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Ritm mai accelerat 
de construcții pe șantiere

La preparata Lupeni

Noul ciștigă 
tot mai mult teren

Automatizarea 
funcționării unei pompe

tina din cele mai im
portante probleme rezol
vate de curînd a fost au
tomatizarea funcționării 
pompei de la cisterna dc 
colectare a apelor rezi 
duale — realizare a Con 
siliului tehnic din cadru 
preparației.

înainte vreme, la goli 
rfc* cisternelor de inter 
m*,Uari si a turnului dc 
ațJâ o cantitate aprecia
bilă de cărbune se pier 
dea, fiind purtată in Jiu

După un studiu amă
nunțit Consiliul tehnic 
al preparației a preconi
zat construirea unei cis
terne pentru colectarea 
acestor ape, iar cu ajuto 
rul unei pompe centrifu
gale cărbunele purtat de 
ape să fie redat în cir

cuitul tehnologic al pro
ducției pentru a fi recu
perat

La construirea cister
nei au muncit echipele 
conduse de Erdâsi loan 
ii David Ioan, cu con
cursul sectoarelor prepa
rare, transport și secto
rul gospodăresc, iar au
tomatizarea propriu-zisă a 
’ost realizată de către 
tovarășii Răgeni Pavel, 
Popescu Ernest. Regent 
Romulus. Întreaga lucra
re a dus la limpezirea 
apelor reziduale care se 
scurgeau în Jiu prin cis
terna de colectare. De 
asemenea, s-a realizat re
cuperarea zilnică a cca. 
20 tone cărbune precum 
și economisirea a trei 
posturi

Utilaje moderne 
în curs de instalare

In ultimul timp în secțiile preparației Lupeni teh
nica nouă își spune tot mai mult cuvîntul. După 
terminarea montării filtrului de flotație echipele de
lăcătuși au început montarea aparatelor de ungere 
automată, primite de curînd din R. S. Cehoslovacă.

Pentru determinarea de debite în sectorul de. pre
parare în curînd va fi instalată o mgrișcă hidraulică 
care poartă maica unei uzine de uti j minier mo
dern din Uniunea Sovietică. Tot în curs de mon
tare sînt și piesele componente ale ciurului de 
zonanță, piese care vor 
stalații deosebit de utile

prelungi viața acestei 
din spălătorie. ' ■ -

re- 
in-

Propuneri valoroase
Anul trecut în registrele de inovații ale cabi

netului telmie au fost înregistrate un număr de 70 
inovații. Majoritatea din acestea au adus îmbună
tățiri procesului tehnologia, au contribuit la prelun
girea vieții instalațiilor și la realizarea de economii.

Incepînd cu primele zile ale acestui an, la Cabi
netul tehnic au test prezentate noi inovații prețioa
se. izvorîte în urma propunerilor făcute în cohsfă- 
tuirite. de producție. Autorul unei valoroase inovații 
este 
sile 
dru. 
servi
barită. Gyârgy Ștefan și 
loaie Dumitru, spălători-șefi de e-

o
debitul 
baritei, 
Ioan, a
ajutorul căreia 

a lanțurilor 
de șlam se reduce șim-

I

BRIGADIERI FRUNTAȘI 
DE LA MINA URICANI

Năsăleanu Miron Bria loan
sectorul l sectorul и

Teodorescu Stancu Nicolae Ion
sectorul F sectorul I ',

Sector fruntaș pe mină

maistrul comunist Ciula Va- 
și flotatorul Sălăjan Alexan- 
Inovația acestor tovarăși va 
la reducerea pierderilor de 

Avasi-

I

Sectorul I de la mina 
Vulcan s-a situat în luna 
ianuarie în fruntea între
cerii pe exploatare, 
abatajele 
s-au dat 
mult de 
cărbune, 
ductie a 
seama i 
tivității muncii cu peste 
10 la sută fată de cea 
planificată. In toate a- 
batajele cameră ale sec
torului I s-au realizat 
randamente medii în ju
rul a 6 tone cărbune pe 
post..

Din 
1 acestui sector 

peste plan mai 
; 1.500 tone de

Sporul de pro
test obținut pe 

creșterii produc-

Minerii 
obținut rezultate frumoase 
si în privința îmbunătă
țirii calității producției. 
Cărbunele extras de ei 
în cursul lunii ianuarie 
a avut un conținut de 
cenușă cu peste 2 la 
sută mai mic față de pla
nificat.

întregul colectiv al 
sectorului I este hotărit 
ca în luna februarie să 
extragă în- plus încă cel 
puțin 1.500 tone cărbune 
de bună calitate peste 
plan. ■

din sector au

Toate forțele pentru îndeplinirea 
a planului de producție

chipă, au conceput 
menită să reducă 
clară în circuitul 
muncitor, Dumitraș 
tat o inovație cu
timpul de reparare 
înclinate 
țitor.

Printre 
cest an,
de pompă Islai loan precum 
laborantul Predoșan loan.

inovație 
de apă 
Un alt
prezen-

primii inovatori din a- 
se numără și mecanicul 

Si

©=—

întreceri de săniuțe 
si schi

cadrul Spartachiadei 
tineretului, peste 150 
și tineri din satul 
întrecut la săniuțe 

mai buni la

de iar- 
de pio- 
Iscroni 

și schi.
săniuțe

Tn
nă a 
nieri 
s-au
Printre cei
s-au dovedit Rădoi Ilie, lOvan Ma
ria, Erdei Maria și Sicoe Sorin, 
iar la schi Marinescu Dumitru și 
Bredea Eugen.

Incepînd cu acest an, am 
intrat în a doua jumătate a 
planului șesenal. In 1963 
producția de cărbune a mi
nei Aninoasa va crește cu 
circa 4 la sută. Rezultatele 
frumoase dobîndite în anul 
1962 de colectivul minei 
noastre, printre care amin
tim extragerea unei cantități 
de aproximativ 30 000 tone 
cărbune peste plan, consti
tuie un imbold pentru mi
nerii exploatării în lupta 
pentru sporirea continuă a 
producției de -cărbune. Sar
cinile de plan pe acest an 
sînt pe deplin realizabile. 
Acest lucru a reieșit odată 
cu prelucrarea cifrelor de 
plan pe 1963, cînd minerii, 
tehnicienii și inginerii ani- 
noseni, în frunte cu comu
niștii, s-au angajat să ex
tragă și să trimită indus
triei noastre, socialiste 15 000 
tone de cărbune peste pre
vederile planului și să reali
zeze economii suplimentare 
la prețul de cost de 800 000 
lei. Colectiv*1! sectorului 1

IOSIF LEDRER 
șeful minei Aninoasa

și-a fixat drept obiectiv de
pășirea planului de produc
ție anual cu 6000 tone căr
bune, iar minerii sectorului 
IV Priboi s-au angajat și ei 
să dea cu 5000 tone cărbu
ne mai mult decît planul.

In prezent, cel mai impor
tant , lucru este ca în, fieca
re sector, în fiecare brigadă, 
să se organizeze temeinic 

munca, în așa fel îneît sfîr- 
șitul acestui an să găsească 
toate sectoarele — fără nici 
o excepție — cu planul și 
angajamentele luate în în
trecerea socialistă îndepli- 
nite.

Odată cu dezbaterea cifre
lor de plan pe 1963, condu
cerea exploatării. îndrumată 
îndeaproape de comitetul de 
partid, a preconizat măsuri 
pentru îndeplinirea ritmică a 
planului de producție. Prin
tre altele. în toate sectoa
rele au fost întocmite' pla
nurile de măsuri tehnico-

îmbunătățirea ni
velului de trai ma
terial și cultural 
al oamenilor mun
cii din Valea Jiu
lui este perma
nent în grija partidului și guver
nului nostru. In ațest. scop ,s-a 
desfășurat o largă activitate , de 
construcții : a fost construit, un 
oraș nou la Uricani, iar la.Lupeni, 
Vulcan, Petroșani, Petrila, Lonea 
s-au înălțat 11 cartiere noi de blo
curi care cuprind peste 8 200. a- 
partamente care oferă condiții tot 
mai bune de, confort și de trai 
locatarilor. S-au construit peste 40 
magazine în care , consumatorii . gă
sesc cele mai noi articole produse 
de economia noastră socialistă; în 
ultimii ani s-au mai- construit ,o 
fabrică de piine, cluburi și săli 
de cultură. 5 Școli noi, complexul 
de învățămînt al Institutului. de 
mine, s-a desfășurat o largă ac
tivitate de sistematizare-și, moder
nizare a străzilor, , a rețelelor de 
energie electrică, , apă și canali
zare, care au schimbat fața aces
tui important bazin , earbonifșr.

In anul 1962,- în fața construc
torilor a stat sarcina de a realiza 
un volum de cons’-ucții social- 
culturale în valoare de 75 milioa
ne lei. Din planul valoric cons
tructorii au realizat peste 70 mi
lioane lei, adică 94 la r sută exe
cutin'! lucrări de extindere la Ins
titutul de • mine, spații comerciale, 
39 blocuri noi, corpul В de învă- 
țămînt la Institutul de mine, o 
școală de 16 clase la Vulcan, două 
complexe de deservire a populației 
prin' cooperația meșteșugărească la 
Lupeni și Petroșani. Nu aceleași 
cuvinte de laudă se pot spune 
însă despre felul cum s-au achitat 
de sarcinile avute în domeniul lu
crărilor edilitare, definitivarea lu
crărilor de amenajare urbanistică 
a cartierelor construite, îmbunătă-
țiea .alimentării cu apă a orașelor aju prevăzut se realizează în pro- 
din Valea Jiului, la lucrările de- • porție db 92 la sută iar produc- 
la cinematograful Lupeni ca și rit
mul de execuție în atacarea Jțț- 
crărilqr, ia,, casa 
tresa ni și’ 
lactate din Livezenl, unde pla
nul nu a fost realizat.

Un indice de plan foarteimpor
tant care a fost realizat în pro
porție de numai 60.5 la sută a 
fost planul fizic de predare. Cu 
toate că s-au ridicat în Valea Jiu
lui 39« blocuri, totuși nu s-a reu
șit să se finiseze și să se dea in 
folosință decît 751 apartamente din 
sarcina de plan de 1 224 aparta
mente.

Această nerealizare 
te în parte 
care nu a 
proiectant! 

la începutul 
lui, ele fiind pre
date pentru unele 
lucrări ca Braia

ing. HORATIU TAMAȘ 
vice-președinte al Sfatului 

popular orășenesc Petroșani

II Lupeni la 5 ia
nuarie, iar pentru 
Vulcan în august 
1962, Totuși, cu 
excepția blocu
rilor de la Vul- 

blocuri din Valea 
fi ’ predate în cele

luni rămase pînă

can. celelalte 
Jiului puțeau 
7 
anului de la i predarea
fiilor. Trebuia însă : să 
multă 
T.R.C.H.

preocupare 
Deva pentru

a șantierelor.
a existat preocupa- 
i o muncă susținută 
la lotul din Petrila,

АО, 
B3 cu cite 32 apar- 

căror documentație a 
la 30 martie 1962, a 
luni, iar a blocurilor

B8 din Petroșani 
fel de ce blocurile 
la Braia Lupeni, ftu 
predată la 5 iunie 

timp de execuție de

I-

la sfîrșitul 
documenta- 
existe mai 
din partea 
urgentarea

începerii lucrărilor, aducerea for
țelor de muncă necesare, organi
zarea mai bună a lucrărilor și o 
mai bună aprovizionare cu mate
riale și scule 

Acolo unde 
re și s-a dus 
— de exemplu
condus de comunistul Hafiuc Au
rel s-a reușit să se predea un 
bloc cu 30 de. apartamente în pa
tru Іцді, iar unul de 40 aparta
mente în șase luni.

Ne întrebăm pe bună dreptate, 
de ce construcția blocurilor 
B0, Bl, B2, 
tamente a 
fost predată 
durat: nouă 
B4, B5, B6,
opt luni ? . La 
E2, E1, I’ de 
documentația 
1962 deci cu
7 luni, nu au putut fi predate pî
nă la 31 decembrie 1962 și s-a pus 
mereu motivul că documentația a 
sosit tîrziu ? De asemenea, ne pu
nem întrebarea de ce cele 120 a- 
partamente de la Vulcan, a căror 
documentație a test predată cons
tructorului în decembrie 1961, a- 
bia au fost terminate în decembrie 
1962?

Cauzele sînt cele arătate mai 
sug, dar mai există și alte cauze, 
de natură organizatorică. Pe șan
tierele' Văii - Jiului efectivul me

de cliltUră Pe- 
Ja fabrica de produse

se datoreș- 
lipsei de documentație, 

fost asigurată de către 
și beneficiari încă de 
anu-

ritmică

organizatorice și planurile de 
aprovizionare cu materiale și 
scule și s-au luat măsuri 
pentru asigurarea liniei de 
front necesare volumului de 
producție planificat. Astfel, 
in trimestrul I al anului se 
va asigura intrarea în ex
ploatare a abatajului fron
tal- scurt nr. 1 din sectorul 
II, iar în sectoarele I și IV 
vor fi luate măsuri, pentru 
creșterea capacității, de pro-, 
ductie a abatajelor cameră, 
prin mărirea cimpului de, 
exploatare. In acest fel 
producția rezultată dintr-un 
abataj cameră va crește cu 
circa 220 tone cărbune, a- 
sigurînd în același timp .rit
micitatea 
semenea, 
lucrările 
abatajele 
18 de pe stratul 3, blocul 
I, din sectorul I, prin pla
sarea corespunzătoare ■ a lo-, 
curilor de muncă și. asigu
rarea unei mai bune apro-, 
vizionări cu materiale.

producției. De a- 
se vor , intensifica 
de exploatare în 
cameră nr. 17 și

tivitatea muncii planificata în pro
porție de 90 la șută. Imprăștierea 
forțelor de muncă; și așa insufi
ciente la prea multe obiective și 
axarea pe lucrările de roșu a dus 
ce-i drept la . realizarea pianului 
valoric, însă prin acesata au fost 
neglijate finisajele blocurilor ri
dicate, deci realizarea planului fi
zic, de predări. La nerealizarea pla
nului fizic a mai contribuit și ne- 
luarea de măsuri pentru asigurarea 
lucrului pe timp friguros, astfel 

constructorii au test surprinși 
începutul lunii noiembrie cînd 

venit gerul, cu blocurile neîn-

că
la
a

(Continuare în pag. 3-a)

(Continuare în pag. 3-a)

Cincisprezece 
unui vagonet 
U.R.U.M.P. s au 
ajutorul, cărora

secunde atît durează curățirea 
cu ajutorul culbutorului vibrant. La 
construit 6

.. ... _____ se "înlătură eforturile fizice ale mun
citorilor care lucrează la curățirea vagonetelor, asi- 
gurîndu-se în același timp buna folosire a parcului 
de‘ ț-agonetb. Ială-i, în clișeu," pe lăcătușii-montor £ 
Stefan Vasile si Steiner Iosif montînd unul din a- 
cesțe culbutoare.

asemenea culbutoare cu



2 sTbaguiJ koșl

drum

revedea

înțeles ? 
Pioniera

pionierii 
Petroșani 
acest nou Să-ți mai ex- 

Rădol Corne-

zece 
dat

de elevi.
ani de eînd 
învățătorului

în grabă no-

deschise, ședințe 
s-a 

bine. Sfîrșitu!

e direc- 
școlli de 8 ani ce 
700

COKCURSUL HOSTS!)
A devenit o tradiție pentru pio

nieri ca în fiecare an să se în- 
«ieaeă în eînt, joc și poezii. La fie
care început de an școlar se reor
ganizează echipele artistice, se se
lecționează cei mai buni și se în
țepe munca pentru concursul pio
nierilor.

Și noi, 
nr. 4 din 
tit pentru 
pus în scenă dansuri 
cale și dansuri maghiare, 
tele „Mărturisire" și „Buna 
toare Susana", iar echipele 
cîtatori, soliști vocali și 
mentiști au pregătit un variat și 
bogat program.

Dimineața zilei de 27 ianuarie
— ziua concursului — a fost aș
teptată cu nerăbdare, șl cu emo
ție. Aici aveam să ne dovedim ta
lentul șl felul în care ne-am pre
gătit. Pe scenă s-au perindat e- 
chipele de teatru ale detașamen
telor nr. 5 și 6, formațiile de dan
suri ale detașamentelor 1, 3, 4, 7 
și 8 și multi recitatori, soliști vo
cali și instrumentiști. De fapt so
liștii și recitatorii au fost acei 
care ne-au adus cele mai frumoa
se rezultate. Pionierele Bozero 
Stela, Anisie Anamana, Șink Eli- 
sabeta, Crăciun Elena 
na au obținut primul 
voce, iar la 
același loc 
Constanța și

Dorim să
lași sgcces și la viitoarea fază a 
concursului.

din unitatea 
ne-am pregă- 
concurs. Am 
romînești lo- 

scene- 
torcă- 

de re- 
instru-

și Lază Iri- 
loc la solo 
au ocupat

Cercelaru
recitări

pionierele 
Gagyi Adriana, 
ne bucurăm de ace-

AURELIA BLAHA
președinta unității nr. 4 Petroșani

Glasurile voioase ale copiilor ră
sunau din nou în curtea mare a 
Scolii de 8 ani din Iscroni. Ză
pada căzută din abundență în ul
timele zile le sporea și mai mult 
bucuria.

Clopoțelul însă l-a chemat la 
clasă. In așteptarea profesorului, 
fiecare își 
tițele...

— El, ai 
plic odată î 
lia, o fetiță blondă, cu ochi lu
minoși împărtășea din cunoștin
țele ei colegei Cocota Elena. Co
lega îi mulțumi Corneliei pentru 
explicații. Iși conturase bine în 
memorie lecția. A intrat în clasă 
profesorul care era în același 
timp și dirigintele clasei. Cunoș
tea bine pe fiecare elev. Acum 
răsfoia cu satisfacție catalogul. In 
minte 
acum 
sa a 
Mulți 
rămîne corigenți, iar pioniera 
cota Elena se afla .chiar în 
de repetenție.

Situația a fost analizată de 
ducerea școlii și de organizația 
de pionieri.

li revenea aceeași clasă de 
cîteva luni. Pe atunci, cla- 
V-a era o clasă 
elevi erau amenințați

mediocră.
de a 

i Co- 
prag

cou-

urmat zile întregi de mun
că perseverentă, după amieze de 
consultații, ore 
de detașament. Clasa a V-a 
schimbat mult în 
primului trimestru le-a adus ele
vilor dintr-a V-a satisfacții justi
ficate. Nici un elev n-a rămas res- 
tanțier, iar eleva Cocota Elena 
învață din ce în ce mai bine. A- 
cum întreg detașamentul de pio
nieri al ctasei a V-a este fruntaș 
la învățătură. De altfel, steagul 
de detașament frunte* pe școală 
deținut de clasa a V-a este edi
ficator In această privință. In cuvin
tele pionierului Nitor loan—de a 
menține și pe mai depatre steagul 
de detașament fruntaș pe școală cit 
și notele obținute de pionierii 
tei Romeo, Nitor loan, Șerban 
leria, Rădoi Cornelia, Voicu 
rla și alții aduc mulțumire 
ginteluj, clasei și organizației de 
pionieri din școală șl le întregesc 
încrederea în forța colectivului 
clasei a V-a

CORNEA TITU 
instructor de pionieri 

Școala de 8 ani Iscroni

©
PpegătipHe s-au terminat

La Școala medie mixtă din Pe
troșani, se desfășoară o bogata 
activitate cultural-artistică cu ele
vii.

Astfel, la începutul anului șco
lar, a luat ființă un cor format 
din 380 elevi, șl o orchestră de

8 "W”” л ■lin aceste zile la I.M.P.
8
I 10 — pe toată linia
8 Pe coridoarele Institutului de
8 mine din Petroșani mai domnește
8 animația. Pentru studenții din a-
8 nul V sesiunea
8 tinuă.
o Din amfiteatre
8 alți studenți cu
8 Acum, dintr-un amfiteatru a ie--

пёі, Cfhciofti Gheorghe, Badea Pe
tru, Decarle Oscar și Lupu loan. 
Industria minieră li așteaptă:

de examen con-

ies mereu alți și 
zimbete pe buze.

Și acum... în vacantă
Pentru studen(ff din anii I-IV 

sesiunea de examene și colocvii 
a luat siîrșit. După un semestru 
de învățătură asiduă, ei vor pe-

Ц І

Ma- 
Va- 
Ma- 
dirl-

muzică ușoară și populară cuprin- 
zînd un număr de 24 elevi. Aceste 
două formalii muzicale, au și pre
zentat spectacole in fața elevilor 
iar orchestra a acompaniat corul 
clubului sindicatelor din Petroșani, 
cu ocazia spectacolelor prezentate 
la Lupeni și Petroșani. De remar
cat faptul că atît repertoriul or
chestrei cit și repertoriul corului 
s-au Îmbogățit în ultimul timp cu 
noi lucrări printre care și frag
mente din opera „Nabucodono- 
sor" de Verdi.

In prezent, formațiile artistice 
ale școlii și-au terminat pregăti
rile în vederea concursului cul
tural-artistic al școlilor medii și 
profesionale care va avea loc în 
curtnd. După concurs, ansamblul 
artistic al școlii și-a propus să 
dea două spectacole la Petroșani 
pentru părinții elevilor și să efec
tueze patru deplasări.

îmbucurător este și faptul că 
anu’ acesta au fost mobilizați si 
atrași un număr mal mare de elevi 

activitatea cultural-artistică.

prof. IOAN GORGAN 
corespondent
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Sesiunea de examene la I.M.P. e pe sflrșite. Printre studenții 
care au încheiat această primă parte a anului universitar cu re
zultate bune se numără șl Avram Ioan șl Dan Colhan dip anui 
IV facultatea de electromecanică 
măsurători tehnice și tolerante.

(In Clișeu). Iată-i Ia examenul de

șit studentul Catargiu Eremia. Fa
ța ii radiază de bucurie. Colegii 
fac roată în jurul iui și-l asal
tează cu întrebări. Eremia răs
punde calm, satisfăcut. A primi! 
nota 10 și la cel de-al treilea 
examen. Ca și Eremia și colegul 
său de an, Sandu Hoția a obținut 
numai note de 10 la cele trei exa
mene susținute pînă acum.
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trece o vacanță frumoasă, odihni
toare, plăcută.

MuJți studenți printre care Tor- 
san Persida din anul II electro
mecanică, Păsculescu Mihai din 
anui III, Hodou loan și Tepuș 
Gheorghe din anul ГѴ electrome
canică, Alman Caro! și Chiaburu 
Victor din anul III preparare. Bor 
lullu din anul III mine care au În
cheiat sesiunea de examene nu
mai cu note de 10, se vor bucura 
din plin de frumusețile vacanței 
de iarnă.

Pe studentul Păsculescu Mihai g 
îl așteaptă In această vacanță și g 
uri alt eveniment. El va participa 5 
ea delegat al studenților din Pe- țj 
troșani la cea de-a IV-a conte- g 
rințâ pe țară U.A.S.R. g

o 
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Ultimul examen
Sludenții din anul VI se pregă

tesc pentru producție, Zilele tre
cute, ei au început examenele de 
stat și susținerea examenelor de 
diplomîi. Pînă acum și-au depus 
proiectul de diplomă mai multi 
studenți printre care Călinoiu Io-

8
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Fulgi mari 
nea roiau 
aer. Ziua se 
tompa pe neaștep
tate in inserarea 

se grăbea să-i 
locul. Covorul
promoroacă ce 

așternuse în g 
e după-amiaaii 

era țesut din fiu 
turași albi cu 

seînteieri de-o frumusețe Uimitoa
re. învățătorul Simo se opri în 
pragul ușii privind decorul nou 
ce și-l luase iarna în numai cîteva 
ore. Apoi porni primul prin o- 
mătul cu sclipiri de argint ce-i a- 
jungea mai sus de manșeta pan
talonilor. In urma' lui — ca în- 
tr-un șir indian — pășeau depu
tății care în această zi participa
seră la 
Sfatului 
noasa.

Să vă
dintre ei. $i să-l luăm pe primul: 
Simo Iosif.

învățătorul Simo s-a făcut cu
noscut aninosenilor In toamna în 
care invătămîntul pornise pe un 
nou făgaș. Avea atunci abia 29 de 
ani. Vepise împreună cu Carola, 
logodnica sa, învățătoare și ea, înso
țiți de visuri îndrăznețe. Si cu 
fiecare scară a anilor visurile prin
deau aripi. Părinții celor 80 de e- 
levi ai școlii maghiare i-au cunos
cut repede puterea și dragostea

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

cea de-a 23-a sesiune a 
popular al comunei Ani-

facem cunoștință cu unui

Lectorate

permanente a 
periodic au loc 
părinții elevilor, 
tratează diferite

Școala de 8 ani nr. 1 din Lupeni 
numără peste 1 700 de elevi. In sco
pul îmbunătățirii 
activității școlii, 
aici ședințe cu 
Aceste ședințe
teme care li ajută pe părinți să 
cunoască diferite metode de edu
care a copiilor, de ajutorare în 
pregătirea lecțiilor.

In ultimul timp, la școala noas
tră au avut loc mal multe aseme
nea referate. „Răspunderea părin
ților pentru educarea patriotică a 
elevilor" a constituit tema 
râtului prezentat la una 
dințele cu părinții de 
profesoară Florea Maria, 
feratul prezentat și din
purtate, au reieșit o seamă de lip
suri in comportarea unor elevi.

refe-
din șe- 

tovarășa
Din re- 

dis cutiile

de muncă. Și l-au ajutat cu dra
gă inimă ca împreună să modele
ze tinerele vlăstare. Azi 
torul adjunct al 
numără aproape

Se împlinesc 
aninosenii i-au 
pentru prima oară votul lor. Și 

i l-au dat cu încredere, așa cum 
cu încredere au votat propunerea 
pentru a candida și în alegerile 
din pragul primăverii acestui an. 
A clncea oară. L-au ales atunci, 
în 1953 și încrederea lor nu a fost 
dezmințită. El a fost primul care 
a chemat deputății la întrecere 
pentru înfrumusețarea circumscrip
țiilor. El a propus amenajarea so
larului pentru copii și introduce
rea iluminatului fluorescent.

Am zăbovi prea mult dacă vi 
l-am prezenta pe Șimo Iosif ca 
responsabil cu lectoratul de 
tură generală, ca redactor 
crainic al emisiunilor locale 
centrului de radioficare sau 
președinte al comisiei de împă
ciuire unde munca Iui aduce nu
mai mulțumire. Nu vom zăbei4 
nici asupra medicului din pț .a 
„învățătoarea" sau fotografului dwi 
„Titanic vals" și nici asupra chia
burului Kurta din ..Țiganii". 
Am vrea să-l cunoașteți pe Șimo 
IOsif așa cum e : harnic, priceput, 
cinstit, prezent 
dăruindu-se 
vieții noi. 
de oameni

cul- 
si 

ale 
ca

cU 
Un 
din

la orice acțiune 
totul muncii si 

om ca mii și mii 
patria noastră..

LUCIA L1CIU

pă-
oa
li-

cu părinfii
Părinții acestor elevi au recunos
cut că ei se fac vinovați în pri
mul rtnd de abaterile copiilor lor 
și s-au angajat să se preocupe 
mai mult de educația copiilor.

In cadrul altor lectorate cu 
rinții s-au prezentat referate 
„Organizarea muncii In orele
bere ale elevilor", „Păstrind cură
țenia împiedecăm rfisptndlrea bo
lilor" și altele, foarte interesante 
și folositoare. Aceste lectorate, 
organizate periodic la școala noas
tră, sînt mult apreciate de părinți. 
Ele constituie un îndreptar în ae- 
tivitatea lor de educare a copii
lor și totodată un ajutor prețios 
conduceți! școlii In activitatea 
didactică și pedagogică.

IOAN CIORTEA 
corespondent

-i.

Activitatea social-culturală
a cadrelor didactice de la școala noastră

Cadrele didactice de la școala 
noastră au 
munca de 
datoria să 
activitate 
tete care să contribuie la ridica
rea nivelului cultural al oameni
lor muncii din orașul Lupeni.

Formele activității social-cultu- 
rale la care participă profesorii și 
Învățătorii noștri sînt multiple. Ne 
vom referi doar‘la unele din ele. 
Așa de exemplu, 
ferințe ținute la 
litate, preparație, 
fost întocmite și 
cadrele didactice 
noastră. Ele au 
mult interes de 
de oameni ai muncii și urmate de 
discuții interesante. Printre aces
tea se pot enumera: „Forma, di
mensiunile și mișcarea pămîntu- 
lui" ținută de tov. profesoară Cîl- 
cic Olimpia, Ia preparația Lupeni. 
„Legătura dintre școală șt fami

lie", „Frumusețile patriei noastre"
„Aurel Vlaicu" ținute la clubul 
sindicatelor, iar la cooperativa 
„Sprijinul minier" s-au ținut con
ferințele „Despre calendar" și 
„Munca — izvor de bunăstare" de 
tovarășii profesori Rădulescu Stela 
și Papuc Adela.

O activitate intensă desfășoară 
și profesorii Mathe Ana, Ordeanu

Înțeles că alături de 
zi cu zi cu clasa, au 
desfășoare o bogată 
social-culturală, activi-

o serie de con- 
clubul din loca 
filatură etc., au 
expuse de către 
de la școala 

fost audiate cu 
un număr mare

Carola și Clor tea Ioan, în cadrul 
stației de radioficare Lupeni — 
unde in zilele de luni și vineri 
se transmite emisiunea „Viața și 
școala". In cadrul acestei emi
siuni cadrele didactice de la școa
la noastră alături de profesorii și 
învățătorii de la < 
dezbat probleme de 
educație eta.

Mulțumitoare este 
depusă de cadrele 
cadrul bibliotecii ce funcționează 
in școală (bibliotecară prof. Zaha- 
ria Marla). Spre exemplu, pe tri
mestrul I al anului școlar, biblio
teca a avut un număr de 274 ci
titori care au citit 530 volume. E- 
levii au fost îndrumați să citească 
opere care să le completeze cu
noștințele primite la clasă, să-i 
pregătească multilateral. In flecare 
lună cărțile noi apărute au fost 
prezentate cititorilor, s-au făcut 
recenzii. Pe aoridorul școlii s-a a- 
fișat graficul cărților existente în 
bibliotecă, cu numărul lor de în
registrare, astfel ca elevii să-și 
poată alege cu ușurință cărțile do
rite. In cadrul bibliotecii s-a or
ganizat pentru 24 februarie 1963 
concursul „Cine știe cîștigă" pe 
temele „Nieolae Grigorescu" șl 
„George Eneseu". In cercul de 
lectură ce funcționează aici s-au 
prezentat o serie de recenzii ale

în
o

or-

celelalte școli 
I pedagogie, de

și activitatea 
didactice în în 

și 
la 
de

mame ale elevilor noș-

Po-
An-

cărților noi apărute. Toate aces
tea s-au făcut cu sprijinul Învă
țătorilor și profesorilor.

Alături de alte activități 
școala noastră se desfășoară 
activitate intensă și pe linia
ganizației de femei. Tovarășele 
învățătoare și profesoare ca Pău- 
nescu Aneta, Sfura Silvia, Cîlcic 
Olimpia, Rădulescu Stela, sub în
drumarea organizației de femei 
din localitate, au organizat 
școală un lectorat cu femeile 
cercuri de citit. Sînt înscrise 
acest lectorat un mare număr 
femei 
trî.

In timpul vacanței de iarnă — 
în intervalul de 3—11 ianuarie — 
cadrele noastre didactice și-au a- 
dus contribuția la efectuarea re- 
censămîntului animalelor în raza 
orașului Lupeni. O serie de to
varăși ca Manta Nlcolae. LOrincz 
Francisc, Toth Elemer, 
pescu Elena. Slăvuteanu
ghel au efectuat lucrări de bu
nă calitate dovedind astfel price
pere și conștiinciozitate în aceas
tă importantă acțiune. Muncind și 
pe viitor cu tot mai mult simț de 
răspundere, cadrele noastre vor do
vedi că sint demne de încrederea 
ce li se acordă.

prof. M. FLOREA
Școala de 8 ani nr. 1 Lupeni
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Acțiuni de muncă patriotica

la Lupani de construcții pe șantiere
Baza din Livezeui a întreprin

derii de prestații și producție in
dustrială a T.R.C.H. este o unitate 
mică, dar activitatea ei se face 
simțită de la un capăt la altul al 
Văii Jiului, peste tot unde se în
tind șantiere de construcții. Co
loanele auto ale bazei, macaralele, 
betonierele, trollile și multe alte 
utilaje trimise de bază pe șantie
re, deservite de muncitori ai a- 
cestei unităti, sînt de un nepre
țuit ajutor luptei constructorilor 
de pe șantiere pentru ridicarea 
noilor cartiere de locuințe pentru 
oamenii muncii. Tot acest colec
tiv restrins, dar harnic, asigură 
șantierelor prefabricate din beton 
pentru canalizări, praf hidrofob și 

pentru acoperișuri-terasă, 
i metalice pentru scări, 

uși, vitrine la noile blo-

plăci I 
confecții 
balcoane, 
curi.

Biroul 
partid din unitate, 
secretarul ei, 
Alexandru, și-a dat seama că în
tărirea continuă a Organizației de 
bază prin primirea unui număr 
sporit de muncitori de frunte în 
rîndurile candidaților și a noilor 
membri de partid constituie o im
portantă premiză pentru mobili
zarea colectivului unității la în
deplinirea sarcinilor economice ca- 
re-i stau în fată.

Preocuparea biroului, a celor- 
**lalti membri de partid pentru în

tărirea rîndurilor organizației de 
• bază este oglindită de faptul că 
în această organizație de bază își 
fac în prezent stagiul 11 candi
dați. Patru dintre ei — muncito
rul Ioan M. Constantin, conducă
torul auto Țugui Nicolae, mecani
cul de utilaj Nagy Mihai, sudorul 
Samuilă Nichifor — au fost pri
miți în rîndul candidaților în pe- 
dioada care a trecut 
mele alegeri care au 
toamna anului trecut.

Realizările obținute 
muncii de primire se 
primul rînd muncii desfășurate de 
organizația de bază, cu activul " 
fără de partid. De flecare din cei 
18 tovarăși din activ a fost re
partizat să se ocupe — în vede
rea creșterii și educării lui' — cîte 
un membru de partid cu expe
riență. Un număr de 7 tovarăși 
din activul fără de partid au fost 
încadrați în cercul de studiere a 
Statutului P.M.R. Trei dintre a- 
cești tovarăși, sudorul Borgarn

^organizației de bază de 
în frunte cu 

tovarășul Gyorgy

Vasîle, mecanicul Burtică Sebas
tian, conducătorul auto Dinu Pa
vel — au înaintat biroului orga
nizației de bază cereri de primire 
în rlndul candidaților, iar alți to
varăși au cerut șl ei să fie aju
tați în această direcție. Au îna
intat, de asemenea, cereri de pri
mire în rîndul candidaților condu
cătorul auto Tudor Constantin, 
de a cărui formare se ocupă to
varășul Gyorgy Alexandru, precum 
si tovarășul Bizdoacă Constantin 
de a cărui educare a fost repar
tizat să răspundă membrul de 
partid Călinescu Petre.

— Munca vie de la om la om, 
acolo unde ei lucrează — aceasta 
ne-a dat posibilitatea să îmbună
tățim, în ultimele luni, munca de 
primire — spunea secretarul or
ganizației de bază. La această 
muncă au fost atrași, pe bază de 
sarcini concrete, multi membri de 
partid. In prezent, majoritatea 
muncitorilor din unitate sînt mem
bri si candidați de partid sau u- 
temiști.

Folosind din plin experiența de 
pînă acum, biroul organizației de 
bază poate lua măsuri pentru îm
bunătățirea în continuare a mun
cii de primire. Credem 
e necesar ca biroul să 
activul fără de partid, 
în unitate sînt tovarăși 
fi atrași în activ. Sînt
tul de putini, chiar foarte putini 
candidați de partid primiți din 
rîndul utemiștilor. Este știut 
organizația de tineret este o im
portantă rezervă pentru împrospă
tarea rîndurllor partidului și cu 
toate acestea doar unul din can- 
dldații primiți în ultimele luni 
este utemist. Se impune ca biroul 
organizației de bază să manifeste 
mai multă preocupare pentru con
ducerea politică a organizație! 
UTM., ca ea să desfășoare o mun- 
*e perseverentă pentru educarea 
tir erilor muncitori, pentru forma
rea lor ca oameni înaintați. întă
rirea preocupării față de îmbună
tățirea activității organizației de 
tineret va duce nemijlocit Ia 
creșterea numărului de candidați 
primiți din 
impune, de 
organizației 
posibilitatea
stagiul redus a acelor 
care se ridică la nivelul cerin
țelor.

Folosind aceste posibilități, or
ganizația de bază își va întări și 

—mai mult rîndurile, dezvoltîndu-șt 
astfel capacitatea de mobilizare a 
colectivului unității la muncă rod
nică pentru sprijinirea șantierelor 
Văii Jiului în lupta pentru reîn
noirea localităților noastre, pentru 
înfăptuirea cu succes a programu
lui sporit de construcții de locu
ințe

In sprijinul 
muncii minerilor

(Urmare din pag. l-a)

©

de la ulti- 
avut loc in

in domeniul 
datoresc in

Opereta “Vînt de libertate" 
în interpretarea artiștilor 

amatori din Petriia
Artiștii amatori din Petriia au 

pus in scenă opereta „Vînt de li
bertate" de Isac Dunaevski. Spec
tacolul prezentat în premieră 
miercuri la clubul muncitoresc din 
Petriia s-a bucurat de mult suc
ces, artiștii amatori fiind răsplă
tiți cu vii aplauze de spectatori, 
în majoritate tovarăși de muncă 
de-ai lor.

In curînd artiștii amatori din 
Petriia vor întreprinde cu opereta 
„Vînt de libertate" un turneu în 
localitățile miniere din Valea Jiu
lui.

NOj a : Defecțiune 
sau... dezinteres ?
De cîteva săptămîni locatar it 

care stau tn blocul „1 Noiem
brie" din Aninoasa au un mare 
necaz. Ori de cîte ori pornesc 
difuzoarele pentru a asculta bu
letinele de știri sau vreo emi
siune muzicală, acestea prind să 
bîriie Cum întreținerea 
de radioficare intră în 
stației de radioficare
abonații au cerut tovarășilor de 
aici să ia măsuri pentru înlătu
rarea defecțiunii. A urmat o pe
rioadă de verificare apoi difu
zoarele au amuțit definitiv. Acum 
locatarii din blocul „7 Noiembrie" 
se întreabă E oare din nou vreo 
defecțiune seu e vorba de dezin
teres din 
lucrează

rețelei 
atribuția 

Aninoasa,

partea tehnicienilor care 
la stafie f

grup de locatari, blocul
Noiembrie'1 Aninoasa

Insă că 
lărgească 
deoarece 
care pot 

încă des-

rlndul utemiștilor. Se 
asemenea, ca biroul 
de bază să studieze 
primirii In partid cu 

candidați

și clădiri șocial-culturale.

I. BRANEA
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Pentru a veni în sprijinul mun- 1 
cii minerilor și a ajuta sectorul 
de transport al exploatării in a- . 
sigurarea locurilor de muncă cu J 
vagonetele necesare, organizația 
de partid din sectorul IX electro
mecanic de la mina Lupeni a Ini
țiat zilele trecute o acțiune de 
muncă voluntară pentru curăți
rea vagonetelor înghețate. La ac
țiune au participat aproape St de ( 
muncitori din sector. Cu acest < 
prilej ei au curățat peste 400 de ' 
vagonete de cărbunele înghețat 1 
pînă la jumătate iar cu cărbunele 
rezultat de la curățire au tacăr- | 
cat alte 
au fost 
minei.

S-au 
bit comuniștii , Drăghici Dănilă, 
Gavrilă loan, Stolț Tiberiu, Botar 
Iosif, candidatul de partid Dobal 
Ștefan precum șl utemlștii Crl- 
șan loan, Văcaru Petru, Nlcoară 
Constantin și alții.

Acțiunea întreprinsă de mun
citorii electro-mecanici în spriji
nul desfășurării transportului mi
nier continuă.

peste 100 vagonete care 
trimise spre cui but oral

evidențiat in mod deose^

4

FLOREA FLOREAN
corespondent

Primele tone 
de fier vechi

Gerul și zăpada n-au putut 
opri preparatorii petrileni de la 
acțiunea de colectare a 
г echi.

Ca și în cursul anului 
acest an preparatorii
sir.: hotăriți să participe cu en
tuziasm la colectarea herulul

fierului i

1962, în \ 
petrileni J

<
■:

i

?
(
f
)

>>
{ yechi din incinta preparației.
у Primii pași au și tost tăcuți. Nu- \ 
) mat intr-o singură zi, echipa con-4

dusă de tov Drăgan Ioan de la
л
i; dusă de tov Drăgan Ioan de la 
!) secția gospodărire a preparației a 
I colectat 13 500 kg. fier vechi care 
{ a fost expediat la Hunedoara.

>:j
>

Tof acestei echipe ii revine 
meritul de a fi colectat 3.730 kg 
fontă

In acțiunea de colectare a fie
rului vechi și-au înscris numele 
printre cei evidențiați tovarășii 
Gorlci 
Albii,

citise, cu terasele acoperișurilor 
neizolate și fără încălzire în apar
tamente de la centralele termice 
sau prin sobe, fapt ce a făcut 
ca in lunile noiembrie și o parte 
din decembrie să nu se poată face 
tencuielile interioare, zugrăveli, 
vopsitorii și finisaje în blocurile 
ce trebuiau predate.

Despre toate aceste lipsuri s-a 
atras din timp atenția construc
torilor atît prin analizele făcute 
de Comitetul orășenesc de partid 
ta plenarele sale, cît și de Comi
tetul executiv al Sfatului popular 
orășenesc Petroșani prin îndrumă
rile și indicațiile (late eu ocazia 
deselor vi2ite pe șantiere. Dar con
ducerile șantierelor nu au tinut cont 
și nu au respectat în totalitate 
indicațiile primite.

Beneficiarul a tras .serioase în 
vățăminte din lipsurile care au 
existat in anul trecut și a luat 
din timp măsuri pentru ca lipsu
rile să nu se repete In 1963. încă 
la 31 decembrie 1962 exista pro
curată documentația pentru 90 la 
sută din valoarea lucrărilor pen
tru acest an, dispărînd astfel mo
tivul principal invocat de cons
tructori pentru nerealizările ce le 
aveau an de an. Se pare insă că 
nu aceleași învățăminte le-a tras 
conducerea T.R.C.H. Deva și cu 
conduct! ile șantierelor din Valea 
Jiului. Efectivele de muncitori, 
cauza principală a nerealizărilor 
din anii trecuti, sînt și In prezent 
abia jumătate din necesar. Ba mai 
mult, sînt muncitori calificați (zi
dari, dulgheri, tencuitori, zugravi, 
instalatori) t-ărora nu Ii s*a asi
gurat front de lucru și materiale 
în special pentru instalații si care 
din această cauză sînt trimiși în... 
concediu. In acest timp, nu se 
atacă lucrările la blocurile pre
văzute în plan la Vulcan, Lupeni, 
Petroșani, sau lucrările de canali
zări, rețele de apă, canale ter
mice, școală, complexul comercial 
de la Lupeni și altele. Și lucrările 
începute stagnează mai cu seamă 
blocurile de la Vulcan, Lupeni, 
cinematograful Luperi, casa de 
tură Petroșani, conducta 
Jieț-Petroșani, rețele de 
peni etc.

Constructorii 
leagă că orice 
poate recupera 
tructii trebuie
toate lunile anului. Iarna, se pot 
executa și e bine să se execute, 
lucrările 
nalizare, 
mice ca 
face in
•i finisaje de o 
și cu un coat 
iarna.

Planul valoric 
1963 este de aproape 100 000 000 
lei din care construcțil-mnotaj

la 
lei 
ca 
tn

88 500060 Iei, deci cu 17 la sută 
mai mare decît în 1962. Numai 
locuințe planul e de 72 000 000 
deci cu 45 la sută mal mare 
în 1962. Vor trebui construite
total 1 436 apartamente din care 
la Petroșani 399, la Petriia 50. 
la Aninoasa 64, la Vulcan 375, iar 
la Lupeni 550. Pe lingă aceste a- 
pertamente o sarcină importantă 
a constructorilor este de a preda 
și apartamentele restantă din 1962. 
Deci în 1963 vor trebui date In 
folosința oamenilor muncii din 
Valea Jiului circa 2 000 de apar
tamente.

Sarcina este mare dar pentru în
deplinirea ei au fost asigurate 
condițiile necesare. Rămîne doar 
ca conducerile șantierelor să asi
gure efectivele necesare de mun
citori pentru realizarea plamriui- 
Se cere însă și o bună organizare 
a lucrărilor, atacarea imediată a 
tuturor obiectivelor, organizarea 
lucrului în schimburi la lucrările 
de săpături și betonare, aprovizio
narea ritmică cu materiale, cali
ficarea muncitorilor, ridicarea ca
lificării tuturor cadrelor de cons
tructori pentru a se obține lucrări 
de calitate. Trebuie să se pună 
mai mare accent pe mecanizarea 
lucrărilor grele, pe aplicarea pe 
scară mai largă a muncii mecani
zate, pentru creșterea productivi
tății muncii peste sarcina planifi 
cată. Conducerii T.R.C.H. Deva îî 
revine sracina să asigure din timp 
și în cantități suficente materia
lele necesare lucrărilor și o mai 
bună îndrumare a colectivelor 
șantierelor din Valea Jiului.

--- o---

de 
apă

cul- 
apă 
Lu-

să înte-trebuie
zi pierdută nu se 
ușor, iar în cons- 
folosite din plin

Ioan, Borcoci Iosif, Maieu t 
Jura Pantilie, Gross Iosif, }

CONSTANTIN BADUȚA 
EMIL! AN DOBOȘ 

corespondenți

-.iii.'-

de fundații și zidării, ca
retele de apă, canale țer- 
apot vara să se poată 
condiții optime tencuieli 

calitate mai 
mai redus

bună 
dectt

la investiții pe

Toate forțele pentru îndeplinirea ritmică 
a planului de producție

(Urmare din pag. l-a)

Concentrîndu-și eforturile prin
cipale spre creșterea continuă a 
productivității muncii, conducerea 
minei Aninoasa va acorda în a- 
cest an mai multă atentie extin
derii mecanizării în abatajele ca
meră. In cursul anului, în sectoa
rele minei vor fi introduse noi 
transportoare blindate, se va ex
tinde mecanizarea încărcării ste
rilului și a cărbunelui în galerii 
prin utilizarea mașinilor de încăr
cat și a reîncărcătoarelor cu ban
dă, iar în blocurile I și II de pe 
stratul 18, va fi introdus plugul 
pentru tăierea cărbunelui. Prin 
folosirea transportoarelor blindate 
în abatajele frontale orizontale de 
pe stratul 3, cu mutarea fără de
montare, productivitatea muncii va 
crește cu circa 20 la sută, iar prin 
eșalonarea operațiunilor de puș- 
care în abataje, printr-o bună a- 
provizionare a locurilor de mun
că cu vagonete și materiale, co
lectivul exploatării noastre s-a 
angajat să realizeze în 1963 un 
randament mediu de 1,288 tone 
cărbune pe post

Experiența acumulată de. mine-

activității noastre îl 
in prezent mobilizarea 
colectiv la îndeplinirea 

obiectivelor propuse, 
privință conducerea ex-

rii aninoseni ne arată că există 
toate condițiile ca angajamentul 
nostru să fie îndeplinit. Obiectivul 
central al 
constituie 
întregului 
ritmică a 
In această
ploatării a primit un ajutor sub
stantial din partea comitetului de 
partid de la mină, care, la baza 
muncii politice de masă, ca și a 
întregii activități a organizațiilor 
de partid, a pus obiective con
crete, care sînt cunoscute în fie
care sector. Folosind variate for
me діе muncii 
organizațiile de 
că sarcinile de 
gajamentul luat 
numai dacă se
fiecare sector, la fiecare front de 
lucru, să se asigure îndeplinirea 
ritmică, decadă cu decadă, a pla
nului.

Drept rezultat al muncii poli
tice desfășurate de organizațiile de 
partid, al măsurilor tehnico-orga- 
nizatorice luate, numărul brigăzi
lor care-și îndeplinesa zi de zi 
planul a crescut decadă cu deca-

politice de masă, 
partid au arătat 
producție și an- 
pot fi înfăptuite 

iau măsuri ea in

dă. De exemplu, în luna ianuarie 
a. c. au luat parte ia întrecerea 
socialistă peste 50 de brigăzL Pu
tem spune că marea parte din ele 
și-au realizat ritmic planul de pro
ducție. In acest fel colectivul 
minei noastre a extras în cursul 
lunii ianuarie a. c, mai bine de 
1000 tone cărbune de calitate pes
te prevederile planului de pro
ducție. La succesele dobindite o 
contribuție de seamă au adu«-o 
minerii din brigăzile conduse da 
comuniștii Gal Franeisa, 
Ioan, Cristea Aurel și 
Enache din sectorul I, 
dalbert din sectorul II, 
Francisc, din sectorul
Moisiu Remus, $tet Petru, din sec
torul ÎV Priboi și alții care în 
prima lună a anului au trimis la 
ziuă intre 50—500 tone cărbune 
peste sarcinile de producție. 1

Sub eonducerea comitetului de 
partid, colectivul minei Aninoasa 
este hotărît să nu precupețească 
nici un efort pentru îndeplinirea 
ritmică a sarcinilor de producție, 
pentru asigurarea industriei noas
tre socialiste «u cantități sporite 
de cărbune de bună calitate.

Zilele acestea a avut loc adu
narea de dare de seamă-și alegeri 
a grupei sindicale nr. 8 din cadrul 
secției mecanice a U.R.U.M.P. In 
această adunare s-a analizat pe 
larg felul cum s-a ocupat grupa 
sindicală de buna organizare și 
desfășurare a întrecerii socialiste.

S-a scos în relief faptul că la 
baza întrecerii socialiste ce a cu
prins pe tott membrii grupei sin
dicale au stat obiective concrete 
ca: îndeplinirea și depășirea zil
nică a sarcinilor de plan, reduce
rea la maximum a rebuturilor șl 
executarea de lucrări de bună ca
litate .

Participants la întrecere au fost 
ajutat! de activul grupei sindicale 
si de maiștri în realizarea anga
jamentelor luate în întrecere. A 
fost asigurată aprovizionarea lo
curilor de muncă cu piesele și 
materialele necesare, majoritatea 
strungarilor au fost îndrumați și 
ajutați să participe la cursurile de 
ridicare a calificării. De asemenea, 
s-a organizat îndrumarea strunga
rilor cu o mai slabă pregătire pro
fesională, de către cei mai buni 
cum sînt tovarășii Măciucă Florea, 
Cojoacă Dumitru, Konyal Iosif. 
Ionică Viorel, Haring Francisc 
Toate aceste acțiuni au contri
buit ca lună de lună rezultatele 
obținute în Întrecerea socialistă 
să fie tot mai frumoase.

Participanțli ia discuții au 
pus să se acorde o atenție 
mare prezentării și difuzării 
tli tehnice în cadrul grupei 
dicale și să se organizeze
vorbiri tehnice și de specialitate, 
ca astfel să se lărgească orizon
tul muncitorilor strungari pentru 
a putea 
trecerea

pro- 
mal 
căr- 
sin- 

con-

David 
Anghelută 
Kibedi A- 
Schneider 
III Piscu,

obține noi succese în în- 
sociallstă.

IOAN BERTOTI 
corespondent
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brigadă harnică
în primele două decade ale 

lunii ianuarie brigada condusă ae 
comunistul Guță Nicolae din sec
torul V al minei Lupeni și-a depă
șit randamentul pe post în medie 
cu 23 la sută. De asemenea, prin 
repartizarea judicioasă a găurilor 
de pușcare pe ort în așa fel îneît 
pușcătura să rupă cit mai mult 

din cărbune, brigada a realizat în
semnate economii la exploziv. Căr
bunele dat de brigadă este de ba 
nă calitate.

O
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Pregătiri în vederea 
festivităților de la Volgograd

VOLGOGRAD 31 (Agerpres). — 
TASS transmite:

La Volgograd continuă să eo- 
eeaseă eroii bătăliei de la Volga 
cara vor participa la festivitățile 
consacrate celei de a 20-a aniver
sări a victoriei trupelor sovietice. 
Printre cei care au sosit în acest 
oraș se află generalul colonel 
Rodimțev, de două ori Erou al 
Uniunii Sovietice, comandantul 
glorioasei divizii a 13-a de gardă 
și un grup de foști luptători a- 
parținînd acestei divizii.

In vederea festivităților, Muzeul 
central al armatei sovietice a tri
mis la Volgograd, 15 steaguri de 
luptă ale diviziilor care au parti
cipat la bătăliile de pe malurile 
Volgăi.

-=©=—

Dezvoltarea colaborării 
între R. A. Yemen 

și R.A.U.
ADEN 31 (Agerpres).
Citind o știre a postului de ra

dio Sanaa, corespondentul din A- 
den al agenției Reuter anunță că 
Dreședintele Republicii Arabe Ye
men, As-Sallal, a avut o întreve
dere cu mareșalul Abdel Hakim 
Amer, comandantul suprem al 
forțelor armate ale R.A.U., în le
gătură cu o serie de probleme pri
vind relațiile dintre cele două 
țări. In cursul discuțiilor s-a a- 
bordat problema situației de la 
frontierele Yemenului cu Arabia 
Saudită și dezvoltarea colaborării 
dintre cele două țări.

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

Negocieri infructuoase în problema 
formării noului

V1ENA 31 (Agerpres).
Cancelarul federal al Austriei, 

Alfons Gorbach, care a fost în
sărcinat cu formarea noului cabi
net, a avut o întrevedere la 30 
ianuarie cu președintele Austriei, 
A. Schărf, pe care l-a informat că 
eforturile sale de a forma o nouă 
coaliție guvernamentală au eșuat.

Agenția Reuter menționează eă 
această declarație a lui Gorbach 
survine după nouă săptămîni de 
negocieri infructuoase purtate în
tre cele două partide principale 
din Austria — populist și socialist.

Impasul la care au ajuns trata
tivele este datorat, potrivit rela
tărilor presei, pe de o parte pre
tențiilor ridicate de partidul popu
list de a se acorda unui îepre-

—©=-

Viena:

O hetarire judecâtoreasta 
care pfoioacă indignare

VIENA 31 (Agerpres)
Tribunalul din Viena a hotărît 

să se acorde criminalului nazist 
Robert Werbelen cetățenia aus
triacă. Timp de 14 ani, fostul ge
neral SS, Werbelen, s-a ascuns în 
Austria sub un nume fictiv. In 
anul 1947 un tribunal belgian l-a 
condamnat la moarte în contu
macie pentru fărădelegile săvîrși- 
te în timpul cît a comandat uni 
tățile SS de ocupație din Belgia 
Mîinile lui Werbelen sînt pline 
de sîngele a sute de antifasciști 
belgieni care au luptat cu curaj ■ 
pentru eliberarea Belgiei de sub 
hitleriști.

In aprilie anul trecut antifas
ciștii austrieci au dat de urma 
asasinului si l-au demascat. Sub 
presiunea opiniei publice, Werbelen 
a fost arestat, însă nu a fost pre
dat tribunalului belgian. Dimpotri
vă, criminalul nazist a cerut să 
i se acorde cetățenia austriacă șl 
a obtinut-o odată cu eliberarea 
din închisoare.

Hotărîrea tribunalului din Vie
na a stîmit îngrijorarea și indig
narea opiniei publiee democrate 
din țară.
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Nehru: „Sînfem pentru reglementare 
pe cale pașnică"

h
In subcomisia O.N.L. pentru 

problemele discriminării rasiale
DELHI 31 (Agerpres).
„Ne pronunțăm împotriva răz

boiului și sîntem pentru regle
mentarea pe cale pașnică a tutu
ror litigiilor", a declarat primul 
ministru al Indiei, Nehru, la un 
mare miting de la Delhi consa
crat memoriei lui Mahatma Gandhi

-------- e--------
Canada nu va achiziționa 
arme nucleare americane

WASHINGTON . 31 (Agerpres!
Intr-o declarație dată publicită

ții la 30 ianuarie de Departamen
tul de Stat al S.U.A. se anunță că 
In cadrul tratativelor, desfășurate 
timp îndelungat între Statele Un> • 
te și Canada, în vederea punerii 
ia dispoziția forțelor armate cana
diene a focoaselor nucleare ame 
rlcane, nu s-a ajuns Ia un acord

Opinia publică din Canada a 
manifestat In ultima vreme o a-

------------ 3-------------

Scopul vizitei lui Frey in Spania
PARIS 31 (Agerpres).
După cuiți anunță, agenția France 

Presse, Ia 30 ianuarie ministrul a- 
facerilor interne al Franței, Roger 
Frey, și-a încheiat vizita oficială 
la Madrid. In cursul vizitei, Frey 
a purtat tratative cu ministrul a- 
facerilor interne al Spaniei, Ca
milo Alonso Vega, șî cu ministrul

guvern austriac
zentant de-aî său postul de mi
nistru al afacerilor externe, care 
pînă la alegerile din noiembrie 
anul trecut a fost deținut de re
prezentantul partidului socialist, 
precum și cu privire la transmite
rea în proprietate privată a unei 
părți a întreprinderilor naționali
zate. Pe de altă parte, fiecare din 
partenerii coaliției desfășoară se
parat tratative de culise cu „par 
tidul austriac al libertății", care 
are o orientare neonazistă în sco 
pul de a-I atrage de partea lor.

TOKIO. — Narita, secretatul 
general al Partidului Socialist din 
Japonia, a cerut demisia cabinetu
lui Ikeda.

Analizînd politica internă și ex
ternă a guvernului japonez, con
ducătorul Partidului Socialist din 
Japonia a declarat la o conferin
ță de presă din orașul Nagoja 
că politica actualului guvern se 
răstrînge in mod funest asupra si
tuației oamenilor muncii.

LONDRA. — Incepînd cu anul 
1948, Anglia a cheltuit aproxima
tiv un milion de lire sterline 
pentru crearea armei sale nucle
are, a declarat la 30 ianuarie mi
nistrul de război, Thorneycroft, 
răspunzînd la întrebările membri
lor parlamentului în legătură cu 
creșterea cheltuielilor militare în 
Anglia. Răspunzînd la întrebarea 
deputatului laburist Zilliacus, Thor- 
neycroft a declarat că este de aș
teptat o sporire a bugetului mili
tar englez.

WASHINGTON. — ba 30 ianua
rie ministrul de Război al S.U.A. 
R. Mc Namara, a luat cuvîntul 
la ședința Închisă a comisiei pen
tru problemele tortelor armate a 
Camerei Reprezentanților a Congre
sului american. El a informat des 
pre planurile prezente și viitoare 
ale Statelor Unite în domeniul 
militar și a argumentat alocările 
bugetare destinate scopurilor mi
litare pe exercițiul financiar 
1963-1964. Mc Namara a expus

Я
Referindu-se la politica de co

existență pașnică promovată de 
Uniunea Sovietică, Nehru a spus: 
„Rusia este împotriva războiului, 
lntrueît un război astăzi ar însem 
na un război nuclear care ar 
pustii Europa șl întreaga lume".

ntudine tot mai ostilă față de po 
sflSilitatea achiziționării de arme 
nucleare americane. După cum 
menționează agenția Reuter chiar 
și în Camera Comunelor a Cana
dei în dezbaterile care au avu* 
ioc recent mai mulți deputați și-au 
manifestat nemulțumirea față de 
„presiunile exercitate de S.U.A 
asupra Canadei pentru a o deter 
mina să accepte arma nucleară".

afacerilor externe, Castiella. Frey 
a fost primit, de asemenea, de 
către dictatorul Spaniei, Franco.

După cum reiese din comuni
catul comun dat publicității la 
siîrșitul vizitei, părțile au proce
dat la un schimb de păreri în le
gătură cu relațiile dintre cele 
două țări.

După cum subliniază presa fran- 
chistă, vizita lui Frey a urmărit 
si un alt scop. Potrivit ziarului 
„Ya”. Spania este preocupată în 
prezent de înjghebarea unei axe 
„Paris—Bonn—Madrid", care să a- 
propie Spania mai mult de 
N.A.T.O. și eventual de piața co 
mună. Pe această temă, după cum 
relatează agenția L'Union Francalse 
dTnformation, ziarul spaniol 
„A.R <?." salută „apropierea Spa
niei de țări atît de influente cum 
sînt Franța și R.F.G. Cotidianul 
„Ya" cere fățiș Franței și Germa 
niei occidentale să includă Spania 
în tratatul de colaborare încheia» 
recent între aceste două țări 

congresmenilor programul înarmă
rilor și a cerut totodată ca a- 
liații europeni ai S.U.A. să ia a- 
supra lor o parte mai mare din 
cheltuielile militare.

NEW YORK. — După cum a 
anunțat Consiliul național pentru 
problemele securității circulației 
în anul 1962 în urma accidentelor 
de automobil în S.U.A. și-au gă 
sit moartea 41 000 de americani 
iar 1,5 milioane au fost răniți.

ROMA. — In urma unei lupte 
susținute muncitorii agricoli I- 
talieni au obținut victoria: Consi
liul de Miniștri a fost nevoit să a- 
ccepte o serie de măsuri menite 
să îmbunătățească situația mun
citorilor agricoli.

BIERUT. — La 30 ianuarie a a- 
vut loc prima ședință a primei 
Adunări Naționale din istoria Ku
weitului.

In fața membrilor parlamentului, 
printre care și 16 membri ai no
ului cabinet (11 din el sînt mem
bri ai familiei regale ), a rostit o 
cuvîntare de salut conducătorul 
Kuweitului. emirul Abdullah As 
-Salim As-Sabah.

HAVANA. — La Havana a a- 
vut loc recent o adunare festivă 
a reprezentanților vieții publice 

din capitala Cubei, consacrată ce
lei de-a 110-a aniversări a nașterii 
iui Jose Marti

TOKIO. — In cadrul alegerilor 
pentru adunarea municipală a o-

NEW YORK 31 (Agerpres).
După cum relatează agenția Reu

ter, la 30 ianuarie subcomisia 
O.N.U. pentru problemele discri
minării rasiale a adoptat un pro- 
led de declarație în care con
damnă născocirile cu privire Ia 
superioritatea rasială și le cali
fică drept „false din punct de ve
dere științific, condamnîndu-Ie din 
punct de vedere moral, nejuste șl 
periculoase din punct de vedere 
social".

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

Declarația lui Macmillan în legătură 
cu eșecul tratativelor de la Bruxelles

LONDRA 31 (Agerpres).
Guvernul francez a suspendat 

fără șovăire și destul de brutal 
tratativele cu privire la aderarea 
Angliei la piața comună, a de
clarat primul ministru Macmillan 
care a luat cuvîntul la 30 ianua
rie la posturile de radio și tele
viziune. De ce au eșuat tratati
vele de la Bruxelles și ce acțiuni 
urmează să întreprindă Anglia în 
situația creată — acestea au fost 
în general problemele tratate în 
cuvîntarea lui Macmillan.

„Ceea ce s-a petrecut ieri la 
Bruxelles, a constatat cu tristețe 
Macmillan, a fost prost pentru 
noi, prost pentru Europa și prost 
pentru întreaga lume liberă (adi
că lumea capitalistă — N.R.)". Pre
mierul englez a expus din nou 
motivele de care s-a călăuzit An
glia cînd a hotărît să adere la 
piața comună. Macmillan a decla
rat că „Anglia a vrut să lichide
ze scindarea Europei", dar ceea 
ce s-a petrecut în ultimele cîteva 
săptămîni a provocat de fapt- o 
scindare între țările Europei. Mac
millan a acuzat guvernul Franței 
că privește înapoi și nu înainte. 
El a acuzat Franța că intențio
nează să domine Europa.

După părerea lui Macmillan, 
Franța a făcut să eșueze tratati
vele de la Bruxelles deoarece a 
existat o perspectivă reală a în
cheierii lor cu succes. Cînd a de
venit clar că problemele litigioa
se rămase pot fi rezolvate foarte 
rapid, a declarat el, atunci gu
vernul francez a încetat tratati- 

rașului Komoro (prefectura Naganoj 
pentru prima oară a fost ales de
putat un candidat al Partidului 
Comunist din Japonia, și anume 
muncitorul comunist Amagasa Ta- 
dahisa.

LONDRA. — La 30 ianuarie □ 
sosit la Londra primul ministru 
al Danemarcei, Krag, care va du
ce tratative cu primul ministru 
Macmillan și ministrul afacerilor 
externe al Angliei, Ноте.'

PARIS. — „Indurăm foametea!", 
scandînd aceste cuvinte 2 000 de 
studenți din Marsilia au străbătut 
la 30 ianuarie strada principală 
a orașului.

MONTE CARLO. — O nouă 
expediție în domeniul explorărilor 
submarine, este pregătită la Monte 
Carlo de către cunoscutul ocea- 
nograi francez, Jacques Yves Cou
steau. Expediția, la care vor par
ticipa 50 de persoane și care va 
avea ioc în Marea Roșie, va per
mite unui număr de zece oameni 
să trăiască timp de două luni 
într-un veritabil „sat submarin". 
In acest sens, vor fi lansate în 
apă trei „case" care vor conține 
materialul necesar explorărilor sub 
2 000 de metri.

BONN. — Purtătorul de cuvîut 
oficial al guvernului federal, Кап 
Gunther von Hase, a declarat în 
cursul zilei de 30 ianuarie că 
cabinetul vest-german s-a pronun
țat în favoarea ratificării cît mal 
rapide a tratatului franco-vest-ge,- 
man de către Bundestag.

'І?
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Proiectul de declarație arată «B 
discriminarea rasială „constituie o 
încălcare flagrantă a Cartei 
O.N.U.". El cere statelor membre 
ale O.N.U. să dea imediat curs 
declarației și „să depună eforturi 
susținute pentru a preîntîmpina 
discriminarea In domeniul dreptu 
rilor politice, al religiei, educa
ției, închirierii de locuințe și ab
cesului în localurile publice".

vele fără nici o șovăire și într-un 
mod destul de brutal.

Primul ministru al Angliei s-a 
ocupat apoi de problema — ce tre
buie să întreprindă acum Anglia. 
Macmillan a recunoscut, de fapt, 
că guvernul englez a fost luat 
prin surprindere de desfășurarea
evenimentelor de la Bruxelles și 
a declarat că nu dispune acunj.’ 
„de un plan concret de alterne-)-* 
tivă" cu privire la acțiunile vii
toare ale Angliei.

Macmillan a preconizat doar 
„acțiuni creatoare și constructive, 
și nicidecum vindecătive". El a 
vorbit despre necesitatea colabo
rării continue cu celelalte țări din 
lume, cu țările Commonwealthului
și cu Statele Unite.

Macmillan a spus în continuare 
că ar trebui ca țările Common
wealthului, ale Europei, Americă 
și țările membre ale Asociației 
Europene a Comerțului*- liber să 
înceapă tratativele în problema 
reducerii tarifelor comerciale.

Macmillan a negat că Anglia 
s-ar afla în lața iniei perspective 
sumbre.
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FAPT „ГОШЕ REGRETABIL"
WASHINGTON 31 (Agerpres).
„Statele Unite consideră ca 

foarte regretabil eșecul tratative
lor pentru intrarea Marii Britanii 
în Comunitatea Economică Euro
peană" — a declarat la 30 ianua
rie L. White purtător de cuvînt 
al Departamentului de stat al 
S.U.A. EI a arătat că S.U.A. vor 
continua eforturile pentru întări
rea Comunității atlantice pe linia 
întăririi N.A.T.O.. creării forțelor 
nucleare multinaționale, a desfiin
țării piedicilor ridicate în calea 
pătrunderii mărfurilor americane 
pe piețele Europei occidentale.
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Sîîrșitul tratativelor 
privind Euratomul

BRUXELLES 31 (Agerpres).
Agenția France Presse anunță 

că eșecul negocierilor privind a- 
derarea Angliei Ia piața comună 
a însemnat în fapt și sfîrșitul tra
tativelor privind Euratomul. Ci
tind un comunicat al comisiei Eu
ratom, dat publicității la Bruxelles, 
agenția France Presse subliniază 
că in urma situației create la 29 
ianuarie prin întreruperea nego
cierilor privind aderarea Angliei 
la Comunitatea economică vest- 
europeană, orice continuare a ne
gocierilor cu Marea Britanie pe 
olanul Comunității europene a e- 
nergiei atomice a devenit impo
sibilă

_=0=_

Deficit —
389 miliarde lire

ROMA, — Consiliul de Miniș
tri al Italiei a aprobat bugetul 
preliminar al țării pe anul 
1963-1964. La capitolul cheltuieli 
proiectul de buget prevede suma 
de 5 654,3 miliarde de lire iar la 
cel al veniturilor 5 265,3 miliarda 
de lire. Astfel deficitul prevăzut 
se ridică la suma de 389 miliarda 
lire. i
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