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Se elaborează noile contracte colective

PENTRU BINELE MINEBiLOS

nrultilaterale ce stau în 
în fata conducerii exploa- 

comitetului 
la bun

Minerii, tehnicienii și 
inginerii de la exploata
rea minieră Vulcan au a- 
nalizat cu siurț de răspun
dere posibilitățile de eare 
dispune colectivul lor pen
tru realizarea sarcinilor 
de plan prevăzute la ex- 
tra^ia cărbunelui pentru 
anul 1963. Pe baza aces
tor posibilități precum si 
• condițiilor tehnico-ma- 
teriale create pentru creș
terea capacității de pro
ducție, colectivul mineri
lor vulcăneiii și-a luat ur
mătoarele angajamente 
întrecerea socialistă:

-- depășirea planului 
nual de producție
13 000 tone de cărbune ;

— depășirea planului de 
pregătiri cu 225 m.l.;

— realizarea unei pro
ductivității pe exploatare 
de 1,168 tone/post, adică 
o productivitate mai ma
re cu 12 la sută de cit 
cea realizată în anul tre
cut;

— îmbunătățirea calită
ții cărbunelui prin redu
cerea conținutului de ce
nușă cu 0,5 la sută sub 
cel admis ;

-i- reducerea consumului 
specific de lemn sub nor
ma de consum1 pl~f-.ifica'-' 
tă Cu 0,5 m.c./l 000 tone 
lărbune extrase

■— pe baza
prețului de cost se 
realiza' o economie

Xl.OK. lei.
Pentni ducerea la

î'i

a 
cu

reducerii
va 4§0.t .....
de

— introducerea hav°zei 
pe stratul 17 și stratul 18, 
ceea ce va duce la creș
terea vitezelor medii de 
avansare în abatajele 
frontale cu minimum 3 
m.l./lună;

— introducerea tehnicii 
noi, intensificarea muncii 
în domeniul inovațiilor în 
scopul de a se ajunge la 
o creștere a acestora cu 
50 la sută față de anul 
trecut. Pentru aceasta va 
fi stabilit lin plan tema
tic de inovații axat pe 
cele mai importante pro
bleme ale procesului de 
producție ;

— introducerea susținerii 
mixte în abatajele came
ră din stratul 3, folosin- 
du-se 180 de stîlpi meta
lici tubulari, în scopul re
ducerii consumului de 
lemn ;

—în vederea lichidării 
denivelărilor dintre aba
taje si pentru creșterea 
volumului de producție se 
va introduce în stratul 3 
blocul IV metoda de lu
cru cu abataje cameră 
suprapuse ■■

— organizarea unei bri
găzi de înaintări 
care să realizeze 
tlu’r* de înaintare 
pare., galeriei de 
port între puțul 7
puțul nr. 8 la orizontul

rapide 
r scor

ia să’- 
frans- 

vest și

Pentru ducerea la în- 
dojnijnire a angajamente
lor luate s-a întocmit pe 
exploatare un plan de 
măsuri tehnlco-orgănizato- 
rice cu obiective concrete 
Intre măsurile mai impor
tante prevăzute în plan 
sînt i

— dispecer izarea trans
portului pe galeriile prin
cipale, puțuri și suitoa
re colectoare;

— se v ■, ev prin de în 
cursurile de ridicare a ca
lificării un număr de 500 
mineri, mineri havatori, 
mecanici de pompe și de 
ventilatoare, mecanici la 
mașini de extracție etc.

---------------------©---------------------

In sppiiinul minepilop
Serviciul mecanic de la 

mina Petrila efectuează 
în prezent o serie de lu
crări importante. Astfel, 
în toate sectoarele mi
nai a început verificarea 
rețelei de conducte pen
tru aer comprimat, se 
montează noi conducte

pentru aducțiunea apei la 
locurile de muncă unde 
se va introduce perfora
tul umed și se extind li
niile telefonice. In cadrul 
sectoarelor III și IV a în 
ceput electrificarea ori
zonturilor XII și XIV.

Numele brigăzii conduse de minerul David Ioan 
figurează pe panoul fruntașilor de la mina Aninoasa 
din primele zile ale noului an. Brigada a extras peste 
plan în prima decadă din luna ianuarie 17 tone de 
cărbune de bună calitate. Fotografia 
fișează pe brigadierul David Ioan cu 
taci din brigada sa, în fata panoului 
minei.

noastră înfă- 
mai mulți gr

eu fruntașii

—--------o-------------
Pregătiri pentru alegerile din 3 martie

circumscripțiile orașelor raionale și comu- 
Jiului au început înscrierile cetățenilor

Ati început înscrierile 
pe listele de alegători

In toate 
nelor Văii
cu drept 86 vot pe listele de alegători. Pînă în pre
zent au fost înscriși pe listele de alegători 33 000 de 
cetățeni, dintre care 14 500 femei, iar peste 3000 sînt 
tineri sub 25 de ani.

Cu mult succes se desfășoară operațiile de 
"'Te-pS^fiStele-'^bsetcrrate- în ІсгаЖВДв- 

peni și altele.

Adunări pentru propuneri 
de candidați

In circumscripțiile electorale comunale și ale ora
șelor raionale din Valea Jiului au fost propuși pînă 
în prezent 315 candidați ai F.D.P. La adunările popu
lare care au avut loc cu acest prilej au participat 
peste 14 200 de alegători dintre care 600 au luat cu- 
vîntul în legătură cu candidații propuși spre a fi 
aleși la 3 martie ca deputați în sfaturile populare.

Drept candidați de a fi aleși ca deputați în sfatu
rile populare sînt propuși muncitori, ingineri și teh
nicieni fruntași în producție, intelectuali și gospo
dine, activiști pe tărîmul obștesc. Printre candidații 
desemnați pentru alegerile din 3 martie se numără, 
de pildă, tov. Ghioancă Sabin, mi
ner fruntaș din Lupeni, Hunvadi 
loan, miner fruntaș din Vulcan, 
Crainic lima și Szacsko Maria, 
gospodine din Lupeni, Jurca Silvia, 
profesoară din Aninoasa și alții.

Cartierul Livezenl e cel mai tînăr din orașul Petroșani. In timp ce unele blocuri, 
ca și cel din clișeu, sînt deja locuite, altele abia acum se înaltă. Și aici ca și în 
toate localitățile Văii Jiului noul măreț cucerește tot mai mult teren.

1

sindicatului, 
început, noi ne-am 
proiect de contract 
cunoscut din timp; 
inginerii și tehni-

Noul proiect de contract colectiv 
pe anul 1933 al minei Petrila este 
variat și cuprinzător. El prevede 
sarcinile 
noul an 
tării și 
Încă de
îngrijit ca noul 
colectiv să fie 
de muncitorii, 
cienii minei pentru ca apoi să poată'
veni cu propuneri de îmbunătăți
re. în acest scop, proiectul de con
tract colectiv a fost afișat la lo
curi vizibile, s-a organizat cu a- 
jutorul comitetelor de secții, citi
rea lui în colectiv. Nici colecti
vul de redacție al gazetei de pere
te nu a scăpat din vedere acest 
eveniment. La gazeta de perete 
au apărut articole care tratau po
sibilitățile și rezervele interne 
pentru sporirea continuă a produc
ției de cărbune și îmbunătățirea 
condițiilor de muncă ale mineri
lor.

Primul capitol din contractul co
lectiv se referă la planul de pro
ducție și 
deaproape 
colectivul 
jează să 
10 000 tone cărbune peste plan, să 
realizeze o productivitate a muncii 
de 1,288 tone cărbune pe post și 
să economisească la prețul de cost 
suma de 405 000 lei. In același timp, 
conducerea exploatării se angajea
ză să asigure o aprovizionare rit
mică a brigăzilor cu unelte mi
niere corespunzătoare, mațeriale, să 
întrețină în perfectă stare de func
ționare toate utilajele și instala
țiile de la suprafață și din. sub
teran.

ge-

co- 
. se

de mun- 
vagonet 

șist", să 
în urmă

In vederea asigurării liniei de 
front corespunzătoare Volumului 
de producție planificat, se va men
ține în permanentă circa 280 
metri linie de front deschisă, iar 
pentru realizarea ritmică a pla
nului de producție și angajamen
tului de întrecere, se vor crea 5 
abataje de rezervă și se va extinde 
armarea metalică în abataje și 
lerii.

In noul proiect de contract 
lectiv, comitetul sindicatului
obligă să organizeze și să conducă 
mai temeinic întrecerea socialistă, 
să extindă la fiecare loc 
că inițiativa „Nici un 
de cărbune rebutat pentru 
sprijine brigăzile rămase
și să popularizeze cu regularitate 
fruntașii întrecerii socialiste. Prin 
articolul 15 din proiect, comite
tul sindicatului își ia angajamen
tul să organizeze lunar, prin in
termediul comitetelor de secții, 
consfătuiri de producție la nivelul 
grupelor, fapt ce va contribui la 
îmbunătățirea activității economice 

investiții. Îndrumat în- în cadrul brigăzilor de mineri, 
de comitetul de partid, 
minei Petrila se anga- 
extragă în acest an

și 
din
co-

de interesant 
este caipitolul II 
proiect al contractului 
care este consacrat proble-
de protecție a muncii și asi- 
sociale. In vederea îmbună- 

condițiilor de lucru ale mun-

Deosebit 
util 
noul 
lectiv 
melor 
gurări 
tățirii
citorilor, se va controla periodic 
modul în care lucrările din 
subteran și de la suprafață se În-

С. MUNTEANU 
vicepreședintele comitetului sindi

catului minei Petrila

(Continuare în pag. 3-a)

La mina Petrila sînt zed de tineri mineri și muncitori care își 
completează studiile urmind cursurile serale și fără frecvență ale , 
școlii medii. Iată-i in clișeu pregă lindu-Șl lecțiile elevii seraliști Ro- 
potă Mihai, miner în sectorul II elev in clasa a XI-а, Matei Nico- 
lae, mundtor subteran in sectorul IV, elev In dasa a IX-a șl Chitic 
Lucian, mecanic elev în clasa a Vil-a.
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8 Instantaneu Spre fronturile din adîncuri
Ușii i au fost deschise 

larg, . și aerul rece, în
văluit în aburi, răbufni 
in. hala mare șl luminoa
să. încet, camionul se 
strecoară înăuntru și uși
le se închiseră din nou. 
Lăcătușul Ștefan Vasile 
împreună cu ortacul său, 
Florea loan, se apropiară 
de cele două trolii pneu
matice noi, proaspăt vop 
site Le mai cercetară e 
dată cu privirea, înainte 
ca macaraua să le înalț ș 
pe platforma autocamio
nului.

Cele două trolii ce ur
mau să plece din hala 
secției reparații capitale 
a U.R.U.M.P.-ului nu erau 
trolii obișnuite. Ele au fost 
construite pentru prima 
oară, după un proiect e- 
laborat de ingineri spe
cialiști ai C.C.V.J., pen
tru deservirea . marilor 
frontale de pe stratele 
înclinate ale Lupeniului 
în care tăierea cărbunelui 
se face cu haveze sau 
combine. Sînt trolii de si
guranță, acționate de mo
toare ; pneumatice, care a- 
sigură o a doua -legătură

havezei sau combinei 
frontalele înclinate.

Din uzină iau drumul 
minelor Văii Jiului multe 
utilaje. venite pentru re
parații capitale. Dar cînd 
spre exploatările miniere 
pleacă utilaje noi, mun
citorii care au modelat cu 
mlinile și priceperea lor 
fiecare ', piesă, tehnicienii 
și inginerii care le-au 
conceput, se simt în fața 
unui examen: cum se vor . 
comporta ele în producție, 
acolo unde. prind viață 
cifrele planului ?

Muncitorii U.R.U.M.P.- 
ului au trecut multe a- , 
semenea examene cu 
succes. O nouă locomo
tivă electrică, construită 
de eL remorchează de ci
teț a luni .trenuri, grele ce 
aduc cărbunele de la mi
na Lonea la preparația 
Petrila. Acum,, pleacă spre 
frontalele Lupeniulul a- 
ceste două , trolil. Nu de
parte, in aceeași hglă, se 
făceau ultimele retușări 
la. două, din cele .șase cul
butoare vibrante,., car? vor 
servi la curățirea. în nu • 
mai citeva secunde, a va-

a 
in

aseme- 
rezolvă 

vagonet 
secunde, 
apăsare 

de manivelă. Primele două 
dintre aceste culbutoare 
vor pleca în aceste zile 
spre minele 
peni.

Cu o zi 
mina Dîlja 
pediate două molete pen
tru puțul de extracție al 
acestei tinere exploatări 
Carbonifere.

Astfel, în fiecare zi, 
pe porțile uzinei pornesc 
spre minele Văii Jiului 
camioane cu încărcături 
grele și prețioase. Unde 
ajung aceste încărcături, 
munca minerilor e mai u- 
șoară, mai spornică Le 
vin în ajutor harnici.’, 
muncitori ai U.R.U.M.P.- 
ulul. tehnicienii acestei 
uzine, care prin munca lor 
-contribuie ■ la dezvoltarea 
. mecanizării în , minele 
Văii Jiului, la progresul 
tehnic acolo unde se dă 
bătălia pentru cărbune.

gonetelor. Un 
nea culbutor 
Curățirea unui 
numai în 15 
printr-o simplă

Eonea si Lu-

Înainte, spre 
fuseseră ax-



2 STEAGUb TROȘU

Poiana dintre brazii încărcați cu chiciură pare acum pustie. Din

Activitatea preparației Lupeni 
poate fi mai bună

Rezultate scontate 
în campionatul de șah

In localitățile Lupeni și Lonea, 
n-a desfășurat cea de a doua eta
pa «in cadrul campionatului repu
blican de șah pe echipe mixte.

La Lupeni, gazdele au intîlnit 
echipa C.C.V.J. Petroșani in fata 
căreia au cedat cu 1,5—4,5 puncte. 
Din echipa gazdă menționăm pe 
Jucătorul de la masa nr, 1, Ciortea 
loan, care a realizat remiză In 
fata petroșăneanului Lazăr Iosif.

La Lonea, gazdele au întrecut 
net formația Preparatorul Lupeni 
cu 5,5—0,5 puncte. Intîlnirea din
tre Jiul Petrila și Știința Petro
șani nu a avut loc din cauză că 
studenții se află în plin sezon de 
ersmene.

_=0=>—

CONCURS 
DE SCHI

In cadrul spartachiadei de iar
nă, în ziua de 20 ianuarie 1903, 
pe dealurile din împrejurimile o- 
rasulul Petroșani, din inițiativa a- 
sociației Parîngul Petroșani, s-a 
organizat un concurs de schi la 
care au participat 40 de tineri.

Iată clștigătoril: , CATEGORIA
10—12 ANI. COBORÎRE. 1. Mihuț 
Victor, 2. Karlet Iosif. CATEGO- 
RIA 12—15 ANI. 1. Horvath Iosif, 
2. Mileti N„ 3. Mihut Constantin. 
COBORÎRE SENIORI. 1. Sedlacsek 
E„ 2. Maftei Ștefan, 3. Urllch Iosif. 
FOND 5 KM. 1. Urlich Adolf, 2. 
Genă Alexandru, 3. Nicoară Con
stantin.

Echipele regionale de fotbal — 
pepiniere de noi cadre

Numărul echipelor de fotbal din 
Valea Jiului, angrenate in acti
vitatea competițională. se ridică 
la douăzeci. In această cffră nu 
sînt incluse echipele de juniori și 
pitici existente pe lingă fiecare 
asociație sportivă. In prezent, e- 
chipa minerilor din Lupeni își 
dispută șansele în luptă cu cele 
mai bune t5 formații din tară. 
Bineînțeles că locul pe care-1 o- 
cupă în clasament nu le-a adus 
prea multe satisfacții suporterilor, 
dar printr-o pregătire temeinică 
există șanse de a se evita zona 
periculoasă a retrogradării. Nici 
Jiul Petrila nu a adus multe bu
curii înflăcăratilor săi suporteri. 
Retrogradată din A în campiona
tul trecut, mulți au sperat și mai 
speră încă să vadă echipa din 
nou în prima categorie a tării, cu 
toate că după locul ocupat la în
cheierea turului, unii si-au cam 
pierdut speranța.

Din cele 16 echipe се-și dis
pută întîietatea în campionatul re
gional, patru sînt din Valea Jiu
lui. Pînă în prezent, cea mai bu
nă comportare a avut-o Minerul 
Vulcan care la încheierea turului 
ocupă locul III in clasament la e- 
galitate de puncte cu Minerul 
Deva, a doua clasată. Cu jucători 
tineri, o concepție de joc bună, 
echipa din Vulcan a făcut meciuri 
frumoase, marcînd goluri multe. 
Locul următor în clasament este 
ocupat de Parîngul Lonea care în 
meciul restanță a surclasat cu 
"—1 pe Dinamo Barza echipă cu 
tradiții în fotbal. Mal slab s-a 
comportat Minerul Aninoasa care 
eu tot lotul destul de valoros de 
care dispune se află undeva pe 
la jumătatea clasamentului. Sub 
orice critică s-a comportat însă

cînd In cînd însă, chiotele de veselie și risul sparg tăcerea, iar prin
tre brazi apar grupuri de schiori urcînd spre înălțimi.

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

HOCHH PE GHEAȚĂ

Scor egaS în meciul revanșă
Echipa Preparatorul din Lupeni 

a intîlnit duminică în meci revan
șă selecționata orașului Petroșani 
Intîlnirea a fost mult apreciată de 
spectatori. Jocul frumos și spec
taculos disputat în limitele unei 
depline sportivități s-a încheiat cu 
scorul de 6—6 (3—1, 1—2 și 2—3). 
Echipele au apărut în următoarele 
formații:

PREPARATORUL LUPENI: Ko
vacs, SZOKE, Lefter, VEJDEL, 
Colhon. Doczauer.

SELECȚIONATA PETROȘANI : 
Imre, POP II, LOrincz, Hitter, Wag-

Jiul II Petrila care abia spre sfîr- 
șituj turului a reușit să salte de 
pe ultimul loc. întreceri disputate 
au avut loc și în cadrul campio
natului orășenesc la care partici
pă 13 echipe. La încheierea turu
lui conduce detașat Știința Petro
șani care a obținut numai victorii 
acumulind 22 de puncte, cu 52 go
luri marcate și 2 primite.

Treeind suecint în revistă com
portarea echipelor din Valea Jiu
lui, care participă la campionatele 
regional și orășenesc, se constată 
că se află aici numeroase ele
mente tinere și’ talentate care pot 
fi promovate cu succes în forma
ții de categorii superioare. Exem
ple de promovare a elementelor 
tinere sînt multe. Promovat de la 
Parîngul Lonea, din campionatul 
regional, portarul Crîsnic a apă
rat mulți ani la rîr.d poarta e- 
chipei Jiul. îmbrăcînd chiar și tri
coul reprezentativei noastre națio
nale. Gabor, Melinte, Dan îî, 
Csutak sînt alte cîteva exemple 
din cele multe. Iată deci că ele
mente talentate, cu perspectivă sînt, 
ele trebuie însă descoperite, cres
cute cu răbdare și promovate în 
echipe de categorii superioare. E 
drept că întărirea Iotului cu ju
cători, fie chiar șl mal vîrstnlci 
dar cu nume sonore, nu necesită 
atîta bătaie de cap, iar rezultatele 
imediate sînt rhal evidente, dar 
privind în perspeetivă, numai creș
terea sl promovarea jucătorilor ti
neri duce la îmbunătățirea cali
tativă a fotbalului nostru.

Pepiniere avem, elemente talen
tate, de asemenea. Să le creștem 
cu grijă părintească și să le pro
movăm cu mult euraj și nu vom 
avea. decît de rfștlgat.

D. CR1ȘAN 

ner, Zieller, A arbitrat corect Ar
delean Victor I.

In deschidere, juniorii de la 
Școala nr. 2 Lupeni au terminat 
la egalitate cu cei de la Școala 
nr. 1 din Lupeni: Scor 0—0.

-------- =0=,

Curs de auto-moto
Vestea eă în Valea Jiului va 

lua ființă un curs de auto- 
moto a fost primită cu legitimă 
bucurie de amatorii sportului cu 
motor. Zilnic sediul U.C.F.S. din 
Petroșani a fost asaltat de tinerii 
dornici să urmeze cursurile. Nu
mai într-o singură zi numărul ce
lor înscriși s-a ridicat la 250. Nu 
încape îndoială că după terminarea 
cursurilor și această ramură spor
tivă va înflori în Valea JiuluL

Centralele de încălzire din noile cartiere 
trebuie să funcționeze la nivelul cerințelor!

In aceste zile de iarnă plină, 
termometrul se încăpățînează să 
oscileze exclusiv sub linia de zero. 
O iarnă cu zile și mai ales nopți 
geroase. Evident, să un asemenea 
timp este de preferat timpului 
moale, cînd zăpada abia căzută se 
transformă de îndată în băltoace, 
de nu-ți vine să ieși din cui.

E de preferat dacă. Acest dacă 
fl invocă mai ales cetățenii care 
locuiesc in noile cartiere ale «ă- 
rer blocuri sînt prevăzute eu în
călzire centrală. Și anume dacă 
temperatura din apartamentele lor 
n-ar tinde să semene celei de a- 
fară...

Da, acesta este adevărul. Cen
tralele de încălzire nu s-au pre
zentat pregătite pentru examenul 
la care stilt supuse de acest timp 
geros. In apartamentele blocurilor 
23, 24 și 25 încălzite de aentrala 
nr. 2 din cartierul Dimitrov, tem
peratura oscilează între 14—16 
grade Celsius. Nu e mulțumitor 
nici modul în care sînt încălzite 
blocurile cartierului Dimitrov de
servite de centrala nr. 1 din acest 
cartier, nici din cartierul Livezeni 
sau strada Construatorul. La blo
cul I și altele din strada Con
structorul pe lingă că e frig, ade
sea se întîmplă mari întreruperi în 
furnizarea căldurii. Aproape zilnic 
între orele 10—16 nu se dă eăl- 
dură, deși la ora 14 ar trebui să 
funcționeze caloriferele. Recent, la 
Petrila. caloriferele din bloeurile

In anul trecut, colectivul pre
parației Lupeni s-a achitat în ma
re parte de sarcinile avute. Can
titatea de cărbune supus' prepa
rării a crescut cu 8 la sută față 
de 1961, planul anual a fost de
pășit cu peste 120 000 de tone. In
dicii privind producția netă de 
cărbune cocsificabil, recuperarea 
globală și randamentul global au 
fost, de asemenea, depășiți. Le 
prețul de cost s-au înregistrat e- 
conomii în valoare de 946 000 lei.

Realizările obținute se datoresc 
efortului depus de întregul colec
tiv în vederea îndeplinirii cu suc
ces a sarcinilor de plan, măsuri
lor tehnico-organizatorice luate. 
Creșterea randamentului global, cu 
1,2 puncte fată de cel planificat, 
este o urmare a îmbunătățirii con
dițiilor de recepție a cărbunilor 
bruți și, intr-o măsură mai mică, 
recuperării șlamului cărbunos din 
apele reziduale. îmbunătățirea 
condițiilor de recepție s-a reali
zat prin : curățirea intensă a Va- 
gonetelor, automatizarea luării 
probelor de bruți veniți de la U- 
ricanl, montarea unei instalații 
pentru reducerea probelor de brut! 
etc.

In ce privește însă indicii cali
tativi lucrurile nu stau prea bi
ne. La unele sorturi produse de 
preparațla Lupeni s-au înregistrat 
depășiri peste limitele admise la 
cenușă și umiditate, iar cantita
tea rebutată la cărbunele special 
a crescut cu 44 la sută față de 
1961. Calitatea variabilă a mixte
lor și îndeosebi depășirea umidi
tății acestora a cauzat multe re
clamați!. din partea termocentralei 
Paroșeni. In ciuda unor acțiuni 
îndelungate pentru mărirea capa
cității, eliminarea ștrangulărilor, 
perfecționării tehnice, procesul teh
nologic a suferit neajunsuri. Au 
survenit mereu variații repetate 
la recuperare și la calitate, rebu
turi și o creștere nejustificată a 
consumului de barită.

De aceea, în acest an principa-
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Alegerea asesorilor populari
Oamenii muncii din Valea Jiu

lui participă cu însuflețire la pro
punerile de candidați pentru ale
gerile de noi asesori populari pen
tru tribunalele populare.

, In Valea Jiului au fost propuși 
pentru a îndeplini această sarcină 
de onoare 53 de tovarăși dintre 
care 3 pentru tribunalul popular 
regional, iar 50 pentru tribunalul 
popular al orașului Petroșani.

cu încălzire centrală au rămas 
reci de după masă pînă a doua 
zi la amiază din cauza unor de
fecțiuni tehnice.

O asemenea situație provoacă 
multe greutăți locatarilor. In apar 
tamente locuiesc familii cu copii 
mici «are nu pot fi lăsați în frig 
SL așa cum este știut, In apar
tamentele cu încălzire centrală nu 
sînt Instalate sobe pentru a putea 
modifica în bine temperatura ca
merelor. Se creează deci o situa
ție cu totul nermilțurnltoare.

Există, de asemenea, un program 
stabilit pentru apă caldă. Dar în 
loc de o oră sau două cît prevede 
programul, de multe ori și apa 
caldă durează doar 20—30 minute. 
Un timp atît de scurt nu poate fl 
suficient nici pentru baie, mai 
ales tn cazul familiilor numeroa
se, și nici pentru spălatul rufelor.

încălzirea insuficientă a aparta
mentelor, nerespectarea programu
lui de apă caldă, se datoresc unor 
defecțiuni care există la centra
lele termice ale cartierelor. In 
primul rlnd, unii dintre fochiștii 
care lucrează la aceste centrale, 
(cum sînt, de exemplu, cei de la 
aentrala nr. 2, cartierul Dimitrov 1 
nu cunosc modul de funcționare 
a Instalațiilor, iar conducerea 
I.L.L. Petroșani nu a luat măsuri 
de instruire a lor. Datorită nepri
ceperii acestora, deși uneori se În
registrează un consum exagerat de 
combustibil, randamentul încălzirii 

lele preocupări în producție la 
preparația Lupeni trebuie să fie 
axate pe mărirea stabilității de 
funcționare a preparației. Despre 
debitul spălătoriei trebuie men
ționat că s-a atins în ultimele luni 
capacitatea proiectată de 400 tone 
pe oră. Pentru ca aceasta să se 
mențină tot timpul e necesară în
cadrarea în procentul admis de 
cenușă la bruti, în scopul respec
tării calității cărbunelui pentru 
cocs. Pentru o scădere mai sub
stanțială a umidității în cărbune 
s-au luat deja unele măsuri.

In scopul realizării indicilor de 
plan pe anul 1963 colectivul pre
parației Lupeni și-a propus, pe 
lingă alte măsuri, să execute o 
serie de lucrări importante pen
tru îmbunătățirea procesului teh
nologic. In primul rînd, se prevede 
punerea în funcțiune a aparatului 
Cendrex, primit în urmă cu trei 
luni. Acest lucru va permite îm
bunătățirea procesului de spălare 
și va contribui simțitor la redu
cerea procentului de rebut. Există 
perspectiva ca pe baza indicațiilor 
acestui aparat să se îmbunătă
țească condițiile de recepționate a 
cărbunelui special. Printre alte 
lucrări ce se execută se numără : 
montarea unei centrifuge pentru 
mixte, punerea in funcțiune a ma
laxorului nou de barită si a ben
zilor de șist pentru alimentarea 
funicularului nou. Alte măsuri vor 
asigura ritmicitatea producției Mu
te și îmbunătățirea calității căr
bunilor bruți. Printre acestea sînt t 
punerea în funcțiune a culbuto- 
rului vibrant de la mina Lupeni, 
aprovizionarea ritmică cu mate
riale și piese de schimb, punerea 
în funcțiune a noului depozit de 
lubrifianți și motorină etc.

Ca urmare a aplicării acestor 
măsuri, a hotărîrii întregului co
lectiv de a munci și mai bine, 
activitatea preparației în anul 
1963 va fi și mai rodnică,

ȘT, EKART

Candidații propuși sînt oameni de 
nădejde, capabili să contribuie'-la 
aplicarea legilor statului democrat 
popular cum sint de pildă tov. 
Nistoreanu Gheorghe, Vass Andrei, 
și Diana Chițu, mineri fruntași, 
Andraș Ștefan, muncitor construc
tor, Kristaly Ludovic și Hebedean 
Aurelia, muncitori la U.R.U.M.P., 
Marta Serafim, muncitor ceferist 
șl alții.

e nesatisfăcător. Unii fochiști nu 
cunosc modul în care trebuie men
ținută vatra focarelor, cum trebuie 
aruncat cărbunele pentru a aco
peri uniform întreaga vatră spre 
a se evita curenții reci dăunători 
atit instalațiilor cît și randamen
telor. Pentru a se asigura o încăl
zire suficientă a apartamentelor, 
apa In cazane trebuie ridicată pînă 
la o anumită temperatură. Nu însă 
în puține cazuri lipsesc termome
trele și celelalte aparate de deter
minare a parametrilor de funcțio
nare a cazanelor.

Numeroase fapte dovedesc slaba 
preocupare pe care o are condu
cerea I.L.L. pentru întreținerea 
instalațiilor de încălzire centrală, 
astfel ca ele să funcționeze în 
permanentă și in condiții optime. 
Din lipsă de întreținere, centrala 
de încălzire de pe strada Con
structorului din Petroșani a trebuit 
oprită cînd gerul era mai mare, 
pentru reparații. De multă vreme, 
pompele de circulație de la cen
trala termică nr. 2. cartierul Di
mitrov funcționează defectuos, U- 
nele calorifere sînt înfundate, 
pentru că vara trecută nimeni nu 
le-a revizuit.

Fiind vorba de condițiile de 
viață ale oamenilor muncii, ale 
familiilor lor, conducerea I.L.L. 
Petroșani, sectoarel? I.L.L. din lo
calitățile Văii Jiului trebuie ca în 
această perioadă, să-și concentre
ze atentla asupra funcționării cei»-



1 *
. ....U, ROȘU

.sMs-asaasessesas

Ciistea Victor este miner, Lu- 
cad Ioan, semnaiist de puț, Boier 
LMa, pensionară, Mirlogeanu E~ 
lena, casnică. Spațiul nu ne per- 
mite să dăm lista celor care în 
primele 10 zile ale acestui an 
s-au prezentat fa biblioteca clu
bului muncitoresc Lonea și au îm
prumutat cărți. Nu, nici nu a- 
vem o asemenea intenție,

^Tînăra bibliotecară, Ferchezdu 
Aurica a orînduit frumos ceie 210 
fișe de cititori completate în pri
mele zile ale acestui an și în a-
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Fapte care vorbesc 
de ta sine
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Totul merge normal...
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Cine lucrează, sau 
dată într-un depou 
ve, știe cite greutăți aduce gerul 
pentru muncitorii feroviari. îndeo
sebi pentru aceia care străbat, te- 

morcind trenuri grele, întinsul li
niilor ferate.

— La noi, cu tot gerul, totul 
merge normal. Toate locomotivele 
au ieșit la timp la remorcarea tre
nurilor fără nici un minut întîr- 
zisre. Cu tot gerul, care provoacă 
pierderi mai mari de căldură la 
locomotive, continuăm să facem 
economii de combustibil. Mecani
cii $1 fochițtil, întregul personal 
al depoului e la datorie — spu
nea tov. Martin Blemer, șeful de
poului C.F.R. Petroșani.

Totul. în depou, venea să con
firme aceste cuvinte. Ușile remi
zei semicirculare a depoului erau 
închise. Nici un geam lipsă, do
vadă a pregătirilor făcute cu gri
jă pentru perioada de iarnă. Pe 
placa turnantă, o locomotivă abia 
venită cu un
va, 
în 
lei. 
de

a lucrat vreo- 
de locomoti-

♦
i

s-o citească im-

cest timp gîndurile au purtat-o 
spre vîrstnica dar pasionata iu
bitoare a cărților Boier Livio, și 
spre semnalistul Lucaci loan.

,Дп tinerețe n-am avut timp 
să citesc cărți. Pentru noi care 
trudeam nu existau biblioteci. Nouă 
ne era hărăzită doar mizeria, ex
ploatarea, In toată Lonea, nu cred 
sd fi existat un muncitor care 
sd-șj fi permis luxul să-și cum
pere o carte pe care s-o citeas
că". Acum nu e săptămină ca 
Boier Livia să nu Împrumute o 
carte pe care
preună cu soțul ei Boier loan. Și-a 
format si o bibliotecă... familiară.

Lucaci loan este originar din 
Jieț. Bibliotecara își aminti cu ci
tă amărăciune i-a povestit acest 
cititor că pină acum un deceniu 
și ceva în casa sa nu se găsea allă 
carte decît calendarul.

Bibliotecara Ferchezeu Aurica nu 
a cunoscut viața din trecut a mi
nerilor lone ni și a familiilor lor, 
a țăranilor din Impre/urimi deci! 
doar din cele povestite de cei 
vtrstnici, dar cele 216 fișe de ci
titori ale bibliotecii In dosul că
rora se află tot atîția iubitori de 
cărți, fi vorbesc de la
viața cea nouă pe care o trăim, 
de dorința fierbinte a lonenllor 
tineri și vlrstnici de a-și potoli 
setea de cultură. Vârstnicii parcă 
vor sd recupereze timpul pierdut 
in trecui, iar tinerii să doblndeaș-

Sine de

'•* în trecui, iar tinerii să doblndeas- 
că cit mai multe cunoștințe din 

І tezaurul tăiai in cărțile de pe 
? roiturile bibliotecilor, tezaur care
• astăzi este la Indemfna oricărui
• cititor, ai oamenilor muncii și ta- 
I miliilor lor.
• MABGABETA MICA
i

tratelor termice de încălzire. Tre
buie prevenită, oprirea instalații
lor în această perioadă, luîndu-se 
măsuri de înlăturare a 
lor. Personalul 

centralele trebute 
instruit spre a 
cunoaște modul 
cum poate fi ob
ținut un regim 
optim de funcțio
nare fără un con
sum exagerat de 
combustibil. Tova
rășii din conduce
rea IXJL să con
troleze modul în 
cere fochiștii res
pectă programul 
de încălzire, de 
apă caldă și să 
la măsuri operati
ve de remediere 
a lipsurilor. De a- 
semenea, în aceas
tă perioadă, etnd 
se produc întreru
peri 
ales 
mul 
ficat
centralele să func-

piln

de curent 
seara, progra- 
trebuie modi- 

pentru ca

defeețiuni- 
deservește

se rotea 
unul din 
Trebuia 

bielă.

I tren dinspre Craio- 
incet pentru intrarea 
compartimentele ha- 

corectat un euxînet

pentru asigurarea întreținerii 
respunzătoare a locomotivelor. 
Toate compartimentele remizei 
sînt încălzite cu calorifere, urma
re a sporirii capacității centralei 
termice construită nu cu mult timp 
în urmă; S-ati amenajat două ca
nale pentru dezghețarea locomo
tivelor care sosesc de la drum cu 
rotile, frînele și șasiurile împovă
rate de gheață. Prin aceasta re
parațiile curente, reglarea frîne- 
lor, schimbarea saboților sau re
viziile se efectuează în timp scurt 
și în condiții bune. In comparti
mentele pentru revizii cu ridica
rea de pe osii au fost mecanizate 
operațiile grele care solicitau 
muncitorilor mari eforturi fizice. 
Izolarea conductelor și coloanelor 
de apă pentru alimentarea loco
motivelor,. precum și 
lor expuse la îngheț 
motive, contribuie ca 
termometrul coboară 
zero grade, munca 
a acelora care transportă 
muncit minerilor 
turtle tării, să se 
condițiuni bune.

Cel mal harnici

■n

a conducte- 
de pe loco- 
acum, clnd 
mult sub 

feroviarilor, 
rodul

spre toate col- 
desfășoare In

dintre mecanicii
4 In două ore va fi gata, îl a- șl fochiștii depoului între care
4 sigură lăcătușul de serviciu P« tovarășii Marcu Aurel, Bara Ste-
4
4 meoanicul locomotivei. Două ore fan, Bușoi Gheorghe, Niță Con-
4 și vei putea pleea la tren fără stantin, Radu Cornel, Petre Va-
4
А întîrziere. sile, care remorcă trenuri de mar-
т
4 Intr-adevăr, după cîteva ore lo- fă, Crișan Iosif, Hora Ștefan, Bo-
4
4
4
4
4
ț
4

e
4

4

«

f
4
4
І
І 
i 
i
4
4
4

comotiva abia sosită, aparținlnd 
depoului Craiova, trebuia să ple
ce. Șl nu a înttrziat, căci 
tușii știu să-și facă datoria.

Multe s-au realizat în 
depou pentru îmbunătățirea
dițfllor de muncă ale meseriașilor 
ri ale personalului de locomotivă.

lăeă-

acest
con-

gățeanu Nicolae, Chifu Eugen de 
pe locomotivele ce remorcă tre
nurile de călători, se întrec pen
tru a asigura mersul trenurilor 
fără nici o întîrziere.

— Totul merge normal. Nici un 
din aauza loco-minut tntîrziere 

motivelor...

Ѳ

trecute, sala 
din satul Jieț 

refuz. Multi 
care doreau

căminului 
era plină 
locuitorii 
asiste la 

nu

din
să
artistice,

toții așteptau

Bn program încununat de
Zilele 

cultural 
pînă la 
satului
spectacolul formației 
mai aveau loc. Cu 
cu nerăbdare spectacolul prezentat 
de
$i 
fost 
din

artiștii amatori din satul lor. 
Intr-adevăr așteptările lor au 

răsplătite din plin. Artiștii 
Jieț s-au întrecut pe ei Înșiși.

Programul artistic a cuprins do
uă părți. In prima parte brigada 
artistică de agitație a prezentat 
In programul său multe aspecte

I

succes
de viata și pre- 

sutirizlnd tot-

slnt lipsiți : <i numai de lumină, 
ci și «ta căldură și

Conducerea I.L.L. 
analizeze 
centralelor

grabnic 
termiee.

apă caldă, 
e datoare să 

funoționarea 
să ia măsuri

pozitive legate 
ocupările satului 
odată și unele lipsuri. Un merit de
osebit în alcătuirea textului și pre
gătirea programului brigăzii l-a 
avut tovarășa învățătoare Benguș 
Gheorghița. Această primă parte 
a programului a fost completată 
cu cînteee și recitări. Au plăcut 
deosebit de mult soliștii: Munteanu 
Rafila, soții Amelian, Martinescu 
Florica, Hurez Irina.

A doua parte a programului a 
cuprins sceneta „Justiția" de I. L. 
Caragiale și piesa într-un act „Jos 
Tudoraehe, sus Tudorache".

Conținutul piesei și al scenetei 
preeum și jocul 
au fost apreciate 
zent.

Au interpretat
Satina ri 
Nicolae,
me* Petru, Popa Gheorghe, Ivan
că Simon.

COBNEL HOGMAN

artiștilor amatori 
de publicul pre-

artiștii amatori: 
Petru, Bucur Ioan, Blaj 
Mateescu Dumitru, Ne-

ore
fac

MAMA: — Copii, $ă vă învăț un non sport. Le 
primul fluier al lui tăticu, săriți în apă. La al doilea 
semnal, după 3 minute, ieșiți afară. Cîștigătorul con
cursului primește 
caz 
facă

că mal vine 
baie._

mulțumiri 
ți pentru

din partea lui tăticu, in 
el un pic de apă ca să

I.CO. Pe-

tloneze din 
în acele 
cînd nu se 
întreruperi de
rent Ar fi indicat ca 
troșani să evite, pe clț posibil, 
în perioadele de vîrf, decuplarea 
curentului în cartierele cu încăl
zire centrală, deoarece prin a- 
ceasta locatarii acestor cartiere

de Înlăturareoperative
Hunilor, spre a asigura 
călzirea corespunzătoare 
tamentelor cu Încălzire
în care locuiesc mii de oameni 
ai muncii.

a defec- 
aștfel în- 

a apar- 
centrala

Tinerii Costea Octavian, Bus ic eseu loan șl Băgan Constantin >Int 
maiștri mineri la mina Uricânl. Pe toți ii preocupă deopotrivă asigu
rarea ritmicității transportului In subteran, pentru că de ea depinde 
tn bună măsură îndeplinirea sarci nilor prevăzute In plan ș! a anga
jamentelor luate de colectivul minei de a îndeplini planul pe 1M3 W 
toți indicii.

Iată-1 pe cei trei maiștri mineri discutînd despre 
mună ce-i preocupă.

problema co-

O

Alegeri în grupele sindicale

Preotopare sponiă
Aproape fiecare din membrii 

de sindicat care au luat cuvîntul 
la adunarea de dare de seamă 
și alegeri în grupa sindicală din 
sectorul VI aeraj al minei Petrila, 
a vorbit cu satisfacție de rezulta
tele dobîndite în îndeplinirea sar
cinilor profesionale de colectivul 
sectorului. Așa cum a scos 
în evidentă darea de seamă 

prezentată de tov. Szolga Ludovic, 
organizatorul grupei, colectivul 

sectorului îndrumat îndeaproape 
de organizația de partid, a muncit 
cu simț de răspundere pentru mo
bilizarea minerilor din abatajele 
exploatării Ia respectarea cu stric
tețe a normelor de tehnică a secu
rității, la îmbunătățirea aerajului.

Fiecare participant la discuții 
a avut cite ceva de spus despre 
felul cum muncesc măsurătorii 
de gaze Haidu Ernest, Jurca Ni
colae, Silvester Venczel, Griober 
Alexandru, Tuhuț Gheorghe, Met- 
veski Augustin, Szekei Carol care 
controlează conștiincios fiecare loc 
de muncă și asigură un control ri
guros al abatajelor.

La adunare s-a vorbit pe larg 
despre felul în care a muncit ve
chiul activ obștesc al grupei sin- 
dleale. Membrii de sindicat au a- 
preciat ca satisfăcătoare activita
tea desfășurată de tov. Szolga Lu
dovic, organizatorul grupei. Mai 
slab au muncit însă tovarășii Va- 
silievlci Nicolae, Macula Adalbert 
sl Polac Franclsc în ce privește 
îndeplinirea atribuțiilor obștești 
în cadru grupei. De asemenea s-au 
mai scos la iveală și unele abateri 
de la disciplina în muncă ale tov. 
Stroici Mircea, tehnician cu șisti- 
flcarea lucrărilor miniere, care 
manifestă comoditate în serviciu 
si nu urmărește continuu grăduJ 
de șistîflcșre a locurilor de muncă.

Pentru binele minerilor
(Urmare din pag. l-a)

deo- 
ra- 

mă- 
pro-

cadrează tn normei? de tehnică a 
securității, se va da o atenție 
sebltă asigurării unui aeraj 
țional și vor fi luate toate 
șurile contra Îmbolnăvirilor
fesionale. Muncitorii care lucrează 
la locuri de muncă cu condiții spe
ciale vor avea asigurate tn perma
nență apă carbo-gazoasă și lapte. 
In viitorul apropiat se va asigura 
apă potabilă pentru baia munci
torilor, va fi iluminată cu neon 
sala da apel și intrarea tn incinta 
exploatării

In noul proiect de contract co
lectiv se prevede asigurarea la 
timp a muncitorilor cu echipament 
de uzură conform normelor și h°- 
tărtrllor In vigoare, dotarea pos
turilor de prim ajutor cu medica
mente, funcționarea tn bune con- 
dlțtunl a căminelor muncitorești și 
Îmbunătățirea mesei la cantină. 
Comitetul sindicatului nostru va 
organiza instruirea trimestrială a 
inspectorilor obștești și împreună 

cu conducerea minei se obligă să

planiiice concediile tuturor sala- 
riaților. Mai trebuie arătat qă în 
acest an aproape 600 de oameni 
ai muncii de la mina Petrila își 
vor petrece concediul de odihnă 
în cele mai frumoase stațiuni bal- 
neo-climaterlce de la munte și ma
re.

Dacă proiectul de contract colec
tiv este atotcuprinzător, acest lu
cru se datorește faptului Că la 
redactarea Iul au participat zeci de 
muncitori, ingineri și tehnicieni 
din toate sectoarele minei. Pe lingă 
aceasta, oamenii muncii au făcut 
numeroase propuneri pentru îmbu
nătățirea lui. O parte din propuneri 
se referă la îmbunătățirea proce
sului de producție, atragerea mai 
multor mineri la 
ral-educativă în 
etc.

Comisia pentru
iectului de contract colectiv se va 
întruni în zilele următoare și va ana
liza fiecare propunere, va aprecia 
posibilitățile de realizare și fără 
îndoială că unele din ele vor fi 
acceptate, iar altele îmbunătățite.

activitatea cultu- 
cadrul clubului

redactarea pro-

NTS
U.I.W»

In vederea înlăturării deficien
țelor, membrii de sindicat au făsut 
propuneri pentru îmbunăltățlrea 
muncii educative în rîndul sala- 
riaților, pentru dezvoltarea spiri
tului de răspundere al întregului 
colectiv față de sarcinile profe
sionale și îndrumarea în perma
nență a minerilor pentru respecta
rea cu strictețe a normelor de 
tehnică a securității.

РГІІПІГІ punți) 
іоШОДІгеа traupgrtilii
Membrii de sindicat din grupa 

sindicală din sectorul' C.F.I. al mi
nei Lonea s-au adunat zilele tre
cute pentru a-și analiza activita
tea și a alege noul activ obștesc 
al grupei. Darea de șeamă a scos 
in evidentă că membrii de sindi
cat au depus o muncă sîrguincioa- 
să în ce privește transportarea rit
mică a cărbunelui de la cele trei 
guri de mină la preparația Petrila.

Tovarășii care au luat cuvîntul 
la discuții au făcut propuneri pre
țioase pentru inbunătătirea trans
portului. Ei atl subliniat că sar
cinile <le plan sporite pe anul 1963 
vor putea fi realizate numai prin- 
tr-o bună organizare a transpor
tului, prin ridicarea continuă a 
nivelului profesional 
lor de locomotivă si 
Întrecerii socialiste.

Ca organizator al 
cale a fost ales tov.

al mecantci- 
intensiflcarea

grupei sindi- 
Cii c Dumitru.

♦ 4
4
4

Realiz&ri :
gospodărești :

Nu de mult, sectorul de gos
podărie al minei Petrila a ame
najat cu mijloace proprii oi 
nouă magazie pentru depozita
rea 
tru
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cimentului, o magazie pen- 
adăpostirea utilajelor afla- 
temporar In conservare ți 

drum de acces spre punctul

grija pentru igiena și 
minerilor, sectorul

industrials, cu instalații pen- 
apă potabilă. De asemenea 

amenajat un bazin de rezer* 
pentru alimentarea băii cu

un
P.C.I.

Vădind 
sănătatea
gospodăresc a luat măsuri să se 
schimbe vechile instalațU care' 
alimentau bala muncitorilor cu 
apă 
tru 
s-a 
vă
apă pe timp de îngheț.

O Inițiativă bună, care aduce 
economii importante sectorului, 
o constituie acțiunea de revalo
rificare a capetelor de lemn șl 
a benzilor vechi din cauciuc, 

ele s-au confecționat mii 
șl minere pentru unelte, 
viitor, sectorul gospo- 

al minei Petrila ț co 
Iluminarea incintei ml- 
tuburl fluorescente, lSr-

Din 
de cozi 
Pentru 
dăresc 
nizează 
nei cu
girea rampelor pentru descărca
re a materialelor, modernizarea 
unor ateliere.
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Socialist Unit

loo o ședință 
fost alese or,

Lucrările celui de-al VI-lea Congres 
al P. S. U. 6.

BERLIN 21 Trimisul special A- 
gerpres transmite ;

La 21 ianuarie au luat sfîrșit 
lucrările celui de-al VI-lea Con- 
qres al Partidului 
din Germania.

Dimineața a avut 
închisă la care au
nanele conducătoare ale partidu
lui.

In continuare a avut Ioc o șe
dință deschisă în cursul căreia 
congresul a fost salutat de o de 
legație a organizației de pionieri 
„Thălmann". Au rostit cuvîntări 
de salut Hiroyuki Okamoto, mem
bru al CC. al Partidului Comu
nist din Japonia, Bachir Hadj Aii.

au iuat sfîrșit
secretar al C.C. al Partidului Co
munist din Algeria, Orlando Mil
las, membru al Biroului 
al C.C. al Partidului Comunist 
Chile, în numele a 16 partide 
muniste și muncitorești din 
rile Ameritrii Latine, precum 
Santiago Carrillo, 
ral al 
Spania.

Au fost anunțate apoi rezulta 
tele alegerilor pentru organele 
conducătoare ale partidului orga 
nizate în baza

In încneiere
Ulbricht,

Congresul a 
tonarea „Internaționalei" ' de 
tre delegați și oaspeți.

o--------

Masa rotundă 
Est — Vest

Politic 
din 
co 
ță- 

și
secretar gene 

Partidului Comunist din

noului statut, 
a luat cuvîntul

luat sfîrșit prin

W

în
că-

și oas- 
al Par- 
Germa- 
flori la 
munci-

delegația Partidului 
Romîn condusă de 

Stoica, membru 
secretar al C.C. 
și reprezentanții 
care iau parte

BERLIN 21. — Trimisul special 
Agerpres, St. Deju, transmite:

La 20 ianuarie delegați 
peți la Congresul al Vl-lșa 
tidului Socialist Unit din 
nia au depus coroane de 
mormintele eroilor clasei
toare germane din cimitirul Frie
drichsfelde și la monumentul din 
parcul Treptow, ridicat în cinstea 
ostașilor sovietici căzu ți în luptele 
împotriva fascismului.

Au fost de față conducători ai 
Partidului Socialist Unit din 
mania în frunte cu tovarășul 
ter Ulbricht, prim-secretar al 
al P.S.U.G., și delegați la cel
VI-lea congres al P.SU.G. delegația 
P.C.U.S. în frunte cu tovarășul N.S. 
Hrușciov, prim-secretar al CC

Ger- 
Wal-
C.C. 

de-al

Delegați la cel de-al VI-lea Congres 
al P.S.U.G. au depus coroane 

la mormintele eroilor clasei muncitoare 
germane

al P.C.U.S., 
Muncitoresc
tovarășul Ch-ivu 
al Biroului Politic, 
al P.M.R., precum 
celorlalte partide
Ia lucrările congresului.

La cimitirul Friedrichsfelde, în 
numele reprezentanților partidelor 
frățești a luat cuvîntul Waldeck 
Rochet, secretar general adjunct 
al Partidului Comunist Francez, 
șeful delegației P.C. Francez.

In cursul după-amiezii, în sala 
Sporturilor Dinamo din Berlin, 
conducători ai partidului Socialist 
Unit din Germania și reprezentan
ții partidelor frățești la Congresul 
al VI-lea al PS.U.G. au luat parte 
la un concert festiv.

PARIS 21 (Agerpres).
La 20 ianuarie la Paris s-au 

încheiat lucrările celei de-a VII-a 
Mese rotunde Est-Vest, consacra
tă mai ales problemei dezarmării.

La 21 ianuarie, sub președinția 
lui Emmanuel d.Astier de la Vi- 
gerie, 
presă 
tîlnirii 
presă
la întîlnire au acordat principala 
atenție problemei dezarmării 
nerale și totale, precum și 
mei dezvoltării relațiilor 
ciale dintre Est și Vest, 
au fost informați asupra
rilor și concluziilor întâlnirii.

Cea de-a VII-a Masă rotundă a 
discutat, de asemenea, problema 
Germaniei și a Berlinului occiden
tal. Ih această ordine de idei, ea 
nu a 
tă,. ci 
către 
pune 
unui 
toți".

a avut loc 
consacrată 
de Ia Paris, 
s-a declarat

o conferință de 
rezultatelor în- 
La conferința de 
că participanții

ge- 
proble- 
comer- 

Ziariștii 
hotărî-

adoptat o rezoluție separa- 
s-a, limitat la un scurt apel 
părțile interesate de a de- 
eforturi. ..pentru realizarea 

compromis acceptabil pentru

—==©=—

Succese ale frupe’or 
yemenife

SANAA 21 (Agerpres).
Potrivit unui comunicat oficial 

transmis de postul de radio Sanaa, 
trupele revoluționare yemenite au 
respins o nouă încercare a uhoi 
detașamente saudite și iordaniene 
de a se Infiltra pe teritoriul Repu 
blicii Arabe Yemen la granița de 
nord.

Potrivit comunicatului, pierderi
le agresorilor se cifrează Ia 5 mor
ii și zeci de răniți. Toți purtau a- 
supra lor arme și muniții de 
bricație engleză.

fa-

Declarația С. C. al P. C. U. S. în legătură 
cu interzicerea de către guvernul tunisian 

a P. C. din Tunisia
MOSCOVA 21 (Agerpres).
Agenția TASS anunță că ziarul 

publică 
Centrai 
Uniunii 
interzi- 

Tunisiei 
Tunisia, 
această

S.U.A. tn legătu 
unor credite pep-

comuniștilor din 
numai colonialiști-

lup-

S.
Consiliului 

și John 
S.U.A., In 
interzicerii 
nucleară

„Pravda" din 20 ianuarie 
o declarație a Comitetului 
al Partidului Comunist al 
Sovietice în legătură cu 
cerea de către guvernul 
a Partidului Comunist din 
In, declarație se arată că
măsură este un act antidemocratic 
care contravine Constituției Tu
nisiene.

Faptele atestă — se spune în 
declarație — eă cercurile guvernan
te din Tunisia au recurs la interzi
cerea partidului comunist nu fără 
presiuni din partea puterilor occi
dentale. Nu întîmplător interzice
rea partidului comunist a coincis

cu tratativele franco-tunisiene în 
probleme economice și cu semna
rea acordului cu 
ră cu acordarea 
tru Tunisia.

Persecutarea 
Tunisia convine
lor și imperialiștilor, înseamnă ex
tinderea asupra Tunisiei a isteriei 
anticomuniste ațîțate de aceștia 
lovește în unitatea forțelor demo
cratice ale poporului 
va aduce fără îndoială 
eticii intereselor lui

tunisian șl 
ntari preju- 

naționale.

Toți democrații sinceri, toți 
tătorii împotriva imperialismului 
si colonialismului nu pot să nu 
condamne acțiunile antidemocra

tice ale guvernului Tunisiei.
C.C. al P.C.U.S. își exprimă so

lidaritatea cu Partidul Comunist 
din Tunisia și convingerea că co
muniștii din Tunisia vor lupta și 
pe viitor cu abnegație pentru ca
uza democrației și a progresului, 
pentru interesele vitale ale oameni
lor muncii și pentru dezvoltarea 
democratică a patriei lor.

©=

sesiune a Consiliului 
al Pieței comune nu 

discutate probleme tre- 
pe ordinea de zi — curii

Piața comună se află 
în impas

BRUXELLES 21 (Agerpres).
Piața comună se află într-un a- 

devărat impas — reiese din rela
tările agențiilor de presă occiden 
tale despre activitatea „diplomației 
de integrare europeană" în capita
la Belgiei.

S-a anunțat la Bruxelles eă în 
viitoarea 
ministerial 
vor mai fi 
cute oficial
ar fi cererea de includere a Cipru
lui, prezentată de Marea Britanic 
sau alte probleme. Activitatea 
obișnuită a organismelor pieței co
mune este paralizată în urma eșe
cului „brutal" cum îl califică agen
țiile occidentale al discuțiilor 
privind aderarea Angliei. De altfel, 
sesiunea de săptămîna aceasta a 
Consiliului ministerial care urma 
să dureze două zile va aonstitui 
doar o simplă formalitate fiind 
restrînsă la o singură ședință, o 
jumătate de zL

18-a aniversări a eli- 
către Armata Sovietică 
nazist a] morții de ia

țară au început acțiuni co- 
pentru zădărnicirea tratati- 
japono-sud-coreene. Mișca- 
desfășoară din inițiativa Co-

VARȘOVIA. — In Capitala Po
loniei au sosit venind de la Fra
ga cei patru tineri japonezi par- 
ticipanți la marșul păcii „Hiroși- 
ma — Oswieczim". Participanții la 
marșul păcii, care cer să nu se 
admită repetarea ororilor de la 
Hiroșima și Oswieczim, vor lua 
parte la ședința reprezentanților 
vieții publice poloneze consacrată 
celei de-a 
berării de 
a lagărului 
Oswieczim.

TOKIO. — La 21 ianuarie în în
treaga 
nune 
velor 
rea se
mitetului național de luptă împo
triva tratatului de securitate ja- 
pono-american, în apărarea păcii 
și democrației. In numeroase orașe 
și sate din cele 34 de prefecturi 
ale țării vor avea loc mari mi
tinguri și demonstrații.

PARIS. — La 20 ianuarie, mi
nistrul aiacerilor externe al Alge
riei, Khemisti, a declarat la pos
turile de radio că guvernul alge- 
rlan a hotărtt să-și recheme repre-

zentantul diplomatic din Tunisia.
Agenția France Presse amintește 

că in ajun guvernul tunisian și-a 
rechemat ambasadorul din Alge
ria. Guvernul tunisian a declarat 
că autoritățile algeriene au acordat 
azil unuia din participanții la com
plotul oare a avut drept scop asa

sinarea președintelui Burghiba și 
răsturnarea guvernului.

AUBERVILLIERS. — La 20 ianua
rie a luat sfîrșit conferința națio
nală a tineretului muncitor din 
Franța, convocată din inițiativa 
Uniunii tineretului comunist și a 
Organizației tinerelor fete din Fran
ța. La ședința de închidere a luat 
cuvîntul Roland Leroy, secretar al 
C.C al P.C. Francez. Delegații la 
conferință au adoptat un mesaj a- 
dresat tinerilor și tinerelor din ța
ră.

ROMA. — După o îndelungată 
luptă grevistă, oamenii muncii din 
industria hîrtiei și 
Italia au obținut o 
40 000 de muncitori 
din industria hirtiei,
li se reducă săptămîna de lucru, să 
11 se sporească cu 15 la sută sa
lariile, iar femeile să primească

tutunului din 
mare victorie, 
și muncitoare 
au obținut să

REDACȚIA SI ADMISiSi RAȚIA Petroșani, Str. Republicii nr. 6& TeL interurban 322, automat 269.

MOSCOVA 21 (Agerpres). — 
La Moscova s-a dat publicității 

schimbul de mesaje dintre N. 
Hrușciov, președintele 
de Miniștri al U.R.S.S., 
Kennedy, președintele 
legătură cu problema 
experiențelor cu arma

In corespondentă sînt abordate 
problemele inspecției și îndeosebi 
problema încetării experiențelor 
nucleare subterane. Principala pie ■ 
dică în calea unui acord referitor 
la interzicerea tuturor experiențe
lor cu arma nucleară este cererea 
S.UA de a se institui controlul 
și inspecția internațională asupra 
încetării experiențelor 
subterane pe teritoriile 
nucleare.

După cum se arată 
lui N. S. Hrușciov din 
brie. „' 
vietică a făcut un pas important 
în întâmpinarea Occidentului — a 
fost de acord să instaleze stațiuni 
seismice automate".

Conducătorul guvernului sovietic 
a reafirmat consimțămîntul de a 
șe instala trei stațiuni seismice au
tomate 
ti ce.

„Așa 
privire 
tomate 
internațional. Acesta este un im
portant act de bunăvoință din par
tea Uniunii Sovietice".

In mesajul său, N. S. Hrușciov 
și-a exprimat consimțămîntul ca 
„în cazul că se va considera ne 
cesar, să se efectueze două. trei 
inspecții anual, pe teritoriul fiecă
rei puteri nucleare, în regiunile 
seismice în care se pot produce 
anumite oscilații suspecte ale scoar
ței". El a explicat că baza contro
lului asupra 
tui-o, firește, 
de detectare 
nile seismice

„Considerăm că acum 
un acord este dreaptă 
Lumea poate fi eliberată de la 1 
ianuarie a noului an 1963 de bu
buiturile exploziilor nucleare", scrie 
N. S. Hrușciov.

In mesajul său de răspuns din 
28 decembrie, președintele S.U-A. 
John Kennedy, scrie printre altele:

său, președintele

nucleare 
puterilor

mesajulin
19 decem- 

,în ultimul timp Uniunea So-

pe teritoriul Uniunii Sovit’-

dar, propunerea noastră cu 
la stațiunile seismice au- 

include elemente de control

acordului ar consti- 
mijloacele naționale 
împreună 
automate.

cu stățiu-

calea spre 
și netedă.

„Mă bucur că sînteți dispus sâ rința
acceptați principiul inspecției la giuni
fața locului". care

Președintele S.U.A. a fost de a- mice
cord cu conducătorul guvernului 
sovietic „de a se adopta orice 
propunere rațională pe care a-ți 
avut-o în vedere pentru a prevem 
ca inspectorii care pleacă la fața 
locului să poată, în drum spre re-

aceleași salarii pentru munca ega
lă cu bărbații.

BONN. — Autoritățile vest-ger- 
mane au fost silite, sub presiunea 
largului curent al opiniei publice 
din Republica Federală și din stră
inătate, să dispună punerea în li
bertate a încă unei persoane ares
tate abuziv în urma scandalului 
creat de afacerea „Der Spiegel". 
După cum se știe, printre persoane
le arestate se aflau mai multi co
laboratori ai revistei, acuzați de 
a fi dezvăluit și comentat docu
mente considerate ca „secrete mi
litare". Acum încă unul dintre a- 
ceștia, redactorul Hans Schmelz a 
fost eliberat după un arest 
durat 11 săptămîni.

ROMA. — Populația din 
Bari (sudul Italiei) a aflat
dignare de adunarea organizată în 
acest oraș sub apărarea poliției de 
către organizația neofascistă a ti
neretului italian „Tînăra Italie".

ba adunarea fasciștilor din Bari 
au participat și lepădături din ta
băra dictatorilor fasciști Franco și 
Salazar, precum șt foști parașutiști 
francezi din „Legiunea străină" 
care s-au acoperit de o tristă glo
rie în Algeria. In timpul adunării 
fasciștii au ctntat imnurile fasciști
lor italieni din timpul lui Musso
lini.

giunea ce urmează a fi inspectată, 
să fie implicați, după cum v-ați 
exprimat temerea, în „acțiuni de 
spionaj".

John Kennedy arată că limitarea 
inspecției la fața locului în re
giunile seismice „creează pentru 
noi unele dificultăți". El a propus 
să se inspecteze la fața locului fe
nomenele suspecte și în regiunile 
unde de obicei nu se produc cu
tremure, în limitele cotei anuale 
de inspecții.

In mesajul
S.U.A. a indicat zonele Kamciatka 
și Tașkent pentru instalarea unor 
stațiuni seismice fără personal

Răspunzînd președintelui S.U.A., 
într-un alt mesaj din 7 ianuarie, 
N. S. Hrușciov își exprimă satisfac
ția că propunerile guvernului so
vietic îndreptate spre a asigura în 
cel mai scurt timp interzicerea tu
turor experiențelor cu arma nuclea
ră au fost apreciate în mod just.

Șeful guvernului sovietic cons
tată că președintele S.U.A, a fost 
de acord că instalarea de stațiuni 
seismice automate va fi utilă din 
punctul de vedere al sporirii efi
cienței controlului asupra încetării . 
exploziilor nucleare subterane. în ! 
timp ce controlul de bază trebuie 
să-l constituie mijloacele naționale 
de detectare.

N. S. Hrușciov scrie că Uniunea 
Sovietică nu va obiecta ca stațiu
nea seismică automată pentru zo-, 
na Asiei Centrale a U.R.S.S. să 
fie mutată în regiunea Tașkent, 
plasînd-o în apropiere de orașul 
Samarkand, iar pentru zona Orien
tului îndepărtat — la Semician,; 
care face parte din regiunea seis
mică Kamciatka.

„După consultații cu specialiștii 
săi, guvernul sovietic a ajuns la 
concluzia că pe teritoriul Uniunii 
Sovietice este absolut suficient să 
șe instaleze trei stațiuni seismice 
automate. Cu atît mai mult cu cîî 
în mesajul dv., d-le președinte, se 41 
indică posibilitatea instalării 
stațiuni seismice automate pe teri* 
toriile învecinate zonelor 
mice ale Uniunii Sovietice 
Hokkaido, în Pakistan și Afganis
tan, desigur cu Consimțămîntul 
vernelor respective".

N. S. Hrușciov și-a exprimat 
să fie indicate anumite 
de pe teritoriul S.U A. 

vor fi instalate stațiuni 
automate.

Șeful guvernului sovietic 
exprimat convingerea că în 
mentul de față există toate 
bilitățile de a se ajunge la un a* 
cord și în problema inspecției. 
„Am considerat și continuăm sfi 
considerăm că în general nu este 
'nevoie de inspecție și dacă accep
tăm două-trei inspecții pe an a- 
ceasta se face exclusiv în scopul, 
lichidării divergențelor care mâl 
există pentru a se realiza un 
cord".

N. S. Hrușciov a subliniat 
Uniunea Sovietică nu a obiectat 
inspecțiile să se desfășoare și 
regiuni aseismîce cu condiția 
„aceste inspecții să se efectueze 
limitele cotei anuale indicate 
noi".
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: „Un important pas 
înainte"

LONDRA 21 (Agerpres). -
' TASS transmite : 1

La 21 ianuarie un purtător ; 
de cuvint al Ministerului Aface- ■ 
rilor Externe al Angliei a sa
lutat schimbul de mesaje dintre.' 
N. S. Hrușciov și J. Kennedy în i 
problema încetării experiențelor ' 
cu arma nucleară ca un „lmpor- - 
tant pas înainte". El și-a exprl- ‘ 
mat speranța că viitoarele trata- 1 
tive vor permite să se realizeze., 
un progres în rezolvarea probi <*-►' 
melor care mai există, șl vor face i 
posibilă semnarea unui acord cu ' 
privire la interzicerea experien
țelor nucleare. '
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