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Pregătiri pentru alegeri

S-au încheiat propunerile 
de candidați

La mina Vulcan

Activitatea posturilor utemiste de control 
trebuie îmbunătățită

în comunele 
raionale din 
s-au fnehebf 

candidați
alegerile în sfa- 

populare din 3 
In Valea Jiului 
noile alegeri în

șelor raionale și !56 
candidați pentru sfaturi
le populare comunale.

La cele 111 adunări 
populare care au avut 
loc pentru desemnarea 
candidaților, au 
pat peste 21 800 
din care 900 au 
vîntul, susținînd 
dură candidații
spre a fi aleși drept de- 
pjtați în sfaturile popu
lare.
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De curînd, 
și . orașele 
Valea Jiului 
propunerile de 
pentru 
turile 
martie, 
pentru
organele locale ale pute
rii de stat au fost pro
puși în total 424 candi
dați, din care 2 pentru 
sfatul popular regional 
266 candidați pentru sfă
tui: țe populare ale ora-

--- --- -

„Candidatul nostru*

partici- 
cetățeni 
luat cu- 
cu căi- 
propuși
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Pînă nu demult, Ghio
ancă Sabin conducea o 
brigadă fruntașă împre- 

obținuse 
în reali- 
Cu citva 
comitetul

una cu care 
multe succese 
zarea planului, 
timp în urmă,
de partid al minei Lu- 
peni i-a dat o sarcină dc 
răspundere — conduce
rea brigăzii ce deserveș
te plugul, un utilaj mi
nier modern. La această 
brigadă lucrurile nu stă
teau prea bine. Oamenii 
se deprindeau gteu cu 
mînuirea plugului. Preo
cupate exista din partea 

f lor, dar fostul șef al 
) brigăzii nu se achita ca 

răspundere de munca în
credințată, dovedea lip
să de spirit organizato
ric Lui Ghioancă îi pă
rea rău să-și părăsească 
ortacii cu care muncise 
pînă atunci. A acceptat 
totuși să preia noua bri
gadă. înțelegea că acest 
lucru este în interesai 
minei. După trei luni 
rezultatele au început să 
se arate. De la un ran
dament 
cărbune
a ajuns 

' de 6,24

circumscripția 
nr. 7 din Lu-

cu iața îmbu-
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Printre cei mai fineri, dar și cei mai harnici mun
citori ai secției mecanice de la U.R.U.M.P. se numără 
și strungarul Ștern Iosif care a terminat școala pro
fesională numai anul trecut. Iată-1 în clișeu, execu- 
tînd o piesă necesară coliviilor de la puțurile de 
extracție ale minelor.
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de 1,88 tone de 
pe post brigada 
Ia un randament 
tone

Pe lingă 
rodnică din 
brigadierul se preocupă

îndeaproape și de trebu
rile obștești, lucru pen
tru care se bucură de 
stima cetățenilor din 
cartier. De curînd mine
rul fruntaș Ghioancă Sa
bin a fost propus can
didat în 
electorală 
peni.

Modest,
jorată de emoție, Ghi-an- 
că Sabin îi asculta cu a- 
tenție pe vorbitori. Du
pă ce mulțumi pentru 
încrederea acordată, el 
se îndreptă spre casă. 
Pe drum îi mai răsunau 
parcă în urechi vocile 
vorbitorilor. Parcă-l au
zea și atunci pe Opres- 
cu Gheorghe cum spu
nea : „li cunosc pe tova
rășul Ghioancă ca pe un 
om care ne face cinste. 
E fruntaș in producție, 
muncește cu mult elan 
și-și mobilizează ortacii 
la mărirea producției de 
cărbune. Pentru meritele 
sale propun să fie can
didatul nostru". Zhioan- 
că se simțea oarcă alt 
om... Gerul îl îndemna 
să iuțească pașii. Privea 
cu încredere
priviri 1 se 
hotărîrea de
de cinstea acordată

înainte. In 
putea citi 
a fi demn

In anul trecut- minerii • 
de la Aninoasa au obți
nut rezultate frumoase la 
aproape toți indicii de 
plan, product v itatea pla
nificată pe exploatare a 
fost depășită cu 55 kg. 
de cărbune pe post. Toate 
sectoarele an realizat ran
damente superioare celor 
planificate și pe această 
b3Zâ Și-aU
depășit planul 
tie.

La aceste 
contribuit în
sură și creșterea viteze
lor de avansare, îndeosebi 
la abatajele cameră de 
unde se extrage 
mai mult de ju
mătate din vo
lumul produc- 

Viteza me
de 
în 

cameră

de cea 
sporite 
obtlnut 

pîegăti-
Factorul 
dus 

este
la 

în
de
a-

îndeplinit și
de produc-

realizărî a 
bună mă-

metri pe lună față 
prevăzută. Viteze 
de avansare s-au 
și la lucrările de 
re în cărbune, 
principal care a 
aceste realizări
zeslrarea locurilor 
muncă cu o tehnică 
vansată, folosirea din plin 
a utilajelor și instalații
lor.

In acest an indicii pla
nificați privind vitezele 
de avansare sînt- Superi
ori celor de anul trecut.

ȘT. EKART

(Continuare in pag. 3-a)

In organizațiile de bază U.T.M. 
de la mina Vulcan își desfășoară 
activitatea nouă posturi utemiste 
de control. Prin activitatea lori 
posturile utemiste de control își 
aduc contribuția la educarea tine
retului, sesizează și • critică lipsu
rile ce se manifestă în procesul 
de producție, vin cu propuneri pen
tru îmbunătățirea continuă a muti
cii tinerilor de la mină. Posturile 
utemiste de control ale organiza
țiilor de bază U.T.M. nr. 2 și 3 
au devenit exemple demne de ur
mat pentru celelalte posturi ute
miste, Iată doar două aspecte din 
activitatea acestor posturi.

Intr-ura din edițiile apărute la 
gazeta postului utemist de control 
nr. 3 era criticat tînărul Șantal 
loan pentru fsptul că în loc să-și 
gospodărească cu chibzuință sala
riul îl cheltuia pe nimicuri, stă
tea cîte două trei zile în restau
rante, iar apoi împrumuta bani de 
la colegi pentru a-și plăti masa 
la cantină. Fiind pus în discuția 
utemiștilor, iar faptele sale sati- 

"rlzate ta gazeta de perete a pos
tului utemist de control, tînărul 
Șantal s-a îndreptat. In ultimul 
timp, în urma cîștigurilor realizate 
printr-o muncă disciplinată și-a 

cumpărat cîteva costume de haine, 
își plătește regulat masa la canti
nă, tar pe carnetul de CE.C.~ăre 
înscrisă o sumă frumușică.

Cu ocazia unui raid efectuat de 
postul utemist de control din sec
torul II, la stratul 18 blocul I. 
s-a aflat că lăcătușul Bucur Du
mitru părăsind abatajul, la unul 
din crațere lanțul s-a rupt și a 
căzut în rol. Datorită acestei ne
glijențe, în următoarele două 
schimburi producția a stagnat, iar 
colegii lui au lucrat în acest timp 
la transportul lanțului Je la ori
zontul 
crațer.
Bucur 
gazeta 
trol. Critica i-a 
prezent tînărul Bucur Dumitru este 
conștiincios in îndeplinirea sarcini
lor de serviciu.

Par dacă posturile utemiste de 
control ale organizațiilor U.T.M, 
nr. 2, 3 și 6 au O activitate bună, 
fiu același lucru se poate spune 
despre activitatea celorlalte pos
turi. Să luăm, de exemplu, postul 
utemist de control de la separație. 
Gazeta acestui post utemist de 
control este plină de praf, iar de 
mai mult timp, la rubricile gaze
tei nu a mal fost afișat nici uh"ar- 
tlcpl sau caricatură. Colectivul 
postului n-a efectuat în ultima 
vreme nici un raid, nu are plan 
de muncă. Responsabilul postului 
justifică această inactivitate sus
ținînd că temele de care tre
buie să se ocupe postul utemist

555 și la 
Pentru 

Dumitru 
postului 

Critica

remontarea Iui pe 
fapta sa, tînărul 

a fost criticat la 
utemist de con- 

prins bine: în

pe post, 
activitatea 
producție

înainta- 
abataje 
a cres-S. VIOREL

Colectivul sectorului I al minei Aninoasa și-a întrecut sarcinile de 
acest 
iov.

plan pe prima lună a anului cu 1 402 tone de cărbune. La 
Succes o contribuție însemnată au adus brigăzile conduse de 
Szasfr. Teodor și Berei Dionisie.

Iată-i discutind cu maistrul minier Velea Vasile, secretarul orga- 
nizației de bază din sector despre căile de obținere de noi succese 
im lupta pentru mai mult cărbune.

de control... s-au epuizat. Adevă
rul este însă altul. Comitetul or
ganizației de bază U.T.M. nu se 
preocupă de îndrumarea colectivu
lui postulai utemist, lucru ce face 
ca lipsurile existente să treacă 
neobservate. Tînăra Ursan Elena, 
de exemplu, numai în primele vece 
zile ale lunii ianuarie a făcut 
două nemotivale De asemenea, la 
culbutor mai sosesc încă din mină 
vagonete cu cărbune fără mărci, 
iar brigăzi de producție ca cele 
conduse de Gagyi loan și 
Erancisc mai trimit 
șist 
Qare 
ti tui 
tulul 
parație? Sigur că dai O situație 
asemănătoare întîlnim și la postul 
utemist de control din sectorul V 
electromecanic. La gazeta postului 
utemist de control poate fi văzută 
și în prezent o caricatură ce poar
tă data de 16 noiembrie 1962. Cre
dem că caricatura și-a făcut... sta
giul. Dacă colectivul postului ute
mist de control s-ar fi deplasat la 
atelierul de reparat crațere, ar fi 
aflat că echipa tînărului Botar 
loan duce lipsă de rulmenți și axe 
de angrenaj pentru crațere TP-t, 
că într-un raft din biroul mais
trului mecanic se găsesc și acum 
comenzi neexecutate care datează 
din luna iulie 1962. Dacă aceste 
lipsuri ar fi fost sesizate la timp, 
desigur că 
rate.

In fața 
control de 
sarcini 
lui la 
derea 
muncă, 
bunelui, 
inovații, ridicarea calificării 
fesionale a tineretului si disrînllna 
în producție șînt obiective de re
zolvarea cărora posturile utemist.e 
de control trebuie să se preocupe 
în permanentă.

Comitetele organizațiilor de bază 
"U.T.M. au datoria ca în cel mal 
scurt timp să treacă la reorgani
zarea și instruirea colectivelor pos
turilor utemiste de control, să le 
ajute să-și desfășoare activitatea 
pe baza planurilor de muncă tri
mestriale.

îndrumate și controlate îndea
proape, posturile utemiste de con
trol de la mina Vulcan pot aduce 
o contribuție mai mare la mobili
zarea tineretului la îndeplinirea 
sarcinilor de plan ce stau în fața 
colectivului de muncitori de Ia mi
nă.

de Gagyi loan și ZOld 
mai trimit cărbune cu 

vizibil peste limita admisă, 
aceste lipsuri nu pot сом- 

teme pentru colectivul pos- 
utemist de control de la se-

ele piteau fi înlătu-

posturilor utemiste de 
la mina Vulcan stau 

mari. Antrenarea tineretu- 
întrecerea socialistă, extin- 
inițiativeWr înaintate de 
îmbunătățirea calității căr- 
intensificarea mișcării de 

pro-

IOAN ARAMĂ 
membru în comitetul U.T.M.

al minei Vulcan

Examenul de stat pentru absolvenții 
Facultății de electromecanică la Institutul de mine

im- 
și-a 
to- 

a.

didactice. Exa- 
fost așteptat cu 
absolvenții insti- 
el vine să icon- 

care

Incepînd din ziua de 29 ianua
rie, la Institutul de miile din Pe
troșani se desfășoară examenul de 
stat, eveniment de seamă pentru 
absolvenții institutului nostru, pen
tru cadrele sale 
menul de stat a 
emoție de către 
tutului, deoarece
firme munca stăruitoare cu 
ei s-au pregătit, de-a lungul ani 
ior de studii, pentru titlul de in
giner, pentru a deveni specialiști 
cu o înaltă calificare, capabili să 
conducă și să organizeze — acolo 
unde vor fi repartizați în produc
ție — înfăptuirea sarcinilor puse 
de Congresul al Ill-lea al P.M.R 
in fața industriei miniere, In ace
lași timp, rezultatele obținute la 
examenul de stat de către, absol
venți, oglindesc munca corpului 
didactic al institutului pentru în
deplinirea înaltei sale îndatoriri 
de a forma cadre inginerești cu o 
pregătire temeinică. în stare să 
împingă înainte progresul tehnic

Actuala sesiune a examenului 
de stat la Institutul de mine din 
Petroșani pentru absolvenții Fa
cultății de electromecanică mi
nieră, confirmă ’ aceste năzuințe, 
aducînd tinerilor absolvenți o răs
plată binemeritată, iar cadrelor

didactice satisfacția datoriei 
plinite. Primul absolvent care 
susținut proiectul ’de 'diplomă, 
varășul Stepanescu Gheorghe,
primit nota 10. Calificative foarte 
bune și bune au obținut cei mai 
mulți dintre absolvenți, între care 
Bădescu Vlad, Creț Gavril, Cio- 
botă Cornel, Florea Alexandru și 
alții.

Deosebit de important este fap
tul că temele ! alese pentru proiec
tele de diplomă sînt strîns legate 
de, necesitățile dezvoltării tehnice 
a exploatărilor miniere, constituind 
o contribuție de seamă a tinerilor 
absolvenți ai institutului la pro
gresul tehnic în minerit. Comisia 
examenului de stat pentru absol
venții • Facultății 
formată din tov.

. Trufin, ■ președinte, 
colae Brădeanu și 
Sabatin, membri, a

-nă apreciere proiectelor de diplo
mă ale- absolvenților Stepanescu 
Gheorghe — „Securitatea la explo
zie a utilajului electrici minier de 
construcție ăntideflagrantă", Cio- 
botă Cornel — „Securitatea la ex
plozie a utilajului minier cu sigu
ranță intrinsecă" și Creț Gavrilă 
— „Securitatea la explozie a cor
purilor de, iluminat incandescente

trei absolvenți.acestor
și cele susținute cu suc- 
sesiune de către tovarășii
Vlad — „Studiul aeraju-

electromecanice 
prof. ing. Emil 
eonf. ing. Nj- 
conf. ing. Igor 
acordat o bu-

folosite la exploatările miniere", 
lucrări care vor servi la construi
rea unor instalații pentru dotarea 
laboratorului de electrificare a mi
nelor din cadrul institutului. Pro
iectele 
precum 
ces în 
Bădescu
Iții minier cu ajutorul calculului 
matricial", Titică Vasile — „Insta
lația de încercare, defectoscopie și 
recondiționare a proprietăților e- 
lectri'ce ale cablurilor electrice mi
niere" și Florea Alexandru — „In
stalație de încercare a caracteris
ticilor mecanice și tehnice ale ca
blurilor electrice miniere", sînt o 
continuare și dezvoltare a muncii 
de cercetare științifică desfășurate 
de acești tineri în anii studenției, 
cu sprijinul și suh îndrumarea 
cadrelor didactice. Aceste lucrări 
au aplicabilitate practică, ceea ce 
dovedește legătura strînsă impri
mată cercetării științifice în cadrul 
institutului cu problemele concre-

asistent DUMITRU CATHI 
secretarul Comisiei pentru 

examenul de stat 
Facultatea electromecanică

(Continuare în pag. 3-a)



STEAGUL ROȘI,

FATA CU PISTRUI"
de Andrei

Evocare a eroismului comuniștilor
Pe ecranul cinematografului „7 

Noiembrie" din Petroșani va rula 
tncepînd de marți 5 februarie a.c. 
filmul „Reportaj cu ștreangul de

Julius Fucik, membru el Comi
tetului Central al Partidului Co
munist din Cehoslovacia, luptător 
nelnfrisat, arestat de hitleriștl in

Concursul 
bibliotecilor sindicale

Scenă din film.IN CLIȘEU : 
gtt", o producție a studiourilor 
cehoslovace. Filmul este o trans
punere pe ecran a lucrării cu a- 
celsșl titlu a lui Julius 
în care sînt demascate 
cele mai groaznice la 
fost supuși comuniștii.

anul 1942, refuză, în ciuda celor 
mai groaznice torturi la cere este 
supus, să trădeze cauza pentru ca
re luptă și e executat în septem
brie 1943. Filmul redă tocmai a- 
ceaslă perioadă a vieții comunis
tului Fucik.

Cepcul litepap „Minerul" 
și-a reluat

Zilele trecute din Inițiativa Co
mitetului orășenesc pentru cultură 
și artă și a clubului sindicatelor, 
cercul literar „Minerul" din Petro
șani, și-a reluat activitatea.

la Loptii a Ini militau 
cerul literar „I. blis"
La clubul sindicatelor din Lu

peni, a avut loc în ziua de 29 ia
nuarie, ședința de constituire a cer
cului literar ,,N. Labiș". Cu acest 
prilej a fost prelucrat regulamentul 
pentru organizarea și funcționarea 
cercurilor literare și numit biroul 
de conducere. Totodată a fost în
tocmit un plan de muncă în care 
Slnt prevăzute o serie de obiec
tive pentru sprijinirea activității 
culturale locale ca organizarea de 
seri literare, emisiuni la stația de 
radioficare pentru sprijinirea cam
paniei electorale și altele. In co
laborare cu creatorii de texte ale 
brigăzilor artistice de agitație, se 
vor elabora texte pe teme de pro
ducție. In scopul orientării mem
brilor cercului în munca de crea
ție se vor ține, de asemenea, dife
rite lecții de specialitate.

CORNELIU BUDA
instructor la Casa regională a 

creației populare Deva
---=Sz(Ș)=»—

Fucik și 
torturile 
care au

exemplu, au fost Orflani- 
cadrul concursului o se* 
simpozioane literare și 

pe teme cum sînt: „Ae-

brigada artistică de 
căminului cultural

a- 
din

recitări, cîntece 
al poporului 
„Justiția" de 

„Sus Tudorache,

ÎN VIZITA
Recent, 

gitatie a
Jiet a prezentat un frumos pro
gram artistic pe scena căminului 
cultural din comuna Cimpa. Pro
gramul a cuprins 
din folclorul nou 
nostru și piesele 
I. L. Caragiale ți
jo» Tudorache" de M. Ștefănescu.

Sub conducerea și îndrumarea 
atentă a învățătorilor Zegan Ema- 
noil și Benguș Gheorghiță, veci
nii noștri jiețeni s-au străduit ca 
spectacolul lor să placă numărului 
Шаге de spectatori. La succesul 
Spectacolului și-au adus contri
buția tott membrii brigăzii și în 
mod deosebit tinerii Martinescu 
Maria, Munteanu Rafila, Murat 
irina, Satmari Petre și Blaj Ni- 
colae

In curind, formația de teatru 
a căminului cultural din comuna 
noastră va Întoarce vizita vecini
lor noștri din Jiet.

ST AM AT E GÂRGAN 
corespondent

trecut ca o- 
unei seri li- 
localltate pe 

trectit și 
„Lunii

a unor șezători 
popularizeze

azi", 
căr- 
lite- 
cele

activitatea
La prima ședință de reorgani

zare care a fost si prima ședință 
de lucru, membrii cercului și-au 
propus ca sarcini sprijinirea ac
tivității culturale locale. Iată de 
ce în planul de muncă întocmit, 
merahrii cercului au 
blnctive: realizarea 
terare la Clubul din 
tema : „Alegerile din
organizarea în cadrul 
ții la sate" 
rare care să
mai recente lucrări care oglindesc 
vîața nouă a satului.

Pentru realizarea acestor obiec
tive membrii cercului au propus 
ca în fiecare vineri la Orele 17 
să se țină ședințele de lucptl in 
care vot fi citite lucrările proprii.

La prima ședlftță de lucru, teh
nicianul constructor Cioclei loan 
a citit poezia „Uneltele mele".

Recent, a avut loc la consiliul 
local al sindicatelor din Petroșani 
o ședință de analiză a concursu
lui bibliotecilor sindicale organi
zat de C.C.S.

La acest concurs au participat 
8 biblioteci sindicala din Valea 
Jiului șl toate au obținut reali
zări frumoase in munca cu cartea.

Așa de exemplu, în perioada i 
iulie — 30 decembrie 1962, cînd 
s-a desfășurat concursul, numărul 
cititorilor a crescut de la 9103 la 
17 592, iar al cărților citita de ia 
103 516 la 215 415 volume.

Concomitent cu aceasta, a cres
cut și numărul acțiunilor da ma
să. Dacă la începutul concursului, 
bibliotecile au avut organizate 
523 acțiuni cu un număr de 27 263 
cititori, la sfirșltul concursului 
numărul lor a ajuna la 1166 acțiuni 
cu Ѳ5 0В4 cititori.

La biblioteca clubului din Le
nea. de 
zate în 
rie de 
tehnice
pacte ale luptei pentru îmbunătă
țirea calității cărbunelui", „Succe
sele U.R.S.S. in cucerirea spațiu
lui costtlic", „Cartea minerului", 
„Cartea strungarului" și

Din analiza realizărilor 
tecilor, la faza orășenească 
cursului, a reieșit că pe 
loc s-a clasat biblioteca clubului 
muncitoresc din Lonea, pe locul 
II cea a clubului din Bărbăteni, 
iar pe locui 111 cea a clubului 
muncitoresc al sindicatelor din 
Uricani.

Rezultate frumoase a obținut în 
cadrui concursului 
clubului din 
3906 cititori 
la începutul 
din Vulcan 
de 1886.

In cursul 
loc concursul pe țară. In prezent 
numărul cărților existente la bi
bliotecile înscrise în concurs este 
de 116 722 volume, cu aproape 
10 000 mai mare decît la începu
tul concursului, iar pentru anul 
1963, fondurile alocate pentru pro
curarea de cărți se ridică la peste 
60 000 lei.

altele 
biblio- 
a cOn- 
primul

și biblioteca
Lupeni care a înscris 
față de 2205 cili erau 
concursului și aceea 

cu 2660 cititori față

anului 1063 va avea

R. BĂLȘAN
corespondent

I

La prima vedere âr părea Că 
piesa abordează o problematică 
restrînsă, caracteristică, prilejului 
oferit de căsătoria grăbită dintre 
Alexei și Glașa. Lucrurile însă 
stau altfel: ele au semnificații mult 
mai ample.

Glașa (rol interpretat de Geor- 
geta Nicolae) este un personaj 
complex, bine conturat care vede 
fericirea in consensul ei social. 
Deși îndrăgostită de Alexei, Glașa 
nu poate concepe ca viața, alături 
de omul pe care-1 iubește, e-o 
Înceapă printr-o faptă care să 
contravine vederilor sale morale, 
cere s-o facă mai tîrzlu sâ-I fie 
rușine de ea înșiși. De aceea, a- 
tunci cînd Alexei 
încearcă să la - —

iUST“ Cronica teatrată 

mușamalizeze sla
ba calitate a con
strucțiilor executate de inginerul 
Rubțov, Glașa, învingînd dilema 
in care eete pusă pe de o parte 
de sentimentele sale față de A- 
lexei, iar pe de altă parte de con
știința sa Înaintată, se hotărăște 
in favoarea unei atitudini care să. 
servească din plin interesele co
lectivității.

Le interpretarea rolului am apre
ciat in mod deosebit finețea, dis
creția cu care ne-a 
mod treptat caracterul eroihei. Mo
mentele de sfiiciune datorate vîrs- 
tei, precum și fermitatea datorată 
educației personajului, au fost viu 
întruchipate în jocul actriței. Căl
dura, sinceritatea și dezinvoltura 
au făcut ca numeroase scene să 
beneficieze de un plus de grație 

Inginerul Alexei Ntkolaevici 
RoșCin (interpretat de Realini Lup- 
șa) este 
dornic să 
terni său 
mai aceasta îl face să 
acopere deficiențele în 
inginerului Rubțov. 
Glașet il Împiedică să 
un asemenea fapt, ba 
chiar îl aduce pe drumul cel bun. 
Actorul, utilizind o bogată gamă 
de mijloace, a înfățișat 
fleteștl ale personajului 
Ies, în actele I și III. 
două părți a fost' mai 
tor, mai natural în 
sentimentelor,- a oferit un joc pă
truns de dinamismul și impetuo
zitatea caracteristice tinereții. Mai 
puțin reușit, avînd momente de

dozvfiluit in

tipul omului entuziast, 
făurească. Dar îii carac- 
există încă lacune. Toc- 

incerca să 
muncă ale 
Intervenția 
săvîrșească 
mai mult

stările sn- 
$1, mal a- 
In aceste 
convingă - 

exprimarea

™f-k

personajului. Spre deose- 
alte dăți, am asistat la o 
scenică mai puțin convin- 
a actrifei* lăsîndu-ne im- 

in-

Uspenski
artificios a fost în scenele re- 
prezentînd convorbirile Cu Ana 
Petrovna Roșcina (Ana Colda). 
Interpreta rolului mamei ingine
rului RoșCin Пё-а Înfățișat chipul 
părintelui al cărui scop în viață 
îl constituie grija continuă pentru 
fericirea copilului său. Sobrieta
tea si simplitatea jocului au venit 
sa sublinieze trăsăturile de carac
ter ale 
bire de 
evoluție 
gătoare
presia unei interpretări puțin 
teriorizate.

Gheorghe lOrdănescu (Ivan 
panovlci Rubțov) e-a remarcat da- 

timbrului. 
spontan 

a dat re- 
fapt 
după 

de 
turalețe. Mișcarea în scenă, 
mica de care s-a uzat, au subli 
nlat posibilitățile 
ale interpretului, 
telegerea deplină 
transformare prin 
țov de la atitudinea refractară 
față de critică pînă la Însușirea 
ideii avansate pentru care milita 
cu atita dăruire de sine Glașa.

in rolul lui 
tînăr din acea 
entuziastă care 
forțele sale și 
apărut Cornel Perat. Am remarcat 
vioiciunea, sinceritatea cu care a 
interpretat. Pe alocuri a părut 
forțat, prestînd un joc de supra
față.

Regla artistică (Marcel Soma) a 
Izbutit să creeze un astfel de spec
tacol care să apeleze la specta
tor, să-l mobilizeze la o atitudine 
Înaintată iată de muncă, fată de 
oamenii din jurul său. Evidenție
rea conținutului se Îmbină cu 
munca depusă pentru găsirea celor 
mai adecvate forme și mijloace 
de exprimare artistică. Fără îndo
ială că lacunele semnalate la unii, 
intarpreți, unele inadvertențe în1 
ritmul de desfășurare a spectaco
lului (mai ales în actul II) se da- 
toresc 
re și 
curs.
tlătlc 
forma 
care a îmbrăcat ideile 
ale comediei lui Andrei

torită 
modulul 
in cere 
plicile, 
a atras 
un plus

Ste-

care 
sine 
na- 
mt-

variate de joc 
Ne-a oferit în- 
a procesului de 
care trece Rub-

Mihail Gubov, 
generație soviefojă 

transformă prin 
știință, natura, a

timpului scurt de pregăti- 
ele vor fi lichidate pe por- 
In tot cazul, colectivul ar- 
meritâ o notă bună pentru 
deosebit de atractivă in 

înaintate 
Uspenski.
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Cum йе*аіп organizat activitatea la club 
pe timp de urni

de sezon il de 
mare număr de a~- 
se pot 

cînd o 
muncii

desfășura în 
mare parte 
cu familiile 
locurile pi-

din rlndul tineretului să 
av ind 
medie

in prezent o trec-
zilnică de cca. 300

perioadă a crescut

VICTOR FtlLESI

numărul 
parte la

sarcinilor

ne-
ce-
ac-

ce
u-

Г-pre deosebire 
vară cînd un 
țiuni culturale 
aer liber și 
din oamenii
lor se îndreaptă spre 
torești din împrejurimile orașului, 
în excursii, iarna mare parte a 
activității culturale se desfășoară 
în sălile clubului, care devin 
încăpătoare față de 
lor -'e doresc să ea 
țiunile ce au loc aici.

Pentru a face față
ne revin, în scopul cuprinderii 
nui număr din ce în ce mai mare 
de oameni al muncii la acțiunile 
c- 1 «. iubi’I sub
îndrumarea comitetului orășenesc 
de partid și în colaborare cu orga
nizația U.T.M., a întocmit un plan 
de acțiune comun pentru întreaga 
perioadă da iarnă în care sînt pre
văzute o serie de manifestări cul- 
tural-artlstice.

Pentru a crea condiții optime 
desfășurării activității ne-anr în
grijit de amenajarea tuturor săli
lor clubului, dîndu-le un aspect 
plăcut șl atractiv, de asigurarea în 
permanență a curățeniei și de a - 
provizionarea din limp cu cnrnbus 
libtl necesar pentru încălzire.

Avînd toate aceste condiții a- 
Sigurate S-a reușit ca în cursul

acestei ierni numărul celor ce 
frecventează clubul și mai ales 
a celor 
crească 
ventare 
oameni.

In această 
numărul cercurilor de la 5 cite 
erau (croitorie, foto, acordeon și 
pian artă plastică., balet) la 6 prin 
înființarea cercului de artizanat, 
iar numărul participanților la aces
te cercuri se ridică azi la 238 to
varăși dintre care 80 la sută elni 
tineri ca de exemplu: ArUnvald 
Tiberiu, Varga Alexandru, Polsk 
Erna. Bistrian Broim. Androiu Ele 
na, Balog Etelca, Dalcu Clara, Ha- 
bina Ladislau, Sîrbu Ioan șl alții.

In formațiile artistice ale clu
bului cum slnt cele de teatru, de 
dansuri, de muzică ușoară sau 
populară, în fanfară sau orchestra 
semisimfonică participă tineri ta- 
lentați ca Toeder Elena, lacob Ro
zalia, Ruj Maria de la Vîscoza. 
lușan loan, Ghiță Gheorghe, Ser 
fezeu Msria de la mină, împreună 
cu profesorii Volculescu Margare
ta, Lazăr Ileana, Jerca Viorica, 
Iațenco Victor precum șl tinerii 
Buhgeș Aurora, Haiduci Viorica, 
Ghido Irina șl alții. Aceștia, pe 
lingă faptul efi participa cu regu- 
1 «iritate la repetiții, contribuind tol-

odată la ridicarea nivelului artis 
.tic al programelor prezentate la 
club și întreprindere. Așa, de exem
plu, de un frumos Succes s-au bu
curat procesul literar „O trage
die americană" de Teodor Dreiser, 
programul festiv închinat celei de-л 
15-a aniversări a proclamări) 
R.P.R. și altele la care au partici
pat un număr mare de specta
tori

In prezent formațiile clubului cu
prind un număr de peste 220 ar
tiști amatori din 
brigăzile artistice 
cuprinși peste 70

Un rol deosebit
selor de oameni ai muncii, in ti' 
dicarea continuă a nivelului 
profesional 
cu cartea, 
precum șl 
și de casă
ca seri de poezie, seri literare, 
recenzii, așa cum au fost la căr
țile : „Ocna 
„Povestea unei 
skl, „O poveste 
cearov și alte 
participat peste 7 000 de 
și spectatori.

Nu au>/ost neglijați nici micii 
prieteni al cărții pentru care s-uu 
organizat dimineți de basme cu 
proiecții de diafilme și la

club.
Unde 

expus 
rea- 

de-

cire numai tn 
de agitație sînt 
de tovarașL 
tn educarea ma-

lor 
și politic, II are munca 

La biblioteca clubului 
la bibliotecile mobile 
au loc diferite acțiuni

dulce* de Liașku. 
vieți * de 
obișnuită" 
acțiuni la

Pauitov - 
de Gon-
care au
auditori

care

participă in medie 60— 80 copii în 
fiecare dimineață.

Expozițiile organizate la 
de exemplu, expoziția foto 
cercul de foto amatori a 
fotografii care Înfățișează 
liaări ale regimului de
mocrație populară în Lupeni 
și alte regiuni ale țării, studii foto, 
cit și expoziția artiștilor amatori 
din cercul de artă plastică, expu
să in bolul clubului, au atras mii 
de vizitatori care au venit cu pro
puneri înscriindtt-șl părerile în re- 
gistrul expoziției.

In perioada actuală formațiile 
artistice, recitatorii, cercul de ar
tă plastică etc. și-au axat activi* 
tale a pe popularizarea realizărilor 
regimului de democrație populară, 
pe popularizarea succeselor obți
nute ue oamenii muncii din Lu» 
peni

Serile de odihnă constituie încă 
un prilej de recreare a oamenilor 
muncii la club și sînt organizate 
aproape in fiecare slmbătă seara. 
La fel, joile de tineret slnt mult 
îndrăgite de tineret datorită con
ținutului și varietății tematicii lor.

Și pe viitor conailiul clubului 
se va strădui să creeze condiții 
tot mai bune pentru petrecerea plă. 
cută, instructivă și utilă a tim
pului liber de către oamenii m'Uk 
cii șl familiile lor.

AUGUSTIN ARDELEANU 
directorul clubului din Lupeni
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(Urmare din pag. l-a)

te ale producției în industria mi
nieră. Trebuie menționat faptul că 
absolventul Bădescu Viad a apli
cat pentru prima oară In țara 
noastră calculul matricial în stu
diul aerajului minier avînd drept 
coordonator în alcătuirea proiec
tului de diplomă pe tov. prof. ing. 
dr. 1. S. Antoniu de la Institutul 
politehnic București, elaborînd ast
fel o lucrare 
pectivă.

0 deosebită 
cei trei tineri 
aosolvenți ai
din Petroșani, care și-au susținut. în 
această sesiune proiectele de di
plomă pentru 
inginer. Toți 
Quang Minli, 
Nguyen Duc 
examenul de

Au susținut cu succes exartie- 
nul de stat obținind rezultate bu
ne și absolvenții Nicoiescu Sorin 
Rîmniceanu Dan, Stoian Cornel. 
Antimoianu Grigore, ureche Ni- 
colae care au dovedit stăruință în 
munca de pregătire profesională, 
dragoste față de culorile asocia-

ca-
au

de 
de

valoroasă, de pers-

impresie au produs 
din R. D. Vietnam. 

Institutului de mine

stă- 
mai 
dez- 
mi-

V9

*

*
♦
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A

o

obținerea titlului de 
trei, tinerii Bach 
Le Thi Tuat șl

Long au obținut la 
stat, nota 10.

succes

tlel sportive a studenților, în 
drul echipei de rugbi, în care 
activat in anii studenției.

Munca stăruitoare depusă 
actualii absolvenți ai Facultății
electromecanică minieră pentru 
a-și forma o temeinică pregătire 
profesională e viu oglindită de 
faptul că toți candidați! care s-au 
prezentat în primele trei zile ale 
acestei sesiuni la examenul de stat, 
au obținut titlul de inginer. Acest 
lucru reflectă răspunderea cu ca- 
re ei au privit sarcina de a în
văța, de a se pregăti cu toată 
ruința pentru sarcinile mereu 
complexe pe care le ridică 
voltarea industriei noastre
meie. Acești tineri, fii ai oame
nilor muncii, multi dintre ei yeniți 
la institut direct din producție, au 
avut fericirea să beneficieze din 
plin de minunatele condiții asigu
rate învățămîntului superior de 
statul nostru socialist. De acum 
înainte, ca tineri ingineri formați 
prin grija partidului și guvernu
lui, ie revine sarcina de a-și con
sacra întreaga capacitate și pute
re de muncă înfloririi continue a 
economiei naționale, progresului 
tehnic al industriei noastre miniere.

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

Creșterea vitezelor de avansare 
asigura o producție ritmică 

(Urmare din pag. l-a)

fixarea lor 
rezultatele 

experiența 
faptul (

La 
de 
de 
de
mecanizare 
In abatajele’ 
înaintare trebuie să 
63,9 rri.l. pe lună, 
frontale orizontale la

Pentru a atinge și 
indici, în cadrul
au fost luate o serie 
tehnico-organizatorice. Unele 
acestea au și fost puse în prac
tică. in 
prevăzut, 
ploatare 
la 40 la
tinde mecanizarea încărcării în v 
bataje cameră prin; dotarea aba

f. t a ■ 8: I - ll 
’ scurte cu

ploatarea 
suprapusă

s-a ținut seama 
obținute în 1962, 

i dobîndită 
că gradul 

crește continuu, 
cameră viteza de 

crească la 
In abatajele 
34 m.l.
depăși acești 

fiecărui sector 
de măsuri 

dio

Și 
de

sectorul I de pilei,.
ІПгі-Ігп- î*rt>c'lr,î de 

n abatajelor cameră 
50 m. Tot aici se va

3ka
PX-
de 

es-

■ in ,. o aind-ue
plase de reținere, ex- 

cărbunelui prin cameră 
la abatajele nr. 3 și 4

III ROHU (O IJIOOTIILE 
SE IEDE tlEIJIE 

? In anul 1962, comitetul sindi- 
(, catului precum și conducerea 
<, cabinetului tehnic al U.R.U.M.P. 
Ji au dovedit lipsă de operativitate 
ț1 in rezolvarea concretă și apllca- 
ț1 rea propunerilor de inovații. 
? nele propuneri de inovații 
ț tost aminate nejustificat, iar 

lele au fost chiar 
У neaplicabile fără 
j melnic. Experiența 
/ pentru a conduce 
? ță mișcarea de inovații este ne- 
< casară o temeinică muncă orga- 
\ nizatorică.
У Pentru a rezolva aceste nea- 
') junsurt, comitetul sindicatului și 
(> cabinetul tehnic de la 
) trebuie să desfășoare 
у muncă organizatorică, 
' ze acțiuni eficiente de

unui număr cil malt 
muncitori, ingineri și 

asupra

respinse 
un studiu 
dovedește 
cu competen

4
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î

introducerea transportoarelor 
date în abatajul frontal din
■iH Iii Ciule H'. î

blln- 
stra- 

iiiiile li', i .irigada ini
David Ioan și terminarea lucrări
lor de pregătire rămase Je execu
tat la orizontul 8 mediu, în vede
rea trecerii întregului transport al 
sectorului I la acest orizont. 
La sectoarele II și III se vor in
troduce Stîlpi hidraulici și grinzi 
în consolă, care să permită me
canizarea încărcării cărbunelui cu 
ajutorul transportoarelor blindate.
l.tl Ccn.lî.11 veCLorUilli »(-

tinde lungimea abatajului frontal 
pină la transversala nr. 8, locurile 
de muncă vor fi dotate cu per
foratoare .pnel math e . o.ative.

Iată doar cîteva din măsurile 
ce vor asigura o creștere simți
toare a vitezelor 
toate locurile Je 
din prima lună a 
teza obținută în 
este superioară
vitezele i

săparea galeriilor, în primul rînd 
prin mecanizarea operațiilor de 
iu-, ru. ie tinde iu ie aceste lu
crări să se atingă o viteză medio 
de 50 metri pe lună. Creșterea vite
zelor de avansare va contribui la 
îndeplinirea ritmică a planului de 
producție, la înfăptuirea angaja
mentelor de întrecere.

de avansare la 
producție. Încă 
anului 1963 vi- 
abataje cameră 

celei planificate,
avansare voi spori și la

U.R.U.M.P. 
o intensă 
să initie- 
atragere a 
mare do 
tehnicieni 

controlul asupra felului 
propunerile Inovatorilor 

analizate de cabinetul teh- 
spre controlul măsurilor ce

spre 
cum 
slut 
nic,
se iau pentru ca ele să fie apli
cate. Totodată trebuie acordata 
o mal mare atenție propagan
dei tehnice, care să sprijine 

/ inovatorii in munca lor, pentru

tii la tenieie de inovații propu
se. Sarcini concrete revin comi
tetului sindicatului și în urmă
rirea operativității cu care se re
zolvă și se aplică propunerile de 
inovații. Îndrumarea inovatorilor 
spre rezolvarea sarcinilor cu
rente, paralel cu cele de pers
pectivă, axate pe cerințele pla
nului de producție, slot măsuri 
care, dacă se iau din timp, vor 
contribui la îmbunătățirea mun
cii cu inovatorii.

4
4

In secția flotare a preparației 
Lupeni de mult se simțea nevoia 
înlocufrii vechiului filtru, 
unul nou, care să facă față 
rințelor producției.

In primele zile ale acestui 
cu un transport de utilaje,
stalații șl piese de schifnb pți- 
mite de la Baia Mare a soșit 
și un filtru nou, pentru cărbune

cu
ce-

an

•*•**♦•*•♦*•*••••*««•*>*«

In timp scurt
♦♦♦♦♦♦♦

cară a**'
cantități 
La noul 
etanșare 
astfel se

Siam. Fată de vechiul filtru cei 
nou prezintă o serie de mogjtj- 
cări. Unul din avantaj,© este 
posibilitatea montării a mai mul
tor discuri, după nevoile proce-j 
sului tehnologic, fapt 
gură prelucrarea unei 
mai mari de cărbune, 
filtru se asigură și o 
perfectă a discurilor și
obtihe 0 îmbunătățire a cantită
ții șlamului prin reducerea umi
dității cu aproximativ două 
puncte.

De remarcat că demontarea 
vechiului filtru și montarea ce
lui nou s-a realizat într-un timp 
scurt, fapt care se datorește 
muncii neobosite a unui grup 
de lăcătuși din atelierul de în
treținere, precum și echipei de 
întreținere a flotației în frunte 
cu Wilk Emil și Kertesz Ale
xandru.

se
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Adunări de alegeri 
în grupele sindicale la mina Lonea

in adunarea de dare de seamă 
alegeri în grupa sindicală nr. 
din sectorul V al minei Lonea, 

membrii de sindicat eu analizat 
Lameinic felul în care brigăzile ce 
formează grupa sindicală și-au a- 
dus contribuția la îndeplinirea pla
nului de producție pe sector, la 
îmbunătățirea continuă a calității 
cărbunelui. Cei care au luat cu- 
vîntul pe marginea dării de sea
mă au vorbit cu bucurie justifi
cată despre rezultatele dobîndite 
ța procesul de producție de mi
nerii din grupa sindicală nr. 2, 
care în anul 1962 și-au îndeplinit 
cu cinste angajamentul de între
cere dînd patriei cantități sporite 
de cărbune ’ peste plan.

Adunarea de dara de seamă șl 
alegeri a 
schimb de
rii din brigăzile ce formează gru
pa sindicală. Minerul șef de bri
gadă Toacă Ștefan a vorbit des
pre organizarea muncii în abataj, 
despre felul în care brigada sa a 
reușit să extragă cărbune de cali
tate și să-și realizeze ritmic sar
cinile de producție. In numele 
ortacilor săi, tovarășul Toacă Ște
fan s-a angajat ca în prima ju
mătate a anului să trimită Ia ziuă

Și
2,

constituit un bogat 
experiență intre mine-

*
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Zăpada groasă a înălțat acoperișurile caselor cu cîteva palme. Și 
Pitite sub cușmata Aninoasa peisajul de iarnă e la fel de frumos.

groasă de nea, casele stau cuminți scoțînd pe coșuri caiere de fum. E 
o dovadă că In apartamente e cald și bine.

concret și mobilizator
Odată cu noul colectivul

minei Lupeni a pășit într-o peri
oadă de muncă rodnică, cu 
< ini mult sporite fată de 
trecut. Răspunsul minerilor 
neni ia sarcinile sporite s-a 
auzit în întreaga tară prin 
jamentele pe care și le-au asu
mat în 
pășirea 
tone de 
tivității

sar- 
anul 

lupe* 
făcut 
anga-

realizarea obiectivelor ce stau în 
fata exploatării.

„Tovarăși mineri, ce ați făcut 
azi, ce faceți mîine pentru reali
zarea angajamentului de a depăși 
planul anual cu 10 000 tone de 
cărbune". Iată o lozincă expusă pe 
frontispiciul clădirii ce domină 
întreaga curte a exploatării. Ase-

tone căr- 
unei eco- 
reducerea 
cu doua

000000000000000000000000090000900000

DIN EXPERIENȚA 
MUNCII POLITICE DE MASĂ

zinci care se adresează direct mun
citorilor de la transport, vagoneta
rilor, cuplătorilor de la puțuri cu 
chemarea de a veghea asupra car 
lității producției. Reducerea pre
țului de cost stă, de asemenea, în 
atenția agitației vizuale. Este de 
ajuns ca minerul să arunce o pri
vire asupra uneia dintre aceste lo
zinci pentru a înțelege spre ce țin
tă concretă trebuie să-și îndrepte 

a 
pe

sale
9

cel puțin 300 tone de Cărbune 
peste plan. El a propus' conduce- 
tii sectorului să asigure pentru 
frontalul său mașini rotative pen- \ 
tru perforat și 
vidia.

Angajamente 
luat și minerii 
cin Moise, Țărmure Gheorghe șl 
alții care s-au angajat ca în І963 
să dea între 200—300 tone de căr
bune de bună calitate peste plan.

sfredele cu plăcuțe

mobilizatoare și-au 
șefi de brigăzi Dan»

Cei 38 muncitori și maiștri din 
grupa sindicală nr. 4, din secto
rul de transport subteran al mi
nei Lonea, ș»au adunat recent 
pentru a participa la adunarea 
de dare de seamă și alegeri In 
grupa sindicală. Darea de seamă 
prezentată de tov. Țandea Sirnion, 
organizatorul grupei, a fost cu
prinzătoare. Ea a oglindit partici
parea activă a membrilor de sin
dicat lă buna desfășurare a trans
portului în subteran. Totodată da
rea de seamă a evidențiat nume
roși membri de sindicat care se 
situează în primele rinduri pentru 
aprovizionarea minerilor CU va- 
gonete goale, materiale, îngrijesc 
locomotivele și utilajele pe care le 
deservesc. In același timp, darea 
de seamă a combătut 
(ață de muncă 
teanu Grancea 
care în cursul 
cut peste 20 
vate. Cei care
marginea dării de seamă au ară* 
tat că acești muncitori* nu 
cinste colectivului și au cerut 
se ia măsuri fată de asemenea 
bateri.

Membrii 
cuvînt nu 
Să Vină și
îmbunătățirea activității de

atitudinea 
a muncitorilor Mun- 
și Mihuț Gheorghe, 
anului trecut au fi
de absente nemoti- 
au luat cuvîntul pe

fac
sfi
a-

de
au
cu

sindicat însoriși 
scăpat din 
propuneri

la 
vedere 
pentru 
viitor.

In mare parte propunerile s-au 
referit la întărirea disciplinei în 
muncă, aprovizionarea sectoarelor 
IV, V și de investiții cu vagonete 
goale și materiale, întreținerea lo
comotivelor, mărirea coeficientului 
de rulare a vagonetelor, îngriji
rea circuitelor automate și a prin
cipalelor artere de transport.

V. HLOPEȚCH1 
corespondent

întrecerea socialistă; de- 
planului anual cu 10 000 
cărbune, sporirea produc- 

muncii la 1,130
bune pe post, realizarea 
nomii de 1 500 000 lei, 
conținutului de cenușă 
puncte față de norma admisă. Sînt
obiective îndrăznețe. Înfăptuirea 
lor depinde de munca fiecărei 
brigăzi de mineri, a întregului co
lectiv al exploatării, lată de ce, 
încă de la intrarea în curtea mi
nei Lupeni, atenția fiecărui miner, 
inginer sau tehnician este atrasă 
de un panou uriaș care înfățișea
ză sarcinile sporite ce stau în 
fata colectivului minei precum și 
angajamentele de întrecere pe 
noul an.

Sub o formă mobilizatoare, con
cisă, panoul pune în fața mineri
lor exploatării obiective concrete 
de luptă. De altfel întreaga agita
ție vizuală de la mina Lupeni 
constituie unul dintre cele mai e- 
ficlente mijloace ale muncii poli
tice folosite de comitetul de partid 
și comitetul sindicatului minei 
pentru orientarea colectivului spre

acele anga- 
și ceilalți 
dăm cărbu- 
calitate. se

menea lozinci expuse de-a lungul 
traseului pe care trec minerii în
fățișează angajamentele de între
cere ale fiecărui sector precum și 
ale brigăzilor de mineri. Agitația 
vizuală nu reflectă doar angaja
mentele privind depășirea planu
lui de producție ci și 
jamente care privesc 
indici ai planului. „Să 
ne mult și de bună
adresează o lozincă minerilor., Pen
tru aceasta să luăm următoarele 
măsurt..". Și panoul subliniază ne
cesitatea pușcării selective a stra
ielor cu intercalare, alegerea șis
tului vizibil înainte de încărcare, 
sporirea răspunderii fiecărui mun
citor față de calitatea producției 
etc. îmbunătățirea calității produc
ției ocupă un loc important în 
cadrul agitației vizuale. Există lo-

eforturile și mai ales pentru 
pricepe foloasele nemijlocite 
care le vor 
sporite.

Reducerea 
rial lemnos, 
reparațiilor 
personalului 
rirea disciplinei în producție, 
medierea rămîperii în urmă a bri
găzilor, sînt obiective care stau, 
de asemenea, în atenția agitației 
vizuale. Iată conținutul unuia din 
panourile 
„Mineri, 
prestigiul 
gadă sau 
rea zilnică, lună de lună a sar
cinilor de plan. Luptați ca în a- 
nul 1963 să nu avem nici o bri
gadă sau sector sub plan". Ase
menea lozinci acționează puternic 
asupra conștiinței fiecărui muncitor 
contribuind la sporirea spiritului 
lui de răspundere.

Roadele activității colectivului 
minei depind In mod direct de

aduce eforturile

consumului de mate- 
îmbunătățirea calității 

la utilaje din partea 
electromecanic, întă- 

re-

din curtea exploatării: 
ingineri și tehnicieni, 
fiecărui muncitor, bri- 
sector constă în realiza-

promovarea noului, de folosirea 
tehnicii noi și a metodelor avan
sate. Prin grija comitetului de 
partid, agitația vizuală militează 
pentru nou, ‘ pentru mobilizarea 
colectivului la perfecționarea pro
cesului de producție și folosirea 
tehnicii noi. Una din lozinci chea
mă minerii din abataje la reali
zarea unei viteze medii de avan
sare sporite de cîte 27,5 m.l. pe 
lună în abataje frontale și 57 m.l. 
în abataje cameră, subliniind că 
sporirea vitezei de avansare a lu
crărilor miniere constituie o con
diție importantă a realizării pla
nului și a angajamentelor de în
trecere. „Tovarăși mineri, glăsu- 
iește o lozincă, în anul 1983 la mi
na Lupeni avem create toate con
dițiile pentru realizarea în unele 
abataje frontale a obiectivului' 
„trei Hșii la două zile" și să tre
cem treptat la o avansare de „două 
fîșii pe zi". Ingineri și tehnicieni, 
creați 
lizarea 
panou 
tinerii 
tajele 
se va 
ducție
de cărbune.

Concis, concret și mobilizator, 
iată trăsăturile agitației vizuale de 
Ia mina Lupeni — mijloc valoros 
de mobilizare a colectivului mi
nei spre înfăptuiri 
mărețe pe frontul 
mai mult cărbune.

toate condițiile pentru 
acestui

se ocupă 
metalice 
frontale,
extrage în acest an o 
de cel puțin 700 000

obiectiv". Un 
de extinderea 
moderne în 
abataje din

rea* 
alt 

sua- 
aba- 
care 
pro* 
tone

noi, tot . mal 
luptei pentru

L DUBEK
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N. S. Hrușciov 

l-a primit pe A. Novotny
MOSCOVA 2 (Agerpres). TASS 

transmite:
La 1 februarie N. S. Hrușciov, 

prim-secretar al Comitetului Cen
tral al P.CU.S., președintele Con 
șiliului de Miniștri al U.R.S.S, a 
oferit în Palatul Mare al Kremli
nului un dejun în cinstea lui An
tonin Novotny, prim-secretar al 
C.C. al Partidului Comunist din 
Cehoslovacia, președintele Repu
blicii Socialiste Cehoslovace.
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Acord comercial sovieto-francez

Rmiinea h menraria 
Patrice іопмііа
2 (Agerpres).

Lagos :

ІІІІ
LAGOS
In capitala Nigeriei a avut Ioc 

o reuniune în memoria Iui Patrice 
Lumumba, organizată de Congre
sul tineretului din Nigeria. Tineri 
și tinere din Lagos, prezenți la 

ereuniune, au cinstit 
roului mișcării de 
țională din Congo j 
minute de tăcere.

Luînd cuvîntul la 
ședințele Congresului 
din Nigeria, Otegbeige, a decla
rat că imperialismul mondial I-s 
lichidat pe Lumumba deoarece el 
a luptat pentru a obține indepen 
dența totală a patriei sale, 
semenea, imperialismul s-a 
ră crearea unui puternic 
independent ar putea constitui un 
exemplu pentru mișsferea de eli
berare din întreaga Africă.

i memoria 
eliberare 

păstrînd două
na-

reuniune pre- 
tineretului

De a- 
temut 
Congo

februarie la Teatrul Mu- 
de dramă din Volgogr^ 
loc o adunare festive co$- 
celei de-a 20-a aniyersălj

VOLGOGRAD 2 (Agerpres).
La 1 

nieipal 
a avut 
sacrată
a zdrobirii trupelor germaijo-f^ș 
ciste pe Volga.

La Festivități au sosit delegjjii 
din partea a numeroase orașe so
vietice-

A luat cuvîntul Mareșalul Un»- 
nii Sovietice Ciuikov, locțiitor 
ministrului apărării.

..De aici — a spus el prințr.c 
altele — din orașul-erou, avem 
dreptul moral deplin de a spune 
tuțuror oamenilor din Vest și Est î 
..Oameni ai lumii, priviți de ce 
este capabil poporul nostru și a- 
tunci vă veți da seama pentru ce 
am luptat noi în măreața bătălie 
de pe Volga, în numele cărei idei, 
neprecupețindu-ne forțele, ne-ani 
îndeplinit misiunea

Mareșalul Uniunii 
remenko a spus în 
că în cursul bătăliei 
au fost uciși, răniți

forțele, 
istorică".

Sovietice 
cuvîntarea sa 
de pe Volga 

sau luați pri-

E-

zpnieri aproximativ 1 500 000 
șolițați și ofițeri inamici. Au 

cpyintul general-colonel 
„X general-colonel Șumilov, 

prim-secretar 
regional

de 
mai 
Ro- 
, К 

al 
industrial

Семф^егко, 
Corn» teului 
VrtsegWt* al P-C.U.S.

*4*1# Blieeroase telegrame. Prin
ts ilW-t a sosit o telegramă din 

ggnsiliului Federației Mon- 
fiiâie S ©Lașelor înfrățite.

Ia adunare au a- 
textul unei scrisori adre

sate G.C. al P.C.U.S., Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., lui Nikita 
Hrușciov personal. Ei au adoptat, 
de asemenea, textul unei scrisori 
către orașele străine, care au a 
vut cel mai mult 
cauza cotropitorilor 
ciști în 
război
Ostrava, 
dam și 
prinde chemarea de a-și 
glasul în lupta pentru pace.

adunării festive au

anii celui
mondial — 

Liege, Varșovia,
Coventry. Scrisoarea cu- 

ridica

de suferit din 
germano-fas- 

de-al doilea 
Dijon, Lyon, 

Rotter-

------------- ©--------------

VAL DE REPRESIUNI ÎN SINGAPORE
SINGAPORE 2 (Agerpres).
După cum anunță coresponden

tul agenției Associated Press, au
toritățile din Singapore au dezlăn
țuit o campanie de represiuni îm
potriva elementelor cu vederi pro 
gresiste.

Sub masca luptei împotriva 
lementelor subversive 
nismului", forțele de 
Singapore au arestat 
rle 97 de persoane, 
clarației ministrului

,.e- 
și a comu- 
poliție din 
la 2 februa- 
Potrivit de- 
de interne,

Dato Ismail Abdul Rahman, prin
tre arestați se află mai multi li
deri ai partidului Frontul unit so
cialist, precum și ai Federației Sin
dicale din Singapore. Au fost 
restați, de asemenea, membri 
altor grupări de stînga acuzați 
a face parte din organizații 
flate sub control comunist".

Din declarația lui Dato Ismail, 
reiese că aceste represiuni au fost 
dezlănțuite „pentru a evita orice 
incident sau dezordine în legătură 
cu pregătirile ce se fac pentru 
crearea Federației Malayeze", in 
componența căreia, după cum se 
știe, urmează a fi inclus și terito
riul Singapore.

a- 
al 
de 
,a-

-------------------■ ■ —------------------ -----------

Ofensiva monopolurilor americane 
împotriva mișcării sindicale

MOSCOVA 2 (Agerpres). TASS 
transmite :

La 1 februarie a fost semnat 
la Moscova acordul comercial so
vieto-francez pe anii 1963—1965. 
Potrivit acordului schimbul de 
mărfuri dintre cele două țări va 
crește' în comparație cu ultimii 
trei ani.

Franța va livra Uniunii Sovie
tice utilaj complex pentru între
prinderile industriilor chimice, de 
hîrtie și celuloză, electronică și

alimentară, mașini unelte, țevi de 
oțel, nichel, fibre artificiale și alte 
mărfuri. U.R.S.S. va livra Franței 
antracit, petrol și produse petro
liere, minereu de mangan și crom, 
utilaje, ceasornice și alte mărfuri- 

Persoane oficiale sovietice și 
franceze au apreciat noul acord 
„ca un nou pas important în dez
voltarea comerțului sovieto-fran
cez" și și-au exprimat satisfacția 
în legătură cu tratativele care au 
avut Ioc.

.<y

Negociepile anglo-filipineze 
au fost infructuoase

situația din coloniile brita 
situate în nordul insulei Bor 
La aceste tratative Filipinele 
prezentat în mod oficial pre-

LONDRA 2 (Agerpres).
La 1 februarie au luat sfîrșit tra

tativele anglo-filipineze de la Lon
dra, la care au fost discutate pro
bleme de interes comun printre 
care 
nice 
neo.
și-au
♦entii asupra unor teritorii apai 
ținînd insulei Borneo de nord, pe 
care Anglia vrea să o includă în 
viitoarea Federație Malayeză.

Formulînd aceste pretenții 
prezentanții Filipinelor și-au

re
ex

Ѳ

intra în 
Federație

comunica-

primat hotărîrea de a 
schimb în așa-numita 
Malayeză.

După cum reiese din
tul oficial dat publicității în seara 
zilei de 1 februarie, tratativele nu 
s-au dovedit a fi fructuoase.

Anglia a respins pretenția fiii 
pineză și, după cum se arată în co
municat, a fost hotărîtă organiza 
rea unor alte negocieri, posibil 
nivelul miniștrilor de externe, 
unde va fi luată din nou în dis
cuție această problemă.

Conferința de șiresă a lui Dean Rusk
2 (Agerpres). —

agenției TASS, 
transmite :

fața locului ar fi insu-

a doua a conferinței de 
fost

NEW YORK 2 (Agerpres).
Blocul de dreapta din senatul 

S.U.A. a prezentat patru proiecte 
de lege în scopul știrbirii drep
tului la grevă al muncitorilor.

Aceste proiecte de lege repre
zintă o parte din actuala ofensivă 
a monopolurilor împotriva mișcă
rii sindicale. Alarmate de recen
tul val de greve, organizațiile A- 
sociația națională a industriașilor 
și Camera americană de comerț 
cer să se introducă noi restricții 
pentru sindicate.

Senatorul John McClellan, caro 
se situează pe o poziție extrem de 
ostilă față de sindicate, a prezen
tat un proiect de lege care decla
ră ilegale grevele muncitorilor din 
transporturi dacă la aceste greve 
participă mai mult de un sindicat 
loca] sau dacă ele au repercusiuni 
serioase asupra comerțului dintre 
state sau asupra comerțului exte
rior. Scopul proiectului de lege 
estș de a interzice asemenea gre
ve ca recenta grevă a muncito
rilor portuari care timp de mai 
bine de o lună a paralizat acti- 
viiatea porturilor americane de la 
statul Maine pînă la statul Texas.

Al doilea proiect de lege pre 
zentat tot de senatorul McClellan 
declară ilegale grevele din între 
prinderile pe care el le numește 
„uzine de apărare", precum și de 
pe poligoanele de rachete.

Al treilea proiect de lege pre 
zentat de senatorul Goldwater este 
caracterizat pe față de 
nator ca urmărind să 
„forța sindicatelor".

Al patrulea proiect 
prezentat de senatorul 
(republican din partea 
Illinois), declară ilegale
tuturor marinarilor de pe navele 
oceanice.

acest se- 
diminueze

de lege, 
Dirksen 
statului 
grevele

O=—

mai u 
declara 
reluării 
faptele

d-

Sitaație încordată 
?n Venezuela

CARACAS 2 (Agerpres).
Știrile primite din Venezuela

rată că în această țară situația 
este încordată. Guvernul Romulo 
Betancourt se pregătește de ur
gență să reprime lupta poporului 
împotriva creșterii costului vieții, 
în apărarea libertăților democratice.

Garnizoanele militare din La 
Guaira, Maracaiba, Puerto-Cabello, 
Barquisimeto au fost puse în sta
re de alarmă.

WASHINGTON 
TASS transmite :

Corespondentul 
Mihail Sagatelian,

Intr-o conferință de presă llnu 
tă la 1 februarie, secretarul de 
stat al S.U.A., D. Rusk, a anunțat 
că președintele Kennedy, a dat 
ordin să se reînceapă pregătirile 
Statelor Unite în vederea efectuă 
tii experiențelor nucleare subte 
rane. Rusk a refuzat să 
dauge altceva la această 
tie sau să precizeze data 
experiențelor, Contrazicînd
îndeobște cunoscute, secretarul de 
stat al S.U.A. a repetat din nou 
în declarația sa afirmațiile adver
sarilor încetării experiențelor nu
cleare și anume că mijloacele teh
nice de care dispun puterile oc 
cidentale nu ar permite descope
rirea efectivă și identificarea ex 
ploziilor nucleare subterane de mi
că putere. Secretarul de stat, Rusk, 
a susținut, de asemenea, că două- 
trei inspecții pe care Uniunea So
vietică le propune să fie efectuate

-=©=—

SANAA. După cum anunță pos
tul de radio Sanaa, în seara zilei 
de 1 februarie a avut loc la Sanaa 
o întîlnire între Abdel Hakim A- 
mer, adjunctul comandantului su
prem al forțelor armate egiptene 
care se află într-o vizită în R. A. 
Yemen, și șefii triburilor yemenite 
Șefii triburilor s-au pronunțat din 
nou împotriva oricărui amestec 
imperialist în problemele interne 
ale tării lor șl s-au angajat să 
sprijine pe mai departe guvernul 
republican în frunte cu As-Sallal.

tii continuă. cum anunță a-
gențiile de informații, la Paris iau 
parte la această grevă peste 80 
sută din funcționarii de poștă. 
Bordeaux, Lyon, Nimes, Lille, 
află în grevă toți funcționarii.

la 
la 
3*

Poloniei o serie de produse agri 
cole. Acordul va fi înfăptuit par
țial pe bază de credit. Potrivit acor
dului, S.U.A. vor livra Poloniei 
produse agricole printre care griu, 
bumbac, tutun în valoare de 
51 609 000 de dolari.

Congres sindical 
în Columbia

»

(Agerpres).
Congresul Federa- 
muneii din depar- 
de Cauca — unul

NEW YORK. La 31 ianuarie a 
avut loc o nguă întîlnire a repre
zentanților U.R.S.S., S.U.A. și Ma
rii Britanii în problema încetării 
experiențelor cu arma nucleară.

ATENA. La 1 februarie guver
nul grec a supus spre votare Ca
merei bugetul pe anul 1963. Co- 
mentînd acest buget agenția Franc» 
Presse subliniază creșterea cheltu 
ielilor militare cu 25 Ia sută In 
raport cu cheltuielile militare dl» 
anul 1962.

consacrată aproape 
relațiilor S.U.A. cu 
occidentale, în pri- 

legătur^ cu eșuarea 
la Bruxelles cu

anual la 
ficiente.

Partea 
presă a
în întregime 
țările Europei 
mul rînd, în 
tratativelor de 
privire la aderarea Angliei la pia
ța comună, precum și a conflic 
tulul americano-canadian, provocat 
de cererea Washingtonului ca for
țele armate 
zestrate cu 
cană.

Secretarul 
făcut din nou un apel insistent la 
crearea în cadrul N.A.T.O. a unor 
forțe nucleare „multilaterale" și la 
„unitatea economică" a Occiden
tului în fața „primejdiei sovietice".

Răspunzînd la una din întrebări, 
secretarul de stat al S.U.A. a con
firmat declarația anterioară a gu
vernului american că Statele U- 
nite nu posedă date care să ateste 
creșterea puterii militare sovieti
ce în Cuba.

canadiene să fie în
arma nucleară ameri- ’

de stat al S.U.A a

3

LIMA. La 1 februarie, echipa
jele vaselor de pescuit din Peru 
au declarat grevă în semn de pro
test împotriva introducerii unui 
nou impozit. Lor li s-au alăturat 
muncitorii de la șantierele naval* 
și feroviarii. La grevă participă 
7 000 de oameni.

BOGOTA 2
S-a încheiat 

ți ei oamenilor 
tamentul Valle
din departamentele industriale ale 
Columbiei. In hotărîrile sale, fe
derația protestează împotriva mă
surilor economice și financiare ale 
guvernului țării care duc la creș
terea costului vieții și cere ca sa
lariile să se majoreze pentru a 
compensa scumpirea prețurilor. Fe
derația a cerut să se naționalize
ze industria petrolului, precum și 
transporturile. Federația s-a pro
nunțat pentru stabilirea de legă
turi comerciale între Columbia și 
țările socialiste.

VARȘOVIA. încetarea imediată a 
experiențelor cu arma nucleară și 
Înfăptuirea dezarmării generale șl 
totale — aceasta este cauza comu
nă a tuturor oamenilor și organi
zațiilor indiferent de convingerile 
și credințele lor, se spune în de
clarația comună a grupului partl- 
cipanților Ia marșul păcii „Hiroșl- 
ma—Oswlecim" 
lui Comitetului

și a secretariatu- 
păcii din Polonia

OTTAWA. In legătură cu diver 
gențele ivite între S.U.A. și Cana
da ca urmare a refuzului guver
nului canadian de a accepta f» 
coase nucleare americane agenția 
Associated Press anunță că la 1 1» 
bruarie 
S.U.A., 
chemat 
tărl

VARȘOVIA. După cum
te Agenția P.A.P. la 1 februarie Ia 
Washington a fost semnal între 
Polonia și S.U.A. un acord care 
prevede că Statele Unite vor livra

NEW YORK. Agenția France 
Presse anunță că negocierile îu 
vederea reglementării grevei tipo
grafilor din New Yoțk, grevă care 
durează de opt săptămîni, au fos’ 
suspendate pînă săptămîna viitoa
re. Primarul New York-ulul, Ro
bert Wagner, sub egida căruia se 
desfășoară negocierile, a cerut re 
prezentanților proprietarilor ae 
ziare și reprezentanților tipografi
lor „să-și revizuiască pozițiile"

Luînd cuvîntul m 
cu prilejul discutării 

Ministerului de Război 
senatorul socialist Henri 
exprimat regretul în le- 
faptul că Belgia este ne-

BRUXELLES, 
parlament 
bugetului 
al Belgiei, 
Rolin și-a 
gătură cu
voită să cheltuiască anual 18 mi 
liarde franci pentru cursa fnarmă 
rilor.

PARIS. Greva 
ta de lucrătorii

declarată in Fran- 
din telecomunica-

ambasadorul 
Charles Ritchie a 
la Ottawa pentru

Canadei în 
fost re- 
consul-

transmi-

NEW YORK. Mennen Williams, 
secretar de stat adjunct al S.U.A. 
pentru problemele africane, a pă
răsit la 1 februarie 
pentru a întreprinde 
trei săptămîni în mal 
Africii. El va vizita

- go-ul (Leopoldville),
desla <j/ sud, Rhodesia 
Nyassaland și R.A.U.

NEW YORK. Corespondentul din 
Dakar al agenției Associated Press 
anunță că între Republicile Mali 
și Senegal a fost realizat un acord 
cu privire la renunțarea reciprocă 
la vizele de intrare pentru cetă
țenii celor două țări.
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New York-u! 
o vizită de 

multe țări alo 
Algeria, Con- 
Nigeria, Rhe 

de nord.

SOFIA. Intre 
s-a semnat la 1 
gram cu privire la schimbul în do
meniul culturii, științei, tehnicii șl 
învățămîntului public pe anul 1963- 
1964. Programul prevede un larg 
schimb de valori culturale între 
cele două țări.

Bulgaria și Italia 
februarie un pro-
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