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Muncă rodnică, rezultate tot mai însemnate
Minerii din Aninoasa 

se afirmă
Cifrele înscrise pe graficul de 

întrecere din incinta minei Aninoa
sa constituie pentru toți minerii 
de aici un prilej de mîndrie justi
ficată. In primele 13 zile ale acestui 
an colectivul minei Aninoasa a 

trimis preparației din Petrila mai 
mult de 900 tone de căFbune ener
getici Îmbucurător este, de ase
menea, faptul că la cea mai mare 
parte din brigăzi productivitatea 
muncii realizată este în medie de 
aproape 6 tone cărbune pe post. 
Brigăzile minerilor Cristea Aurel, 
Ungureanu Vasile, Schneider Fran- 
cisc și Kibedi Francisc, bunăoară, 
au lucrat în acest timp cu randa
mente de 6,5-7 tone cărbune pe post. 
Pe această bază ele au extras din 
abataje sute de tone de cărbune 
peste prevederile planului.

Prin rezultatele obținute mina 
Aninoasa se situează în prezent în 
fruntea întrecerii pe bazin.

Din abatajele 
Lupeniului

După cum se știe, minerii din 
Lupeni și-au luat în acest an an
gajamente sporite în întrecerea so
cialistă. Muncind cu însuflețire 
pentru îndeplinirea acestor angaja
mente ei obțin zilnic succese tot 
mai lrumoase. In perioada 1—14 
ianuarie, din abatajele cameră și 
frontale ale minei s-au extras 455 
tone de cărbune cocsificabil peste 
sarcinile de plan. Sporul de pro
ducție a fost obținut pe seama 
creșterii productivității muncii, in
dice care în prezent a ajuns рэ 
exploatare la 1,130 tone cărbune p* 
post.

O rodnică activitate desfășoară 
și în acest an colectivul sectoru
lui III. Avînd asigurate condiții 
tot mai bune de lucru în aba
taje, minerii de aici își depășesc 
zilnic planul tu 100—200 tone de
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0 lopată mecanică pentru descărcarea 
cărbunelui din vagoane

cărbune cocsificabil. Acest rezultat 
este rodul muncii întregului co
lectiv și în mod deosebit al bri
găzilor conduse de Petre Constan
tin, Ghioancă lean și Aslău loan 
Care în această lună au dat în plus 
mai mult de 1 500 tone de căr
bune.

Țoale brigăzile 
cu planu! îndeplinit

Minerii sectorului III de la mina 
Petrila au căpătat o bogată expe
riență în realizarea ritmică a' sar
cinilor de plin. Datorită acestui 
fapt ei dețin de mai multă vreme 
locul fruntaș pe exploatare. Numai 
în 13 zile care au trecut din acest 
an colectivul sectorului III a to
talizat un plus de producție ce se 
cifrează la 1053 tone de cărbune 
energetic. Productivitatea muncii 
planificată a fost depășită cu a- 
proape 10 la sută. De remarcat 
că în această perioadă toate bri
găzile de la abataje și-au îndepli
nit și depășit sarcinile lor de plan. 
In mod deosebit s-au evidențiat 
brigăzile minerilor Laszlo Ștefan, 
Bartok Iosif, Cîșlaru loan care au 
obținut randamente de peste 7 to
ne căibune pe post.

Cei mai înaintați tineri — 
în rîndurile U- T. M.

In ultima peri 
oadă, organizațiile 
U.TM. din Valea 
Jiului, sub îndru-

IOAN GHINEA 
prim-secretar al Comitetului 
orășenesa U.T.M. Petroșani

marea permanentă ■ organizațiilor 
de partid, au desfășurat o muncă 
susținută în rîndurile tineretului 
pentru a populariza scopul și ca 
racterul organizației U.T.M., pentru 
dezvoltarea dragostei tinerilor față 
de organizația revoluționară da ti* 

! neret. Merită relevată preocuparea 
I organizațiilor U.TM. de la Vlsco- 
' za Lupeni, preparația Petrila și al

tele care au organizat adunări ge
nerale deschise în cadrul cărora 
s-au făcut expuneri în fața tinere
tului despre activitatea organiza
ției U.T.M., despre sarcinile ce 
stau în fața utemiștilor, despre 
cinstea de a fi membru al Uniunii 
Tineretului Muncitor. Organiza
țiile U.T.M. din Vulcan, Petrila. 
Uricani au organizat periodic în- 
tîlniri ale tinerilor cu activiști 
de partid și de stat, care au vorbit 

, tineretului despre tradițiile revolu
ționare ale U.T.C., despre rolul or
ganizației U.T.M.

Prin munca politică desfășurată 
de organizațiile U.T.M., sub îndru
marea organizațiilor de partid, 
rîndurile organizației U.T.M. au 
crescut în anul 1962 cu peste 1 500 
de membri. Dintre aceștia peste 900 
sini tineri muncitori fruntași iu 
producție și în acțiunile obștești. 
O activitate rodnică au desfășurat 
pentru creșterea rîndurllor lor or
ganizațiile U.TM. de la sectoiul 
IV В. E. M. Lupeni, sectoarele I 
și II E. M. Vulcan, șantierul 6 

I construcții Petroșani, T.C.M.C. Vul
can, din cartierele din Petrila șl 

I Lonea precum și comitetele comu-

□ale din Uricani, 
Bănița și altele. 
Organizațiile de 
bază de la Vis-

coza Lupeni. preparația Lupeni; 
preparația Petrila și altele au a- 
juns să cuprindă în rîndurile lor 
marea majoritate a tinerilor din 
unitățile unde activează. Aceasta 
este o urmare a preocupării conti
nue pe care o dovedesc, aceste or
ganizații psntru sprijinirea fiecă
rui tinăr care care primirea în 
U.T.M. Ele țin o evidentă clară a 
tinerilor neorganizați, îi încredin
țează celor mai buni utemiști spre 
a-i ajuta să devină utetrilști. Mun
cind în acest fel, multe organiza
ții U.T.M. au reușit să se ridice 
la nivelul sarcinilor ce li s-au în. 
credințat de către partid cu privi
re la întărirea continuă a rînduri- 
lor U.TM.

Cu toate rezultatele • obținute, 
munca unor organe și organizații 
U.T.M. din Valea Jiului nu s-a ri
dicat încă la nivelul sarcinilor și 
al posibilităților existente privind 
cuprinderea marii mase a tineretu
lui în rîndurile U.TM. Sînt organe 
U.T.M. care nici în momentul de 
față nu au înțeles răspunderea 
ce le revine în atragerea tineri
lor în organizație. De pildă, la mi
na Lupeni lucrează de multi ani 
sute de tineri harnici, entuziaști, a 
căror atragere în U.T.M. a fost 
neglijată. Din rîndul tinerilor de 
vîrstă utemistă peste 1 300 sînt 
neutemiști. O situație asemănă
toare există și la minele Aninoasa, 
Uricani și altele. Această stare re
flectă slaba preocupare a comite-

(Continuare în pag. 2-a)

Ușurarea muncii fizice constituie 
o preocupare a inovatorilor de la 
„Viscoza" Lupeni. Inovația termi
nată recent de inginerul Borsai 
Ernest vine. în sprijinul muncito
rilor care lucrează la' ^descărcarea 
cărbunelui energetic din vagoane.

Inovația constă dintr-o lopată 
mecanică, cu ajutorul căreia ope

rația de descărcare se face re
pede și fără efort fizic. Inovația 
a fost executată de lăcătușii Greff 
Carol și Ardeleanu Victor sub 
directa îndrumare a autorului ei. 
Borsai Ernest.

IOAN MANDOIU 
lăcătuș „Viscoza" Lupeni

I

------------ O------------

-Elevatorul a fost pus în funct'une
Deși de la începutul noului an 

au trecut doar două săptămîni. e- 
chipa de întreținere de la prepa
rația Lupeni condusă de comunistul 
Sibișan Victor a și obținut un 
succes remarcabil în muncă. A- 
ceastă echipă în anul trecut a de
ținut, mai multe luni de-a rîndul, 
drapelul de echipă fruntașă în în
trecere.

Incredințîndu-i-se repararea ele
vatorului de cărbune intermediar 
N-l, reparație în cadrul căreia ur
mau să fie înlocuite vechile stele 
de acționare și de întindere, cepu
rile de acționare, cupele, precum 
și șinele uzate, Sibișan Victor s-a 
sfătuit cu tovarășii săi de muncă.

— Trebuie să lucrăm repede și 
bine, să reducem pe cît posibil 
timpul de execuție a lucrării, ca

_=©=»—

elevatorul să poată fi dat cît nrai 
curînd în funcțiune.

Așa a și lucrat echipa, repede și 
bine și astfel elevatorul N-l a fost 
pus in funcțiune la timpul stabi
lit.

ing. IOAN ENE 
preparația Lupeni
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Nici un leu locație!
Brigăzile de descărcători-încărcă- 

tori din cadrul depozitului de lem
ne — Petrila, au descărcat de la 
începutul anului curent 121 vagoa
ne cu material lemnos, sosit pen
tru exploatările miniere Petrila, 
Lonea, Dîlja și Aninoasa. De re
marcat este faptul căci cu toate 
intemperiile iernii, toate vagoanele 
sosite în incinta depozitului au 
fost descărcate la timp și astfel 
obiectivul întrecerii. „NICI UN 
LEU LOCAȚIE ■" a prins viață, 
începînd cu prima decadă din 
noul an.

La succesul obținut de colecti
vul depozitului de lemne Petrila 
o contribuție de seamă au adus-o 
brigăzile de descărcători-încărcă- 
tori conduse de tovarășii Dincă 
Dumitru, Ivanov Тоша, Crețescu 
Nicolae, Radu Dinu, Smarandache 
Gheorghe, Pușkaș Emeric, Tamaș 
Eugen și Toth Martin.

IOAN CIUR
muncitor la depozitul de lemne

Petrila

Fiica minerului Popa Petru
I din Lonea a încheiat primul 
• trimestru al anului școlar cu- 
yț- rent cu media generală de 10. 

Pentru rezultatele bune obți
nute la învățătură și discipli
nă, tăticul i-a făcut*cadou un 
frumos acordeon.
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V IN CLIȘEU: Eleva Elena *
’ Popa zlmbește fericită în fața *

,? obiectivului aparatului foto- •
• grafic. i

Căminul mun
citoresc „23 Au
gust” din Ani- 
neasa .t fost re
novat de curînd. 
Zugrăvit, strălu
cind de curățe
nie, căminul ara
tă ca nou, oferind 
toate condițiile de 
confort și odihnă 
celor peste 150 de 
tineri mineri și 
muncitori care lo
cuiesc aici.

Iată In clișeu, 
trei tineri cămi- 
niști citind ziarul 
în timpul lor li
ber.

Prcvcaertic noii legislații a circulației 
pc drumurile publice

Dezvoltarea continuă și multi
laterală a economiei noastre na
ționale a cuprins și căile de co 
municație și mijloacele de trans
port; Această dezvoltare a impus 
luarea unor măstiri pentru, asigu 
rarea protecției împotriva fapte
lor care pun în pericol bunurile 
sau persoanele ce se află în cir- 
cnlație pe drumurile publice, pan 
trn reglementarea circulației auto 
Vehiculelor pe șosele. S-au elabo 
rat acte normative cu caracter 
speaial care înmănunchează regu 
Iile eu privire la conducerea vehi 
cuielor si determinarea răspun 
derii penale sau administrative- a 
celor care încalcă aceste reguli. 
Decretul Consiliului de Stat ai 
R.P.R publicat în buletinul ofi
cial din 9 noiembrie , 1962 și in
strucțiunile M.A.I. aprobate prin 
tr-o hotărîre a ConsHiului de Mi
niștri cuprind noile dispozițiunl 
legale ce reglementează circula
ția pe drumurile publice. Atît, De 
crețul cît și instrucțiunile aduc 
o serie -de reglementări noi în com
parație cu vechea legislație a cir 
calatlel.

înainte de toate, trebuie să 
scoatem în evidență prevederea 
din Decret care obligă pe toți 
conducătorii de vehicule șl per 
soanele care circulă pe drumurile 
publice să cunoască și să respecte 
regulile de circulație. > »

In instrucțiunile M.A.I. se arată 
să circulația vehiculelor în R.P:R 
se face pe partea , dreaptă a șo
selei sau străzii în sensul de mers 

A circula, pe partea dreaptă, în 
seamnă a nu te îndepărta cu mal 
mult de 0,50 m. de marginea șo
selei sau cu cel mult 1 m. de mar
ginea. străzii, în orașe.
• In mod nepermis -unii șoferi ce 
conduc acte camioane, autobaseu- 
lante etc. merg pe mijlocul dru
mului, încurcînd circulația normală 
a restului vehiculelor. Ei trag spre 
dreapta numai la semnalizările re
petate șl prelungita prin claxon 
ale șoferilor care conduc autotu
risme. Au fost destule cazuri pini 
Id prezent clnd șoferii de pe au
tocamioane, autobasculante sau 
tractoare au circulat pe mijlocul 
drumului, nedînd posibilitatea șo*

terilor de pe autoturisme sfi-i de
pășească.

Ncua legislație a circulației 
prevede că cel care conduce un 
vehicul cu tracțiune mecanică este 
obligat să semnalizeze intenția 
schimbării direcției de mers la o 
anumită distanță. Această semna 
lizare este de o mare importanță 
pentru securitalea circulației. Ca 
înseamnă a semnaliza ? Fiecare 
vehicul condus pe un ‘ drum pu
blic eu o viteză în raport cu ti
pul respectiv, circulă pe o direc
ție. Vehiculul din față acoperă ra
za de vizibilitate a celor din spa
tele său. Să presupunem că un 
autocamion merge în fața unui au
toturism sau a unei motociclete. 
Gabaritul (înălțimea, lungimea și 
lățimea) autocamionului nu per
mite șoferului ее conduce auto
turismul sau persoanei care con
duce motocicleta să vadă ce se 
găsește în fata autocam’onulut

Lt. maj. POPA NICOLAE 
LL maj. ȚEPEȘ CONSTANTIN

(Continuare In pag. 3-a)



2 STEAGUL ROÎȘC

0 mnnta pontica multilaterala pentru
întărirea rîndurilor organizațiilor U.T.N. t

La primirea 
carnetului roșu

Pornind de la Însemnătatea unei sarcini

(Urinare din pag. l-a)

teler U.T.M. de la aceste exploa
tări pentru îndrumarea organizații
lor U.TM. de a privi cu toată răs
pundere* sarcinile ce le revin în 
legătura cu pregătirea celor mai 
buni tineri spre a deveni mem
bri ai U.TM La mina 
abia in uit imul timp au 
măsuri de Îmbunătățire 
In acest domeniu. Slab 
șoară munca educativă
tineretului neorganizat și pe șan
tierul 9 Construcții Petroșani, la 
I.R.T-A., S.T.R.A., ta comuna Is- 
croni. Organizațiile U.T.M. din a- 
ceste unități nu folosesc cele mai 
eficiente mijloace 
tinerilor merituoși

Se impune ca 
rea neajunsurilor
noi membri să sporim eficacitatea 
muncii politice în rîndul tineretu
lui neorganizat Este necesar ca 
Й acare organ de conducere U.T.M., 
fiecare utemist să simtă răspun
derea ce-i revine față de întări

de fiecare 
Înțeleagă 

de a tace 
cadre a 

pentru a

Petrila de 
tast luate 
a muncii 
se desfă
ta rtadul

pentru atragerea 
în U.T.M.
pentru remedie- 
în primirea de

mai înaintați tineri — 
în rmchtriie U. T. M.

rea rîndurilor organizației U.T.M.
31 ne ocupăm cu grijă 
tînăr, să-l ajutăm să 
cinstea ce i se acordă 
parte dta rezerva de 

partidului, șa-1 pregătim
merita titlul de utemist. Si or
ganizăm în așa fel munca educati
vă în rîndurile tineretului îneît 
fiecare tînăr si dorească să faci 
porte din rinduriie U.T.M Pentru 
a cuprinde întreaga masă de ne- 
uleiuiști în sfera muncii educative 
este necesar să dispunem de o 
evidență clară a tuturor tinerilor 
de vîrstă utemistă, să organizăm 
cu aceștia acțiuni educative, Ute
miștilor fruntași să li se încredin
țeze sarcina de a se ocupa de pre
gătirea politică a celor mai buni 
tineri
In acest 
gării?ați a 
rinduriie 
înaintați,
tot mai bine misiunea de cinste de 
a fi rezerva dc cadre a partidului.

Primirea carnetului roșu con
stituie un moment de neuitat în 
viața tînărului care pășește în 
rîndurile organizației revoluționa
re de tineret. Comitetul orășenesc 
U.T.M. Petrila se îngrijește ca 
minarea carnetelor U.T.M. să 
facă într-un cadru festiv.

La ultima întrunire festivă
carnetelor roșii 
de tineri recent 
au fost invitați 
fruntași în pro-

in
se

ta-

pentru a deveni utemiști. 
fel vom asigura ca er- 
noastră să cuprindă în 
sale pe tinerii cei mal 

și să-și îndeplinească

0

chinată înmînării 
unui număr de 20 
primiți în U.T.M., 
numeroși utemiști
ductie și în viața de organiza
ție. In fața celor * prezenți, tov. 
Icnită loan, membru în comitetul 
orășenesc U.T.M. Petrila, a vorbit 
despre carnetul roșu de utemist. 
După ce au primit carnetele roșii 
noii utemiști și-au exprimat hotă- 
rlrea de a munci și a învăța ast
fel îhcît să merite titlul de ute
mist, să devină luptători activi 
pentru înfăptuirea politicii parti
dului.

Merită încrederea acordată
de utemiști

cină tînârui
angajat ca

II al minei

lucruri din ale mineri- 
mai ales felul 
privi viața în

de a in- 
mersul ei

din viată

Petru și alți fruntași în 
care s-au declarat de 
primirea lui Lungu in 
membrilor organizației

'îndemnat sd citească zilnic ziarul 
pentru a ii m curent cu evenimen
tele interne și internaționale. La 
recomandarea tovarășului Voicescu 
Nicolae a citit romanele: „Mitrca 
Cocor", „Bătălie in Marș" și altele. 
Cărțile tehnice l-au ajutai In lăr
girea cunoștințelor. Tot la Îndem
nul utemiștilor vagonetarul Lungu 
Alexandru se pregătește să intre 
ia școala de mineri.

De :a adunarea generală a tre
cut puțind vreme. Lungu Alexan
dru a Început sd lucreze din ce în 
ce mal bine. Nu odată șeful de 
brigada și maistrul miner Voicescu 
Nicolae i-au evidențiat pentru 
munca Însuflețită pe care o depu
ne pentru alegerea șistului vizibil 
din cărbune. De altfel, brigada lui 
Molnar Traian este In fruntea lup
tei pentru calitate și lună de fund 
iși depășește cu 5—10 la sutd sar
cinile de producție.

Tinărul Lungu Alexandru
viitor sd muncească 
pentru a Îndreptăți 
i-a fost acordată de 
bază care l-a primit

xxxxioococooooooooooooo cooooeoo 00000003 ococcoo

o Pregătirea tinerilor care soli- 
g cită să fie primiți în rîndurile 
§ organizației U.T.M. este una 
g din preocupările principale ale 
2 comitetului U.T.M. de la mina 
I Petrila. In clișeul de față tov. 
8 Pîrja Vasile, secretarul comite- 
I tului U.T.M. de la mina Petrila, 
g împreună cu Bodenlos loan, loc

țiitor de secretar, discută cu ti- .1 
nerele Nicu Sofica, din sectorul § 
XV și Dima Ludovica, din car- 8 
tierul I, în vederea primirii in ÎS 
U.T.M. §

O
X
3
8

Educarea tinerilor de vîrstă ute- 
mistă este una din preocupările de 
seamă ale organizației U.T.M. de 
la mina Vulcan. Activitatea orga
nelor și organizațiilor de bază 
U.T.M. ta această . privință cuprin
de e diversitate de forme și meto
de. Cu grijă, tinerii slnt ajutați să 
cunoască politica partidului, Statu
tul U.T.M., caracterul și sarcinile 
organizației de tineret.

Astfel, s-a trecut la depistarea 
tinerilor de virstă utemistă și s-au 
organizat pentru ei grupe de citire 
a Statutului U.T.M. In același timp, 
organizațiile de bază U.T.M. au fost 
ajutate să-i atragă pe acești tineri 
la îndeplinirea unor sarcini de or
ganizație și în diferite forme cul
tural educative. Ei sînt mobilizați 
la muncile patriotice, răspund de 
organizarea diferitelor 
cultural-artistice și sportive < 
asemenea, numeroși tineri 
miști sînt invitați la serile 
neret, la simpozioane, sînt 
să învețe cîntece patriotice, 
cipă la vizitele și excursiile 
prinse de utemiști.

Un deosebit interes a 
în rîndul tinerilor de vîrstă utemis
tă invitarea lor la adunările 
nerale deschise, remareîndu-se 
această direcție organizațiile 
bază din sectoarele I, II și III. 
aceste adunări ei au luat cunoș
tință de realizările utemiștilor în 
producție, de sarcinile și îndato
ririle lor.

In
U.T.M. un
încadrarea 
formele de 
deosebi îr. 
Statutului U. Г.М.

la învătămîntul politic 
devenit membri ai or- 
concretizează eficacita- 
măeuri.
muncitori de la mină.

activități 
etc. De 
neute- 
de ti- 
ajutați 
parti- 
între-

stîmit

ge- 
în 
de 
La

activitatea organizațiilor 
loc important îl ocupă 
tinerilor neutemiști în 
învățămînt politic. în- 

cercurile de studiere a 
Astfel, în acest

ocupe de pregăti - 
tineri merituoși în 
lor în U.T.M. In a- 

s-au achitat cu

de la 
loc în 
primiți

Sînt patru ani de 
Lungu Alexandru s-a 
vagonetar la sectorul 
Lonea. Aici a iost repartizat sd lu
creze in brigada comunistului Mol
nar Traian. Minerii, mai ales co
muniștii, i-au iost dascăli, prieteni 
și adevărați părinți. Ei l-au Învă
țat multe 
tului, dar 
țeiege și 
Înainte.

Un moment însemnat 
l-a constituit pentru Lungu Ale 
xandru primirea In rîndul mem
brilor organizației de tineret. în 
adunarea generală utemiștii din 
sector i-au reliefat meritele, i-au 
făcui o serie de recomandări in 
sensul de c munci mai bine, de a 
Învăța mai mult, de a Impdrtdși 
șl altora din ceea ce cunoaște. 
Astiel de recomandări i-au făcut 
utemiștii Onici Cornel, Zamfir Va
sile, Erneț 
producție, 
acord cu 
rinduriie 
de bază.

De la adunarea in care tinărul 
Lungu a iest discutat și primit 
în U.T.M., ajutorul membrilor orga
nizației de bază a devenit și mai 
mare. Sarcinile încredințate tlnă- 
rului, controlul biroului organiza
ției de bază asupra ielului în care 
ș. le îndeplinește, sprijinul dat a- 
tnnei cină un lucru i se părea mai 
greu, l-au călit pe tlnărul Lungu, 
i-au atras din ce în ce mai mult 
în efortul întregii organizații de 
bază. I s-au Încredințat diferite sar
cini de producție, a iost propus 
să facă parte din noul colectiv 
de redacție al postului utemist de 
control etc.

La cele arătate se adaugă sar
cinile
.itică, 
Birenl 
cadrat
i-a cerut să se pregătească cit mai 
temeinic. Tovarășul Buci Francisc, 
secretarul organizației U.TM., l-a

Sub tipar 
la Editura tineretului
Ion Istrati. LA FINTINA CU 

GĂLEATA — schițe și povestiri, 
120 pagini — 2,75 lei.

Ion Ruse, IN PORTUL 
CARI — roman, vol. II, 
gini — 12 lei.

Cicerone Theodoreseu, 
TEA IOANEI — poem, 
gini — 6 let

Gh. Tomozei, VlRSTA SĂRU
TULUI — versuri, 176 pagini — 
3 leL

referitoare ia pregătirea pe- 
culturală 91 profesională, 

organizației de tineret l-a In
in invățămlntul U.T.M. si

DE PES-
672 pa

PQVES-
312 pa-

este
hotdrlt ca !n 
și mai bine 
Încrederea ce 
organizația de 
in rlndurile utemiștilor. In lața ce
lor 62 de utemiști present! la adu
nare, Lungu Alexandru s-a anga- 
Joi să fie mereu fruntaș In munca 
profesională, iar In comportare, să 
dovedească lapte demne de ил tl- 
năr utemist.

; 'Я
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an de învățămînt, aceste cercuri 
sînt frecventate de peste 30 de ti
neri neutemiști. Faptul că toți cei 
24 de tineri care au fost încadrați 
anul trecut 
U.T.M. au 
ganizației, 
tea acestei

Tinerilor
care se pregătesc să devină ute- 
miști, li se recomandă să citească 
literatură politică, volume care 
vorbesc despre lupta eroică a par
tidului, despre tradițiile revoluțio
nare ale U.T.C. Din cei 150 de 
tineri care au primit anul trecut 
insinga de „Prieten al cărții", 25 
au fost tineri neutemiștt

Una din cele mai eficace me
tode este aceea ca cei mai buni 
utemiști să se 
rea a cîte 2—3 
vederea primirii 
ceastă direcție
cinste de sarcina încredințată ute- 
miștii Stanciu Elena, Roșea Vaier, 
Popescu Constantin, Chetroiu loan, 
Troancă Lazăr și alții.

Activitatea desfășurată de către 
organele și organizațiile U.TM. de 
la mina Vulcan pentru educarea 
și pregătirea tinerilor de vîrstă 
utemistă în vederea primirii lor în 
organizația U.T.M. a făcut ca rîn- 
durîle organizației să crească lu
nar cu 10—14 membri, iar 
recentele alegeri ce au avut 
organizațiile de bază, să fie 
în U.T.M. încă 26 tineri.

Deși s-au obținut unele rezultate 
frumoase în munca de primire în 
U.T.M., totuși, posibilitățile în a- 
ceastă direcție nu sînt folosite în 
întregime. Tn toate sectoarele minei: 
sînt încă multi tineri merituoși 
care-și manifestă dorința de a de
veni utemiști. Această situație o- 
bligă organele și organizațiile 
U.T.M. la o aftivitate mai intensă 
pentru îmbunătățirea muncii de 
primire în U.T.M., pentru lichida
rea lipsurilor și superficialității care 
se mai manifestă în această direc
ție. In acest scop, comitetul U.T.M. 
a instruit și trasat sarcini concre
te organelor noi alese.

Măsurile luate din timp, pre
cum și asigurarea unui control si 
îndrumări continue asupra felului 
cum sînt ele duse la îndeplinire, 
vor duce la îmbunătățirea muncii 
de primire în U.T.M., la creșterea 
și întărirea continuă a rîndurilor 
organizației U.T.M. de la mina 
Vulcan.

Indolență nepermlsă față de o sarcină Importantă
spori- 

pentru 
ее re- 
rîndu- 
mereu

Tinerii mineri din, Lupeni parti
cipă activ la lupta pentru 
rea producției de cărbune, 
înfăptuirea marilor sareini 
vin colectivului minei. Din 
rile tineretului se ridică
numeroși fruntași în producție, ca
dre de nădejde aje exploatării, oa
meni eu care organizația U.T.M. 
și întregul colectiv ae mîndreec-

Participarea tineretului la rea
lizarea sarcinilor de producție de
pinde 
tatea 
șoară 
durlle
politică asupra maselor de tineri. 
Or, mijlocul cel mai bun de În
tărire a Influenței organizațiilor 
U.T.M. asupra tineretului este a- 
tragerea In rîndurile 
majorității tinerilor.

Dar ta comparație 
țiile U.T.M. din alte
nomice ale Văii Jiului, cele de la 
mina Lupeni obțin rezultate eu 
mult sub nivelul cerințelor în ceea 
ее privește primirea de noi mem
bri in U.TM © dovadă edifica
toare în ace«t sen® o cn^tl»'”»

în mare măsură de aetivi- 
educativă pe care o deefă- 
organizațiile U.T.M. în rln- 
tinerilor, de influența lor

utemiștilor a

cu organiza- 
unități eco-

faptul aă ta ultimele trei luni or
ganizațiile U.T.M. dta ceia peste 
10 sectoare ale minei au 
ta rtndurUe lor abia 35 de 
iar în cursul lunii trecute 
ruj membrilor primiți în 
este abia de 3.

De ce această situație l Răspun
sul trebuie căutat ta faptul că la 
mina Lupeni slnt multe organiza
ții U.T.M. care nu primase luni 
de-a rtadul nici un membru, sau 
primesc foarte puțini. Astfel, or
ganizația U.T.M. din sectorul I A, 
de pildă, n-a primit în ultimele 
trei luni niai un membru, iar or
ganizațiile U.T.M. din sectoarele 
I В. II, V sud au primit In această 
perioadă doar cîte un singur tî- 
năn Nu sînt mulțumitoare nici re
zultatele obținute în munca de 
primire de noi membri de către 
organizațiile de bază din sectoa
rele III, IV В și altele.

De neajunsurile în munea de 
primire a noi membri în U.T.M. 
se fac vinovate In primul rînd 
birourile organizațiilor respective, 
ta sectorul IV B, de pildă, numă
ra» tinpr'Ior neorganizați se ridi-

primit 
tineri, 
jiumfi- 
U.T.M.

ră la aproape o sută, deci orga
nizație U.T.M. din sector, care nu
mără abia 67 de utemiști, are po
sibilități reale pentru primirea de 
noi membri. Mulți. din aceștia slnt 
tineri apreciați, harnici. Așa este, 
de pildă, tînărul Bădărie* lean. 
Bl lucrează de peste trei ani în 
sector. După un timp, oît a fost 
muncitor Ia transport, a cerut con
ducerii sectorului să fie reparti
zat în brigada de frontaliști con
dusă de tov. Lukaes Andrei, unde 
își îndeplinește cu conștiinciozita
te sarcinile. De ce nu a fost pri
mit aaest tînăr în U.T.M. ? Aceeași 
întrebare se poate adresa biroului 
U.TM din sector, mai ales tov. 
Florea Nicolae, secretarul organi
zației U.T.M., sau tovarășilor Se- 
bestyen Petru, Jura Gheorghe, 
Cotorogea Gheorghe, Filip Andro- 
nic, Titu Піе. utemiști vechi, cu 
experiență, eu privire la tinerii 
Tanczos Dftmisie, Al but Pompiliu, 
Bustur Ilie. S-ar putea da încă 
alte numeroase exemple. La mi
nă lucrează multi tineri harnici, 
cinstiți. De ce nu vă ocupați de 
ei, tovarăși utemiști. pentru a-i

atrage alături de voi, de cei mai 
buni din tînăra generație ? Mulți 
tineri neorganizați sînt și în 
toarele I A, II, III, V sud, față 
de care utemiștii. In frunte cu 
secretarii U.T.M. Velec Ioan, Pop 
Tiberiu, Bursuc Vasile, respectiv, 
Glodaru Gheorghe dovedesc prea 
puțin interes pentru a-i atrage în 
rlndurile organizației de tineret. 
Birourile U.T.M. nu inițiază ac
țiuni educative pentru a-i ajuta 
pe tinerii neorganizați să cunoas
că scopul și activitatea organiza
ției U.T.M., nu repartizează sar
cini concrete utemiștilor pentru a 
se ocupa de pregătirea tinerilor 
care vor să fie primiți în U.T.M. 
Pentru neglijarea acestor sarcini 
stat vinovat! Insă și tov. Ionită 
Constantin, Munteanu Tiberiu. ac
tiviști U.T.M. ртесит și ceilalți 
membri ai comitetului U.T.M. care 
au neglijat tn ultimul timp În
drumarea organizațiilor de bază 
pentru a-și îndeplini sarcinile în 
legătură cu primirea de noi mem
bri.

La mina Lupeni există toate po
sibilitățile pentru întări'ea mun
cii de primire în U.T.M.; se cere 
doar o preocupare continuă, o 
răspundere sporită

see-
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Minerilor, utilaje mai muite și mai bune Hier vechi 
pentru oțelării

In ppimeie 15 zile

trecut s-a executat un lot 
crațere 
cameră, 
săpare

moderne pentru a- 
o instalație moder- 
a puțurilor pentru 
ajutorul căreia mi-

brigada tov. Bartha Dio- 
reușit să obțină un re- 

țară la săparea puțurilor

importante, 
produc- 
la sută 
o creș- 
la sor-

de cost.
îndeplinirea și depășirea 
care revin colectivului 

fost întocmit un plan de

Secția noastră produce pentru 
exploatările miniere din Valea Jiu
lui diferite utilaje, armături me
talice pentru susținerea galeriilor, 
stîlpi de abataj, piese de schimb, 
tubpri flanșate și tuburi de ae- 
raj. Colectivul secției a obținut în 
anul trecut o serie de rezultate 
bune în asigurarea exploatărilor 
minieie cu utilajele necesare. Pla
nul anual la întreaga producție 
marfă a fost realizat în 11 luni 
de activitate, la prețul de cost am 
obținui economii suplimentai de 
850 000 lei, iar productivitatea 
muncii a crescut față de sarcina 
planificată cu 15 la sută. In cursul 
anului 
de 20 
bataje 
nă de
E. M. Dîlja cu 
nerii din 
nisie au 
«ord pe 
de mină

In acest an în fața colectivului 
nostru stau sarcini 
Este prevăzut ca planul 
ției marfă să crească cu 11 
Dc asemenea, este stabilită 
tere de peste 250 la sută
timentul utilaje, față de anul tre- 
•ut Dintre utilajele cu care vor 
ft dotate exploatările putem a- 

. minți: lanțuri elvatoare, instala
ții pentru săparea puțurilor, fu- 
niculare, colivii, instalații de îm- 

a pins vagonete și altele.
Cu prilejul dezbaterii cifrelor 

de plan, muncitorii și tehnicienii 
secției și-au afirmat hotărîrea de 
a îndeplini cu succes sarcinile de 
plan, de a îmbunătăți calitatea 
produselor realizate, și de a redu
ce prețul

Pentru 
sareinilor 
nostru a
măsuri tehnico-organizatorice care 
urmărește folosirea judicioasă a 
capacității de producție, promova
rea tehnicii înaintate precum și 
•rearea unor condiții mai bune do 
muncă. Merită a 
dență și unele | 
do muncitorii și 
secție cu ocazia 
lor de plan. Mai 
au propus ca din 
mecanizare să 1 
încă ud pod rulant de 10 tone 
întrucit cel existent nu poate face 
față cerințelor la transportarea și 
manipularea pieselor. Prin aplica
rea acestei propuneri se vor pu
tea obține anual economii în va
loare de 500 000 lei. O altă pro 
punere, făcută de muncitorii bri
găzii nr. 3 se referă la confecțio
narea unei mașini de îndoit și în
dreptat laminate prin a cărei fo
losire se vor putea obține anual

fi scoase in evi- 
propuneri făcute 

tehnicienii din 
dezbaterii cifre 

i multi muncitori 
> fondul de mică 
fie confecționat

sindicatului, 
de într-aju- 
la locul de 

preconizat

Colectivul I.C.M. Petroșani 
tinuă colectarea 
rului vechi către 
două săptămîni, 
paratii, I.R.T.A.
deri din Valea Jiului au fost co
lectate și expediate 108 000 kg, de 
fier
kg.

con- 
si expedierea fie- 
otelării. In numai 
de la mine, pre- 
și alte întreprin-

vechi, 5100 kg. fontă și 1800 
metale neferoase.

MUNTEANU IOAN
corespondent

Iarna aspră și-a lăsat mantia 
de zăpadă și gerul pișcător peste 
Valea Jiului. Munții sînt troieniți, 
dai cu toate acestea muncitorii 
forestieri din cadrul I. F. Petro
șani ÎȘi continuă munca scoțlnd 
zi de zi însemnate cantități de 
lemn din păduri și trimițîndu-Ie 
jos la gări pentru a fi încărcate 
și expediate unde e necesar.

In primele 15 zile din acest 
an, din exploatările noastre fores
tiere au fost seoși și expediați 
1550 m. steri lemn de foc, 900 buc.
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traverse normale, 600 m. c. buș
teni de gater fag, 56 de derulai, 
și 67 de rășinoase, apoi 185 m.c. 
lemn de construcții rurale, 65 m.c. 
lemn celuloză fag, 80 m.c. cheres
tea de rășinoase șl fag, lemn de 
mină, traverse înguste, arări snopi 
și alte sortimente de lemn.

Strădania muncitorilor forestieri 
se Îndreaptă acum spre scoaterea 
a cît mai mult lemn de foo și 
bușteni de gater — sortimentele 
arie mai solieitate în prezent.

deosebită introducerii meto- 
și procedeelor înaintate de 
Se va extinde metoda erai- 
arc-aer, se va extinde su- 
automată la un număr mai 
de repere, se va aplica tă- 
metalelor prin metoda oxi-

me-

da

Prevederile 
pe

(Urmare din pag. l-a)

trebuie

noii legislații a clrculaflci 
drumurile publice

sarcinilor
ne bizuim 
de care 
muncitor i- 
eare scot 

In aplicare 
produetie.

economii in valoare de peste 
40 000 lei.

In acest an vom acorda o a 
tenție deosebită ridicării califică
rii muncitorilor. In afară de cursu
rile de ridicare a calificării, în co
laborare cu comitetul 
vom extinde inițiativa 
torare tovărășească 
muncă. Totodată, este
ca în fața muncitorilor să fie ex
puse unele conferințe tehnice de 
specialitate despre metodele de 
înlăturare a deformațiilor piese
lor sudate, sudura în mediu d* 
bioxid de carbon, sudarea fontei etc.

Paralel cu rezolvarea acestor 
probleme se va acorda o impor
tantă 
delor 
luciu.
țulrll 
dura 
mare 
ierea
arc și va fi aplicată tăierea 
talelor cu fierăstrăul disa.

In îndeplinirea 
plan din acest an, noi
pe capacitatea tehnică 
dispunem, pe inițiativa 
lor și a tehnicienilor, 
mereu la iveală și pun 
însemnate rezerve de
Pășind la muncă în noul an, co
lectivul sesției noastre este ho- 
tărît să dezvolte experiența cîș- 
tigată, să perfecționeze continuu 
calitatea produselor, să realizeze 
și să depășească sarcinile de plan 
la to(i indicii, Hotărîrea munci
torilor noștri de a obține rezultate 
tot mai frumoase este 
zată în faptul că ei 
întrecerea socialistă 
toate secțiile uzinei.

ing. GUDASZ
șeful secției construcții metalice

U.R.U.M.P.

au
Pe

material i- 
chemat la 
anul 1963

IOSIF

sa 
cu 
se 

din

Șoferul autocamionului ce circula 
pe partea dreaptă, în cazul că 
are în față o eăruță sau bicicleta, 
pentru a le depăși
schimbe direcția de mers — 
cel puțin 50 m. înainte de a 
angaja în depășire — adică 
mersul complet pe partea dreaptă
în spre partea stingă sau pe cen
trul drumului sau străzii, în ra 
port cu lățimea acestora. Dacă 

șoferul de pe autoturism nu sem
nalizează intenția de a depăși au 
tocamlonul său șoferul autoca
mionului nu semnalizează intenția 
depășirii căruței sau bicicletei șt 
amîndoi se angajează în depășire 
— primul în depășirea căruței șt 
al doilea in depășirea camionului, 
mai poate fi oare evitată tampo
narea acestor vehicul» ? Desigut 
că nu I Sau dacă șoferul de pe 
autoturism semnalizează doar eu 
4—5 m. înainte intenția de a de 
păși și execută depășirea în timp 
ce alt vehieul din spate este an

o preocupare
Trecuseră mai bine de două ore 

de la sfirșitul schimbului I. clnd 
centrul conJunei Aninoasa devine 
foarte animat. In timp ce o parte 
din muncitorii sectorului VIII se În
dreptau spre casă comentînd Încă 
asupra noii lecții audiate la învă- 
tămlntul politic, alți tineri munci
tori din sectoarele miniere se în
dreptau cu caietele sub braț spre 
sălile școlii de calificare unde a- 
veau să acumuleze noi cunoștințe 
privind tehnica mineritului.

La aceeași oră, numeroși 
cu servietele pline de cărți 
iete, așteptau mașina pentru
ca la Vulcan sau Petroșani unde 
urmează cursurile școlilor medii. 
Nici gospodinele nu s-au lăsat mai

tineri 
și ca- 
a ple-

prejos. Cu serviete, planșe și li
niare, numeroase soții de mineri, 
tehnicieni șî ingineri din comună, 
se îndreptau spre una din sălile 
clubului, unde funcționează cercul 
de croitorie. Alături. într-o altă 
sală, cîtiva tineri repetau în co
lectiv un nou cînteo învățat Ia 
cercul de acordeon.

Zilnic, în orele libere, nume
roși oameni ai muncii se întîlnesc 
la club, întreeîndu-se Ia mesele de 
șah sau rummy, repetînd Ia for
mațiile artistice ale clubului, îm- 

de la bibliotecă, 
nou film ce ru- 
einematograf ului

prumutînd cărți 
sau vizionind un 
lează pe естапиі 
din localitate.

I. DAMIAN
corespondent
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largi, cu blocuri mo- 
asigură minerilor și 

condiții optime de lo
pe acest timp geros,

Acum, in plină pregătire pentru 
sărbătoarea alegerilor de la 3 mar
tie, clnd vom alege deputății sta
turilor populare ale orașelor raio
nale și comunale, glodurile oa
menilor muncit se îndreaptă in 
mod firesc, spre problemele gos
podăririi și înfrumusețării locali
tăților. Ce s-a făcut, este îndeobș
te cunoscut. Cetățenii Văii Jiului 
se mlndresc cu așezările lor mi
niere, In care locui cocioabelor 11 
iau cartiere 
derne, care 
muncitorilor 
cuit. Chiar
clnd pămintul prins de Încleștarea 
înghețului se lasă greu muscat 
de tirnăcop, de cupa excavatoru
lui, prind contur iundațiiie pe 
care se vor înăița tot mai multe 
construcții.

Merită însă cunoscut ce trans
formări vor avea loc în spațiile 
dintre blocuri, pe străzile noastre 
atunci clnd zăpada ce ne scîrțiie 
sub picioare va dispare alungată 
de soarele primăverii. La sfatul 
popular at orașului Petroșani gă
sești cifre îmbucurătoare, care a- 
rată că în acest an se va
mu t mai mult pentru buna gos
podărire șt inirumusețare a loca
lităților noastre. Față de anul tre
cut, clnd pentru salubritate s-a 
prevăzut suma de 1 240000 lei, fn

face

acest an fondurile alocate aces
tui scop se ridicâ la 1 540 000 lei. 
Alocațiile sporite la acest capitol 
asigură, între altele, mărirea su
prafețelor de st râzi măturate și 
stropite zilnic. Fată de anul tre
cut, clnd s-au măturat 70000 mp. 
străzi, In acest an, suprafața stră
zilor măturate crește ia 100 000 
m.p.; cea a străzilor stropite cres
te de la 180000 m.p. la 230 OOu 
т.п. fn 1063. Cu peste 10 la sulă 
cresc tn acest an fondurile des
tinate iluminatului public, prin 
care se va da o mai largă extin
dere iluminatului fluorescent, v > 
crește numărul lămpilor.

Cea mai mare creștere se înre
gistrează la capitolul parcuri și 
zone verzi. Față de 550 000 lei cit 
s-a alocat anul trecut, in acest 
an sc va cheltui pentru parcuri și 
zone verzi, îndeosebi pentru ex
tinderea lor, suma de 1 155 000 iei.

Pentru a folosi Cu mare eficien
ță aceste ronduri în vederea mă
ririi suprafețelor amenajate în io 
calitățile Văii Jiului, se preconi
zează ca aceasta sumă să fie uti- 
izată pentru procurarea de ar

bori și arbuști, de material flori- 
col, pentru unele transporturi de 
pămtnt necesar amenațărifor de 
terenuri, iar lucrările să se iacă 
prin acțiuni patriotice ia care să 
participe toț mai mul ți oameni ai 
muncit. In primăvara acestui an
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urmează să se planteze in zonele 
verzi existente, precum și In cele 
care urmează să se creeze, peste 
10 000 arbori și arbuști, mai bine 
de 4 000 trandafiri. In jurul zonelor 
verzi vor apare garduri vii, fn 
jurul blocurilor noi se vor întinde 
mai larg covoarele de iarbă.

Campania electorală de pregătire 
a alegerilor de ia 3 martie oferă 
sfaturilor populare prilejul de a 
analiza cu cetățenii ce trebuie fă
cut pentru folosirea cit mai bună 
a mijloacelor de Înfrumusețate 
a orașelor și comunelor. In plus, 
trebuie folosite cu inițiativă po
sibilitățile locale multiple pe care 
ie avem. Pe dealurile dinspre Bă- 
nița și Merișor sini păduri întregi 
de lilieci, care pot fi folosiți ca 
material săditor în zonele verzi, 
trandafiri sălbatici ce pot fi al- 
toiți și plantați pe zonele dintre 
blocuri.

Nu, nu e prematur să se vor
bească de pe acum, clnd zăpada 
stăpînește Încă meleagurile noastre, g 
despre zonele verzi, despre arbuști 
și flori. De pe acum sfaturile popu
lare sini datoare să stabilească 
măsuri pentru ca o dată cu veni
rea primăverii, străzile noastre, 
spațiile din noile cartiere sd de
vină un cadru demn de noile 
construcții ce se înalță prin gri
ja partidului și guvernului.

gajat în depășirea autoturismului, 
mai poate fi evitată tamponarea ? 
Nu I In acest caz, ambii șoferi sînt 
vinovați. Primul, pentru eă a sem 
nalizat mult prea tîrziu, iar cel 
de-al doilea pentru că s-a anga
jat în depășire fără să semnali 
zeze. Au fost și cazuri clnd șoferii 
sau tractoriștii ce mergeau pe 
partea dreaptă, ajunglnd Ia intra
rea intr-un drum lateral spre 
stingă sau intrarea intr-o curte, 
au virat dintr-o dată spre stingă, 
bloeînd circulația celor ce cireu- 
lau din față sau spate. Toate a- 
ceste situații au dus la accidente 
grave.

Pe drumurile publice circulă di
ferite tipuri de vehicule cărora, 
conform legii, li se permite să cir
cule eu viteze diferite. Fată de 
aceste caracteristici, noua legisla
ție stabilește vitezele diferite, co 
respunzătoare tipului autovehicu
lului. Acest lucru demonstrează 
de la sine că unele autovehicule 
depășesc pe altele. Dar aceste de
pășiri nu pot fi făcute la intlm- 
plare. Art. 29 și 30 din instruc
țiuni reglementează depășirile. Art. 
29, de pildă, arată cum și unde 
se poate face depășirea, iar art. 
30 arată unde nu se poate face 
depășirea. Intre semnalizare și de
pășire există o strînsă legătură. 
Semnalizarea trebuie făcută din 
timp, ori de rite ori unui vehicul 
1 se schimbă poziția inițială de 
mers sau la plecarea de pe loc. 
Nu s-a făeut semnalizarea, nu este 
permisă schimbarea poziției ini
țiale în mers.

Dacă un șofer a semnalizat in
tenția de depășire și din fața sa 
vine un alt vehicul, trebuie să 
aștepte trecerea acestui și apoi 
să execute depășirea sau virajul 
Ia stînga, pentru că cel ce vine 
din fată circulă pe partea dreap
tă și are întîietate de trecere. La 
fel trebuie să procedeze și eînd 
din spate vine un vehicul și se 
găsește la o distanță mai mică de 
50 m. Depășirea, de asemenea, nu 
se poate executa oriunde. Instruc
țiunile M.A.I., art. 30 arată lo
curile unde este interzis de a se 
depăși. Dacă persoanele ce con
duc vehicule pe drumurile publi
ce ar cunoaște perfect necesita
tea semnalizărilor, multe neajun
suri din munca de circulație ar fi 
înlăturate.

Art. 21 din instrucțiuni se refe
ră Ia obligațiunile conducătorilor 
de pe vehicule. Aceste obligații 
sînt. în general cele prevăzute și 
de vechile instrucțiuni. Ce este 
nou tn această problemă ? La 
punctul 8 se prevede că nici o 
persoană pu poate conduce nici 
un fel de vehicul cînd se găsește 
sub influența băuturilor alcoolice 
Art. 31 din noul Decret reglemen
tează intr-un mod cu totul dife
rit de articolul 26 din vechiul 
Decret problema conducerii pe 
drurțiurlle publice a vehiculelor 
cu tracțiune mecanică. In timp ce 
în vechea lege era considerată 
ea infracțiune conducerea pe dru
murile publice în stare de ebrie
tate a unui vehicul cu tracțiune

mecanică, articolul 31 din noul 
Decret incriminează ca infracțiu
ne fapta acelei persoane sare are 
fn sînge o mblbație alcoolică pes
te 1/1000 inclusiv.

Art. 31 din instrucțiunile M.A.L 
reglementează problema întâietății 
de trecere (priorității). Mișcarea 
vehiculului pe drumurile publice 
trebuie să se facă în deplină si
guranță. Cel ce conduce un vehicul 
cu tracțiune mecanică trebuie să 
știe ce este prioritatea și cum se 
aplică în mers. In orașe, la inter
secțiile nedirijate și lipsite de vi
zibilitate sau Ia întretăierile a 
două străzi, dintre care una cu 
o circulație frecventă, se plan
tează în imediata apropiere a lo
cului de intersectare indicatorul 
rutier (Oprire Ia intersecție). Con
ducătorii de vehicule ce întîlnesc 
indicatoarele „Oprire Ia intersec
ție” pierd prioritatea de dreapta 
ce se aplică in localități.

La întâlnirea indicatoarelor 
„Oprire la intersecție" și „Aten
ție, drum principal", conducătorii 
de vehicule nu numai eă pierd 
prioritatea dar sînt obligați să o- 
prească vehiculele, să se asigure 
și, dacă intenționează să vireze la 
dreapta fie în stradă sau dramnl 
principal, marcate cu indicatoarele 
respeetive, ei trebuie să aștepte 
trecerea . vehiculelor ce vin din 
partea stângă și numai după tre
cerea acestora au voie să încea
pă virajul spre dreapta. Dacă vor 
să vireze la stînga sau să tra
verseze aceste străzi sau drumuri, 
ei sînt obligați să aștepte trece
rea tuturor vehiculelor ce circulă 
din partea dreaptă și stingă și 
numai după aceea să se anga
jeze în traversare sau să exe
cute virajul la stînga.

Prin articolul 132 din noile in
strucțiuni s-a introdus obligativi
tatea pentru posesorii de motore
te și scutere eu o capacitate ci
lindrică de 70 cm. c. inclusiv pînă. 
la 98 cm. a. inclusiv ca în ter
men de un ah de la publicarea 
susmenționatei instrucțiuni să ob
țină carnet de conducere de gra
dul I în care scop urmează ca 
în acest termen să se prezinte la 
organele de miliție pentru exami
nare. Același text precizează că 
după expirarea termenului de mai 
sus. conducerea acestor vehicule 
fără carnet de conducere de gra
dul I constituie infracțiune șl se 
pedepsește conform legilor pe
nale.

Prin aceste îmbunătățiri aduse 
normelor de circulație pe drumu
rile publice, se vădește grija 
partidului și guvernului pentru a- 
sigurarea desfășurării în bune 
conditiuni ă transporturilor ta ta
ra noastră, se ridică pe o treaptă 
nouă calificarea tehnică a condu
cătorilor auto a căror conștiință 
trebuie să corespundă sarcinilor 
din ce în ce mai ridicate impuse 
de avîntnl producției noastre me
reu crescînde. Oamenii muncii 
știu că păstrarea vieții, sănătății 
și bunurilor lor constituie o grilă 
permanentă a statului nostru de
mocrat-popular.
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Іи atenția participanților la concursul cu tema: 
Prietenia romîno-sovietică

Din inițiativa Consiliului regional A.R.L U.S. a fost organi
zat cu»cîtva timp în urmă, un concurs eu tema: „Prietenia ro
mîno-sovietică". Acest concurs trebuia să se încheie la data de 
15 ianuarie a. c., La cererea unui mare număr de participanțL 
Consiliul regional A.R.L.U.S. a prelungit termenul de depunere a 
buletinelor pînă la data de 10 februarie a. c., iar tragerea ta
loanelor cîștigătoare se va face în ziua de 24 februarie a. e.
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Vizita lui V. V. Kuznețov
în Cuba
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BERLIN 16. De la trimisul spe
cial Agerpres, Șt. Beju :

La 16 ianuarie, cea de-a doua 
zi a Congresului Partidului Socia
list Unit dîn Germania, au conti
nuat discuțiile pe marginea rapor
tului Comitetului Central al 
P.S.U.G. și a expunerii tovarășu
lui Walter Ulbrieht „Programul 
socialismului și sarcina istorică a 
P.S.U.G.".

Primul a luat cuvîntul N. S. 
Hrușciov, prim-secretar al C.C. al 
P.C.U.S., conducătorul delegației 
sovietice. După încheierea cuvîn- 
tării, N. S. Hrușciov a transmis

-------©------
J. Campbell despre politica internă 

și externă a guvernului englez
LONDRA 16 (Agerpres).
Politica eeonomică a guvernu

lui conservator suferă un eșec, iar 
politica sa externă și colonială 
este expusă unor' lovituri zdrobi
toare, a declarat J. Campbell, mem
bru' al Comitetului politia al Co
mitetului Executiv al Partidului

._=©=—-------

Nicolas Grunitzky numit 
președinte al sfatului Togo 

și șef al guvernului.
LONDRA 16 (Agerpres).
După cum anunță coresponden

tul agenției Reuter din Lome, 
fostul prim-ministru al primului 
guvern din Togo, Nicolas Gru
nitzky, a fost numit provizoriu 
președinte al statului Togo și șef 
al guvernului.

—=©=----

Sesiunea 
parlamentului japonez

TOKIO 16 (Agerpres).
La 16 ianuarie și-a început lu

crările cea de-a 43-a sesiune a 
parlamentului japonez care va 
dura pînă la 22 mai.

IA

Congresului în dar o sculptură 
înfățișîndu-1 pe Vladimir Iliei Le
nin.

In ședința de dimineață au mai 
luat cuvîntul Alfred Neumann, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.S.U.G., preeum și delegați 
din diferite întreprinderi.

In ședința de după-amiază au ■ 
luat cuvîntul tovarășii Friedrich 
Ebert, Bruno Leuschner și Willy ! 
Stoph, membri ai Biroului Politic 
al C.C. al P.S.U.G., alți delegați 
la Congres, precum și Max Rei
mann, prim-secretar al C.C. al P.C. 
din Germania.

Comunist din Marea Britanle, des- 
chizînd campania în vederea or
ganizării în tară a alegerilor ge
nerale.

Atrăgînd atenția asupra situa
ției lamentabile în domeniul folo
sirii brațelor de muneă, Campbell 
a îndemnat la luptă împotriva con
cedierii muncitorilor sub pretextul 
surplusului de forte de muncă.

EI a criticat cu asprime poli
tica capitulardă a conducerii de 
dreapta a partidului laburist, sub
liniind că ea încearcă „să con
troleze capitalismul" și contribuie 
de fapt la „prelungirea vieții gu
vernului conservator".

Declarația adversarilor regimului 
dictatorial dtn Portugalia

PARIS 16 (Agerpres).
Ziarul „rHumanite" publică de

clarația adoptată de participantii 
la conferința adversarilor regimu
lui dictatorial din Portugalia, con
ferință care a avut loe recent în- 
tr-una din țările Europei occiden
tale.

După cum se subliniază în de
clarație, la conferință au partici
pat reprezentanți catoliei, ai parti
delor socialist și comunist.

Participantii la conferință au
— ---

HAVANA 16 (Agerpres).
La 15 ianuarie V. V Kuznețov, 

prim-adjunct al ministrului aface
rilor externe al U.R.S.S., a făcut 
o vizită lui Râul Roa, ministrul 
afacerilor externe al Cubei, cu ca
re a avut o convorbire la eare au 
participat P. Torras, H. Rodriguez. 
locțiitori ai ministrului afacerilor 
externe al Cubei, C. Lechuga, re
prezentantul Cubei la O.N.U. și 
A. I. Alexeev, ambasadorul 
U.R.S.S. în Cuba. Convorbirea a 
decurs într-o atmosferă călduroa
să și prietenească.

In aceeași zi, V. V. Kuznețov <: 
depus o coroană la monumentul 
marelui fiu al poporului cuban 
Jose Marti.

-------- o--------
închiderea Congresului femeilor 

din America
HAVANA 16 (Agerpres).
La 15 ianuarie a avut loc în 

marea sală a Teatrului „Chaplin" 
din Havana ședința festivă de 
închidere a lucrărilor Congresului 
femeilor din America. Cele 6 000 
de persoane care au umplut sala 
au salutat prin ovații furtunoase 
pe oaspetele de onoare al con
gresului, conducătorul poporului 
cuban. Fidel Castro.

Congresul a' adoptat în unani
mitate hotărîri care cheamă fe
meile din America și din întrea
ga lume la unitate în lupta pen- 

hotărît în unanimitate „să întă
rească și mai mult unitatea lor 
frățească de luptă, să o facă și 
mai eficientă, în vederea extinde
rii luptei sub conducerea unei jun- 
te patriotice centrale".

Participantii la conferință au 
adresat „poporului și patrioților 
din forțele armate" portugheze 
chemarea de a salva țara, de a 
înlătura guvernul lui Salazar eare 
duce Portugalia la pieire.

In seara zilei de 15 ianuarie 
Râul Roa, ministrul afacerilor ex
terne al Cubei a oferit în cinstea 
lui V. V. Kuznețov o mare re
cepție. La recepția care s-a des
fășurat într-o atmosferă de prie
tenie și cordialitate au participat 
Carlos Rafael Rodriguez, Osmani 
Cienfuegos, Joaquin Ordoqui, 
membri ai conducerii naționale a 
Organizațiilor Revoluționare Inte
grate, miniștri ai guvernului cu
ban, reprezentanți ai organizații
lor revoluționare și obștești din 
capitala cubană.

După recepție, V. V. Kuznețov 
a participat la ședința de închide
re a Congresului femeilor din A- 
merica.

tru libertate și independența po
poarelor, împotriva exploatării și 
a mizeriei; pentru pace în lumea 
întreagă.

La încheierea ședinței, primul 
ministru al Cubei, Fidel Castro, a 
rostit o amplă cuvîntare.
------ =0=

Eșuarea unei noi încercări 
a autorităților S.U.A. de a 
pune capăt grevei docherilor

NEW YORK 16 (Agerpres).
Agențiile americane de presă 

anunță că miercuri a eșuat o nouă 
încercare a autorităților de a pu
ne capăt grevei celor 60 000 de 
doeheri de pe coasta Atlanticului 
și golfului Mexic începută la 22 
decembrie 1962. Ministrul adjunct 
al muncii, James Reynolds, a a- 
vut o întrevedere „de ultimă oră" 
cu reprezentantul sindicatului do
cherilor fără a formala însă pro
puneri conerete în ce privește sa
tisfacerea revendicărilor sindicatu
lui In urma impasului care se 
menține de 25 de zile autorită
țile, federale intenționează să pre
zinte problema grevei docherilor 
președintelui Kennedy cu scopul 
ca acesta să aplice legea Taft- 
Hartley. brie.

De Gaulle se opune aderării Angliei 
la Piața comună

l.i •la

Greva randamentului" 
minerilor din Franța 
PARIS. Corespondentul Agerpres 

transmite :
Miercuri dimineața cei aproxi

mativ 100 000 de mineri din în
treagă Franță au început o așa 
numită „grevă a randamentului" 
(încetinirea producției), hotărîtă în 
comun de Confederația Generală 
a Muncii și Force Ouvriere.

Minerii revendică mărirea sala
riilor cu 11 la sută, reducerea nu
mărului orelor de lucru fără di
minuarea salariilor. Din cauza corn 
ditiilor grele de muncă și a sala
riilor nesatisfăcătoare oamenii 
muncii părăsesc minele.

-=©=-

FANFANI A SOSIT 
LA WASHINGTON

WASHINGTON 16 (Agerpres).
In noaptea spre 16 ianuarie a 

sosit la Washington A. Fanfani, 
primul ministru al Italiei. In tim
pul șederii sale de două zile în 
capitala S.U.A., Fanfani va duce 
tratative cu președintele Kennedy 
și cu alte persoane oficiale din 
S.U.A.

-=©=-
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Industria Marii Britanii 
continuă să bată pasul pe loc...

LONDRA 16 (Agerpres).
După cum reiese din datele pu

blicate de Direcția centrală de 
statistică a Angliei, industria Ma
rii Britanii continuă de fapt să 
bată pasul pe loc. In primele 11 
luni ale anului 1962, indexul pro
ducției industriale a țării a fost, 
în medie, de 115 puncte, fată de 
114 puncte în perioada corespun
zătoare a anului 1961. Procentul 
de sută la sută este considerat 
nivelul anului 1958.

...iar cea a S. U. A. 
nu înregistrează creșteri
NEW YORK 16 (Agerpres).
După cum a comunicat Consiliul 

directorilor sistemului federal de 
rezerve. în luna decembrie 1962 
volumul producției industriale a 
S.U.A. nu a înregistrat niei o creș
tere în comparație cu luna noiem

DJAKARTA. Agenția Antara a 
anunțat la 15 ianuarie că repre
zentantul din Djakarta al răscu- 
laților din Brunei, A. Fadillah, 
luînd cuvîntul la o adunare de la 
Bandung a declarat: „Poporul 
din Borneo de nord nu are altă 
alternativă decît să pună mîna pe 
arme, deoarece englezii continuă 
să refuze să ne acorde indepen
dența".

DAKAR. In primele zile ale lu
nii martie, anunță agenția France 
Presse, în Senegal se va organiza 
un referendum în problema refor
mei constituționale eare va con
solida în țară actualul regim pre
zidențial.

USUMBURA. Agențiile de presă 
anunță că în dimineața zilei de 
15 ianuarie au fost executați cei 
cinci condamnați la moarte în 
procesul în legătură cu asasina
rea prințului Louis Rwagasore, 
fost prim-ministru al statului U- 
rundi (numele statului Burundi 
înainte de obținerea independen
ței).

PARIS. Regizorului Franeois 
Villier i s-a decernat recent „Ma
rele premiu al cinematografiei 
franceze" pentru filmul Său „Pînă 
la capătul pămîntului" (Jusqu-au 
bout du monde).

Villier a mai fost distins de 
două ori cu acest premiu pentru 

filmele sale „Apa vie" (L'Eau vive) 
și „Secerișul verde", ultimul cu
noscut și de publicul romînesc.

WASHINGTON. Comitetul pentru 
relațiile externe al Senatului S.U.A. 
a hotărît la 15 ianuarie să înceapă 
o dezbatere privind „eforturile de
puse de lobbyști, aflați în slujba 
unor guverne străine, de a influ
enta politica economică a S.U.A.". 
Comitetul a aprobat o rezoluție în 
care cheamă Senatul să aloce su
ma de 50 000 dolari în scopul fi
nanțării anchetei.

LONDRA. In capitala Angliei 
s-a deschis în casa în care a trăit 
marele scriitor englez Charles 
Dickens o expoziție de însemnări 
stenografice și a cărților sale 
scrise cu semne stenografice.

PARIS. In Guineea portugheză 
au avut loc noi ciocniri între for
țele patriotice și trupele portu
gheze cu care prilej au fost uciși 
mai multi soldați portughezi.

NEW YORK. La 15 ianuarie, 
președintele Adunării Generale a 
0.N.U., Zafrulla Khan, a desem
nat șapte noi țări membre ale Co
mitetului special pentru examina
rea problemei aplicării Declara
ției cu privire la acordarea inde
pendenței țărilor și popoarelor 
coloniale, sporind numărul lor la 

24. Noile membre sînt: Bulgaria, 
Chile, Coasta de Fildeș, Danemar
ca, Iran, Irak, Sierra Leone.

AMMAN. Intr-o grotă din valea 
rîului El Talya, la o depărtare de 
50 km. vest de Amman, au fost 
descoperite rămășițele unui grup 
de samariteni morți de foame și 
sete, zidiți de vii de eătre sol
dați! macedonieni ai lui Alexan
dru cel Mare, acum 2 200 de ani. 
Grota conține 60 de cranii ome
nești, unelte și papirusuri.

BUENOS AIRES. Greva celor 
4 000 de muncitori de la Uzina a- 
mericană de automobile „Kaiser" 
din Cordova s-a încheiat cu vic
toria muncitorilor. Patronii eare 
intenționau să închidă uzina, au 
fost nevoiți să continue producția.

ISTANBUL. „Cel puțin 15 la 
sută din muncitorii orașului Is
tanbul sînt șomeri totali sau par
țiali", se spune în declarația Par
tidului Muncitoresc din Turcia.

HANOI. La 16 ianuarie, 50 000 
de locuitori ai Hanoiului au parti
cipat la mitingul organizat cu 
prilejul vizitei în R. D. Vietnam 
a delegației Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., condusă de I. V. Andro
pov, secretar al C.C. al P.C.U.S.

PARIS. La 15 ianuarie, președin
tele Franței, de Gaulle, l-a primit 
pe primul ministru al Suediei, T. 
Erlander, cate se află într-o vizită 
oficială la Paris.

BRUXELLES 16 (Agerpres).
Declarațiile fățiș ostile aderării 

Angliei la Piața comună, făcute 
de președintele de Gaulle la con
ferința sa de presă din 14 ianua
rie, au provocat la Bruxelles, unde 
se desfășoară ce-a de a 16-a se
siune ministerială a Pieței comune 
„dezamăgire și consternare", în 
rindurile celor care sprijină ' ad
miterea Angliei în organismul e- 
eonomia al „celor șase", transmi
te Agenția France Presse.

Ministrul afacerilor externe al 
Belgiei, Spaak, a subliniat într-o 
declarație făcută corespondenților 
de presă, că poziția Belgiei față 
de problema aderării Angliei Ia 
Piața comună „este cu totul dife

Ședința Consiliului de Miniștri francez
PARIS 16 (Agerpres).
Miercuri a avut loc la Paris o 

reuniune a Consiliului de Miniș
tri francez sub președinția preșe
dintelui republieii, de Gaulle. Du
pă cum a relatat un purtător de 
cuvînt, în cadrul acestei reuniuni 
de Gaulle a trecut în revistă re
acțiile și „emoțiile" provocate în 
străinătate de declarațiile sale din 
cadrul conferinței de presă din 14 
ianuarie. In legătură eu aceasta, 
a adăugat purtătorul de cuvînt, a 
avut lo« o „dezbatere importantă", 
în cadrul căreia a luat cuvîntul 
de Gaulle ' care și-a reafirmat po
ziția negativă față de aderarea

rită de cea a generalului de
Gaulle".

BRUXELLES 16 (Agerpres).
Republica Federală Germană a 

luat marți seara o poziție catego
rică împotriva unora din declara
țiile făcute de președintele de 
Gaulle privitoare la aderarea An
gliei la Piața comună în cursul 
conferinței sale de presă de lunL 
Hanz Joachim Hille, vorbind în 
numele ministrului de externe 
vest-german, Schroder, a declarat 
ziariștilor că R. F. Germană se 
opune propunerilor lui de Gaulle 
ca Marea Britanie să fie admisă 
numai ca un membru asociat în 
Piața comună.

Angliei la Piața comună și refu
zul de a primi armament nuclear 
american.

De asemenea în cadrul aeestei 
ședințe a Consiliului de Miniștri 
a fost discutată situația economi
că în Franța, recunoscîndu-se în 
această privință că s-a înregistrat 
o sporire „îngrijorătoare" a, volu
mului importurilor în comparație 
cu cel al exporturilor. Purtătorul 
de cuvînt a lăsat să se înțeleagă 
că în legătură cu fenomenele „de 
natură să creeze preocupări" în 
economia franceză, guvernul gaul- 
list se gîndește la noi „economii" 
pe calea respingerii revendicărilor 
maselor muncitoare.
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