu Vasile, David Io
sif au trimis preparație! 
Petrila cu 30—70 tone 
cărbune mai mult de cît 
planul. De remarcat este 
faptul că peste 80 la su
tă din brigăzile sectoru-

1963, minerii 
IV al minei 

s-au avîntat cu 
în întrecerea 

pentru îndepli- 
cinste a anga- 

de întrecere.

din
de tov. David
Șteț Petru, Un-

lui au un spor însemnat 
de producție dată pesta 
sarcinile de plan Ia zi.

Succesele obținute de 
minerii sectorului IV se 
datoresc bunei organizări 
a locurilor de muncă, a- 
pro vizionării ritmice a 
brigăzilor cu materiale, 
cît și întreținerii utilaje
lor din abataje în per- 
foctă stare de funcționa
re

Avînd clști^flti. o bo
gată experiență în pri
vința realizării ritmice a 
planului
cărbunelui, colectivul sec
torului IV 
Aninoasa este hotărît să 
dezvolte necontenit rea
lizările, să îndeplinească 
și să depășească angaja
mentele luate.

la extracția

de la mina

înainte de termen
prilejul prelucrării cifrelor de 
pe 1963, colectivul secției
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Cu 
plan 
termomecanice din cadrul termo
centralei Paroșeni, ,în frunte 
ing. Dina Dumitru s-a angajat 
repare fiecare agregat de bază 
două zile înainte de termen.

Muncitorii din formația de
parații cazane și turbine de curînd 
au efectuat repararea cazanului

cu 
să 
cu

re

nr. 1, lucrare pe care au termi
nat-o cu 5 zile mai devreme

Cu acest prim succes, tovarășii 
Dumitrică Sabin, Fieraru loan, Ve- 
reș Arpad, Vodislav Victor, Po
pescu Ioan, Bugaru Andronic 
Sava Petru și Chican Stancu au 
și pornit pe calea îndeplinirii an
gajamentului

GH. ȘERBAN 
corespondent

lalți difuzori voluntari de la
nd, aproape că nu există salariat 
ai minei si prenarației care sd na 
fie abonat la una sau mai multe 
publicații. . La „Scînteia' s-au a- 
bonat 1095 salariați, 764 la ,.Stea
gul, roșu", 450 la „Scînteia tinere
tului șt ia alte ziare. Publicația 
lunară „Munca de partid" este ci
tită de 349 tovarăși, iar „Carnetul 
agitatorului'' de 768. In dorința 
or ■ de a cunoaște mai bine rea
lizările constructorilor 
mutai, mi.lți muncitori, 
șt itigineri sini abonați 
reviste sovietice 

la buna 
apott aduc 
duiesc ca 
fiecare ioc
Ionescu Maria responsabila cu di
fuzarea presei se străduiește 
ca ziarele să ajungă zilnic la cei 
abonați.

comunis 
tehnicieni 

la ziare $i

difuzare 
agitatorii 
presa să

de muncă. Tovarășa

presei ara
care se stră
pătrundă ru

I. BERCEA 
corespondent

Noul an pune 
fața muncitorilor 
atit în domeniul 
nice cit și în Construcții metalice. 
In același timp metalurgiștilor le 
revin sarcini însemnate și în do
meniul creșterii productivității mun
cit îmbunătățiți! calității pieselor 
și utilajelor executate.

Cînd s-a întocmit noul contract 
colectiv la U.R.UM.P. s-a ținut 
seama de toate acestea și s-a pus 
accentul pe avîntul tehnic, ca o 
bază importantă în realizarea sar
cinilor sporite ее îi revin colecti
vului de aici. In contract sînt pre
văzute următoarele măsuri impor
tante în acest scop: mecanizarea 
transportului pieselor de Ia' cuptor 
la presa Pells șt a pieselor grele 
«le Ia cuptoare la ciocane in ate
lierul de forje; semiautomatizarea 
cuptorului de oțel de 1,5 tone; pu
nerea în funcțiune a macaralelor 
noi din turnătorie și curățătorie; 
montarea și punerea Ih funcțiune 
a unei prese cu excentrare de 50 
tone pentru producerea racorduri
lor de furtun; confecționarea unui 
banc de probă pentru încărcarea 
la înaltă tensiune a aparatelor și 
utilajelor electrice; reorganizarea 
secției de turnătorie prin separa
rea turnătoriei de fontă de cea de 
oțel ca și extinderea procedeelor 
moderne de prelucrare a metale
lor prin așchierea. rapidă cu plă
cuțe dure și ceramice; turnarea In 
coji de silicat și bachelită; forja
rea in matrițe închise a pieselor 
de serii mari; folosirea defectosco- 
pului Ia depistarea golurilor în 
material înaintea frezării roților

sarcini sporite in 
de la UJt.UJM.P„ 
reparațiilor meca- .

dințate, și multe asemenea m 
suri.

In domeniul creșterii, producti
vității muncii, un accent însemnat 
s-a pus pe crearea condițiilor ca 
la unele utilaje asemănătoare — 
in special la cele de prelucrare la 
rece — să poată fi deservite de 
un singur muncitor. Astfel, s-au 
creat condiții ca mașina de tăiat 
roți dințate să poată fi folosită de 
un singur muncitor împreună cu 
mașina de rabotat roți dințate co
nice, mașina de frezat roți dințate 
cu cea de mortezat roți dințate, 
mașina de rectificat exterior cu cea 
de rectificat plan, mașina de rec
tificat arbori cotiți cu cea de a- 
îezat fin cilindri etc.

Au mai fost luate, de asemenea, 
și alte măsuri care vor contribui 
la asigurarea unei producții me
reu crescînde de utilaj minier și 
piese de schimb. Bazîndu-se pe a- 
ceasta, colectivul U.R.U.M.P. și-a 
Înscris ca angajament în noul 
contract colectiv terminarea pla
nului anual cu 10 zile lainte de 
termen, sporirea productivități! 
muncii cu 13 la sută peste sarcina 
planificată, realizarea unei econo
mii suplimentare de 500 000 lei și 
reducerea cheltuielilor de regie cu 
0,80 la sută la volumul 
realizate.

Bind atenția cuvenită 
tehnic, colectivul Uzinei
rat utilaj minier din Petroșani Ișl 
asigură condițiile necesare pentru 
realizarea de noi succese frumoa
se în munca lor.

ȘTEFAN MIHAI

producției

avintulul 
de repa-

Clișeul nostru 
înfățișează 
muncitorul 
denak Ștefan de 
la U.R.U.M.P. 
executînd repa
rații capitale la 
un greifer de 
la mina Dîlja, 
care va 
losit la 
puțului 
pal.

fi fo- 
săparea 
princi-
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Brigada condusă de minerul Kibedi Francisc se numără printre brigăzile fruntașe 
de lâ . mina Aninoasa. In primele șase zile de muncă din noul an această brigadă a 
extras din abatajul în care lucrează mai mult de 200 tone de cărbune peste plan.

Clișeul alăturat înfățișează cîțiva mineri din brigada Iul Kibedi discutînd despre 
activitatea lor din abataj.
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Vom îndeplini cu cinste § 
angajamentele luate

sprijinului tehnic pe-care 8 
ii primim la locul de 8 
muncă. Acest sprijin 8 
constă în primul rînd, în 8 
aprovizionarea cu . cele £ 
necesare. Cu lemnul nu, 
mai avem bătaie 
Ni se aduce din 
locul de muncă 
tiiăfi suticiente 
toate cele, trei schimburi. 
In același timp ni se asi
gure ritmic numărul ne
cesar de vagonete goale.
Din acest punct de vede- g 

sintem . ajutați de g 
' ' g
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Brigada pe care o con
duc lucrează în abata
jul cameră nr. 3 est din 
sectorul II al minei Pe
trila. Împreună cu or
tacii mei ne-ат angajat 
ca în acest an să ex
tragem peste prevederile 
pionului o cantitate de 
1500 tone de cărbune 
energetic și sd depășim 
randamentul planificat cu 
cei pufin o tonă de căr
bune pe post.

încă din primele zile 
de lucru ale noului an 
ne-ат străduit ca planul 
de producfie ce ne revi
ne să fie realizat și de- face în mod organizat, ip 
pășit pe baza unor ran
damente lot mai marț. 
Pînă la data de 10 ia- 
luiarie brigada noastră, 
cu toate că a avut unele 
greutăți cauzate de con
dițiile de zăcămînt, a 
dat, peste plan 86 tone 
de cărbune de bună ca
litate Această depășire 
se dătorește în mare mă
sură creșterii productivi
tății muncii, in perioada 
amintită am obținut ' un 
randament cu o tonă de 
Cărbune pe post mai ma
re de cît cel planificat.

Aceste realizări nu 
sînt îrtîmplătoare. Ele se 
datoresc atît organizării 
muncii în abataj cît și

8
к ue 8
n timp ■ la “ 

în ■ can- ° 
pentru g

8 
’ 8

8 
8

de cap.

re :
muiîiri mineri din fie
care schimb. Pușcarea se

așa iei ca să nu avem j 
timpi moi ți. Toate aces'- j 
rea sînt condiții care fac ' 
ca munca noastră sd fie 
mai rodnică

Brigada noastră este j 
hotărîtă să obțină succe- j 
se și mai însemnate în , 
îndeplinirea ritmică a , 
sarcinilor de plan și a ; 
angajamentelor asuma’e < 
în 
In 
se 
pe 
Și 
conducerea tehnică 
sectorului nostru.

GH. STAUCEANU 
miner șef de brigadă — 8 

mina Petrila 8 
o 
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întrecerea socialistă, 
această hutărîre, ea 
bazează cu nădejde 
sprijinul acordat ca 
pînă acum de către 

a



2 STEAGUL ROȘI

ȘCOALĂ - EDUCAȚIE
Qartiet din vacanța de. iarnă.

HOTĂRÎREA NOASTRĂ

Peste ctteva zile, frumoasa va
canță de iarna va lua stîrșit. Clo
poțelul va suna din nou. Elevii 
abia așteaptă să-i audă glasul 
zglobiu. Pînă atunci insă, ei se 
bucură de zilele fericite ale va
cantei. Organizațiile de pionieri 
din școli au Întocmit programe 

din clasa a V-a a Școlii de 8 ani nr. 2 din Petroșani 
*i Melania din dasa a Ш-a a aceleiași școli și1 pe Fu- 
șeru Sabina din dasa а ѴІ-а В a Școlii de 8 ani nr. 4 
din Petroșani împrumutind cărți de Ia biblioteca clu
bului orășenesc ai sindicatelor Petroșani.
bogate și variate pentru ca pio
nierii și școlarii sg-și petreacă 

vacanta cit mai plăcut și iolosi- 
t»r. Despre modul cum Iși petrec 
ei vacanța, vorbesc numeroasele 
scrisori sosite ia redacție de la 
pionieri și școlari.

Redăm ctteva din ele.
&

încă Înainte de Încheierea pri
mului trimestru, la gazeta de pe
rete a unității noastre de pionieri 
a lost altșat programul de activi
tate pe perioada vacantei de iar
na. In program au fost cuprinse 
numeroase acfluni printre care vi
zite la Întreprinderile din ora?, 
concursuri de săniuțe, pregătiri 
pentru serbarea pomului de iarnă 
șl a carnavalului pionierilor, vizio
nari de filme, jocuri pionierești.

Una dintre vizitele pe care le-am 
iăași, a fost la saivanul întovă
rășirii zootehnice „Drăgoiul" din 
Corotești. ta deschiderea orașului 
copiilor. In data de 28 decembrie, 
unitatea noastră a prezentat un fru
mos program artistic formai din 
dansuri, recitări, cor, пишете so
listice. iar in cinstea zilei de 30 
Decembrie un număr de 52 de pio

Munca politică In rândurile cadrelor didactice și elevilor
Conducerea școlii noastre, în

drumată de organizația de partid 
din școală, acordă o atenție deo
sebită organizării, îndrumării ți 
controlării procesului instructiv- 
educativ al elevilor, pentru ca a- 
cesta să se ridice la înălțimea 
■^T* *- "nr trasate de partid.

• Curs de istoria literaturii ro- 
mîne moderne.

• Gramatica istorică a limbii 
Tomîne, vol. I

• Limba rusă.
• Curs de limba bulgară.
• Antologie de texte bulgare
• Curs de limba sîrbo-croată.
• Psihologia copilului.
• Metodica predării istoriei.
• Curs de armonie.
• Meteorologie.
• Curs de chimie generală.
• Curs de chimia țițeiului par

tea I și Il-a.
• Geologia zăcămintelor de 

cărbune.
• Geologie structurală și car

tare geologică.
• Curs de statistică teoretică.
• Curs de economia organizării 

și planificării industriei socialiste.
• Comerț internațional
• Curs d-i algebră superioară 

voL L

Munca politică desfășurată de 
comuniști în rîndul cadrelor didac
tice și al elevilor a dus la îm
bunătățirea simțitoare a procesului 
de învățămînt și întărirea discipli
nei în școală. La indicația biroului 
organizației de partid, in școală 
s-au ținut mai multe referate prin
tre care „Profilul moral al omului 
de tip nou", „Probleme de disci
plină școlară la cadrele didactice 
și la elevi" și o adunare generală 
pe tema '„Curo realizez educația 
comunistă la clasa pe care o con
duc", în care s-a prezentat un re
ferat de către membra de partid 
Bota Ana, învățătoare la clasa a 
IV a.

Aceste referate și-au adus con
tribuția la educarea politico-ideo- 
logică a cadrelor didactice și a e- 
levilor din școala noastră, la dez
voltarea dragostei fată de partid 
și patrie.

In centrul atenției organizației 
de partid din școală a stat preo
cuparea pentru preîntimpinarea ră- 
mînerii in urmă la învățătură a 
unor elevi. Astfel, pe baza ex
perienței căpătate în anii trecuți, 
folosind o serie de metode bune 

nieri au primit distincții pianereșli 
in urma trecerii normelor sportive 
cerute de regulament. Printre aceș
ti pionieri au fost Szegedf Gheor- 
ghe, Marinescu buminita, Cuae- 
leanu Stefan. Pardos Ioana, $et 
ban Lidia, Pena Ecaterina și alții

In ziua de 30 Decembrie a avui 
loc carnavalul pio
nierilor pe tema 
„Prietenia intre 
popoare", urmat 
de un frumos pro
gram artistic ca
re a cuprins dan
suri, soliști, pre
cum și recitări în 
limbile romtnă, 
rusă; maghiară 
și franceză.

D. STAMATE 
elevă in clasa a 
Vll-a — Școa 'a 

medie Vulcan

■fr

Si programul de 
activitate al uni
tății noastre de 
pionieri pe peri
oada vacanței 
este toarte bogat 
și variat. Printre 
acțiunile desfă

șurate pînă acum se numără și 
excursia ideală la Petroșani, cu
vizitarea Uzinei de reparat utilaj
minier, a stației meteorologice a
orașului și a Casei pionierilor A- 
ceastă excursie a fost organizată

MCA MONICA
elevă în clasa a IV-a — Școala 

de 8 ani Pâroșeni

Elevii din Petroșani, iubitori ai șahului, au condiții bune de prac
ticare a sportului îndrăgit la dubnl orășenesc al sindicatelor.

în munca cu clasa, cadrele didac
tice din școala noastră s-au stră ■ 
duit să încheie cu succes primul 
trimestru al anului școlar. Și în 
mare parte au reușit să facă acest 
lucru.

Cu ocazia interasistențelor la 
ore și a ședințelor comisiilor me
todice s-a constatat că unii pro
fesori au privit cu superficialitate 
organizarea recapitulării materiei, 
limitîndu-se doar Ia o schițare su
mară a lecțiilor predate, neaccen- 
tuînd problemele esențiale. împo
triva acestor stări de lucruri con
ducerea școlii împreună cu organi
zația de partid au luat o serie do 
măsuri a căror eficacitate practică 
s-a resimțit la sfîrșitul trimestru
lui. Cei mai multi profesori s-au 
preocupat cu grijă de predarea 
cît mai temeinică a cunoștințelor 
la orele de curs, au folosit cele 
mai eficiente metode pentru buna 
pregătire a, elevilor. Putem evi
denția în această privință pe pro
fesoara Dună Elena, Arghirescu Ol- 
tea și altele.

Tot pentru a veni în ajutorul 
cadrelor didactice și al diriginților, 
1a școală s-au predat mai multe 
lecții care au ajutat cadrele di
dactice în orientarea lor spre o 
activitate științifică intensă in ca
drul procesului de învățămînt. 
Printre lecțiile ținute în acest scop 
amintim „Lecția, formă de bază tn 
organizarea procesului de învăță- 
mint". „Conținutul și organizarea 
lecțiilor de lucru manual și de lu

de cercul micilor geografi din 
școală sub conducerea tovarășei 
profesoare Lucușa Lucio si a lă
sat o frumoasă impresie în ini
mile noastre. De asemenea, am vi 
zionat In colectiv mai multe filme 
printre care „Furtuna" și „49 de 
zile tn Pacific". După fiecare film 
vizionat am purtat discuții aprinse, 
am citit pasaje din cărți și articole 
din presă pentru intipărirpo în 
minte a celor văzute. In ziua de 30 
Decembrie unitatea noastră a ținu: 
o ședință tematică închinată pro
clamării Republicii. După-amiază a 
avut loc serbarea pomului de iar
nă urmată de carnavalul pionieri 
lor. Dintre acțiunile de pînă acum 
cel mai mult ne-a plăcui carnava
lul pionierilor și îndeosebi parada 
măștilor.

Cele mai reprezentative măști au 
tost premiate. Premiul 1 a revenit 
pionierei Duțescu Cristina cu o 
mască foarte expresivă reprezen- 
tînd pacea. Pentru frumoasele măști 
reprezentînd prietenia între popoa
re au fost evidenjiati pionierii 
Dolcu Emilia, Petrie Gertrude, Mun- 
teanu Margareta, Fetcu Viorei și 
alții.

Deși au mai rămas puține zile 
pînă la reînceperea cursurilor, ac
tivitatea unității noastre de pio
nieri continuă- cu și mai multă in
tensitate

ADRIANA OTLACAN 
elevă în clasa a Vlt-a

crări practice de atelier", „Munca 
dirigintelui în școala de 8 ani" și 
altele.

In oadrul orelor de dirigenție și 
la consfătuirile cu părinții, s-a 
analizat situația la învățătură a 
fiecărui elev în parte si obligati
vitatea păstrării și prezentării car
netului de note părinților. Organi
zația de partid din școală a urmă
rit îndeaproape respectarea planu
lui de muncă, a controlat sistema
tic întocmirea planificărilor calen
daristice și ținerea cu regularitate 
a ședințelor comisiilor metodice, 
aducfnd un aport substantial la ri
dicarea pe o treaptă superioară 
a muncii metodice din școala 
noastră.

In scopul folosirii timpului liber 
al elevilor în mod plăcut в-au or
ganizat întîlniri cu activiști de 
partid și de stat, cu muncitori 
fruntași de Ia mina Uricani,. s-a 
organizat citirea de cărți în co
lectiv la biblioteca clubului mi
nier și altele.

Continuînd si pe mai departe a- 
ceastă activitate rodnică, îndru- 
niînd mai bine cadrele didactice 
de la școala noastră, organizația 
de partid va contribui din plin la 
educarea comunistă a tinerei gene
rații, la îmbunătățirea procesului 
de învățămînt în școală.

VASILE COCHECI 
locțiitorul secretarului organizației 

P.M.R. de la Școala de 8 ani 
din Uricani

S-a mai scurs un an de muncă 
și succese din planul șesenal. 
Iată-ne Іа începutul unui an nou, 
primul din a doua jumătate a șe- 
senalului. Ne aflăm la jumătatea 
drumului pe care am pornit cu 
mai bine de trei ani în urmă. 
Cîte lucruri minunate s-au înfăp
tuit în acest timp ! Orașe noi au 
răsărit pe harta patriei noastre, 
iar agricultura țării noastre a de
venit în întregime socialistă. Au 
luat ființă noi uzine și fabrici și 
altele au fost reutilata.

Printre cele reutilate parțial se 
numără și întreprinderea Viscoza 
din Lupeni. Au sosit mașini noi 
din R. S. Cehoslovacă, s-au fă
cut modificări la mașinile de fi- 
laj. Pași importanți am făcut, cu 
ajutorul tehnicii noi, și în îmbu
nătățirea calității produselor noas
tre. In succesele obținute de co
lectivul Viscozei Lupeni este ma
terializată hotărîrea pe care am 
luat-o de a ne achita cu cinste 
de sarcina trasată prin Directivele 
celui de-al Ill-lea Congres a) 
partidului, de a îmbunătăți cali
tatea produselor noastre.

Cu această hotărîre am preluat 
inițiativa harnicilor filatori și am 
adoptat-o specificului secției noas
tre. Astfel, inițiativa „La o mie 
kg. fire depănate nici un rebut"

-------- o
NOTE

Să fie aduse Ia standuri 
cărți de specialitate!

Cartea are mulți prieteni și prin
tre muncitorii preparației din Lu- 
peni. Ei sînt dornici să cunoască 
cit mai multe, iar cartea le sa
tisface această dorință. Așa se și 
explică faptul că multi muncitori 
și-au format biblioteci personale 
sau sînt - cititori activi ai biblio
tecii clubului din localitate.
, Nu de mult la preparație s-au 
adus, la standul de cărți. 129 de 
pachete eu cărți pentru vînzare. 
Biroul organizației de partid de la 
pteparație a anunțat prin difuzo- 
rii voluntari eă au sosit cărți noi. 
Iar muncitorii nu s-au așteptat 
invitați pentru a doua oară. Nu
mai în două ore au fost vîndute 
cărtî în valoare de 2 764 lei. Prin
tre cei care au cumpărat cărți se 
numără . Petca Aurelia. Mazăre 
Vasile, Damian Ioan.

Credem că se puteau vinde și

De ce așteaptă
La mina Uriaani, ca și la alte 

unități economice din Valea Jiu
lui, se întreprind tot mai multe 
acțiuni pentru colectarea fierului 
vechi. Cu toate acestea, așa cum 
ne-a arătat conducerea minei, cei 
eare s-au străduit să strîngă fie
rul vechi în timpul lor liber au 
uri mare necaz. De mai bine de 
o lună' de zile «ca. 30 tone de 
fier vechi adunat la un loe în 
incinta exploatării așteaptă să fie 
încărcat și să ia drumul spre Hu
nedoara. Deși în cunoștință de 
cauză; cei de la I.C.M. nu au gă 

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

AU APĂRUT;

Manuale și cursuri universitare

am transformat-o într-un puterni 
factor mobilizator care a cu prin 
întreaga secție depănat. Nici < 
muncitoare nu a rămas in afar< 
întrecerii socialiste, a aplicării va 
loroasei inițiative. Ca rezultat, an 
încheiat anul 1962 cu mai bine d< 
21 000 kg. fire produse peste plar 
și cu creșterea procentului de fin 
de cea mai bună calitate cu 2,1 
ia sută față de prevederile pla
nului.

încă din prima zi de lueru dii 
noul an am pornit spre îndepli
nirea noilor angajamente. De fe
lul eum am muncit ne-o spur 
cifrele: depășiri de plan pe pri
mele zile din 1963 de 6 la sută 
pe întreaga secție, și nici o bri
gadă, nici o muncitoare sub plan 
sau în afara întrecerii.

La acest prim succes se mai a- 
daugă și cuvîntul eontroloarelor 
de calitate, care în prima zi de 
lucru din acest an au constatat cu 
satisfacție că depănătoarele și le- 
gătoarele secției au dat lucru de 
bună calitate, aplicind eu succes 
valoroasa inițiativă.

Sîntem hotărîte să muncim cu 
toată puterea și priceperea pen
tru sporirea produselor noastre și 
pentru îmbunătățirea continuă a 
calității firelor.

VERONICA MOGA 
muncitoare — Viscoza Lupeni

mai multe cărți dacă alegerea a- 
cestora se făcea cu disGernămînt 
de către „Librăria noastră" din 
Lupeni. Astfel, la stand au lipsit 
cărțile tehnice de specialitate, 
prea puține au fost în limba ma
ghiară. De asemenea, au fost a- 
duse prea multe pachete de cărți 
obligînd pe oameni să cumpere 
pe lingă carte^ dorită, încă una 
pe care de altfel o avea deja. Ar 
fi bine dacă aceste cărți s-ar a- 
duce despachetate pentru ca oa
menii să-și cumpere numai pe 
cele de care au nevoie.

Așteptăm ca și pe viitor „Li
brăria noastră" să ne trimită cu 
regularitate cărțile noi apărute, 
dar să tină cont și de dorințele 
noastre.

FI.OREA TIGO1ANU 
secretarul organizației de bază 

de la preparația Lupeni

fiepul vechi ?
sjt nici pînă acum timp pentn/ 
a ridica fierul vechi de aici. Niel 
un motiv nu poate seuza această 
întîrziere, faptul că de atîta timp 
30 tone de fier vechi, strîns de 
tinerii de la mina Uricani, zac în 
așteptarea I.C.M.-ului. E necesar 
ca fără întîrziere această «enti
tate să fie trimisă oțelarilor. N-ar 
strica însă «a cei de la I.C.M. să 
fie trași Ia răspundere de felul 
cum iși desfășoară activitatea, 
pentru ca asemenea situații să nu 
mai existe.

• Geometria analitică și dife
rențială.

• Mecanica și rezistența mate
rialelor voi. I

• Curs de rezistența materia
lelor

• Mașini electrice vol. III. ;
• Mașini electrice vol. II.
• Introducere în măsuri electri

ce și magnetice
• Manual de termotehnică, 

voi. П.
• Electrotehnică și utilaj elecn 

trie în industria metalurgică.
• Curs de hidromecanică.
• Tehnologia construcțiilor de 

mașini și de utilaj petrolier.
• Calculul și construcția utila

jului chimia vol. III.
• Tehnologia construcțiilor de 

mașini.
• Procese calorice șl mecanice 

de separare.
• Drumuri urbaub.
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Prin instructorii nesalariați — 
ajutor eficient organizațiilor le baza!
♦
* 
♦
♦
» 
»
♦
*
♦ 
»
♦ 
»

Preocupat de generalizarea experienței înaintate în munca de 
partid. Comitetul orășenesc de uartîd Petroșani a organizat zilele 
trecute, în cadrul instruirii aparatului său, un schimb de expe
riență între instructorii nesalariați ai comitetelor orășenești de 
partid din 
referate.

Redăm 
schimbului 
discuțiilor purtate după informările prezentate.

Valea Jiului, cu care prilej s-au prezentat patru

mai jos, în rezumat, informările prezentate în cadrul 
de experiență, precum si unele concluzii pe marginea

Informarea prezentată de tov. Poloboc Constantin, miner Urlcam

Sprijin prețios iii activitatea 
comitetului de partid 

informarea tov. Dan Vaier, secretarul comitetului orășenesc 
de partid Lupeni

rat. O bună activitate a desfășu
rat și tovarășul Duban Anton, 
re se ocupă de 
bază 1.С.М.М. și 
lalți instructori.

Apreciem însă 
care-1 acordă instructorii nesala 
nați organizațiilor de bază nu s-u 
ridicat încă la nivelul sarcinilor,- 
el poate fi mult mai eficient. Pen
tru aceasta este necesar ca In
structorii să acumuleze mai mul
tă experiență și să fie mai bine 
pregătiți pentru îndeplinirea sar 
cinilor ce le revin.

Trebuie scos totuși în evidența 
că instructorii se ocupă în bune 
condiții de ducerea la îndeplinire 
a sarcinilor ce le revin. Astfel, noi 
nu avem nici o organizație de ba
ză care să nu-și întocmească fa 
timp planurile de muncă lunare, 
sau care să nu prezinte la timp 
documentele pe care le cere comi
tetul nostru de partid. Merită, de 
asemenea, scoasă în evidență preo
cuparea tov. Ghiciu Iosif pentru 
a ajuta organizația de partid de 
la preparație în munca de primi 
re în 
ceastă 
mește 
varăși 
partid, 
de candidatură se 
fiecare candidat să 
rîndurile membrilor

Deși abia sîntem 
munca instructorilor 
vem toată garanția 
îmbunătățirii preocupării 
pentru îndrumarea lor, se va îm
bunătăți și activitatea instructori
lor, va crește contribuția lor 
întărirea muncii de partid în 
ganizațiile de bază.

Pentru viitor este necesar 
întărim si mai mult legătura 
instructorii noștri, să-i îndrumăm 
pentru a lua parte la adunările 
generale ale organizațiilor de ba
ză, la învățămîntul de partid, să 
sprijine munca organizațiilor de 
bază în desfășurarea muncii poli
tice de masă pentru mobilizarea 
oamenilor muncii la realizarea sar
cinilor economice.

popular Uri-

Uri- 
orga- 
bază.
bază

In scopul în
drumării mai con
crete a organi
zațiilor de bază, 
în scopul reali
zării cu succes я 
sarcinilor de 
partid, comitetul 
nostru orășenesc 
a selecționat un 
nunaăr de 
structori

tovarăși care cunosc

organizațiile
I.L.L. cît și

că ajutorul

ca
de1 

cei-

pe

muncește comitetul nos- 
partid cu instructorii nesa-

selecționare, în funcție de

6 in- 
volun- 

bine 
munca de partid și au o pregăti
re politică corespunzătoare.

Cum 
tru de 
lariați Z

După
pregătirea lor profesională, instruc
torii au fost repartizați să răs
pundă de îndrumarea a cîte 3—4 
organizații de bază. De pildă, tov 
îancu Aurelia răspunde de orga
nizațiile de bază Bărbăteni sat, șan
tierul 7 construcții și cartier 1, 
tov. Ghlciu Iosif răspunde de or
ganizațiile de bază preparație 
cartier II. O.C.L., T.A.P.L.

Pentru pregătirea instructorilor 
în vederea cunoașterii sarcinilor 
ce le revin, ei au fost invitați la 
instruirea atît a secretarilor, a 
birourilor organizațiilor de bază cît 
și la instruirea activului salariat 
al Comitetului orășenesc de partid 
Petroșani.

In perioada ce 
selecționarea lor, 
tri nesalariați au 
nizațiile de bază
sarcinilor ce le stau în față. To 
varășa îancu Aurelia, de pildă, 
s-a ocupat mai ales de organiza 
ția de bază sat Bărbăteni. Ea n 
ajutat concret secretarul organi
zației de bază, i-a dat indicații 
privind întocmirea planurilor de 
muncă, educarea activului fără de 
partid etc. De asemenea, tovară 
șui Cotescu loan s-a ocupat în
deaproape de organizațiile de ba 
ză de la sfatul popular și al cor 
pului didactic, ajutînd birourile a- 
cestor organizații mai ales în 
ceea ce privește rezolvarea situa
ției candidatilor eu stagiul expi-

partid. Drept rezultat, a- 
organizație de bază pri- 

lună de lună cîte 3—4 to- 
în rîndurile candidaților de 
iar la expirarea stagiului 

ca 
in

a trecut de la 
instructorii noș- 
îndrumat orga 
îh rezolvarea

îngrijește 
fie primit 
de partid, 
la început 
nesalariați,
că pe măsura 

noastre

eu
a-

Ia 
or-

sa 
cu

Comitetul oră
șenesc de partid 
mi-a încredințat 
să răspund și să 
dau ajutor orga
nizațiilor de bază 
din cadrul sfatu
lui
câni, comerț Uri
cani și sat 
câni. Aceste 
nizații de

cu excepția organizației de 
sat Uricani, au un număr restrîns 
de membri de partid. De asemenea, 
trebuie să arăt că organizația de 
bază din comerț nu numai că are 
un număr mic de membri de partid 
dar, și dintre aceștia, unii ca tov. 
Barabaș loan, sînt inactivi. In 
această organizație, pînă nu de 
mult, planurile de muncă se întoc 
mean de către locțiitorul secreta
rului, materialele prevăzute în 
adunările generale erau întocmite 
superficial, în ultima zi, iar unii 
membri de partid se sustrăgeau de 
la adunări. Sesizînd această situa-

tie, am căutat să dau acestei or 
ganiz.ații de bază Un ajutor mai 
mare în planificarea muncii, pre
gătirea adunărilor generale și pu
nerea în ordine a documentelor 
de partid.

Dat fiind că această organizație 
de bază are numai 6 membri de 
partid și că principala sarcină care 
stă în fața ei este de a educa lu
crătorii din comerț pentru a asigu
ra o bună deservire a muncitorilor 
mineri, am îndrumat organizația d? 
bază să tină, cînd analizează ast
fel de probleme, adunări generale 
deschise. G> asemenea adunare a 
avut loc în luna decembrie unde 
s-a analizat felul cum sînt deeer 
viți oamenii muncii de către lu
crătorii 
83.

Vreau 
tămînal
două, cu secretarii 
de bază de care răspund. Cînd sînt 
sarcini operative de transmis stau 
și mai des cu ei de vorbă.

In munca de îndrumare a oi-

magazinului alimentar nr

să arăt că cel puțin săp- 
stau de vorbă o oră sau 

organizațiilor

ganlzațiilor de bază de care răs 
pund s-a ivit o problemă, cax» 
consider că ar trebui clarificată. 
Este vorba de conlucrarea dintre 
organizația de bază de cartier și 
grupele de partid pe blocuri. La 
Uricani s-a făcut un început în ce 
privește această conlucrare. Ast
fel, biroul organizației de bază a 
dat sarcini unor membri de partid, 

de exemplu, tovarășilor Kos- 
Iosif, Avram Maxim și Vas- 
Dumitru, care fac parte și 
grupele de partid pe blocuri

ca, 
tyal 
cui 
din 
de a ține legătura cu responsabilii 
grupelor de partid pe blocuri pen
tru a cunoaște ce acțiuni comune 
trebuie desfășurate. După părerea 
mea această conlucrare trebuie să 
fie mult lărgită.

Consider că munca de instructor 
este o muncă frumoasă, instructo
rul nesalariat are de îndeplinit o 
misiune importantă — să contribuie 
direct la întărirea continuă a or- i 
ganlzațiilor de partid. Mă voi stră- j 
dui să fiu la înălțimea acestei sar
cini.

Frezenf acolo unde se simte mai mult nevoia
'nformarea tov. Ciornei loan, tehnician Vulcan

mai con- 
organizațiiie 
bază care 
tost repar- 
— I.C.T.

Pentru a putea 
sprijini 
creț
de 

mi-au 
tizate
Paroșeni, T.C.M.C. 
Coroiești, 10 con
strucții și spita
lul Vulcan — 
mi-am întocmit 
un plan de mun

că pe organizații de bază, planifi- 
cîndu-mi în primul rînd să spri
jin organizațiile de bază de la 
șantierele T.C.M.C., 10 construc
ții și spitalul Vulcan.

In domeniul creșterii rîndurilor 
partidului — domeniu la care se 
referă informarea — organizațiile 
de bază I.C.T. Paroșeni, T.C.M.C. 
Coroiești și 10 construcții au fost 
îndrumate să pună un accent deo
sebit pe calitățile politice și pro
fesionale ale celor care solicită 
primirea în rîndu] partidului nos
tru. să respecte întocmai Statutul 
și instrucțiunile C.C. al P.M.R. cu 
privire la modul în care se face 
primirea de membri și candidați 
de partid

Imbunătățindu-și nrunca 
tivul fără de partid și cu 
zațiile U.T.M., organizațiile 
ză de care răspund au
unele rezultate' în asigurarea unei

de primire în rindul candi
de partid, dintre care i 0 

In timpul scurt cît аш pu- 
mă ocup de această orga
sm putut constata că bi

primiri mai ritmice în partid. In 
urma unei analize făcute cu biroul 
organizației de bază de pe șan
tierul T.C.M.C. a fost completat 
activul fără de partid cu încă 
16 tovarăși, s-a îmbunătățit munca 
de educare a acestora. Drept re
zultat, îu prezent în cadrul orga
nizației de bază T.CM.C. sînt 18 
cereri 
datilor 
femei, 
lut să 
nizație
roul organizației de bază nu ur
mărește suficient cum își duce la 
îndeplinire sarcinile fiecare mem
bru de partid, cum ,se preocupă 
de tovarășii din activul fără de 
partid. Pentru remedierea acestui 
neajuns ani propus biroului orga 
nizației de bază ca în adunările 
generale să solicite cîte 1—2 mem
bri de partid de a informa cuin 
își duc sarcinile la îndeplinire. 
Consider că pentru a putea da un 
ajutor mai concret biroului orga-

nizației de bază este necesar ca 
cel puțin de două ori pe săptă- 
mină să-mi faa timp și să mă ocup 
mai mult de această organizație și 
să sprijin mai mult în muncă pe 
tov. Petcu Constantin, secretarul 
organizației de bază.

Dacă în cele trei organizații de 
bază arătate s-au obținut rezultate 
în domeniul muncii de primire în 
partid și în nninca cu activul fără 
de partid, nu același lucru putem 
arăta despre organizația de bază 
a spitalului Vulcan. Munca politică 
în cadrul acestei organizații de ba
ză se duce slab. Pentru remedie
rea acestui neajuns am dat birou
lui organizației de bază unele re
comandări.

Consider că sprijinul pe care 
trebuie să-l acord organizațiilor de 
care răspund trebuie să fie mai 
mare și mult mâi eficace și să am 

mai ales a 
bază care 

și unde mun- 
slab.

în vedere sprijinirea 
acelor organizații de 
simt mai mult nevoia 
ca se desfășoară mai

•ЙГ ☆

cu ac- 
organi- 
de ba- 
obținut

LUZIIC O N C
Discuțiile purtate pe marginea 

informărilor prezentate Ia schim
bul de experiență, au subliniat 
că în perioada ce a trecut de la 
selecționarea instructorilor nesa- 
larlațl pe baza hotărîrli plena 
rei C.C.- al P.M.R. din 23—25 a- 
prilîe 1862, comitetele orășe
nești de partid au obținut rezul
tate bune în îndrumarea activi
tății acestora. Instructorii nesa
lariați s-au dovedit a îl un aju
tor însemnat al Comitetului oră
șenesc de partid Petroșani și a 
celorlalte comitete orășenești din 
localitățile Văii Jiului în întări
rea rolului conducător al orga
nizațiilor de bază.

Participant!! la discuții în ca
drul schimbului de experiență au 
făcut numeroase propuneri pen
tru îmbunătățirea continuă a ac
tivității instructorilor nesalariați. 
Tovarășii Școlnlc Anton, secre
tar al comitetului orășenesc de 
partid Vulcan șl Dobrican Tra
ian, secretar al comitetului oră
șenesc de partid Petrlla au reco
mandat ca instructorii nesala
riați să acorde mai mult ajutor 
organizațiilor de bază pe teren, 
îndeosebi în acele 
muncii de partid în 
fîmpină greutăți, să 
adunări generale și
comitetele orășenești în legătu
ră cu deficiențele constatate.

In cuvîntul său, tov. iug. 
Gudasz losii, instructor nesala-

riat în orașul Petroșani, a ară
tat că schimburile de experien
ță au o mare însemnătate pentru
imbogățlrea experienței in mun- ' î 
ca instructorilor. El a propus ca 
asemenea 
riență să 
viitor. Ia 
informări 
cum sprijină instructorii organi
zațiile de bază, mal ales In re
medierea lipsurilor pe care le 
mal au in activitatea lor.

In Încheierea schimbului 
experiență a luat cuvîntul tova
rășul Karpinecz Ioan, secretar 
ai Comitetului orășenesc de 
partid Petroșani. Vorbitorul a 
apreciat că de Ia recrutarea in
structorilor nesalariați 
jlnul lor, comitetele 
au obținut rezultate 
fu întărirea rolului 
al organizațiilor de 
Karpinecz a cerut 
orășenești de partid 
condițiile necesare ca activita
tea instructorilor in Îndrumarea 
organizațiilor de bază să fie cit 
mai eficientă.

Referlndu-se la neajunsurile 
din activitatea grupelor de 
partid din blocuri și străzi, v«r. 
bitorul a cerut comitetelor oră
șenești să-și formeze, de aseme
nea. cite un colectiv de acti
viști nesalariați, cu sprijinul că
rora să reorganizeze grupele de 
partid și să le ridice activitatea 
la nivelul sarcinilor ce le revin.

schimburi de expe- 
fie organizate și In 
care să fie prezentate 
in legătură cu felul

■

I

în atenția mea
Informarea prezentată de tov. Muștean Florica, profesoară

instructor 
al Co- 
orășe- 
partid 

mi s-a

Ca 
uesaiariat 
miletului 
nesc de 
Petroșani,
dat în răspunde
re pentru a con
trola și a îndru
ma activitatea 
organizațiilor de 
bază din școlile 
de 7 ani, Școala 
Teatrul de statmedie mixtă și

din Petroșani. Una din preocupă
rile mele principale în această 
calitate o constituie îndrumarea 
organizațiilor de bază de a-șî îm
bunătăți mereu activitatea de 
ducare comunistă a membrilor 
candidatilor de partid si prin 
a întregului colectiv de cadre 
dactice si elevi.

Pentru a sprijini învățămîntul 
ideolociic. am urmărit felul cum 
se desfășoară ședințele de învă 
țămînt am participat la lecții si 
seminarii. Asupra constatărilor fă
cute in legătură eu desfășurarea 
îu\ ăpiuiiuiuiui, ulii informat apoi

e- 
și 
ei 

di-

birourile organizațiilor de bază 
Pentru ca informările politice pen
tru cadrele didactice să fie cît 
mai bune, am făcut recomandări 
celor care le-au avut de prezen
tat privind problemele ce să fie 
cuprinse în informări, precum și 
felul cum pot fi folosite aceste 
informări în munca profesională r 
cadrelor didactice. De asemenea, 
am recomandat birourilor 
care informare politică să 
zută înainte de către un 
al birourilor organizațiilor 
ză pentru a se evita 
confuzii politice sau 
date importante.

Urmărind întărirea
politico-educative a organizațiilor 
de partid, cu prilejul convorbiri 
lor cu birourile organizațiilor dr 
bază, le-am adus la cunoștință 
sarcinile ce le revin în lumina hn- 
tărîrilor Comitetului orășenesc de 
partid, le-am îndrumat de felul 
cum să traducă în viață aceste 
sarcini. In urma unei asemenea 
convorbiri, de. pildă, birourile or 
ganlzațiilor de bază din școli au

ca fie- 
fie vă- 

membru 
de ba-

eventu alele 
omiteri de

activității

culturală 
îmbună-

lndruma-
con-

educația comunistă în școli
Petroșani

hotărît să analizeze în adunări 
generale deschise sarcinile ce au 
reieșit pentru cadrele didactice tn 
urma plenarei Comitetului orășe
nesc de partid privind îmbunătă
țirea muncii eulturale-educative In 
perioada de iarnă. In urma aces
tei adunări activitatea 
a eadrelor didactice s-a 
tățit simțitor.

In ultimul timp, sub
rea organizațiilor de bază, 
ducerile școlilor au prevăzut în 
planurile lor acțiuni concrete pen
tru îmbunătățirea educației pa
triotice a elevilor atît prin lecții 
cît și prin activitatea extrașcola- 
ră. In această privință mai sînt 
multe de făcut, îndeosebi pentru 
îmbunătățirea acțiunilor educative 
în afara lecțiilor. De asemenea, o 
mai mare atenție va trebui să a- 
corde birourile activității organi
zațiilor de tineret, precum și an
trenării tuturor eadrelor didactice 
la activități obștești și culturale, 
lucru care va trebui să' mă preo
cupe mai mult în calitate de in
structor voluntar al Comitetului o- 
rășenesc de partid.

5>
s

A

de

șl cu sprl 
de partid 
însemnate 

conducător 
bază. Tov. 
comitetelor 

să creeze

domenii ale 
care ele în- 
participe la 
să sesizeze
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REFERENDUMUL DIN BRAZILIA
(Agerpres). 
referendu- 
a avut loc 
sporire și 
sprijinului

N. S. Hrușciov a sosit la Varșovia
Răspunzind invitației lui Wladys- 
law Gomulka, prim-secretar al C.C. 
al P.M.U.P., și a lui Jozef Cyran- 
kiewicz, președintele Consiliului de 
Miniștri al R. P. Polone, ei vor 
rămîne cîteva zile în Polonia.

In cursul zilei, N. S. Hrușciov 
s-a oprit în orașul 
mitetul regional de 
Hrușciov s-a întîlnit 
partid și de stat al 
gional.

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

VARȘOVIA 10 (Agerpres). — 
TASS transmite :

In seara de 10 ianuarie au sosit 
la Varșovia N. S. Hrușciov, prim- 
secretar al C.C. al P.C.U.S., pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., și N. V. Podgornîi, mem
bru al Prezidiului C.C. al P.C.U.S., 

: prim-seeretar 
' Ucraina, care
Berlin, unde 
de-al VI-lea

al C.C. al P.C. din 
se află în drtim spre 
vor participa la cel 
Congres al P.S.U.G.

Brest. La co- 
partid, N. S. 
cu activul de 
centrului re-

A. Gpomîko l-a ppimit pe V. Velebit

RIO DE JANEIRO 10 
Ultimele rezultate ale 

mulul din Brazilia, eare 
la 7 ianuarie, indică o 
mai substanțială a
popular acordat președintelui Joao 

Agenția Associated Press 
astfel, că procentul vo- 

favoarea restabilirii de- 
puteri prezidențiale a 
prezent la 6—1 față 
era în urmă cu 48 

cele aproape 8 000 000

Gpulart. 
relatează 
tulul în 
plinelor 
junș îh 
4—1 ett 
ore. Din

a- 
de 
de 
de

voturi cunoscute pînă în prezent, 
6,5 milioane sînt pentru reîntoar
cerea la sistemul prezidențial de 
guvernămînt în timp ce 1,2 mili
oane sînt pentru menținerea ac
tualului sistem în care puterile 
președintelui sînt mult restrînse.

0=S—

Val de teroare în Peru

MOSCOVA 10 (Agerpres). -— 
TASS transmite :

Vladimir Velebit, secretarul e- 
xecutiv al Comisiei economice eu
ropene a Organizației Națiunilor 
Unite pentru Europa, a sosit la 
9’ ianuarie Ia Moscova, la invita
ția guvernului sovietic.

El va discuta cu conducătorii 
organizațiilor sovietice corespunză
toare problemele referitoare la ac
tivitatea viitoare a Comisiei Eco
nomice Europene.

La 10 ianuarie, Vladimir Velebit 
a fost primit de Andrei Gromîko.

Crearea așa-numitului „tribunal 
al securității de stat“ din Franța

Mercenarii se ceartă...

francez a ratificat în 
spre 10 ianuarie două 

guvernului 
crearea

„tribunal al securi- 
." Primul proiect de 
determină

se-
pot
li-

PARIS 10 (Agerpres).
Senatul 

noaptea 
proiecte de lege ale
Pompidou, privitoare la 
așa-numitului 
tații de stai1 
lege, care determină activitatea 
tribunalului, a fost adoptat cu <125 
de voturi contra 109, iar al doilea 
proiect de lege, care aduce amen
damentele corespunzătoare în co
dul penal francez și instituie a- 
cest tribunal, cu 129 de voturi 
eontra 109.

In felul acesta, guvernul a reu
șit, doar cu o neînsemnată majo-

citate de voturi, să impună în 
nat proiectele de lege eare 
avea consecințe grave pentru 
bertățile democratice din Franța, 

împotriva acestor proiecte de 
lege au votat comuniștii, socialiș
tii și radicalii.

NEW YORK 10 (Agerpres).
In prezent s-a aflat că cu cî- 

teva zile înainte de suvîntarea 
președintelui Kennedy, rostită în 
fața contrarevoluționarilor cubani 
pe care i-a chemat să păstreze 
„unitatea" între mercenarii cubani, 
au existat divergențe serioase. In 
rîndul mercenarilor care au fost 
înfrînți la Playa Giron, după eșe
cul invaziei s-a format un grup 
de opoziție ai cărui membri au 
refuzat să poarte uniformă mili
tară și au cerut dizolvarea bri
găzii contrarevoluționare a celor 
2 506.

Membrii acestei grupări acuză 
pe liderii politici ai contrarevolu
ției de „ambiție exagerată" și 
consideră oameni „descompuși 
lipsiți de idealuri".

Evenimentele
(Agerpres). 

au anunțat 
pus in stare 
fiind acuzat

©

„Umanitarismul" polifiei 
sud-africane...

relatărilor a- 
de presă, di- 
coloniale au 

presiuni asu-

îi 
Și

secesioniștilor,

LIMA 10 (Agerpres).
Arestarea elementelor progresis

te din Peru ca urmare a declarării 
stării excepționale în tară, „a pro
vocat o asemenea supraaglomera
re a închisorilor de aici încît 
200 de deținuți au trebuit să fie 
transportați în 
latează agenția 
gentiei, aceștia 
colonie situată
munții Anzi. Agenția menționează, 
de asemenea, că arestările conti
nuă. Totodată ea subliniază că ac
țiuni ale oamenilor muncii din 
Peru continuă să aibă loc și men
ționează tulburările din localitatea 
Cajamarca.

afara capitalei", re- 
Reuter. Potrivit a- 
au fost duși într-o 

în junglă, la est de

tarbnniferB
Sin statul Keaticky

NEW YORK 10 (Agerpres).
Regiunile carbonifere din sta

tul Kentucky au fost cuprinse de 
tulburări și greve ale minerilor. 
La 8 ianuarie în orașul Leder- 
wood s-a produs o ciocnire între 
pichetele minerilor greviști, pe 
de o parte, și spărgători de gre
vă și poliție pe de altă parte. 
După cum transmite agenția 
U.PJ., doi mineri au fost răniți 
cu focuri de armă.

In orașul Hazard noile tulbu
rări ale 
cate de 
minelor 
cărbune 
lor de grevă la o mină părăsită 
de mineri. Minerii au declarat 
grevă tn toamna anului trecut, 
protestind împotriva încetării 
plății de către societate a coti
zațiilor la fondul de tratament 

{ și pensii al sindicatului.
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minerilor au fost provo- 
incercarea patronilor 

de a relua extracția de 
cu ajutorul spărgători-

Se înrăutățește situația economică în Europa occidentală
■i

din țările 
comune a sfîrșit anul 1962 
notă de ezitare care re

ci foarte categorică nesigu- 
în legătură cu noul an" — 
cotidianul britanic „Times" 

consacrat di- 
de lumea

LONDRA 10 (Agerpres).
După cum relatează ziarul en

glez „Daily Express", Ia Capetown 
a avut loc o catastrofă de auto
mobil în timpul căreia un locuitor 
al acestui oraș a fost grav rănit. 
Aflîndu-se în apropierea acciden
tului, un’ medic de culoare a vrut 
să acorde ajutor rănitului, dar po
lițiștii și grupul de albi care s-au 
adunat la fata locului i-au inter- 

. zis categoric. Unul dintre polițiști, 
privindu-1 cu dispreț, i-a spus: 
„Nu știți oare că nu aveți dreptul 
să vă atingeți de un alb ? Mai 
bine să moară decît să primească 
ajutor din partea unui negru”.

LEOPOLDVILLE 10 
Autoritățile O.N.U. 

joi că Chombe a fost 
de arest la domiciliu
de incitație la sabotaje și acțiuni 
teroriste. Această hotărîre a pro
dus o vie agitație în tabăra colo
nialiștilor și, potrivit 
gențiilor occidentale 
plomații unor puteri 
început să exercite
pra autorităților O.N.U. în Vede
rea eliberării imediate a lui 
Chombe. N-au trecut nici 30 de 
minute de la anunțarea instituirii 
arestului la domiciliu, relatează a- 
genția Reuter, că Chombe a fost 
lăsat să-și părăsească nestingherit 
reședința din Elisabethville. Agen
ția relatează că Chombe, escortat 
de camioane încărcate cu jandarmi 
katanghezi a părăsit Elisabethville- 
ul îndreptîndu-se spre frontiera cu 
Rhodesia de nord, unde au loc 
ciocniri între trupele G.N.U. și 
bandele de mercenari concentrate 
în localitățile din apropierea fron
tierei și aflate sub conducerea 
„ministrului de interne" al lui 
Chombe, Munongo.

din Katanga
încă de miercuri, comandamen

tul trupelor O.N.U. a anunțat ho- 
tărîrea sa de a relua „acțiunile 
militare limitate" în Katanga. Tru
pele O.N.U. s-au îndreptat astfel 
joi, spre unul din ultimele puncte 
de rezistență ale
Sakania, situat la 65 km. de Eli
sabethville. Chombe a plecat în 
această regiune, chipurile, pentru 
a împiedica vărsarea de sînge.

In același timp, un comunicat 
al societății „Union Miniere", dat 
publicității la Bruxelles, anunță 
că mercenarii concentrați la Kol- 
wezi au reînceput acțiunile de sa
botaj economia. Ei au aruncat în 
aer podul de cale ferată de pe 
fluviul Lualaba. Acest pod situat 
în apropiere de localitatea Luena, 
la 200 km. nord de Kolwezi, re
prezintă un punct de trecere deo
sebit de important pe calea ferată 
care leagă Katanga de capitala 
Congoului — Leopoldville. Același 
comunicat arată că instalațiile mi
niere din Luena sînt, de aseme
nea, amenințate a fi aruncate în 
aer.

Scăderi la bursele din țările 
pieței comune

LONDRA 10 (Agerpres).
„Bursa de acțiuni

pieței 
într-o 
flectă 
rantă 
scrie
într-un comentariu 
ficultăților întîmpinate 
de afaceri din Urile vest-europe- 
ne în anul 1962. „Aproape toți in
dicii au fost mai scăzuți la sfîr
șitul anului 1962 decît la sfîrșitul 
lui 1961" — continuă „Times", iar 
indicele general Eurosindicat s-a 
închis la 145,37 puncte fată de 
167,07 puncte în anul precedent". 
Aproape în toate țările indicele 
bursei a înregistrat scăderi îngri-

Germania 
aceasta 
cifre 

scădere
1961 (cu aproximativ 10

de acțiuni 
Federală, relevă 
a înregistrat cele 

din ultimii ani. 
treptată începută

jorătoare, cele mai spectaculoase 
avînd loc în urma prăbușirii de 
la bursa de acțiuni din New York. 
In ce privește bursa 
din
„Times", 
mai rele 
După o 
in anul
la sută), anul 1962 a marcat pră
bușiri în toată puterea cuvifitului.

In Franța, unele 
duse neimportante 
creșteri care însă 
cative, . în timp 
„Times",
bunelui și cele 
gistrat pierderi 
— 26 la sută, 
sută)".

HAVANA. Intre Uniunea So
vietică și Cuba s-a deschis o linie 
transoceanică regulată de trans
port de mărfuri și pasageri. Ea va 
fi deservită de motonavele sovie
tice „Baltika , „Mihail Kalinin". 
..Maria Ulianova". Cursele nave
lor sovietice vor avea Ioc de două 
ori pe lună.

MOSCOVA. La Moscova a fost 
deschisă sala „Izotopii” 
este demonstrată 
a atomului. Aici 
rite aparate pe 
care sînt folosite 
țională a Uniunii
ma-releu, înregistratori de obiecte 
defestoscoape, higrometri, regula
tori termici.

LENINGRAD. Colaboratorii Insti
tutului antarctic din U.R.S.S., Ev- 
qheni Korotkevici, și Vladimir Le- 
denev au descoperit cinci noi mări 
pe meleagurile antarctidei între 0 
Și 113 grade longitudine răsări
teană.

PARIS. Potrivit știrilor din sur
se oficiale, care circulă în ultimul 
timp la Paris, Franța va proceda,

în care 
folosirea pașnică 
sînt expuse dife- 
bază de izotopi 
în economia na- 
Sovietice : Gam-

probabil, în curînd, la explozia 
experimentală a primei sale bom
be cu hidrogen. După cum se a- 
rată, aceste experiențe vor fi e- 
fectuate pe poligonul nuclear fran
cez care se construiește în pre
zent pe insula Mangarewa (arhi
pelagul Gambier) din Oceanul Pa
cific, la 1 600 kilometri sud de in 
sula Tahiti.

NEW YORK. Recent, din Indi
cațiile secretarului general al 
O.N.U., U Thant, au fost suspen
date „emisiunile radio ale O.N.U. 
pentru Ungaria", care cuprindeau 
propagandă ostilă față de R. P 
Ungară. Aceste emisiuni radio, cit 
și așa-numita „problemă ungară", 
pe care 
ridicat-o 
Adunării 
cercurile
membre ale N.A.T.O. și în primul 
rind de S.U.A. pentru a otrăvi at
mosfera internațională.

TOKIO. Administrația minelor de 
cărbune „Ube Kosan" a hotărît 
să închidă o mină „în scopul ra
ționalizării" și să concedieze 600

„ratio- 
o altă 
deveni 
acesteL 
de Ia

acțiuni la pro- 
au înregistrat 

sînt nesemnifi- 
subliniază

„industria grea, a 
similare, au 
substanțiale 
cărbune —

ce,
căr- 

înre- 
(oțel 
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„O boală care desfigurează fața 
Marii Britanii"

LONDRA ’ 10 (Agerpres).
„Există o boală care desfigu

rează fața Marii Britanii" — scrie 
ziarul „Daily Herald" referindu-se 
la profundele inegalități sociale 
de pe teritoriul Angliei. „Se spu
ne că există două Anglii — ele 
sînt produsul unui secol și jumă
tate, întunecos și crud, de evolu
ție a junglei industriale în care 
treptat s-a dezvoltat regiunea de 
nord a țării. Este un adevăr ne
contestat că majoritatea celor lip
siți de orice privilegii, a celor cu 
locuințe insalubre și 
aproape niciodată de 
timpul anului, trăiesc 
tării și că cei mai 
cei privilegiați trăiesc

„Insă, continuă ziarul, nedrep
tățile sociale și economice nu pot 
fi

teritoriu al 
și în sud, la 
Southampton, 
După cum' re- 
situația de 

este perma- 
și de sistemul

puterile occidentale au 
în fiecare an Ia sesiunile 
Generale, erau folosite de 
guvernante ale țărilor

de muncitori. Administrația inten
ționează, de asemenea, să 
nalizeze" producția și la 
mină. 2 400 de mineri vor 
anul acesta victime ale 
„raționalizări" capitaliste 
minele ,,Ube Kosan".

SALISBURY. Joshua Nkomo, fos
tul președinte al Partidului Uniu
nea poporului african Zimbabwe 
din Rhodesia de sud, înapoiat re
cent din deportare, a declarat la1 
9 ianuarie la o conferință de presă 
că nu intenționează să ducă „tra
tative de pace" cu primul ministru 
al Rhodesiei de sud. Field, și eu 
vicepremierul englez R. A. Butler, 
dacă nu va fi anulată interzicerea 
partidului său.

LONDRA. Comisia britanică pen
tru problemele transporturilor — 
organismul care administrează căile 
ferate naționalizate din Anglia — 
a anunțat la începutul acestui an 
că-și menține planurile de 
tare" la unele linii locale 
nu le consideră îndeajuns 
tabile Aceasta se va solda 
cedierea, în cursul anului
unui număr de aproximativ 5 300- 
de muncitori din diferite ateliere 
feroviare din Anglia.

„renun- 
pe care 
de ren- 
cu
1963, a

con-

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA Petroșani, Str. Republicii nr. 56. Tel. interurban 322, automat 269j

care nu au 
lucru tot 
în nordul 

mulți dintre 
în sud".

linie convențională care să des
partă Anglia de nord, de jumăta
tea de sud. Cele două țări se în- 
tîlnesc pe întregul 
Angliei, în nord ca 
Londra ca și la 
Barnsley, Greenock", 
levă ziarul, actuala 
inegalitate socială 
nentizată și adîncită
de clasă al învățămîntului, care 
face ca cel puțin patru cincimi 
din copii să nu poată beneficia 
de o pregătire școlară corespun
zătoare, care să le permită -dez
voltarea aptitudinilor. „Invătămîntul 
nu este organizat potrivit intere
selor unei pregătiri reale, scrie 
ziarul, sau ale dreptății socialte, 
ci pentru a crea niște unelte o- 
menești necesare
superficiale și fals strălucitoare...'*.

unei societăți
separate de granițe, sau de vreo
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„în fața
unui an

BONN 10 (Agerpres).
„Germania se află în fata unui 

an critic" — constată la începu
tul noului an corespondentul din 
Bonn al ziarului britanic „Times", 
care reproduce, în legătură cu a- 
ceastă apreciere, comentariile u- 
nor numeroase publicații din Re
publica ’Federală. „La începutul a- 
nului, scrie corespondentul refe- 
rlndu-se la analizele politice în
treprinse la Bonn — vest-germa- 
nii aruncă priviri critice asupra 
politicii desfășurate pînă acum de 
către țara lor și, în lumina des
tul de îndoielnică a celor petre
cute în anul 1962. își pun între
bări critice cu privire la mersul

tara lor". In legă-
aceasta, corespondentul 

referă mai ales 
fier" a „auto- 
Adenauer. ca-

democrației in 
tură cu 
ziarului britanic se 
la „conducerea de 
ritarului’ cancelar
re, în ciuda asigurărilor de a pă
răsi funcția înainte de sfîrșitul a- 
nului 1963, nu dă semne conerete 
că își acceptă retragerea. „Multi 
comentatori de presă — se spune 
în relatarea din „Times" — nu 
sînt deloc convinși că anul 1963 
va marca sfîrșitul erei Adenauer.

Pe lîngă aceasta, adaugă cores
pondentul. se manifestă îndoieli în 
ce privește felul în care. în cursul 
actualului an, va acționa siste
mul parlamentar de la Bonn.

Tiparul: „6 August" Petroșani


