
Proletari din toate tarile, unițl-vă

Citiți în pagina IV-a:
• Conferință de presă la Moscova.
• „Cum arată pămintul din Cosmos?".
• Alți 70 000 de mineri din Japonia vor fi concedlațL
• Greva profesorilor din Grecia.
• In Italia farmaciile vind și... „medicamente"-
• împotriva înzestrării armatei canadiene cu arma atomică.

Succese ale minerilor
de la Aninoasa

Cărbune peste pian
Minerii sectorului I al minei 

ninoasa continuă să se 
pe primul loc 
cialistă. Ei au 
lună 1 494 tone 
plan. In același 
obfinut pe sector este superior 
celui planificat cu 25 kg. de căr
bune pe post. Cele mai însemnate 
realizări au fost dobîndite de mi
nerii din brigada lui Dovid loan. 
Din abatajul frontal din stratul 
IU ei au dat peste sarcina pre
văzută 925 tone de cărbune. Re
zultate bune au obținut și brigă
zile conduse de Angheluță Ena- 
che și Cristea Aurel. Muncind cu 
randamente superioare celor pre
văzute cu peste o tonă de cărbu
ne pe post, 
de/plan 274 
feS cărbune.

A- 
mențină 

în întrecerea so- 
extras în această 
de cărbune peste 
timp, randamentul 

este

ele au extras în plus 
și, respectiv, 230 tone

Consum redus de lemn
Față de anul trecut, consumul 

de lemn planificat pentru mina 
Aninoasa a scăzut cu 3,6 m.c. pe 
1000 de tone de cărbune. In ve
derea încadrării în acest consum 
s-ău luat o serie de măsuri teh- 

nico-orgahizatorice. In primul rînd 
sșȘ pus un mare accent pe valo
rificarea materialului lemnos din 
abatajele cameră aflate în stra
tul 3 la sectoarele I și IV. Lemnul 
recuperat de aici se refasonează 
Ia dimensMMfe cerule «pentru да- 

figuri și fron- 
subțlri de la 
Consumul de 

zilnic, lemnul

marea în. abatajele 
talele din straiele 
sectoarele II și III. 
le ui se urmărește
este ‘repartizat pe raioane și bri
găzi. Datorită măsurilor luate, 
toarele I și IV au redus în 
aceasta consumul de lemn cu 
te 2 m.c. pe mia de tone.

sec- 
luna 
pes-

mai 
investiții de

- galeria de

importantă 
la 

le- 
în
de

își organizează temei- 
dovedesc pricepere și 
munca lor. Fiind spri- 
privește aprovizionarea

Brigadă fruntașă
Lucrarea cea 

din sectorul de 
mina Aninoasa

gătură cu puțul sud — a fost 
credințată brigăzii conduse 
Bardoși Victor. Minerii din aceas
tă brigadă 
nic lucrul, 
hărnicie în 
jiniți în ce
cu materiale și goale ei au obți
nut rezultate frumoase. Lucrînd 
la lărgirea și betonarea acestei 
galerii, brigada și-a depășit planul 
în luna ianuarie 
iar randamentul 
situîndu-se astfel 
te în întrecerea

cu 21,4 la 
cu 62,2 la 
pe loc de 

pe sector.

C. DANILA
tehnician mina Aninoasa

La o analiză zilnică a muncii
...A inceput o nouă zi de mun 

că. O nouă zi în care mecanicii 
și fochiștii, lucrătorii din atelie
rele de reparații, tehnicienii și in
ginerii Depoului C.F.R. Petroșani 
dau bătălia pentru un transport 
de calitate. De fapt, într-un depou 
ca și în oricare altă unitate din 
exploatarea feroviară, a zice că 
„a început o nouă zi- de muncă" 
este impropriu spus. Producția fe
roviară — transportul — nu înce
tează măcar o singură clipă. Pe 
liniile depoului este un continuu 
dute-virio. locomotivele pleacă sau 
vin de la “drum. Ziua de-^nuncă 

deci este o unitate convențională. 
Propriu zis ea începe la depoul 
Petroșani odată cu analiza zilnică 
la care participă toți șefii de 
toare.

Azi, analiza o face șeful 
poului. Iau parte toți șefii din 
mai importante sectoare din
pou. Se face o trecere în revistă, 
scurtă și concisă, a lucrurilor pe
trecute în unitate în ultimele 24 
ore. Pe rînd Se anunță : nici un mi
nut prelungit de timp de mersi 
defectări în parcurs nu au avut 
loc, locomotivele cu seria nr... 
au trecut cu bine toate probele, 
calitatea reparațiilor — perfectă 
Vine apoi rîndul treburilor, ca să 
spunem așa, de ordin gospodă
resc : curățirea zăpezii din incinta 
depoului, curățenia la locurile de 
muncă, măsuri speciale din cauza 

gerului pentru alimentarea locomo
tivelor și respectarea 
tehnologice... 
ce s-a întîmplat în depou 
24 de ore și ce măsuri 
luate pe viitor.

Toate cele discutate la 
nu sînt altceva decît oglindiri ale 
strădaniei întregului colectiv al 
depoului pentru a îndeplini și de-

sec-

de- 
cele 
de-

proceselor
Cu alte cuvinte tot 

în cele 
trebuie

analiză

GOSPODARI ACTIVI
activitatea 

capătă 
impor

și-au 
gospodarii 
eforturile 

minerii să 
lipsă de

in aceste zile fri
guroase, 
gospodarilor 
o deosebită
tanță. De acest lucru 
și-au dat seama și 
cei care muncesc în 
cadrul serviciului ad
ministrativ de la 
mina Lupeni. Iată în 
ce direcție 
concentrat 
de aici 
Pentru ca 
nu ducă
lemn pentru armare 
au fost organizate e- 
chipe pe schimburile 
I și II la transpor
tul lemnului de 
statia Bărbăteni 
mină. In această ac
țiune pentru trans
portarea lemnului

s-au evidențiat șofe
rii Bistrian loja de la 
I.R.T.A. Lupeni și 
Mathe Alexandru de 
ia S.T.R.A. Lupeni. 
De asemenea, s-au e- 
vidențiat muncitorii 
din echipele conduse 
de toy. Cocoșatu loan 
și Bucur Sabin. Bine 
au muncit în depo
zitul de lemne. la 
pregătirea, fasonarea 
și încărcarea mate
rialului lemnos, mun
citorii din schimbul 
condus de Drăghici 
Simion.

O altă preocupare 
a gospodarilor din 
Lupeni a fost aceea 
de a asigura la timp 
minerilor alocația de 
cărbune Cu toate că

s-au întîmpinat greu
tăți din cauză că 
cărbunele umed venit 
de la preparația Pe- 
trila era înghețat în 
vagoane, prin organic 
zarea judicioasă a 
descărcării și trans
portării cărbunelui, 
în prezent alocația 
de cărbune e distri
buită la zi. Totodată 
nu a fost plătit nici 
un leu locație pentru 
vagoane nedescărca
te la timp. In aceas
tă acțiune s-a evi
dențiat șeful sectoru
lui Foray Ambrozie, 
șeful de echipă Dă- 
nău Simion, șoferii
Maier Aurel si Ru- 
șeț loan.

FR. VETRO

păși angajamentele pe anul 1963, 
pentru a asigura un transport de 
calitate. In prezent toate echipele 
de locomotivă participă la între
cerea socialistă. Fiecare echipă 
din atelierul de reparație se află 
în întrecere pe baza unor anga
jamente concrete, mobilizatoare.

In anul trecut realizările mun
citorilor și tehnicienilor de la de
pou au fost bune. Iată două e- 

295 000 tone mărfuri suxemple : 
pratonaj . transportate de mecani
cii si fochiștii depoului precum 
și 8300 tone de combustibil con
vențional economie. Cu tot tim
pul rievafdrabil din ultima peri
oadă, mecanici ca Marcti Aurel, 
Marcu Constantin, Mihuț Constan
tin au continuat să remorce tre
nuri cu tonaj sporit.

Toate aceste realizări dovedesc 
că întregul colectiv al depoului 
a pus Ia inimă problema execută
rii unei munci ireproșabile. Exl- 
genți cu munca lor, muncitorii șl 
tehnicienii depoului țin Ja presti
giul unității,
orice abatere cît de mică 
ea. In cursul anului trecut 
canicul Gavrilă Gheorghe 
șit nejustificat 8 minute 
Bănită cu trenuul 2605. 
mecanicul Bolescu Lazăr 
trenul 2675 în linia curentă Live- 
zeni—Petroșani timp de 36 de

sînt neiertători cu 
ar fi 

me- 
a depă-

în stafia 
La fel, 

, a oprit

mi-

SIMION BASARAB 
impiegat de mișcare

(Continuare în pag. 3-a)

cadrele tehni- 
la sectorul I 
s-a statornicit 
de colaborare

9
f
♦
9
9
9
9-
9 
ț
9
9
9
♦
♦

ț
f

♦
♦ 
t
9
9
9
9

♦
♦
♦
♦
♦
♦
i

Ionoluț 
din Costeni

— Avem gospodari buni, n-am 
ce spune, da eu zic să-l pro
punem iar pe Ionoluț din Costeni 
că din '61 de cînd l-am ales de
putat ne-o ajutat în toate ac
țiunile, ba chiar ei a tost ace
la-care ne-a îndemnat să punem 
umărul la treburile comunei. Să 
spună tovarășul Sicoi, ori tova
rășul Băncilă, ori Anghel, sau 
oricare din circumscripția noas
tră de cite ori nu' a venit pe la 
noi tovarășul Maiinescu și ne-a 
îndemnat să dăm o mină de aju
tor, să înfrumusețăm 
Știți doar că la 
noastre de 8 ani 
prezent de cind 
dafia și pînă s-a
fă școala. Cînd s-a construit po
dul de ia Valea Pitiuhii, cine a 
pus umărul ? Ionoluț, Sîntem mul
țumiți că avem pod pe unde pot

* coborî oamenii cu vitele de la 
munte ? Sîntem. Da' cînd a fost 
vorba de curățirea șanțurilor de 
pe marginea șoselei sau de făcut 
cărămidă pentru grajdul de vite 
al unității noastre 
ne-a sprijinit 
De acei zic, 
că nu ne va 
типа.

Participanții

comuna, 
mărirea școlii 
Ionoluț a fost 

s-a bătut fun
dat în folosiri-

I
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... ___ . .. ...... . .. 4
dideze pentru alegerile de la 3 f 
martie tovarășul Maiinescu Ion.
— Ionoluț — cum îl spun lo
cuitorii.

ț
♦

»
*
♦
♦
♦
»
»
»
♦ ____ ____ __ T__________ ___ ___ ___
ț. Iscroni primiră in unanimitate pro- 
î punera țăranului Burlec Ion
♦

■ n?
maiștrii Olani"/
Traian Nemaș.j ?

♦

în procesul muncii din 
brigăzii. întrajutorarea 
dintre mineri și maiș- 
ca brigada să obțină

Intre minerii din brigada lui
Cristea Aurel și 
co-inginereștî de 
al minei Aninoasa 
o strinsă legătură
pentru rezolvarea problemelor ce 
se ivesc 
abatajul 
reciprocă 
tri face
lună de lună realizări frumoase 
în producție, să fie fruntașă, pe 

j mină. IN CLIȘEU: Brigadierul
Cristea Aurel cu șefii de schimb 
Popescu Dumitru.' Petri Nicolafe ; 
și minerul loanăș Gheorghe în-j 
tr-o discuție cu 
Victor, loanăș 

j Teodor despre mu neabrigăzii. , ț

In ciuda gerului persistent din ț 
luna aceasta, acțiunea pentru va- * 
Jorificarea fierului vechi- se des-♦ 
fășoară cu intensitate la mina Lu- » 
peni. Aici au fost colectate 
predate pînă zilele trecute 
fier vechi. De asemenea, 
colectate și urmează a fi 
le I.C.M. 10 tone fontă 
kg. cupru.

.și»
77 tone 
au fost 
preddte ‘ 
și 4000-

In acțiunea de colectare a me f
9
♦ 
f

talelor s-au evidențiat 
organizațiile U.T.M. de 
rele I 
străduit 
rul de 
partea 
au reușit să 
termen scurt utilajele casate 
s-au îngrijit de strîngerea 'și 
pbzitarea fierului vechi ieșit 
mină la suprafață.

dintinerii
la sectoa- 
care s-ău 
mină fie-

Muncitorii de la 
a sectorului • IX ț

mai 
să-l 
face

socialiste, cine 
mult ? Ionoluț. 
propunem iar, 
de rușine co-

ta adunarea popu
lară de Ja Școala de 8 ani din

ca
in circumscripția nr. 5 ей cqn-

Ziua s-a topit în sclipiri brumă- 
rii pierzîndu-se în Întunericul rece 
at nopții. La casa „în roșu" dih 
Costeni ferestrele luminau arun- 
cînd pe zăpada din curte mii de 
scintei. Intr-o odaie, în care to
tul e nou, stă de vorbă Ionoluț 
cu 'Iline. Valerica, fica, e plecată 
la ' Petroșani 
, Sentin(a se 
mai ei. Stau 
riozitatea ne
cipăm la discuția lor 
să nu le refuzăm un 
de țuică caldă și dacă totuși 
îndrăzi să i refuzăm nu vom 
ca pînă nu vom servi - cîteva 

roșii „culese cu mîna". 
participăm la dpcuție:

LUCIA L1CIU

la film, 
va dac-Joi" 
de vorbă, 
îndeamnă

ț 
«
«
i

А, I В și VIII 
să scoată din 
prisos.

mecanică a sectorului іл ș 
demonteze într-un * 

și ♦ 
de- » 
din ?

♦

Rulează 
. Sînt nu- 
Dacă cu- 
să parti- 

va trebui 
„păhăruț" 

vom 
p le- 
me- 

Decire 
să

(Continuare . in pag. 3-a)

In vizită la eonstzu îtorii aparatelor de radio 
și televizoarelor

5 ( • * / • І J
colectiviștilor, ale blocurilor abia 
mai ieri terminate. Pretutindeni

Inginerul șef îmi arătă, cu în
dreptățită mîndrle, macheta uzine
lor. Panorama miniaturală repre- , antene : mai mici, mai înalțe, drep- 
zintă prezentul, acel prezent viu, 
proaspăt și viguros, care te în- 
tîmpină de îndată ce pășești pra
gul acestei întreprinderi. Geome
tria din beton și sticlă a uzinei 
oferă concret și direct imaginea 
dezvoltării de az1 a uneia 
cele mai tinere ramuri a 
miei romînești: industria 
cătoare de radio-receptoare 
levizoare.

te. frînte într-un unghi ascuțit, 
de toate . formele, avîntate spre 
înălțimi. E un semn al cotidianu
lui ,de azi. Cînd eram copil, nu le 
vedeam. Nu existau. Pe .vreme-i

nica“ am văzut cum se concreti
zează această posibilitate, cum se 
făurește un radioreceptor, un tele
vizor :

dintre 
econo- 
produ- 
și te-

Prietena noastră
„E Bctronica"

Marca „Electronica", sinonimă 
cu numele întrepr.nderil a pătruns 
în casele noastre, în cluburi, în 
ateliere, pretutindeni, însoțind 
orice aparat realizat aici, creîn- 
du-și mereu prietenii noi și temei
nice, admiratori nevăz.uti și mîn- 
drii colective.

Adeseori privesc acoperișurile 
caselor; ale celor noi din satele

Reportajul zilei

ol
CU 

a
Diese. 

tot adaugă de-a lungul

aceea, . aparatul de rad:Q era con
siderat un lux. M-âm uitat într-un 
anuar In 1938 se aflau 250 000 de 
aparate în toată 'fcajta. Azi. sînt de 
10 ori mai multit. Radioul, tele
viziunea — mijloace dițecte de 
penetrare a culturii — au intrat 
în viață, s-au contopit cu ea. Sim
țim nevoia să cunoaștem tumultul 
creator al vieții de pe cuprinsul 
patriei, să fim la curent cu totpl, 
cu toate. Și tehnica modernă și 
nivelul nostru de trai ne oferă a- 
ceastă posibilitate. La „Electro-

în 90 de secunde
Drumul spre banda rulantă 

oricărui aparat de radio începe 
asamblarea mecanică pe șasiu 
unor diverse grupuri de 
care se
meselor de lucru. Apoi, aparatul 
în starea aceea primară sd oprește 
la control. Calitatea fiecărei pie
se montate — rezistente, conden
satori, bobine — se verifică cu 
instrumente electronice perfecțio
nate. Sînt așezate după aceea tu
burile electronice și iar se contro
lează aparatul. Operațiile de mon
taj alternează cu cele de control 
și de remediere a defecțiunilor 
găsite Acest fapt dă posibilitate

GH. BRATESCU 
redactor Agerpres

(Continuare în pag. 3-a)
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TINERI, SPRE EN ÎNALT 
NIVEL DE CALIFICARE !

O importantă îndatorire 
a cadrelor tehnico-inginerești

CONSTANTIN TEODORESCU 
inginer șef-adjunct 

al minei Lupani

față de normativ, iar la 
de cost să realizeze econo- 
valoare de 1 500 000 lei.

ia anul 1963, 
ia fața colectivu
lui minei Lupeni 
stau sarcini mari.
Deși planul de producție a cres
cut substanțial față de anul tre
cut, colectivul minei s-a angajat 
Să extragă peste prevederile pla
nului pe 1963, cantitatea de 10000 
tone cărbune, să măreaseă pro
ductivitatea muncii pe exploatare 
la 1,130 to/post, să Îmbunătățeas
că calitatea cărbunelui cu două 
puncte 
prețul 
mii în

Trebuie relevat că una din con
dițiile prineipale de realizare a 
sareinilor sporite și a angajamen
telor de întrecere constă în stă- 
plnirea și folosirea deplină a teh
nicii noi, a utilajelor moderne cu 
cate este dotată exploatarea noas
tră. In anul 1963 progresul teh
nic la mina noastră va cunoaște 
e nouă amploare.

Pentru a mînui cu pricepere a- 
ceste utilaje moderne, muncitorii 
noștri, și mai cu seamă tineretul, 
trebuie să posede o înaltă cali
ficare. Avînd în vedere această ce
rință, in planul de măsuri teh- 
nico-organizatorice pe anul 1963, 
conducerea exploatării a 
calificarea unui număr 
salariati în meseriile de 
jutor miner, vagonetar,
de locomotivă subterană. Aceasta 
însă nu e suficient. Avem un nu
măr însemnat de tineri care, deși 
calificați, în anumite situații nu 
fao fată sarcinilor producției. 
Pentru aceasta cadrele tehnico- 

iuginerești de la mina' noastră vor 
sprijini mai activ 
dării tineretului.

In acest an, in
dieare 
peste 
eleni, 
cadrul
lecții strins legate de 
muncii tinerilor, de 
pe care le ridică procesul de pro
ducție. Expunerile vor fi făcute

prevăzut 
de 1600 

miner, a- 
mecanic

ridicarea

cursurile 
vor fi 
mineri,

califi-

a calificării
1200 tineri 
mecanici, havatori etc.
cursurilor vor fi

de ri- 
atrași 

electri- 
In

predate 
specificul 

problemele

de eadre tehnico- 
inginerești bine 
pregătite, capabile 
să ajute tinerii 
cunoștințelor lor

acțiuni 
cadrele

acțiuni

ea re vor fi 
noastre teh-

au fost sus-

„Pe iapt, după cum se știe, ttu-i 
ușor sd te afli in fruntea unei 
brigăzi, dar în aceiași timp consi
der o cinste să iii acolo unde se 
simte mai multă nevoie de mintea 
»i de torta ta",

...Așa vorbea tinărui șei de bti- 
gadă Vasiie Suc iu, despre cali
tățile fostului său șei de brigadă. 
Printre calitățile fostului său șei 
de brigadă el a menționai pe u- 
ceiea de ban organizator al proce
sului de producție, priceperea cu 
care se apropie de oameni, lap- 
tul ca a transformai brigada in
tr-un colectiv bine sudat.

Aceste calități nu t 
insă numai minerul 

aceeași părere este și 
de brigadă Nlcoară 

tot un fost ortac al 
Sdbflu. precum și tinerii Retti Mi
hai, Răciulă Gheorghe, Talpoș 
Gheorghe, Antonie Petru, Golum- 
beanu Gheorghe și ceilalți actual
mente ortaci și In același timp 
elevi ai brigadierului Săbău loan

— Faptul că in prezent toți 
oamenii din brigadă iși cunosc 
îndatoririle, se străduiesc să pă

le atribuie * 
Sucîu. De J 

minerul șei ♦ 
Alexandru, 

tovarășului

De*i a terminat școala profesională numai în anul trecut, tînă- 
rul Takar Adalbert se numără printre sudorii fruntași ai secției 
construcții metalice de la U.R. U.M.P. Principala lui grijă este ri
dicarea continuă a calillcării, ceea ce îi dă posibilitatea să exe
cute lucrări de calitate.

♦

♦
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LA ȘCOALA
PRODUCȚIEI
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minele 
De asemenea va fi 
curlnd un simpozion 
participa zeci de ti- 
brigăzi, ingineri, teh- 

stra- 
de

tehnico-inginerești 
expuneri in fața tineri- 
și mecanici despre mi- 

folosirea

vor

in Îmbogățirea 
profesionale.

Comisia inginerilor și tehnicie
nilor da la mina Lupeni a pre
văzut «i alte acțiuni care să vină 
direct In sprijinul ridicării califi
cării tineretului. Se vor organiza 
pentru tineri conferințe tehnice, 
demonstrații practice in legătură 
cu problemele ridicate da proce
sul do producție. Tinerii vor fi 
invitați Ia sesiuni tehnico-ștllnti- 
fice și alte 
susținute de
nice

Asemenea
ținute de cadrele noastre tehnice 
și plnă acum. Astfel. în cadrul 
lectoratelor tehnice ce au fost 
organizate la mina Lupeni, în da
ta de 19 ianuarie a. cl tov. Ing. 
Iștvănut Gheorghe a expus în fa
ța a peste 500 mineri, tineri si 

VîrsthiCi conferința „îmbunătățirea 
lucrărilor de pușcare in 
de cărbuni", 
organizat în 
Ia care vor 
neri șefi de
nicieni, pe tema „Exploatarea 
tulu 18. blocul 6 cu plugul 
cărbune".

Cadrele 
tine lunar 
lor mineri
ce mecanizare, despre 
noilor utilaje și a metodelor a- 
avansate de muncă precum și pe 
alte teme. Cadrele tehnice vor 
munci mai mult pentru populari
zarea cărții tehnice și atragerea 
tinerilor la citirea literaturii teh
nice.

Sprijinirea tinerilor în ridiea- 
rea calificării lor profesionale con
stituie o obligație importantă а 
cadrelor tehnico-inginerești. Con
ducerea minei Lupeni va asigura 
ca inginerii și tehnicienii de la 
mina noastră să fie la înălțimea a- 
cestei obligații.

VIII 
Ani- 
tîne- 

, cu

trundă cit mai adine tainele me
seriei, să acumuleze tot mai multe 
cunoștințe și să-și ridice pe o 
treaptă superioară calificarea, nu 
se

îndeosebi a celor

la
a

ti-

centralei noastre func- 
cursurl de ridicare a

In sectorul 
al minei 
noasa, toți 
rii muncitori, 
excepția celor încadrați în învăță
mîntul mediu serai, sînt înscriși 
în cursurile de ridicare a califi
cării.

—• In noul an de învătămînt, 
spunsa tov. Nagy Iosif, noi nu 
ne-am mărginit numai Ia încadra
rea tuturor tinerilor în cursurile 
de ridicare a calificării. împreună 
eu comitetul secției sindicale am 
analizat modul în care s-a desfă
șurat activitatea pentru ridicarea 
calificării și am ajuns la concluzia 
că un singur cerc pentru tinerii 
meseriași de profesii diferite, nu 
corespunde cerințelor. Mai înainte, 
îh cadrul aceluiași curs erau pre
date lecții și pentru electricieni, 
Și pentru lăcătuși, și pentru me
seriașii de la funicular. Evident, 
cînd se vorbea despre probleme 
care-1 interesau pe electricieni, cei
lalți nu erau în temă și interesul 
lor slăbea. Nici frecventa nu era 
din cele mai bune. Așa 
pînd din noiembrie, am 
trei cursuri de ridicare 
Urii pe specialități.

Acum, în sectorul VIII funcțio
nează trei cursuri de ridicare a 
calificării 1 unul pentru lăcătușii- 
mecanici, altul pentru electricieni 
și cel de-al treilea pentru meseria-

că, înce- 
organlzat 
a califi-

ceasta propunere s-a dovedit utilă. 
Noul sistem de studiu introdus în 
activitatea cursurilor de ridicare a 
calificării dă- roade, ajutînd tinerii • 
la cunoașterea temeinică a рІАсе- 
sului tehnologic din uzină. ? '

Avîndu-se în vedere că bibliote
ca tehnică a întreprinderi este do
tată cu numeroase lucrări tehnice 
specifice muncii tinerilor, < a de 
pildă „Exploatarea cazanelor cu 
aburi", „Călăuza strungarului" etc. 
tinerii cursanti au fost îndrumați 
să stud'eze aceste lucrări. Astfel, 
în ultima perioadă, numărul citi
torilor la această bibliotecă a cres
cut substantial.

Din inițiativa comitetului U.T.M. 
a fost formată o -comisie de ingi
neri și tehnicieni care analizează 
periodic activitatea tinerilor în ca
drul acestor cursuri, precum și fe
lul cum aplică tinerii în practică 
cele învățate la învățămîntul pro
fesional. De asemenea, birourile or
ganizațiilor U.T.M. din secții lin o 
legătură strînsă cu lectorii, ț ur
măresc prezenta tinerilor la cursuri, 
stau de vorbă cu tinerii care ne
glijează ridicarea pregătirii lor 
profesionale.

In uzina noastră ne putem mîn- 
dri cu multi 
cursurile de 
profesionale, 
tinte bogate,
gatele la care lucrează. Așa sînt 
fochiștii Pătrașcu 
Viorel, turbinlștii 
Rebreanu Petru,
deanu Emil, Ilcan Pavel, Dumitru 
Ștefan, Ungureanu Tiberiu și alții.

Comitetul U.T.M. de la uzina 
Paroșeni se va îngriji și pe viitor 
de îmbunătățirea continuă a acti
vității cursurilor de ridicare a ca- 
Eficării, spre a spori contribuția 
tineretului la îndeplinirea sarcini
lor ce stau in fata colectivului 
centralei.

MIRON BĂDIȚĂ
secretarul comitetului U.T.M. 

uzina Paroșeni

Preocuparea permanentă 
a tinerilor energeticieni

Colectivul termocentralei Paro
șeni a pornit cu mult entuziasm 
la realizarea sarcinilor de plan pe 
anul 1963. In acest scop au fost 
stabilite numeroase măsuri printre 
care se afla și cele privitoare 
ridicarea calificării profesionale 
muncitorilor, 
neri.

In cadrul 
ționează 14
calificării pentru cazangii, turbi- 
niști, electricieni, strungari etc. 
„Fiecare tînăr -— într-o formă de 
învătămînt profesional" — iată o- 
bîectivul ce stă mereu în atenția 
organizațiilor de U.T.M. și a sin
dicatului din uzină. S-a stat de 
vorbă cu toti tinerii, arătîndu-li-se 
importanța participării lor la cursu
rile de ridicare a Calificării pro
fesionale.

Programele cursurilor de ridicare 
a calificării d‘n uzina noastră sînt 
întocmite In strînsă legătură cu 
specificul fiecărei secții, cu pro
blemele pe care le ridică procesul 
de producție. De curînd s-a făcut 
o propunere pentru a întări și mai 
mult legătura dintre procesul de 
producție șl învățămîntul profesio
nal din uzină. Tinerii din laborato
rul P.R.A.M. au propus ca cursan- 
tii să fie împărtiti în grupe de 
studiu și, sub îndrumarea cadrelor 
tehnice cu 
să studieze 
agregatelor 
a diferitelor

datorește numai muncii mele 
susținea cu modestie brigadie- 
Săbău Ioan, in aceeași măsu 
împărtășesc cu dragoste din

rul
ră

j cuneștinfele lor tinerilor din bri-
!".** “* — - —

t

!

gadă și minerii Șelarи Marin, Gin
tă Constantin, Cek Ștefan și cei
lalți tovarăși care au dobindit o 
bună calificare

Rezultatele acestei aejiuni de ri
dicare continuă a calificării mun
citorilor din brigadă și îndeosebi 
a celor tineri, nu sînt greu de 
aflat. Pentru aceasta, e suficient 
să arunci o privire pe graficul de 
produefie unde, în dreptul brigăzii 
tovarășului Săbău este scrisă ci- 
ira de 350 tone de cărbune date 
peste plan după 20 de zile lucră
toare din luna ianuarie, iar in 
biroul sectorului I, ia loc de 
cinste stă drapelul de brigadă 
fruntașă pe mina Vulcan primit 
recent drept răsplată celor 1902 
tone de cărbune extrase peste pla
nul anului trecut.

I. ARAMĂ 
corespondent
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tineri care, urmînd 
ridicare a calificării 
au acumulat cunoș- 
stăpînesc bine agre-

In sprijinul imDnnâtâfirii muncii 
meseriași
pâ fiecare lecție, demonstrații prac
tice, la care participă toți cei 
înscriși in cerc.

— Mă bucură faptul, spunea tov. 
Suhan, că lecțiile în cadrul cursu
lui de ridicare a calificării îi aju
tă pe muncitori să lucreze mai 
bine. Tovărășii Hot sa Gheorghe, 
Coloși Arpad și alți cursanti re
zolvă eu mai multă competență lu
crările repartizate, fac progrese în 
privința calității. Dovadă că or
ganizarea cursurilor de ridicare a 
calificării e bine venită, Chiar unii 
muncitori mai vîrstnici, între care 
tov. SzOke Gavrilă, Muntean u 
Gheorghe au cerut să vină la șe
dințele cursului.

Comitetul organizației U.TJvf. a 
apreciat ca pozitivă inițiativa de 
a se organiza demonstrații prac
tice în legătură cu temele cuprinse 
în programele cursurilor de ridi
care a calificării și a recomandat 
ca și la celelalte cursuri să șe ini
țieze demonstrații practice. De alt
fel, s-a și trecut la acest lucru.

Măsurile luate pentru ca organi
zarea cursurilor de ridicare a cali
ficării să răspundă cerințelor mun
cii tinerilor sînt buhe, dar ele își 
vor arăta pe deplin roadele nu
mai în condițiile respectării rigu-

tinerilor
șii de la funicular. Pentru fie
care dintre aceste cursuri au fost 
întocmite programe la care și-au 
dat contribuția cel mai buni ingi
neri, tehnicieni și maiștri din sec
tor astfel ca activitatea cursurilor 
să-i ajute pe tineri să muncească 
mai bine pentru rezolvarea probie- 
rrrelor concrete pe care le întîl- 
nesc în procesul de producție. 
Printre primele 6 teme incluse în 
programul cursului de ridicare a 
calificării pentru lăcătușli-meca- 
nicî figurează cele care se refera 
la modul de funcționare, întreți
nere și reparare a pompelor de 
mină, transportoarelor cu raclete, 
compresoarelor, mașinilor de ex
tracție, aparatele de măsură, citi
rea desenelor etc. Interesant este, 
de asemenea, programul cursului 
pentru lucrătorii de la funicular. 
Temele cuprinse în program se re
feră la principalele operații de în
treținere și reparare a instala

țiilor. Lecțiile sînt predate de că
tre maistrul Suhan 
mai vechi tovarăș 
la fuaicular. Pentru
cursului să fie atractivă și eficace, 
tovarășul Suhan a programat, du-

Francîsc, cei 
care lucrează 
ca activitatea

o pregătire superioară, 
in secții funcționarea 

de bază ale centralei, 
instalații automate. A-

Romeo, Voin
Coltea Ștefan, 

electricienii Bel-

roase a programu
lui și asigurării 
uoei frecvente bu
ne. Ori, în a- 
există deficiente, 

cursul de ridicare 
la secția funicular 
cu regularitate, la

la 
de 
tin 
lăcătușii mecanici din

ceastă privință, 
In timp ce 
a calificării 
lecțiile se 
cel pentru
atelier Unele ședințe au fost amina
te. Asemenea deficiențe nu fac alt
ceva decît să slăbească interesul 
tinerilor muncitori pentru cursurile 
de ridicare a calificării. Trebuie a- 
lătat în același timp, că nici frec
venta nu se ridică la nivelul cerințe
lor. Organizația U.T.M., secția sindi
cală, au sarcina de a asigura o 
frecventă de sută la sută la a- 
ceste cursuri.
Ridicarea calificării muncitorilor 

tineri constituie o cerință de mare 
însemnătate pentru creșterea pro
ductivității muncii, îmbunătățirea ca
lității. Asigurarea unor lecții tot mai 
interesante, axate pe problemele de 
care se lovesc tinerii In procesul 
muncii, a unei frecvențe de sută 
la sută, organizarea pe scară mai 
largă a demonstrațiilor practice, 
efectuarea unul sondaj în rîndul 
tinerilor asupra greutăților pe care 
le întlmpină, spre a fi ajutati, 
vor asigura desfășurarea cursuri
lor de ridicare a calificării la ni
velul cerințelor.

©

Expuneri interesante

de ridicare a 
frecventate de 
Pînă acum, la 
cursuri s-au

La mina Petrila s-au făcut pași 
importanți în ce privește ridica
rea Calificării profesionale a ti
nerilor. -In acest scop au fost în
ființate 22 cursuri 
calificării care sînt 
aproape 500 tineri, 
fiecare din aceste
tinut cîte două expuneri. In sec
torul II al minei, inginerul Iladie 
Gheorghe a vorbit în fata tineri
lor mineri despre metodele de 
exploatare a stratului 5 și a stra
ielor subțiri, precum și , 
respectarea N.T.S. Expuneri 
resante. axate pe metodele 
exploatare au fost tinute si 
fața tinerilor din sectorul IV 
către inginerii Manea loan 
Feieș Ludovic.

despre 
i inte- 

de 
în 
de 
$i
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Ajutor concret
Preocupîndu-se de ridicarea ni

velului politic și ideologic al co
muniștilor, organizația de bază din 
sectorul III al minei Aninoasa se 
străduiește să îmbunătățească con
tinuu munca de Îndrumare a în- 
vătămîntului de partid. In activi
tatea organizației de bază s-a în
cetățenit practica de a analiza pe 
riodic felul în care se desfășoară 
lnvățămfntul de partid, de a sta 
bili măsuri concrete pentru îmbu
nătățirea lui. Biroul organizației 
de bază stă de vorbă periodic atît 
cu propagandiștii cît și cu acei 
eursanți care nu obțin rezultatele 
dorite la învățătură, care se pre
gătesc superficial, ori lipsesc de 
ia expuneri sau seminarii.

Datorită acestei preocupări cer 
curile de fnvățămînt ale organi
zației de bază au o activitate bu 
nă. De exemplu, la cercul de stu
diere a Statutului P.M.R. (propa
gandist tov. Fenișer Florian) lec- 
ttilt predate au un bogat conți
nut de idei, iar frecvența este de 
peste 90 la sută. Atunci Cînd 
cursanții au discutat despre disci
plina de partid, despre drepturile 
și Îndatoririle membrilor de partid 
propagandistul cercului le-a cerut 
să cm Uzeze și felul In care el se 
pregătesc, în timpul stagiului de 
candidat, pentru a se ridica la ni-

------------Q

Bilanf rodnic în munca cu cartea
Reeent, а avut ioc în orașul 

^Petroșani o ședință în care s-a 
'analizat desfășurarea celui de-al 
II-lea concurs bienal „Biblioteca 
in slujba construcției socialiste", 
concurs încheiat la 31 decembrie 
1962.

Cu această ocazie, au fast scoa
se în relief o seamă de realizări 
frumoase în munca cu cartea. Ast
fel la biblioteca centrală orășe
nească, la cele 3 biblioteci comu
nale și cele 6 biblioteci sătești 
neafiliate, au fost înscriși In anul 
trecut 6 271 cititori, care au citit 
78 459 cărți și broșuri. Tot în cursul 

■ anului trecut, pentru atragerea 
oamenilor .muncii . spre lectură, la 
aceste biblioteci au fost organi
zate un număr de 310 acțiuni de 
masă, din care 51 consfătuiri, 84 
recenzii, 90 conferințe și 85 de 

I seri literare și de dimineți de 
►. tasm.

Dintre bibliotecile comunale, cele 
mai frumoase rezultate au fost 
obținute de aceea din Iscroni care 
a Înscris 705 cititori, din care 303 
sini muncitori și țărani muncitori. 
Tot la această bibliotecă au fost 
organizate în cursul anului 36 
acțiuni de masă, dintre care unele 
cu caracter științific cum ar fi, spre 
exemplu: „Despre vrăji, dofto- 
roaie și leacuri băbești", „A trăit 
oare Hristos" î. Printre acțiunile 
organizate de bibliotecile comunale

fiecărui cursant
velul cerințelor unui membru de 
partid. In felul acesta, cercul con
tribuie la îmbunătățirea activității 
practice a cursantilor, la formarea 
șl sădirea calităților și deprinde
rilor pe care trebuie să le aibă 
comuniștii.

Cu ocazia primelor seminarii, 
tov. Fenișer a observat că nu toți 
cursanții reușese să-și întocmeas
că bine conspectele, să cuprindă 
în ele ideile principale ale lec
țiilor. El a hotărît să ajute con
cret pe cursanții mai slabi. Așa 
de exemplu, el a ajutat pe tov. 
Brfndușan Crăciun să extragă e- 
sențialul din materialul bibliogra
fic. Acum tov. Brfndușan reușește 
să conspecteze mal bine materia
lul studiat. La fel au fost ajutati 
și tovarășii Bota Teodor și Achim I.

La ultimele seminarii au dat 
răspunsuri bune cursanții Șteț 
Gheorghe, Neaga Emil, Andrișan 
Eugen șl alții. Cînd s-a vorbit des
pre diseiplina de partid au fost 
«tați ca exemplu negativ tovarășii 
Broască Dumitru, Tecșa Mihai și 
alții care aveau obiceiul să lip
sească de la ședințele cercului.

In ultima perioadă s-a putut 
constata că o parte din cursanti 
au devenit mai activi în rezolva
rea sarcinilor primite din partea 
organizației de bază.

N0TĂ: P 1 N A CÎND?
La căminul cultural „Horia" din 

Cîmpu lui Neag a luat ființă în 
vara anului 1961 un cinematograf 
sătesc. Țăranii muncitori din co
mună au primit cu mare bucurie 
această realizare, ca fiind o do
vadă grăitoare a grijii partidului 
și guvernului pentru educarea oa
menilor muncii și pentru ridicarea 
nivelului lor cultural. Mulți ță
rani și muncitori forestieri de la 
exploatările din împrejurimile co
munei veneau să vadă filrwele de 
la distanțe de 3—4 km.

Dar au oamenii din Cîmpu lui 
Neag un mare necaz. Căminul Cul
tural este alimentat cu Curent e- 
lectric de la un grup electrogen 
local, care aparține I.C.O. Petro
șani. sectorul Lupeni—Uricani. A- 
cest grup este în bună stare de 
funcționare, dar are un singur 
Cusur, nu vrea să funcționeze fă
ră...combustibil. Cei care se ocupă 
de aprovizionarea lui cu combusti

bil manifestă o totali lipsă de răs
pundere Și o revoltătoare nepă
sare.

Anul trecut în luna ianuarie 
cînd la cinematografele sătești se 
desfășura „Festivalul filmului 
pentru sate", grupul a stat aproa
pe toată luna.

In timpul verii, două săptămîni 
mergea, iar o sSptămînă se odih
nea. In luna noiembrie 1962, ci
nematograful nu a funcționat din 
această cauză două săptămîni, la 
sfîrșitul lui decembrie la fel.

In luna ianuarie 1963, La acest 
cinematograf a rulat pînâ acum 
un singur film.

Pe lingă faptul că cinematogra
ful nu-și poate îndeplini sarcinile 
de plan, nu se pot organiza nici 
acțiunile planificate cu filmul, iar 
oamenii sînt puși adesea pe dru
muri degeaba. In această situație 
pe bună dreptate ei se întreabă: 
pînă cînd va merge așa treaba 
la acest cinematograf ? Șl pînă 
cînd își vor bate joc de el cei 
de la I.C.O. ? Nu este vorba de 
o simplă întîmplare. Această si
tuație persistă în mod sistematic, 
lună după lună, cu toate că pro
blema aprovizionării cu combus
tibil (motorină și ulei) nu consti
tuie o „necunoscută" pentru con
ducerea I.C.O Petroșani, director 
tov. Șulea Gheorghe.

De această situație se face vi
novat și Sfatul popular al comunei 
Cîmpu lui Neag.

prof. HOGMAN CORNEL 
secretarul Comitetului orășenesc 
pentru cultură și artă Petroșani

La o analiză zilnică 
a muacii

(Urmare din pag. l-a)

nute, eu toate că oprirea au era 
trecută în graficul de circulație. 
Aceste abateri au fost analizate 
temeinic și concluzia generală a 
fost; astfel de atitudini de lipsă 
de răspundere față de muncă și 
fată de colectiv nu-și pot avea 
loc în depoul nostru. A foit un 
ajutor prețios pentru cei doi me
canici. Ei s-au îndreptat. Activita
te ireproșabilă într-un depou în
seamnă a circula cu trenurile după 
grafic, în condiții de siguranță, 
locomotive- bine întreținute și bi
ne reparate. Luînd poziție hotărî- 
tă împotriva oricăror abateri și 
neglijențe, întregul colectiv al de
poului dovedește dragoste pentru 
prestigiul unității, hotărîrea de a 
da viață angajamentelor luate în 
întrecerea socialistă.

Ionolut din Costeni
(Urmare din pag. l-a)

— Ne mai trebuie una alta, cd 
de, casa-i mare. Da' mal intîi s-o 
vedem tencuită și-apol vom lua 
și restul.

— Mâj omule, eu zic cd in 
cete doua camere să luăm lustre 
cu trei brafe. Sînt acum niște 
modeie de-ți fură ochii, iat în 
antreu merge mai bine un glob... 
Da' era să uit. A fost pe aici 
tovarășul președinte Bara. O între
bat de tine. Veți, mîine, nu uita, 
theci pe la stat... Tocmai spunea 
și tovarășul Bora că .ре-am rldi-!»■
cat casă frumoasă. Zicea că nu
mai vreo trei inși mai sînt în 
Iscroni care nu și-au făcut case 
noi. încolo, care mal de care e 
mai arătoasă.

— Bine zici Ilină, Cît privește 
IsCroniul nost tu, avem cu ce ne 
lăuda. Case noi, cît veți cu ochii, 
iar [ăranii îs îmbrăcat! care mai 
de care mai elegant... Și cînd te 
gindești, că Înainte, o avut oare 
parte, careva dintre noi, Sd poarte 
bocanci ? Opinci din piele de va
că neargăsită ne-or lost încălță
rile... Da' să nu mai vorbim de 
vremurile acelea... Ducâ-se pe 
pustiu... la spune Ilină cum ziceai 
că-s lustrele ce’ea ? Cu trei bra
fe ?...

In vizită la constructorii aparatelor de radio 
și televizoarelor

(Urmare din pag. l-a)

ca aparatul să nu intre într-un 
stadiu superior de montaj dacă nu 
are toate lucrările anterioare exe
cutate ireproșabil. El nu ajunge 
într-adevăr pe mesele de încase- 
tat decît atunci cînd a trecut toa
te examenele posturilor de control 
al calității. In sfîrșit. în cutie 
se pun difuzoarele, se fixează bu
toanele și se fac ultimele cone
xiuni ; se montează plăcuta din 
spate. Caseta primește un ultim 
lustru, se stampilează certificatul 
de garanție și aparatul pornește 
mai departe la ambalaj... unul la 
un minut și jumătate.

In sala de montaj a radiorecep
toarelor, strălucind de curățenie, 
luminoasă și primitoare avînd di
mensiuni impresionante, de o ele
ganță ce aminteșe mai de grabă 
arhitectura unui sanatoriu, decît 
a unei hale industriale, am cu
noscut un tînăr muncitor. Se nu
mește Mihai Nfistase. Debutul său 
la banda de montaj s-a petrecut 
cu multi am în urmă, după ce a 
absolvit școala medie tehnică. 
Primul său aparat a coincis cu 
unul din primele tipuri realizate 
în urină. Purta marca Mureș ‘ ; 
avea doar două lungimi de undă 

și era montat într-o cutie de lenm 
nefurniruit. Părea o jucărie... Acum, 
Mihai Năstase, care urmează școa
la de maiștri lucrează la banda 
unde se produce radioreceptorul 
„Modern". Caracteristicile și per
formanțele acestui иІЦт produs 
sînt promițătoare: 7 plus 2 tuburi 
electronice și antenă de fentă, re
cepționează pe 6 lungimi de un

dă, posedă 4 difuzoare, este dotat 
cu un registru de ton, cu reglaje 
separate pentru sunete înalte si 
joase etc. Am ascultat un „Mo
dern" : sunet plăcut, sensibilitate 
mare.

Dar un televizor știți cum se fa
brică ? Fluviul de cauciuc al benzi) 
curge încet, purtînd agale spie 
montaj un schelet de metal, că
ruia, pe măsură ce înaintează, i se 
adaugă noi grupuri de piese, «re
venind în cele din urmă, televi
zor. Intr-un televizor modern, așa 
cum se face la Uzinele „Electro
nica", n-ai să întîlnești păienjenișul 
de fire dintr-un aparat de radio. 
Sutele de piese sînt aplicate rînd 
pe rînd pe o placă din material 
plastic, în care au fost încrustate 
bucățele de metal. Acestea sînt 
circuite electrice. Plăcuța — prin- 
tr-o simplă introducere într-o baie 
dp cositor topit •— își unește toate 

circuitele prin nenumărate conexi
uni. Inima televizorului este gata. 
Cineva o așează la locul ei pe 
scheletul de metal al șasiului. A- 
poi se montează tuburile electro
nice, tubul catodic, difuzoare... 
Privesc, rînd pe rînd, pe cei care 
lucrează... Sint muncitori, sau 
meșteri ceasornicari, sculptori sau 
pianiști ? Precizia mișcărilor lor 
presupune o înaltă calificare — 
sincronă cu gradul de mecanizare 
a muncii.

Despre calitate, școală 
și tinerele

La controlul tehnic al aparate
lor radio am văzut pînă unde 
merge grija pentru renumele 
mărcii de fabricație. Chiar dacă e 
găsit fără defecte, aparatul — îna
inte de a fi trimis la depozit — 
este supus timp de 2 ore la pro
ba „de ardere", verifieîndu-i-se 
astfel încălzirea, apoi după ce 
trece prin proba „de străpunge
re", care constă în aplicarea unei 
tensiuni foarte mari, constatîn- 
du-se calitatea izolației pieselor, 
se efectuează o verificare, într-o 
cabină specială, a performanțelor 
acustice. Ultimul examen de ve
rificare îl constituie așa-zisa pro

bă de scuturare. In limbaj obiș
nuit, aceasta Înseamnă că aparate
le slnt supuse, pe un banc spe
cial, timp de citeva minute, la 
o trepidație destul de violentă.

In asemenea condiți- o lipitură 
slabă nu rezistă, un defect oare
care iese negreșit la iveală. Și el 
este remediat.

Urmărind îndeaproape procesul 
tehnologic, numeroși muncitori au 
descoperit noi căi pentru moder
nizarea aparatelor. Muncitorul Gri- 
gore Chirică este autorul unei in
genioase inovații care se aplică la 
producerea radioreceptorului „Mo
dern". Este vorba de un trans
formator nou, superior, cu un 
carussel (buton pentru schimbarea 
tensiunii curentului electric) mai 
ușor de manevrat. S-a calculat că 
economiile realizate prin fabrica
rea noii piese s-au ridicat anul 
trecut ia 100 000 lei. Inovații in
teresante au tăcut și montatoarea 

Eufrosina Constantinescu, inginerul 
Ștefan Șuteu și alții. Cer ceti nd 
dosarele cabinetului tehnic se poa
te vedea că la foarte multe piese 
care compun un aparat de radio 
realizat aici, cutare sau cutare 
muncitor, tehnician sau inginer din 
uzină a adus o Îmbunătățire, a 
făcut o inovație.

Evident, tehnica presupune știin
ță. Și cuceririle uneia și ale ce
leilalte — sorbite cu nesaț, hră
nesc mințile, nasc ideile. La „E- 

Iectronica" am surprins o adevă
rată pasiune pentru știință, pentru 
tehnică, pentru învățătură.

— La noi la televizoare, Îmi 
spune muncitoarea Maria Cunc'u, 
sînt numai tineri. Și toți învățăm 1

Maria Gunciu, micuță, cu ochi 
de copil sfios, o fetișcană, repre
zintă poate prototipul colectivului, 
a grupului de fete cu fețe lumi
noase, vesele, care alcătuiesc sec
ția. Maria Cunciu a terminat școa
la medie. Acum învață din nou.
Se pregătește să intre în învă- 
țămlntul tehnic superior... Sînt
mulți cei care studiază aic* 1 *., la

legate de viața satului se numără 
consfătuirile pe tema „Creșterea 
animalelor — ramură rentabilă 
pentru țăranii din întovărășire", 
„Viața nouă a satului oglindită în 
operele scriitorilor noștri" si al
tele.

Dintre bibliotecile sătești nea
filiate cele mai frumoase rezul
tate au fost obținute de bibliote
cile din Dîlja mare, Cîmpu lui 
Neag și Bărbăteni, care au înscris 
în anul trecut 270 de cititori.

Realizări frumoase au fost ob
ținute, in cadrul celui de-a] II-lea 
concurs bienal „Biblioteca în sluj
ba construcției socialiste", și la 
biblioteca centrală orășenească din 
Petroșani. La această bibliotecă au 
fost înscriși 3514 cititori care au 
citit 57 51S cărți și broșuri, cu
1 515 volume mai mult de cît pre
vederile planului.

De remarcat e faptul că din nu
mărul total al cititorilor 1560 
sînt muncitori și tehnicieni. Tot 
in cursul anului trecut, frecventa 
la bibliotecă a fost de 25 754 'ci
titori.

Cel de-al II-lea concurs bienal 
„Biblioteca în slujba construcției 
socialiste" a contribuit din plin la 
organizarea unor acțiuni bune în 
munca cu cartea, la atragerea 
unui număr mare de cititori din 
rîndul oamenilor muncii.

R. BALȘAN

» Muncitorii de la U.R.U.M.P. ’
* obțin și în anul acesta reali-
* zări bune în Ce privește exe- â 

cutarea reparațiilor de calitate *
* și la timp a utilajelor minie- * 
t re. O rodnică activitate desfă- *
* șoară in această direcție со- t
’ lectivul secției reparații me- i 
? canice care se menține mereu î 
i în primele rînduri sie între- ț 
ț cerii. *
ț IN CLIȘEU: Aspect de ia * 
» montarea unul culbutor vibrant J
* în secția reparații mecanice de j
’ la U.R.U.M.P. i

»» *

„Electronica". Este și firesc într-o 
întreprindere ca aceasta, unde 
vîrsta medie a Întregului colec
tiv de muncă este de aproximativ 
32 de ani.

In momentul de fată, 62 la suță 
din ce*,  care lucrează la „Electro
nica" sînt absolvenți de școli me
dii și superioare; 93 sînt stu
dent! la politehnică, iar 270 elevi 
ia cursurile fără frecvență ale 
școlilor med‘.l.

..M-atn glndit la viitor. Și vii
torul l-am găsit tot in uzină, în 
laboratoarele acesteia: proiecte de 
noi aparate de radio și televizoa
re foarte moderne, ale căror de
numiri încă nici n-au fost Sta
bilite. Sînt prototipuri azi, dar 
mîine ele vor deveni desigur cu
noscute și apreciate.
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MOSCOVA 30 (Agerpres). — 
■ TASS transmite :

Juriștii și martorii din Uniunea 
Sovietică pe care guvernul R. F. 
Germane nu i-a admis la procesul 
foștilor SS-iști de la Coblenz, au 
făcut declarații în ziua de 30 ia
nuarie la o conferință de presă, 
care s-a ținut la Moscova.

Ziariștilor le-au fost prezentate 
materiale și documente prin care 
Heuser, 
și 
că 
se 
au
potriva cetățenilor pașnici sovie
tici pe teritoriul Bielorusiei în pe
rioada celui de-al doilea război 
mondial.

ess

Cum arată pămintul din Cosmos ?“
Di- 
A- 
ca-

Wilke, Schlegel, Merbach 
alți acuzați au fost demascați 
poartă vina pentru crime odioa- 
săvîrșite împotriva omenirii, că 
săvîrșit asasinate în masă îm-

Leonid Zamiatin, directorul 
recției de presă din Ministerul 
facerilor Externe al U.R.S.S., a 
lificat refuzul guvernului R. F. Ger
mane de a acorda vize de intrare 
martorilor și juriștilor din Uniutiae 
Sovietică drept „o încercare a a- 
numitor cercuri din Germania oc
cidentală de a diminua însemnă
tatea procesului de la Coblent si 
de a ușura soarta criminalilor 
SS-iști".

In legătură cu aceasta s-a ho- 
tărît ca materialele care îi demas
că pe acuzații de la 
săvîrșirea unor crime 
care afectează pe unii 
protectori sus-puși ai 
minali, să fie făcute

Coblenz în 
odioase șî 

din actualii 
acestor cri- 

cunoscute
opiniei publice sovietice și inter
naționale.

<D
Greva profesorilor din Grecia

W
MOSCOVA 30 (Agerpres). TASS 

transmite :
Revista „Priroda" („Natura") 

publică- patru fotografii în culori 
și o relatare a cosmonauților An- 
tfriaaft Nikolaev și Pavel Popovici. 
Piloțitl cosmonauți ai U.R.S.S. răs
pund la întrebarea: „Cum arată 
Pămîntul din Cosmos 1".

Iți vine greu să crezi, scriu cos
monauta că de aici de la înălțimi 
uriașe poți distinge atît de multe 

detalii de pe Pămint. Autorii scriu : 
„Desigur, noi nu am văzut „urme 
de lei în Africa", în schimb ur
mele muncii omului sînt pretutin
deni bine vizibile".

Continentele și oceanele pot fi 
identificate cu ușurință după cu
loarea caracteristică, după contu
ruri și relief. Se distinge hula, se 
vede direcția valurilor, se spune 
în relatarea cosmonauților.

Nikolaev și Popovici confirmă 
că experiența dobîndită în ceea

ce privește identificarea peisaje
lor terestre' va permite să se des
copere cu siguranță formații simi
lare și pe alte planete ale siste
mului solar. Ei arată că observa
țiile făcute în spațiul periterestru 
ne vor da indicații asupra modu
lui cum trebuie organizate dife
rite cercetări științifice în dome
niul meteorologiei, geofizicii și al 
altor științe. Astfel, în fața geo
fizicienilor se deschide posibilita
tea directă de cercetare a carac
teristicilor optice ale atmosferei 
la mari altitudini.

Cosmonauții zugrăvesc în felul 
următor o furtună pe care au ob- 
servat-o: „Se văd foarte bine 
străfulgerări albastre pe fundalul 
unor nori albicioși. Este intere
sant de observat fulgerul în cer

cul exterior al unui orientator op
tim, fulgerul se aseamănă în aceste 
condiții cu lumina orbitoare a 
unui arc voltaic".

a sindicate- 
industria căr-

sindicale a

ATENA 30 (Agerpres).
De 11 zile continuă în Grecia 

greva generală a profesorilor. La 
28 ianuarie sindicatul profesorilor 
a declarat că nici procesele însce
nate profesorilor pentru participa
re la grevă, și nici amenințările 
autorităților nu vor înăbuși spiri
tul lor de luptă. „Acum sau nici
odată, aceasta e lozinca noastră".

Opinia publică sprijină pe pro
fesori. E.D.A. a depus în parla
ment o interpelare în care a sus
ținut revendicările profesorilor și 
a cerut majorarea investițiilor pen
tru necesitățile învățămîntulul. 
Pentru petiția în sprijinul majoră
rii investițiilor pentru învățămînt 
au fost adunate, 1 milion de sem
nături.

O

Un nou val de greve în S. U. A
NEW YORK 30 (Agerpres).
Agenția United Press Interna

tional, referindu-se la valul» de 
greve care a cuprins Statele Uni
te relevă că actualele „conflicte 
de muncă sînt cele mai grave cu
noscute în S.U.A. în ultimele 
luni", și că ele au provocat pier
deri de miliarde de 
miei americane.

Făcînd o trecere 
grevelor care au loc 
S.U.A., comentatorul se referă 
primul rînd la greva tipografilor 
care de 53 de zile continuă să pa
ralizeze apariția a nouă ziare din 
New York. La această grevă s-au 
alăturat 
la două

dolari econo-

în revistă 
în prezent

a 
în 
în

tipografii care luerează 
ziare din Cleveland.

Un

dezbătute o serie de probleme ca
re privesc activitatea acestui for 
mondial și a fost aprobat buge
tul organizației pentru anul 1964.

BOGOTA. orașul Puerto-Bo-
iaca, centrul unei regiuni petro
liere a Columbiei, a avut loc o 
măre demonstrație. Participanții la 
demonstrație au cerut naționaliza
rea induștriei petrolului. La de
monstrația condusă de muncitorii 
petroliști au luat parte locuitori 
ai orașului și țărani din satele 
vecine.

TOKIO 30 (Agerpres). — TASS 
transmite :

La 30 ianuarie și-a început lu
crările Congresul extraordinar al 
Federației naționale 
lor muncitorilor din 
bunelui din Japonia.

Congresul Uniunii
minerilor care numără în rîndu- 
rile sale 170 000 de membri a fost 
convocat în condițiile cînd patro
nii minelor carbonifere concedia
ză în masă pe mineri în legătură 
cu efectuarea „raționalizării" pro
ducției. Planurile „de raționaliza
re" prevăd concedierea a 
70 000 de mineri și în 
timp o sporire 
productivității muncii 
muncitorilor menținuți.

Protestînd cu hotărîre 
traducerii în viață a 
patronilor minerii japonezi au în
sărcinat pe delegații la congres să 
elaboreze măsurile și căile con
crete de luptă în scopul preîntâm
pinării concedierilor în masă, j'

circa 
și în același 

considerabilă a 
pe seama

împotriva 
planurilor

După ce se referă la greva mun
citorilor de la poligonul atomic 
din Nevada și la greva electri
cienilor, pompierilor și 
torilor de la societatea 
ne „McDonnell" din St. 
genția U.P.I. menționează 
domeniul transporturilor, 
mirea muncitorilor ia
In Kansas City continuă tratati
vele dintre șoferii societății „Kan
sas City Transit" 
ca acestea 

progres. La 
de 15 zile

funcționari
delphia Transportation Company".

construc- 
de avioa- 
Louis, a- 
că și în 
nemulțu- 

amploare.

RANGOON. Antonin Novotny, 
prim-secretar al C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia și președintele R. S. 
Cehoslovace care a întreprins o 
vizită în Birmania a plecat la 30 
ianuarie din Rangoon îndreptîndu- 
se spre patrie.

Pe aeroport A. Novotny și per
soanele care-1 însoțesc au fost 
conduse de generalul Ne Win, pre
ședintele Consiliului revoluționar 
al Birmaniei și alte personalități.

MOSCOVA. La 29 ianuarie pe 
scena Palatului Congreselor din 
Kremlin a fost prezentată opera 
„Sadko" de Rimski Korsakov.

La acest spectacol, care s-a bu
curat de un succes excepțional au 
asistat conducători ai partidului 
comunist și ai statului sovietic, 
frunte cu N. S. Hrușciov.

o==—

Demisii în guvernul sirian

in

și patroni fără 
să marcheze vreun 
Philadelphia continuă 
greva celor 5 60Ѳ de 
ai societății „Phila-

GENEVA. La 28 ianuarie, la Ge
neva, și-a încheiat lucrările cea 
de-a 31-a sesiune a Consiliului e- 
xecutiv al Organizației mondiale 
pentru sănătate (O.M.S.).

In timpul sesiunii — care a du
rat două săptămîni — au fost

TOKIO. Pentru prima dată 
alegerile pentru adunarea munici
pală orășenească din Hatiama (pre
fectura Kioto) au fost aleși can

didate Partidului Comunist din Ja
ponia, Iuhiko 
Fudzivara. La 
rea municipală 
semenea, doi 
iiului sindical

la

Iamada și Harumi 
alegerile în aduna- 
au fost aleși, de a- 
candidați ai Conși- 
local.

DAMASC 30 (Agerpres).
Agenția France Presse relatea

ză că în sinul guvernului sirian 
au apărut divergențe care au a- 
vut drept urmare demisia unui nu
măr de miniștri. Trei din miniștri 
demisionați sînt membri ai parti
dului Baaș, iar al patrulea est.e 
membru al partidț*lui  populist. 
Natura divergențelqir nu este cu
noscută. Președintele Republicii, 
El Koudsi, depune, potrivit agen
ției U.P.I., eforturi în vederea re
zolvării crizei și prelungirii acti
vității guvernului pînă Ia apropia
tele alegeri parlamentare. 1

In Italia farmaciile vind și...
й

I

nou episod in lupta pentru reîmpărțirea 
bogâfljlor

Ceea
„readucerea la ordine" 
nistului Chombe s-a produs 
repede decît au crezut unii: la 
Leopoldville a plecat o importan
tă misiune americană sub condu 
cerea lui Harlan Cleveland, sub
secretar de stat al S.U.A. pentru 
relațiile cu organizațiile interna
ționale, în vederea stabilirii unui 
program de așa-zis ajutor acordat 
de S.U.A. Congoului. Această știre 
demonstrează, o dată în plus, eă 
dacă în Congo a intervenit o 
schimbare, aceasta se referă doar 
la raportul de forțe dintre pute
rile imperialiste. încetarea rezis
tenței armate a jandarmeriei lui 
Chombe nu a epuizat nici pe de
parte fondul problemei congoleze. 
De la începuturile ei 
Congo a fost o 
cărilor marilor 
naționale de a 
parte bogățiile
tei țări, o manifestare cînd moc
nită, cînd răbufnită mai cu putere 
a conflictului dintre principalele 
grupuri imperialiste care incearcă 
fiecare sa obțină partea leului din 
aceste bogății. Faptul că Chombe 
exponent al intereselor monopolu
rilor anglo-franco-belgiene „s-a 
cumințit" și s-a hotărît, chipurile, 
renunțînd la ficțiunea independen
ței Kalangăi, să colaboreze cu gu
vernul central în vederea creării 
unui stat federal, a fost interpre
tat pe bună dreptate nu ca o vic
torie a primului ministru Adoula, 
ci ca un succes al grupurilor de

ce era de așteptat după 
a secesio- 

mai

criza din 
reflectare a încer- 
monopoluri inter- 
controla mai de- 
imense ale aces-

interese americane care îl „tele
ghidează" pe acesta (apreciere 
formulată în parlamentul congo- 
lez înaintea suspendării lucrărilor 
sale), o consolidare a pozițiilor 
lor. Cum în lumea capitalistă to
tul este determinat de raportul de 
foițe, iar cel mai tare 
deauna 
mirare 
trimită 
pentru 
bilitățile de reîmpărțire a subso
lului Congoului.

Nu o dată s-a vorbit in pagi
nile ziarelor despre existența unui 
grup suedezo-american pentru ex
ploatarea metalelor neferoase din 
Congo, inclusiv cuprul katanghez. 
Printre personalitățile americane al 
căror nume a fost asociat cu a- 
cest grup s-au numărat înalți 
funcționari ai Agenției internațio
nale de dezvoltare de pe lîngă 
Departamentul de Stat și 
ministrației de cooperare 
Iar printre personalitățile 
Во Hammarskjoeld, fratele 
tului secretar general 
Acapararea minelor 
pru din Katanga 
dețin locul al cincilea 
ția mondială 
trdiate de „ 
pectiv de „Sosiete Generale 
Belgique" și „Tanganyka 
cessions", (unde capitalurile anglo- 
franco-belgiene dețin poziții pre
ponderente) a fost dintotdeauna 
obiectivul principal al marilor mo
nopoluri americane ale cuprului

are tot- 
dreptate, nu este deloc de 
eâ S.U.A. s-au și grăbit să 
Ia fața locului o misiune 
a determina concret posi-

ai Ad- 
tehnieă, 
suedeze 
defunc- 
O.N.U.

cu- 
care 

în produe-
— actualmente 

.Union Miniere"

al 
de

con- 
res- 

de 
Con-

„Anaconda Group" și „Chile Coo
per Company" care nu priveau 
deloc cu ochi buni perspectiva 
micșorării prețului cuprului pe 
piața mondială (mîna de lucru din 
Katanga fiind bineînțeles mult 
mai ieftină decît în alte părți ale 
lumii. Este inutil de a sublinia că 
grupul suedezo-american mențio
nat constituie un simplu paravan 
în spatele căruia acționează aces
te două mari monopoluri. In afară 
de cupru, Union Miniere mai con
trolează principalele rezerve de 
cobalt și germaniu (care servește 
la fabricarea de tranzistori) ale 
lumii capitaliste precum și minele 
de diamante care, de asemenea, 
prezintă multe tentații pentru mo
nopolurile americane.

Ținînd seama de toate acestea, 
scopul misiunii Cleveland apare 
cît se poate de clar. După cum la 
fel de clar reiese că trupele 
O.N.U. din Congo prin recentele 
lor operații desfășurate în Katan
ga au acționat în primul rînd în 
sprijinul intereselor S.U.A.

Sprijinite trebuie însă să fie 
forțele democratice și patriotice 
din Congo care luptă pentru o a- 
devărată independentă 
lui teritoriu congolez, 
tanga. Pentru aceasta 
ca Antoine Gizenga 
luptători patrioți să I 
din închisori și este 
pună capăt oricărei 
perialiste în Congo.

R. CAPLESCU 
comentator Agerpres

„medicamente
ROMA 30 (Agerpres).
,,In Italia farmaciile vind „și" 

medicamente". Acest titlu de ar
ticol transmis ziarului vienez „Die 
Presse" de corespondentul său de 
la Roma, pare ciudat. El este însă 
pe deplin justificat de scandalul 
medicamentelor dat în vileag în 
urmă cu două luni de Gianni 
Mazzocchi, redactor-șef al revistei 
milaneze „Quattrosoldi", și care a 
stîrnit indignare în întreaga Ita
lie. Artiaoiul ziarului relatează 
noi amănunte despre repercusiu
nile acestui scandal care pare să 
ia o și mai mare amploare după 
rezultatele ultimelor anchete efec
tuate. După ее opinia publică ita
liană a trebuit să ia cunoștință 
de faptul penibil că medicamente, 
care în fapt nici nu existau, pri
meau certificate de autenticitate 

din partea autorităților spitalicești, 
ea află acum că alte medicamen
te, interzise de multă vreme de 
autoritățile sanitare, continuă să 
fie fabricate fără nici o restricție.

De la revelațiile lui Mazzocchi. 
fost supuse controlului un număr 
de peste 300 medicamente „spe
ciale" și au fost audiați 50 de re
prezentanți ai unor firme de me
dicamente. A fost dispusă retra
gerea de pe piață a circa 70 de 
medicamente. Audierile au scos 
la iveală o serie de noi „date".

S-a constatat, de pildă, că s-au 
pus în vînzare medicamente, care 
nu au fost niciodată înregistrate, 
nici supuse controlului clinic, și 
care sînt de multă vreme inter
zise de autorități. Acesta este, de 
pildă, cazul „neotensinului" (îm
potriva hipertensiunii), fabricat de 
o firmă din Pisa. Deoarece con
ținea o substanță considerată vă
tămătoare, medicamentul nu a pri
mit autorizația de a fi comercia
lizat. De trei ani însă, firma res
pectivă continuă să 
specialitate. Un alt 
trebuia să conțină 
de vitamină A, nu
urme neînsemnate de vitamină.

au

vîndă această 
preparat, care 
300 000 unități 
conținea decît

o

împotriva înzestrării armatei canadiene 
atomicăcu arma

a întregu- 
inclusiv Ka- 
este nevoie 
și ceilalți 

fie eliberați 
nevoie să se 
influente im-

©TTAWA 30 (Agerpres).
Opinia publică din Canada se 

pronunță cu fermitate împotriva 
înzestrării armatei canadiene cu 
arme nucleare.

Potrivit știrilor 
gențiîle de presă, 
șului Toronto, a
nifestațiă împotriva 
cleare. Participanții la manifesta
ție purtau pancarte cu inscripții: 
„Poporul canadian dorește pace 
nu arme nucleare".

Secretarul Confederației sindica-

transmise de a- 
în centrul ora- 

avut loa o ma- 
armelor nu

telor din Quebec, Marcel Pepin, a 
declarat că muncitorii canadieni 
sînt împotriva acceptării armelor 
nucleare. Aceeași poziție a fost 
adoptată și de consiliile partidu
lui laburist din orașele Hamilton, 
Oakville și Ontario.

240 de cetățeni din orașul Ha
milton. reprezentînd cele mai largi 
paturi ale populației au semnat o 
scrisoare către primul ministru al 
Canadei. Diefenbaker, în care îi 
cer acestuia să respingă armele 
nucleare.
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