
Proletari din toate țările, uniți-vă i

gagul roșu Anul XV 
XX Nr. 4148

Joi
14 februarie

1963

Organ al Comitetului orășenesc P.M.R. Petroșani și al Sfatului popular orășenesc
4 pag. 20 bani

♦
*

Tînăra bobinatoare din clișeu. Gherghină Doina zimbește fe
ricită. Și are de ce. In întrece rea ce Se desfășoară in secțiile 
„Viscozei" Lupeni pentru prod use de bună calitate ea deține un 
loc de frunte cîștigat prin strădania depusă pentru a produce cît 
mai multe bobine de calitate superioară.

Peste 500 trenuri remorcate 
cu combustibil economisit

Anul trecut mecanicii și fochiș- 
tii Depoului C.F.R. Petroșani au 
transportat 295 000 tone de măr
furi peste norma stabilită, econo
misind peste 8.300 tone de com
bustibil convențional. La succesele 
obținute anul trecut ei adaugă a- 
nul acesta noi realizări în cinstea 
Zilei ceferiștilor. In luna trecută 
ca și în primele 10 zile ale lunii 
curente, de exemplu, mecanicii 
si fochiștii acestui depou au re
morcat peste 200 de trenuri, tona
jul remorcat în plus fiind de cir
ca 30 000 tone mărfuri. In același 
timp ei au economisit o cantitate 
de combustibil convențional 
care se pot remorca peste 
trenuri de marfă pe distanța 
trosani — Simeria și retur.

Fruntașe în întrecerea socialistă 
sînt brigăzile conduse de meca
nicii Bogățeanu Nicolae, Banii 
loan, Bușoi Gheorghe și alții.
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PRIMII IN ÎNTRECERE
Colectivul de muncă al minei 

Petrila, prima decadă a lunii fe
bruarie a încheiat-p cu 1 32S tone 
cărbune date peste plan. Primii în 
întrecere se numără minerii sec
torului III, care au extras peste 
prevederile planului 581 tone căr
bune de bună calitate. Locul II îl 
rfodupă colectivul sectorului II, care 
a dat un plus de 419 tone de căr
bune, în aceeași perioadă. Toate 
sectoarele minei sînt cu planul la 
zi îndeplinit și chiar depășit.

Brigăzile care au adus o contri
buție substanțială la cele 1328 
tone cărbune date peste plan sînt 
cele conduse de comuniștii Lăszlo 
Ștefan și Bartok Iosif. Aceștia au 
extras în afara sarcinilor de plan 
între 125—237 tone cărbune de

bună Calitate. Urmează apoi bri
găzile conduse de Cîșlaru loan și 
Enache Chiriță care au dat peste 
plan cîte 50 tone de cărbune I a 
loc de frunte sînt brigăzile con- 

comuniștii Stănceanu 
Lăpădatu Nicojae 

de la sectorul II. 
succesului obținut

a
locurilor

de 
stat 

de 
mi- 
ma-

ause de 
Gheorghe, 
Toth loan,

La baza
harnicii mineri petrileni 
buna organizare a 
muncă, asigurarea brigăzilor 
niere cu vagonete goale și cu
terialul necesar, precum și munca 
politică dilsă de organizațiile de 
partid pentru antrenarea 
cere a tuturor brigăzilor

în între- 
miniere.

CIURI.
corespondent

In cadrul muncii politico-educati
ve, un loc important 11 ocupă pro
paganda prin conferințe și expu
neri care asigură cuprinderea in 
sfera muncii educative a tuturor 
membrilor și eandidațiior de partid 
a masei largi de oameni ai muncii.

Potrivit sarcinilor ce îi stau în 
față in etapa actuală. Comitetul 
orășenesc de partid Petroșani a 
avut în vedere ca propaganda prin 
conferințe să se desfășoare In 
sprijinul a trei acțiuni importan
te : preschimbarea documentelor de 
partid, pregătirea alegerilor de de- 
putați în sfaturile populare de la 
3 martie și întărirea muncii poli- 
tice-educative în rîndul elevilor 
și studenților. Astfel, cu prilejul 
acțiunii de preschimbare a docu
mentelor de partid, colectivul de 
lectori al cabinetului de partid a 
întocmit un ciclu de conferințe cu 
teme privind întărirea disciplinei 
de partid, păstrarea documentelor 
de partid, respectarea prevederilor 
statutare et*. Pentru expunerea a- 
cestor conferințe au fost desem
nați membri de partid cu expe
riență între care tovarășii Costea 
Traian, Ungur Pompiliu, Chere- 

Kuti 
Dan,

Ungur Pompiliu, 1 
cheș loan, Dobrican Traian, 
Eugen, Gudas Iosif, Cocotă 
Carpen loan și alții.

Conferințele prezentate în 
membrilor și eandidațiior de partid 
în localitățile unde s-a desfășurat 
pînă acum acțiunea de preschim
bare a documentelor de partid și 
îndeosebi cele intitulate „înaltul 
titlu de membru de partid", „Fizio-

fața

--------—-------------- :-------- ---------

Au început mtîluiriie între candidați 
șt alegători

de-

ex-
cu

IO-

Zilele acestea au început în toa
te comunele și orașele raionale ale 
Văii Jiului adunările populare con
sacrate întîlnirilor dintre candidați 
și alegători. In ziua de 12 februa
rie, prima zi cînd au început în- 
tîlnirile, au avut loc 20 de întîl- 
niri între alegători și viitorii 
putați.

In cadrul întîlnirilor au fost 
puse conferințe în legătură 
realizările obținute de poporul
mîn sub conducerea partidului in 
făurirea societății socialiste, carac
terul profund democratic al siste
mului nostru electoral, drepturile 
și îndatoririle cetățenilor etc. Cu 
prilejul întîlnirilor cu viitorii de- 
putați în sfaturile populare au luat 
cuvîntul zeci de alegători făcînd 
propuneri prețioase în vederea îm
bunătățirii gospodăririi treburilor 
obștești.

In orașul Petrila s-au întîlnit 
cu alegătorii lor candidații Muntea- 
nu Gheorghe, Bulea Nlcolae, mun
citori, Nicolescu Vasile, profesor, 
Balaszi Tiberiu, medic, Strikberger 
Eugen; activist U.T.M, Forro Ig
nat, miner pensionar și alții. La

Orchestra semisimfonieă din Petroșani
la al doilea spectacol

i

а comunistu- 
luptător, activ 

în
de. partid", au. fost as-
mult interes, , ele con- 
sporirea răspunderii co- 
față de sarcinile ce le 

de membri de

nomia moral-politică 
Iui" șl „Comunistul, 
pentru Îndeplinirea sarcinilor 
credințate 
cultațe cu 
tribuind la 
muniștilor
revin in calitate 
partid.

Este necesar ca și pe viitor co
mitetele de partid, birourile orga
nizațiilor de bază să prezinte ase
menea conferințe cu regularitate 
în fața membrilor și eandidațiior 
de partid pentru a-i ajuta în ridi
carea continuă a pregătirii lor po- 
iitico-ideologice.

Comitetul orășenesc de partid a 
acordat în ultimul timp o deose
bită atenție propagandei prin con
ferințe în cadrul campaniei elec
torale, în scopul popularizării rea
lizărilor de seamă obținute sub 
conducerea partidului în anii pu
terii populare precum și a carac
terului profund democratic al sis
temului nostru electoral. Comite
tul orășenesc de partid a elabo
rat un ciclu de ÎL conferințe pe 
aceste teme din care 6 au și fost 
trimise comitetelor de partid și o- 
rășenești și sfaturilor populare co
munale.

Iată doar cîteva din aceste
conferințe t „.Superioritatea demo
crației socialiste față de democra
ția burgheză" „Caracterul profund 
democratic al legii noastre electo-» 
rale", „Drepturile și îndatoririle a- 
legătorilor". Conferințele sînt pre
zentate în fața cetățenilor în ca
drul 
rilor 
rale.
puse,
struirii celor 1350 
muncesc în campania

Este necesar ca în perioada pînă 
Ia alegeri, comitetele 
birourile organizațiilor 
se ocupe îndeaproape 
zarea cetățenilor la 
care vor fi ținute .
populare cu ocazia întîlnirilor ale
gătorilor cu deputății Ffî.P.

In scopul popularizării în 
durile elevilor din școlile de 8 
școlile medii și profesionale, a

punctelor de agitație, clubu- 
muncitorești, căminelor cultu- 
Aceste conferințe au fost ex- 
de asemenea, cu prilejul in- 

agitatori care, 
electorală.

Uricani s-au întîlnit cu alegătorii 
lor candidații Roman Nicolae, Scor
pie Nicolae și Cujuban Gheorghe 
mineri, Ordbg loan, 
Brănescu Silvia, casnică

Asemenea întîlniri au 
și în celelalte localități 
Jiului.

pensionar, 
și alții, 
avut I95 
ale Văii

Ziua de 2 decembrie 1962 mar
chează un eveniment important 
in viata culturală a orașului Pe
troșani — constituirea orchestrei 
semlslmfonice a clubului sindi
catelor din orașul Petroșani. La 
începui numărul membrilor or
chestrei a lost mic dar entuzias
mul lor a fost mare. Ei au răs- 
pus la chemarea Comitetului oră
șenesc de partid de a contribui 
la ridicarea vieții artistice a Văii 
Jiului.

Cu ajutorul Consiliului local al 
sindicatelor și al Comitetului pen
tru cultură și artă de pe lingă 
Statui popular al orașului Petro
șani, acestei formații modeste. 1 
s-au creat condiții pentru repeti
ții. Pe zi ce a trecut, orchestra 
s-â îmbunătățit cu noi elemente. 
In prezent aproape toate compar
timentele cheie ale orchestrei sini 
acoperite. Conducerea clubului a 
înzestrat orchestra cu numeroase 
instrumente noi, adăugate la cele 
existente.

Membrii orchestrei s-au angajat 
ca în cinstea aniversării a 15 ani 
de la proclamarea RP.R. să sus
țină primul lor concert. Și intr-a
devăr, ei s-au ținut de cuvînt. In

data de 29 decembrie 1962, în sală 
teatrului de stal Petroșani, or
chestra a interpretat un repertoriu 
variat din autori ca' Ceaicovski, 
Dunaevschl, Florin Comișel, Ser
giu Sarchisov și o bucata închina
tă Republicii — cu doi soliști vo
cali. Muzica și textul închinat Re
publicii a fost compus de dirijo
rul orchestrei, Vasile Lucaciu, pro
fesor ia Școala populară de artă 
din Petroșani.

Orchestra și soliștii vocali au 
fost răsplătiți de către public cu 
aplauze bine, meritate.

încurajați de acest prim succes, 
meitibrit orchestrei au trecut la 
pregătirea unui repertoriu variat 
și bogat, abordîrrd lucrări ale com
pozitorilor Ceaicovski, Mussargs- 
chil, Verdi, Leo Dolibes, Mozzart, 
Tosti, Brediceanu, Constantin Du
mitrescu,1 tiprian Porumbescu. A- 
ceste Compoziții vor fi susținute, 
în ălată de oțchestră, de către so
liști vocali și instrumentiști.

O parte din program va fi pre
zentai- cu ocazia anive-târn a 
30 de. ani de la luptele greviste 
ale ceieriștilor și petroliștilor din 
februarie 1933, iar pînă Ia stîrși- 
tul lunii curente orchestra va sus-

ține un program de sine stătător 
la Teatrul de stat din Petroșani.

Ne propunem să repetăm con
certele la Petroșani și să le pre
zentăm și în celelalte centre mi
niere din Valea Jiului, Ia Uti- 
cani, Lupem, Vulcan, Aninoasa, 
Petrila și Lonea, sub formă de 
concerte lecție, cu prezentări ale 
autorilor și lucrărilor lor.

Orchestra a ținut de la consti
tuire mai multe repetiții, frecven
ța membrilor ei fiind foarte bună, 
factori care ne oieră garanția că 
orchestra va dăinui și că prin 
acțiunile la care s-a angajat își 
va aduce aportul firesc la edu
cația cultural-attistică a populației 
Văii Jiului.

Dorința noastră cea mai • mare, Ș 
este să pregătim în viitor pro- ) 

' ) 
ne aducă succese pe măsura stră- ( 
duînțelor nbastre. Sperăm că la l 
aceasta dirijorul orchestrei Luca- ( 
ciu Vasile să-și aducă pe deplin \ 
aportul așa cum l-a adus și pînă 1 
în prezent. In orchestra noastră 1 
ei constituie de fapt, vioara în- ) 
tîia. <

Dr. N. SCARLATOIU <
membru al comitetului orășenesc \ 
pentru cultură și artă Petroșani \

________________________ __ ~

inovajie 
care îmbunătățește 
condițiile de muncă

Mecanicul Moldovan Traian este 
cunoscut în preparația Petrila ca 
un vechi inovator. Numărul mare 
de inovații realizate de el și apli
cate cu succes în sectorul prelu
crare a mărit considerabil pro
ductivitatea muncii, ușurînd tot
odată eforturile fizice. „Sistem de 
alimentare cu smoală a încălzitoa
relor nr. 1 și 2", „Instalația pen
tru desprăfuirea pompelor de pu
dră" sînt doar cîteva din inova
țiile anterioare. Recent mecanicul 
Moldovan Traian a conceput о 
nouă inovație denumită „Sistem de 
evacuare a gazelor rezultate Да to
bele de uscare". Această nouă ino
vație a tovarășului Moldovan con
tribuie la îmbunătățirea condițiilor 
de muncă ale muncitorilor din secto
rul prelucrare, prin eliminarea ga
zelor de la tobele de uscare.

CONSTANTIN BĂDUȚĂ 
corespondent

de partid, 
de bază să 
de mobili- 

confărințele 
în' adunările

rîn- 
ani, 
stu

denților și cadrelor didactice a rea-' 
lizărilor obținute de poporul nos
tru sub conducerea partidului în 
opera de construire a socialismu
lui, Comitetul orășenesc de partid 
a stabilit expunerea unui ciclu de 
9 conferințe în cadrul acestor in
stituții de învătămint. Din cele 9 
conferințe, 5 vor fi expuse în ca
drul școlilor de 8 ani, medii șl 
profesionale, iar 4 conferințe vor 
fi expuse în fața studenților d* 
la Institutul de mine.

Lărgirea sferei propagandei prin 
conferințe și a expunerilor — for
me eficace ale muncii politice de 
masă — va contribui efectiv la ri
dicarea conștiinței socialiste a oa
menilor muncii din întreprinderile 
și instituțiile Văii Jiului, la inten
sificarea participării lor la lupta 
pentru îndeplinirea sarcinilor puse 
de partid pentru desăvîrșirea con
strucției socialiste în patria noas
tră.

grame bune, de calitate, care să

IOAN BADEA
instructor al Comitetului orășenesc 

de partid Petroșani

Printre brigăzile miniere frunta șe din sectorul III al minei Petrila 
se numără și cea condusă de Vătafu Petre. De la începutul anului și 
pînă in prezent această brigadă a extras peste plan mai mult de 400 
tone de cărbune de bună calitate Randamentul mediu . obținut depă
șește 6 tone cărbune pe post.

Clișeul alăturat înfățișează un schimb din brigada iui Vătafu 
Petre înainte de intrarea in șut *
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Tineri fruntași *
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Echipa R.R.D. din cadrul depoului de locomotive condusă de 
comunistul Deatcu Dumitru, secretarul comitetului U.TM pe com
plexul C.F.R. Petroșani, are merite deosebite în scurtarea ter
menelor de reparații, în îmbunătățirea calității lucrărilor. IN CLI
ȘEU : Șeful echipei Deatcu Dumitru, discutînd cu membru echipei 
sale.

Hărnicia tinenilop mecanici
Mijește de ziuă. In cabina loco

motivei 150 1004, fochistul Ionescu 
Tudor cu o rangă de fier în mî- 
nă, scormonește în focarul loco
motivei și împreună cu mecanicul 
iStanciu Vasile pregătesc totul 
pentru a porni la drum. Cei doi 
utamiști sînt fruntași în produc
ție. Ei sînt cunoscuți de întreg 
colectivul unității pentru hărnicia 
lor în muncă, pentru sîrguința 
pe care o depun în vederea re
morcării regulate și Tn 
de deplină 
dată echipa 
întoarce de 
frumoase în
sebit cu însemnate economii 
combustibil. Folosind forța vie a 
locomotivei, mecanicul Stanei u
Vasile a economisit în ultima pe
rioadă aproape 30 tone combusti
bil convențional. Cu aceste eco
nomii se pot remorca 6 perechi

condiții 
siguranță. De fiecare 
acestei locomotive s э 
la drum cu realizări 

muncă și în mod deo- 
de

de trenuri pe ruta Petroșani—Si
meria și retur.

In aceste zile întrecerea întie 
tinerii depoului este mai vie ca 
orieînd. Fiecare brigadă de loco
motivă se străduiește să întim- 
pine cea d=-a 30-a aniversare a 
eroicelor lupte de la Grivița cu 
noi succese în muncă. Tînărul 
mecanic de locomotivă, utemistul 
Oprea Ioan II, împreună cu fo
chistul Bardan loan, utemist au 
economisit și ei peste 20 tone 
combustibil. Numai în ziua de 9 
februarie a.c. echipajul locomo
tivei 150 1008 a realizat o econo
mie de 2 300 kg. combustibil. Re 
zultate frumoase a înregistrat șl 
utemistul Hașcă Alexandru, me
canic pe locomotiva 150 1006 care 
a înscris în cartea de economii 
încă 13 tone combustibil. Acestea 
sînt rezultate frumoase, pentru care 
merită felicitări toți tinerii respec
tivi

IOAN MARCU
secretarul comitetului de

Complexul C.F.R. Petroșani
partid

a trecut Insem- 
calea realizării 
Planul de pro

lae, de la depou, 
Lungu Nicolae de 
zonă, Basarab Si.

Prin realizările obți-

Unitățile din 
cadrul Complexu
lui C.F.R. Petro
șani au obținut in 
cursul anului care 
nate succese pe 
sarcinilor de plan,
ducție pe complexul C.F.R. a fost 
îndeplinit în 1962 cu 16 zile înainte 
de termen, 
nute, stația C.F.R. din Petroșani в
clștigat, în două trimestre ale a- 
nnlui, drapelul de unitate fruntașă 
pe Regionala C.F.R., secțiile T.T.R. 
și S.C.B. sînt fruntașe pe secția 
Simeria i 
nut cele 
concurînd 
de depou

Despre 
feriștilor nu putem vorbi fără a 
sublinia contribuția valoroasă pe 
care a adus-o tineretul la obține
rea lor Aceasta nu numai prin 
faptul că tineretul formează peste 
70 la sută din efectivul complexu 
lui. Tinerii C.F.R.-lști, educați de 
comuniști si organizația U.T.M., 
participă cu entuziasm la învinge
rea greutăților ce se ivesc, la 
făptuirea planului de producție.

In lupta pentru întreținerea în- 
tr-o perfectă stare de funcționare 
a materialului rulant, a liniei și a 
instalațiilor de transport, tineretul 
nostru a clștigat merite deosebite 
Merită evidențiați îndeosebi tine 
rii din echipele de pe locomoti 
vele conduse de mecanicii Pătroi 
Petru, Radu Cornel, Udeanu Ilie 
și Szekeres loan, care numai în 
luna ianuarie a. c., prin remor 
carea cu regularitate a trenurilor 
cu tonaj sporit, au economisit pes 
te 117 tone combustibil conven 
tronai. Se situiază, de asemenea. 
1П fruntea întrecerii mulți tineri 
din echipele de reparații cum sînt

Moraru Iuliu și 
la atelierul de 
mion. Cincora Pavel, Sasu Teodor 
de la mișcare și alții. O dovadă 
ч entuziasmului tineretului 
o constituie participarea sa 
vingerea greutăților cauzate 
na trecută de înzăpezlrl. 
ceaetă lună tinerii ceferiști

nostru 
la 
în 
In

în- 
lu-î
a.

DULCA GHEORGHE, strungar, 
Depoul C.F.R.

au

iar depoul C.F.R. a obți- 
mai Însemnate economii, 

i la obfinerea drapelului 
I fruntaș pe tară.

aceste realizări ale ce-

în-
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In fiecare zi, la ora 12, lăcă

tușii întrerup lucrul pentru o ju
mătate de ceas. Vagoanele, intra
te pentru cîteva ore pe linia re
viziei, rămîn singure, iar munci
torii, cei mai mulți tineri, se adu
nă într-o încăpere alăturată și se 
grăbesc să-și desfacă la căldură, 
pachetele de mîncare aduse de 
acasă,

— Moș Ioane, ia mai spune-ne
fost atunci.
Ion, cel mai virstnic din
lăcătușilor
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e-
fectuat peste 4 000 ore muncă vo
luntară la curățirea și întreține
rea liniilor, asigurlnd regularitatea»

de j

spiri- J 
mun-♦ 
mun- ’

circulației. S-au evidențiat în 
ceastă acțiune îndeosebi tinerii 
la L 5, mișcare și depou.

In educarea tineretului în 
tul atitudinii Înaintate față de 
că și în mobilizarea lui la o
că plină de avînt o mare înseta-1 
nătatc o are activitatea educativ- î 
politică a organizației U.T.M. Or-1 
ganfzația U.T.M. cuprinde în pre- » 
zent toți tinerii din cadrul unită- * 
tilor complexului. Dovadă a etica- ♦ 
citătii muncii politico-educative a ? 
organizației U.T.M. o constituie și « 
faptul că în anul trecut 17 ute ? 
miști au devenit 
pașlid, iar utemistul 
a foe» primit direct 
membrilor de partid.

Realizările noastre

BASARAB SIMION, impiegat 
de mișcare, stația C.F.R. 

Petroșanicandidați de 
Pătroi Petru 
în rîndurile

sînt însem-

»
♦ 
»
♦
» 
»

nate. Pe viitor ne revin însă sar- * 
exemplu] ’ 
organiza- ț

nici o posibi-

își deapănă pe 
Amintiri scum-

ne așteptam să ne vedem numele 
pe lista celor aruncați pe dru
muri, șomeri, fără 
litote de a trăi.

Bătrlnul ceferist 
îndelete amintirile,
pe, despre luptele glorioase ale 
muncitorilor ceferiști care s-au ri
dicat sub steagul 
muniștilor la luptă 
tru interesele lor 
drepturi, Împotriva
tisovietlc pus la cale de impe-

partidului co- 
hotărită pen- 

vitale, pentru 
războiului c ți

Am auzit sirena tui Roaită...|
o viață întrea- 
cu ciocanul în

cum a
Moș 

grupa 
de revizie, nu se
lasă mult rugat. 
El are multe de 
povestit tinerilor 
cu care lucrea
ză împreună, căci 
gă și-a petrecut-o
mină pe sub locomotive și va
goane. Cîțiva din acești ani i-a 
muncit la Atelierele Grivița, toc
mai cind sirena lui Roaită a 
siișiat văzduhul Bucureștilor ca 
un ecou al strigătului de luptă al 
muncitorilor ceferiști pentru pli
ne, Împotriva curbelor de sacrifi
ciu impuse de stăpînirea burghe- 
lo-moșierească, pentru dreptul la 
o viață de om.

Ion Halca era Încă tinăr pe a- 
tunci. Lucra de puțin timp în ate
liere, de ajuns însă pentru a simți 
nenorocirile Indurate de munci
tori pe vremea regimului burghe- 

g zo-moșieresc. Criza се-și înfipsese 
8 adine ghiareie in grumazul înire- 
8 gii economii capitaliste, încercă

rile claselor stăpînitoare de a ieși 
din criză pe spinarea oamenilor 
muncii, a adus muncitorilor aiize- 
lie de nedescris, șomaj, foamete.

— Salariile nu ne ajungeau nici 
pentru pline. In fiecare dimineață

8

hltlerist,

trăiți și 
totul noi.

riaiiști, a fascismului 
pentru progres și pace.

— Voi tinerii, care 
munciți în condiții cu
nici nu vă puteți închipui cît de 
grea era viața muncitorului pe a- 
tunci. in acele zile grele, mie mi 
s-a născut unui dintre cei 1 co
pii: Ștefan. Mai aveam încă doi, 
unul de doi ani, altul de patru. 
Rămineam de multe ori pe gîn- 
duri: ce se va întlmpla cu ei 
dacă lucrurile vor rămîne tot așa, 
dacă muncitorul va li mereu 
rob ? Am avut insă fericirea să 
trăiesc marile schimbări In via
ța poporului nostru. Partidul co
munist, care a condus atîtea lup
te grele ale muncitorilor împotri
va capitalismului, ne-a purtat spre 
izbtndă. Să vă spun numai un 
amănunt: ml-а rămas In minte 
locul unde trăgea în muncitori 
una din mitralierele jandarmilor 
trimiși împotriva ceferiștilor de 
guvernul burghezo-moșieresc. Pes
te drum de ateliere. De acolo se

8
8
I

8
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o 
împrăștia moartea. Astăzi, pe acel | 
toc se înalță un bloc cu 13 eta- g 
je. Un bloc pentru muncitori, in g 
care ei să trăiască omenește. Cite 8 
asemenea blocuri au crescut în ® 

anii noștri, pe întinsul patriei ? g 
Noi ceferiștii, care cutreierăm țara g 
în lung și-n lat avem fericirea 8 
să vedem crescind sub ochii noș- 8 
tri o patrie nouă, minunată, așa ® 

cum nici în vis nu ne-o puteam g 
închipui în trecut... g

Dar ‘ uite, continuă moș Ion, vă 8 
spuneam că atunci 8 
in 
oadă 
s-o
un iecior. 
Luat cu 
ce s-a intimplat 
o copilărie grea

cini și mai mari. Urmînd 
comuniștilor, mobilizat de 
(ia U.T.M. slntem siguri că tinere- » 
toi ceferist din Petroșani se va * 
afirma și In viitor ca o forță tot ё 
mai puternică în lupta pentru rea- ? 
lizarea sarcinilor puse de partid | 
în fața muncitorilor căilor ferate.»

Acum. în preajma aniversării a * 
30 de ani de Ia eroicele lupte de ț 
Io Grivița, tineretul din Comple
xul feroviar al Văii Jiului își in
tensifică și mai mult 
muncă, dovedlndu-se 
demn al tradițiilor 
ale muncitorilor ceferiști.

»
*
* 
І

♦

eforturile în 
continuator 

revoluționare ț i
SULINȚAN IOAN, montatoi, 

sectorul Ș.C.B.

acea
grea, 

născut

peri- 8 
mi 

încă 
Ștefan, 
vorba.

nu 
cu 
dar 
fiu
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v-om spus 
ei. A avut 
tinerețea lui a fost alta. El, 
de simplu muncitor ceferist, 

a putut să învețe în anii noștri
la Institutul de mine din Petro
șani și astăzi в inginer. Toți cei
lalți copii iși au rostul lor. Uite, 
îs cam in vîrstă și mai am doi 
copii încă ia școală. Dar viitorul 
lor este asigurat, căci pe toți ti
nerii din fora noastră îi așteaptă 
ziie tot mai bune, mai senine... g 

...Doar o jumătate de oră du- g 
rează pauza de prîriz la revizia g 
de vagoane. Cîteva minute, dar g 
tinerii lăcătuși Biter Vasile, Ai- g 
bu Grigore, Matei Gheorghe și g 
ceilalți sini bucuroși că pot să-1 g 
asculte pe moș Ion, care a auzit g 
sirena lui Boaită. Parcă o aud g 
și ei cind moș Ion povestește. & 8 
aud și-i simt îndemnul la muncă 8 

o 
pentru înfăptuirea acelor ndzuin- g 
țe în numele cărora și-au dat via- g 
ța, în februarie 1933, atîția din- 8 
tre înaintașii lor. 8

8 
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Modestie, tinerefe și entuziasm
Deatcu Dumitru, tînărul care ne 

însoțește prin depoul C.F.R. Pe
troșani, este secretarul comitetu
lui U.T.M. pe complexul feroviar.

Vizităm împreună depoul. Firul 
unui gînJ mă poartă în adîncurile 
minelor, unde tineri harnici scot 
la lumina zilei cărbunele — pli
nea locomotivelor și a industriei 
noastre. Deatcu vorbește cu mo
destie despre tovarășii săi de mun
că, despre tinerii fruntași în pro
ducție.

In hala de levizie, echipa de 
tineri lăcătuși, care lucrează ală
turi de maistrul comunist Ceteraș 
Virgil, examinează cu atenție fie
care piesă a locomotivei aflate în 
revizie. Utemiștii Ionică Ioan, Mun- 
teanu Ereraia, Joca Nicolae, Ivan 
Dumitru luerează la mecanismul 
motor al locomotivei 1501010, ve
rifică și înlătură diferite uzuri ale 
pieselor. Sus, la camera de fum, 
cazangiul Coman Ioan, cercetează 
atent țevile prin care eirculă a- 
burul, asigură etanșeitatea lor. La 
aceeași locomotivă doi tineri lu
crează la aparatul de alimentare 
cu apă a cazanului. Se numese 
Cazan Nicolae și Krausz Dezide- 
riu. Amlndoi sînt utemiștl

In compartimentul R.R.D. ne-am 
oprit la tinerii Ciocîrlan Grigore 
și Pop Gheorghe. Ii mai văzusem 
cu cîteva luni de zile în urmă, 
vizitînd depoul împreună cu tov. 
Zeieu Gheorghe, secretarul orga
nizației de partid. Amîndoi dădeau 
zor să centreze niște cuzineți șl

In atelierul me- 
pe la strungarul 
care se pregătea 
niște prezoane și

să asambleze pistoanele la loco
motiva 150 1006. 
canic am trecut 
Prebijan Mircea 
să confecționeze
buloane de articulație pentru loco
motivele aflate în reparație.

După vizita în depou am treCut 
pe la școala personalului de lo
comotivă. Aici erau adunați nu
meroși fochiști și mecanici de lo
comotive. Au venit să-și reîmpros
păteze cunoștințele, să-și lidice 
necontenit măiestria profesională. 
In fața celor prezenți tcv. Crișan 
G-ligor, mecanic instructor, vorbea 
rar, răspieat despre întreținerea 
locomotivelor in perfectă stare, 
despre importanța remorcării tre
nurilor cu tonaj sporit și manipu
larea frînei automate în scopul e- 
vitării ruperilor de trenuri.

Ajutati de instructorii mecanici 
Crișan Gligor și Comșa Mihai, ti
nerii mecanici de locomotivă Ar
delean Vasile, Arkoși Koloman, 
Boian Ioan, Costache Marin, HaȘ- 
că Alexandru, Lazăr Mircea. Pre- 
descu Constantin și alții muncesc 
din ce în ce mai bine, stăpînesc 
puternicele locomotive care străbat 
drumurile de fier

Peste tot, la depoul de locomo
tive, tinerii lucrează cu entuziasm, 
depun eforturi deosebite pentru a 
întîmpina cu noi succese în mun
că cea de a 30-a aniversare a e- 
roicelor lupte ale ceferiștilor șl 
petroliștilor
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La Aninoasa:
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Matul populat are doioIi 
io... oo ilot...

—care să-l ajute în rezolvarea 
problemei circulației auto, pe por
țiunea blocul „7 Noiembrie" — 
centru, de pe strada principală din 
comună.

Ultimele zile de vreme „moale" 
au făcut pe unii oameni să crea
dă că primăvara intenționează să 
alunge iarna mai de timpuriu de 
pe meleagurile noastre. Așa ou 
crezut și locuitorii de pe porțiu
nea amintită mai sus a străzii 
principale din Aninoasa atunci cînd, 
îndemnați de razele călduroase 
ale soarejut (și sub privirea orga
nelor sfatului populari s-au gîndit 
să dea o ..mină" de ajutor pri 
măverii, curăttndu-și curțile și a- 
runcînd zăpada în stradă ! !!

Datorită acestui fapt, anim cînd 
vremea sî menține încă „aspră" 
circulația autovehiculelor spre cen
trul comunei a devenit foarte a- 
nevoioasă. Șanțurile. gropile și 
mormanele de zăpadă care au fost 
înțepenite de ger (contrar dorinței 
organelor locale, care au așteptat 
topirea lor completă) fac ca în 
prezent conducătorii auto să nu 
mai poală stăpîni volanul, circu 
latia făcîndu-se cum s-ar zice ,1a 
noroc". Și, gîndindu-ne îndeosebi 
la transportul de muncitori, precum 
țL le autobuzele de călători, se 
'pere ca sfatul popular din comună 
să ia măsuri urgente de curățire 
a drumului pe porțiunea amintită, 
în scopul evitării unor accidente 
de circulație care sînt posibile în 
actualele condiții.

Pentru a face să dispară emo
țiile tuturor celor ce circulă cu 
autovehiculele pe porțiunea amin 
tită, este necesar ca, mobilizați 
de sfatul popular, locuitorii aces 
tei porțiuni a străzii principale să 
întreprindă o acțiune organizată 
de muncă voluntară la curățirea 
Străzii.

Cu participarea întregului colectiv
In fața celor 240 delegați pre- 

zenți la conferința sindicatului mi
nei Lonea se citeau referatele con
ducerii exploatării și comitetului 
sindicatului asupra felului în care 
au fost traduse în viață angaja
mentele reciproce din contractul 
colectiv pe anul 1962. Cifrele și 
faptele cuprinse în aceste docu
mente sintetizau munca, preocupă
rile și realizările colectivului de 
aici care sub conducerea organi
zației de partid a depus eforturi 
susținute pentru sporirea continuă 
a producției de cărbune. In anul 
trecut, la mine Lonea s-a muncit 
cu o productivitate medie de 1,169 
tone cărbune pe post. Rod al spo
ririi productivității muncii sînt cele 
13111 tone cărbune energetic date 
peste plan, 1 152124 lei economii 
la prețul de cost etc.

In cadrul conferinței a fost ana
lizată munca plină de însuflețire 
a minerilor din sectoarele I, II, III 
și V care au fost în fruntea luptei 
pentru îndeplinirea angajamentelor 
de întrecere, pentru cărbune mai 
mult și de calitate Referatele pre
zentate în fata delegărilor de către 
tov. inginer Feier Gheorghe, șeful 
exploatării și tov. Șandru Iosif, 
președintele comitetului sindicatului, 
au Înfățișat pe larg factorii care 
au condus la obținerea acestor re
zultate de seamă- De exemplu, co
mitetul sindicatului, sprijinit în
deaproape de conducerea minei a 
inițiat formarea de colective pe 
sectoare cu sarcina de a studia po
sibilitățile fiecărui loc de muncă 
în vederea îndeplinirii angajamen
telor de întrecere, a îndrumat și 
ajutat comisia pentru organizarea 
întrecerii socialiste spre a da un 
caracter mai larg întrecerii între 
sectoare si brigăzi. In ședințele 
comitetului sindicatului s-au ana
lizat probleme importante ale ac
tivității colectivului minei între 
care: munca educativă de masă 
desfășurată de comitetele de sec
ție pentru întărirea disciplinei în 
muncă, situația brigăzilor rămase 
în urmă și măsurile ce trebuie

luate pentru ridicarea lor la ni
velul celor fruntașe etc.

Conferința a apreciat ca pozi
tivă grija comitetului sindicatului 
și conducerii exploatării față de 
om. Pentru prevenirea îmbolnăvi
rilor și accidentelor de muncă s-a 
asigurat instruirea periodică a mun
citorilor, au fost ținute conferințe 
pentru reîmprospătarea cunoștințe
lor de tehnica securității. Au fost 
prezentate în fața minerilor 24 dia- 
filme despre N.T.S., s-au inițiat 
controale preventive la locurile de 
muncă. In 1962 s-au cheltuit 1 460 044 
lei pentru protecția muncii și teh
nica securității. In mai multe sec
toare miniere au fost introduse 
conducte de apă pentru slzoplrea 
locurilor de muncă cu scopul în
lăturării prafului de cărbune, s-p 
introdus apă la lucrările de pre
gătiri în steril pentru extinderea 
perforajului umed.

Contractul colectiv pe 1963, a- 
probat de conferință, cuprinde o- 
biective importante, mobilizatoare. 
Sarcinile de plan pe 1963 ale mi
nei Lonea; sporesc cu 7,5 la sută 
fată de 1962. In noul an, sporirea 
producției de cărbune energetic 
trebuie să aibă Ioc în primul rînd 
în baza creșterii productivității 
muncii. Analizînd posibilitățile ex
ploatării minerii loneni și-au sta
bilit drept angajament extragerea, 
peste sarcinile sporite de plan pe 
anul acesta, a 0500 tone cărbu
ne. realizarea unei productivități 
medii pe exploatare de 1,210 tone 
cărbune pe post, obținerea unei e- 
conomii la prețul de cost de 
625 000 lei.

Discuțiile la care au participat 
numeroși mineri, au fost caracte
rizate de grija pentru luarea tu
turor măsurilor în vederea înde 
plinirii cu succes a acestor sar
cini de mare răspundere. Minerii 
Burcin Gheorghe, Burdea Njcolae 
și alții au arătat că, deși la mina 
Lonea s-au înregistrat succese în 
ce privește sporirea producției de 
cărbune, datoria conducerilor teh
nice ale sectoarelor, a comitetelor 
de secție este de a lua toate mă
surile pentru ca în acest an nici 
o brigadă să nu rămînă sub plan

Cupsupi de calificare1
î An de an, în Valea Jiului se 
califică tot mai mulțl oameni ai 
muncii în frumoasa meserie de 
miner. Numai Iu E. M. Lupeni 
vor fi calificați în 1963 ca mineri 
și ajutori de mineri 1540 de mun
citori, iar alți 40 de mineri vor 
fi calificați ca artiiicieri. Un 
număr însemnat de tineri din

sectoarele exploatării vor fi cali
ficați ca mecanici de locomotiva 
electrice și cu acumulatori.

Ѳ atenție deosebită se acordă 
calificării profesionale a muncito
rilor și la mina Petrila, unde s-a 
prevăzut pentru anul curent, ca
lificarea unui număr de 65 mineri 
ajutori mineri și vagonetari.

și să fie îmbunătățită simțitor ca
litatea producției. Este necesar — 
au arătat vorbitorii — ca fiecare 
brigadă să îmbrățișeze inițiativa 
„Nici un vagonet de cărbune re- 
butat pentru șist". Tovarășii Lă- 
zărescu Gheorghe, Bucevschi Mi
hai, Hlopețchi Vasile, Zatrok Ale
xandru, au vorbit pe larg despre 
măsurile ее trebuie luate în vede
rea realizării cu succes a anga
jamentelor de întrecere din noul 
contract colectiv.

PUBLICITATE

I. I. L. „6 AUGUST Petroșani 
anga jează imediat:

— șei serviciu producție — inginer, cu limitele 
de salarizare 1700—1950 lei,

— șef serviciu organizarea muncii — studii su
perioare, cu limitele de salarizare 1700—1960 lei,

— inginer principal tehnolog cu limitele de sa
larizare 1500—1700 lei,

— tehnician I. tehnician normator cu limitele de 
salarizare 1000—1300 lei,

— tehnician I. tehnolog morar it cu limitele de 
salarizare 1000—1300 lei,

— maistru tapițerie cu limitele de salarizare 
900—1300 iei,

— maistru tîmplârie cu limitele de salarizare 
900—1300 lei,

— maistru mezelar-măcelar cu limitele de sala
rizare 900—1200 lei.

Condițiile de angajare cele prevăzute de ti.C.M. 
1 053/1960.

Informații detailate se pot primi la sediul între
prinderii în strada Mihai Viteazul nr. 1 Petroșani.

CONCURS

ÎSeara la
• — E clar, nu mai an> nici O 
X scăpare — spuse ca pentru sine
• artificierul Mitrea Stan în timp
• ce căuta cu privirea o mutare cu
• care să preîntîmpine pierderea 
X partidei. Nu m-am gîndit că mu-
• tarea de adineauri mă va costa
• o partidă. Dar nu-i nimic: mai 
X jucăm una, nu ?
J Și confruntarea în fața mesei
• de șah continuă pînă seara tîr-
• ziu. Alături, la o altă masă se 
2 întreceau tot la șah, minerul Do-
• roftei Dumitru și ajutorul miner
• Jacotă Nicolae Cițiva locuitori
• ai comunei veniseră să verifice
• dacă sînt trecuti pe listele ale-
• gătorilor. Unii, se găseau ușor.
• alții, mai greu. La cei care nu-și 
X găseau numele învățătoarea Mo-
• doroș Eleonora care era de servi-
• ciu la punctul de agitație, dădea 
2 lămuririle necesare.
• Cînd se făcu ora 18, conform 
J programului a început audiția mu?i-
• cală în cadrul căreia cei peste 25 
X de locuitori prezenți la punctul de
• agitație au ascultat printre altele
• și un frumos program de muzică
• populară rominească. Tot din pro-
• gramul din aceea seră a făcut par-
• te și .cercul de citit". In cadrul 
J căreia tovarășa învățătoare Modo- 
J roș a citit celor prezenți despre 
X alegerile din trecut.
•

punctul de
Periodic, aici pot fi audiate 

conferințe interesante, diferite in
formări politice, poezii închinate 
patriei și partidului, audiții muzi
cale, programe artistice închinate 
alegerilor, se poate juca șah. Și 
pe lîngă toate aceste acțiuni dis
tractive, fiecare locuitor din co
mună are posibilitatea să verifice 
dacă este trecut pe listele alegă
torilor din ce circumscripție face 
parte, să afle unde va vota, dacă 
și ceilalți membri ai familiei lui 
sînt trecuti pe liste.

Bunăoară, serile trecute, printre 
alte activități organizate la punc
tul de agitație nr. 2, au fost pre
zentate și 3 conferințe intitulate -. 
„Realizările obținute de poporul 
nostru sub conducerea partidului 
pe tărîm economie și social-cultu
ral", „Principiul coexistenței paș
nice între statele cu sisteme so- 
cial-politice diferite „Principiu 
suprem al politici externe a statu
lui nostru" și conferința „Pe cine 
au propus oamenii muncii din Va
lea Jiului să candideze pentru a 
fi aleși deputati în sfaturile popu
lare". Aceste conferințe, care au 
fost prezentate de tovarășul Ne- 
graru Gheorghe, directorul clubu
lui din localitate, au fost audiate : 
de peste 166 de locuitori al co
munei.

agitație:
*

Pentru viitoarele seri în pro- X 
gramul privind activitățile ce se ♦ 
vor desfășura la punctele da agi- • 
tație, au fost prevăzute, de ase- X 
menea, acțiuni interesante. Astfel, X 
seară de seară, în zilele care au * 
mai rămas pînă la data alegerilor, • 
la punctele de agitație se va des- X 
fășura o vie activitate. J

Incepînd din data de 12 februa- t 
rie, la punctele de agitație vor ♦ 
avea loc întîlniri între deputați • 
și alegători, întîlniri între tineri X 
și vechi membri de partid pro ♦ 
grame consacrate tinerilor care • 
vor vota în acest an pentru pri- • 
ma dată, Si astfel, fie pentru a X 
participa la acțiunile programate, - 
fie pentru a discuta despre dife- • 
rite probleme legate de pregăti- X 
rea alegerilor, tot mai multi lo- J 
cuitori ai comunei trec pragul • 
punctelor de agitație. ’

îndrumate îndeaproape de corni- X 
tetul de partid, colectivele celor J 

‘ două puncte de agitație, comitetul ♦ 
sindicatului, comitetul U.T.M. și • 
conducerea clubului se străduiesc X 
să îmbogățească continuu progra- ♦ 
mul activităților punctelor de agi- ♦ 
tație, să organizeze manifestări X 
tot mai bogate, prin care să con- X 
tribuie la mobilizarea maselor • 
largi de oameni ai muncii la pre- • 
gătirea și succesul alegerilor de X 
la 3 martie. X

in ziua de 11 martie 1963, la sediul Filialei Insti
tutului de cercetări miniere din Petroșani, str. lovani- 
lor nr. 1 se va ține concurs pentru ocuparea următoa
relor posturi:

— Șef secție cercetare (1)
---- Cercetători științifici principali
— Cercetător științific principal medic (1) 

ic principal sociolog (1)
J minier (1) 
î medical (1)

— Cercetător știtnțiff
-— 1 ehnician
— Гекгисіап
Cererile de înscriere la concurs se primesc la re

gistratura filialei pînă în ziua de 28 februarie 1963.

Condițiile cerute pentru ocuparea posturilor sînt a- 
fișate la sediul Filialei.

Orice lămurire suplimentară se poate cere la te
lefon inter 9.

Școala medie mixtă 
Petroșani

Anunță elevii claselor 8—11, 
secția fără frecvență, să treacă 
pe la secretariatul școlii pentru 
a lua cunoștință de temele fixate 
pentru lucrările de control și pen
tru completarea actelor de la do
sarul personal.

Sesiunea de examene pentru 
toate clasele începe în ziua de 
23 martie. >

ANUNȚ
Buteliile de gaze lichefiate se 
folosesc NUMAI IN POZIȚIE 
VERTICALA cu regulatorul 
montat orizontal și oapoeul 

în sus.
Buteliile înghețate NU SE 
PUN IN APA CALDA, FLA- 
CARA, LINGĂ SOBE SAU 

CALORIFERE.
Pericol de explozie.

Buteliile înghețate se vor line 
în camere încălzite.
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Laosului

MOSCOVA 13 (Agerpres). TASS 
transmite î

La 13 fetțruarie au sosit la Mos
cova într-o vizită oficială Sri Sa- 
vang Vathana, regele Laosului, 
prințul Suvanna Fumma, primul 
ministru al guvernului de coali
ție, și alte personalități laoțicne.

Pe aeroportul Vnukovo înalții 
oaspeți au fost intinipinați de Ni
kita Hrușciov, președintele Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S., Leo
nid Brejne' , președintele Prezidiu
lui Sovietului Suprem al U.R.SS, 
,și de alți conducători 
precum și de numeroși 

I tanti ai oamenilor muncii 
cova.

Pe aeroport au 
Leonid Brejnev și 
vang Vathana-

sovietici, 
reprezen- 
din Mos-

rostit
regele Sri Sa-

de mare circulație 
și

Primirea fâcufâ regelui 
la Moscova

Pe arterele
din Moscova regele Laosului 
conducătorii sovietici au fost sa
lutați cu căldură de mii de oameni 
ai muncii.

Laosului Sri Sevang 
făcut o vizită la Кгеи»- 
S. Hrușciov, preșeeba- 

de Miniștri al

cuvîntări

☆
MOSCOVA 13 (Agerpres). TASS 

transmite :
Regele

Vathana a 
lin lui N.
tele Consiliului 
U.R.S.S.

Regele a fost însoțit de prințul 
Suvanna Fumma, primul ministru 
al guvernului de coaliție și de alți 
oameni de stat din Laos.

La 13 februarie regele Laosului 
l-a vizitat pe L. I. Brejnev, pre
ședintele Prezidiului Sovietului Su
prem al U.R.S.S.

o-------------

BONN 13 (Agerpres).
Cunoscutul om de știință ger

man, prof. E. Senger, a făcut la 
Stuttgart o declarație cu privire 
la dezvoltarea contemporană a 
tehaiciț de rachete. După cum a- 
nunță agenția DPA prof. E. Sen- 
ger a subliniat că superioritatea 
Uniunii Sovietice în domeniul zbo
rurilor in Cosmos a crescut con- 
sidajebii în ultimii ani. Statele 

ațe Americii, în ciuda afor- 
ttashM disperate, nu au reușit 
jSaă in prezent să lichideze de
calajul existent.

Din socialiste *
4
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In întîmpinarea zilei
de 8 Martie

4
4

4
4
4
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Construcția de locuințe 
la Moscova

In 1963 vor 
încă 50000 de

TOKIO 13 (Agerpres).
Pe anul 1963 este planificat să 

fie concediați încă aproximativ 
50 000 de mineri în urma raționa
lizării capitaliste a producției în in
dustria carboniferă a Japoniei. 
Anul trecut au fost concediați 
•10 000 de mineri.

După cum anunță ziarul „Sân
ii ei Simbun", patronii își exprimă 

. Intenția de a „depăși" planul de 
i concedieri în masă elaborat de ei. 
La sfîrșitul anului 1963 ei inten-

fi concediați 
mineri japonezi

ționează să reducă numărul mun
citorilor care lucrează în indus
tria carboniferă a țării pînă la 
120 000 de persoane. (La sfîrșitul 
lui ianuarie anul curent, potrivit 
datelor Ministerului Muncii. în 
Japonia lucrau 169 700 mineri).

Pe lîngă concedierile masive 
planurile de raționalizare a pro
ducției prevăd și sporirea conside
rabilă a productivității muncii pe 
seama muncitorilor rămași în mine 
și reducerea salariilor.

©

Apelul societafii
din R. D.

de Cruce Roșie 
Vietnam

HANOI 13 (Agerpres).
Societatea Crucii Roșii din R. D. 

Vietnam s-a adresat la 13 februa
rie Comitetului internațional de 
Cruce Roșie cu rugămintea de a o 
ajuta cit mai grabnic să pună ca
păt atrocităților pe care le comit 
autoritățile americane 
față de populația 
namului de sud. 
,Vu Dinh Tung, 
cietății de Cruce

j Vietnam, arată că în închisorile 
Vietnamului de sud sînt deținuți

pește 350 000 de oameni, printre 
care peste 6 000 
mii de oameni
siuni, convingeri 
tenente soGiale
tn condițiile unui regim de te
roare bestială.

de copii. Zeci de 
de vîrste, profe- 
politice și apar- 

diferite au murit

și diemiste 
pașnică a Viet- 

In scrisoare, dr. 
președintele So- 
Roșie din R. D.

©
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PARIS. — Potrivit unor cifre 
oficiale difuzate de agenția France 
Presse, ca urmare a accidentelor 
de circulație înregistrate în Franța 

lîn cursul anului 1962, și-au pierdut 
I viața 10112 persoane, iar alte 
' 229 779 persoane au fost rănite.

NEW YORK. — Potrivit datelor 
I publicate la 13 februarie de șe- 
; ful poliției 
' numărul 
. cursul
Statelor 
sută în
1962. Numărul furturilor de auto
mobile și a spargerilor a sporit 
cu 40 la sută.

LONDRA. — Comitetul Politic 
al societății cooperatiste din Lon
dra, care cuprinde peste 1 500 000 
de membri a adoptat o rezoluție 
în care se condamnă reluarea de 
către Statele Unite a experiențelor 
nucleare subterane.

Critica adresată guvernului 
englez de K. Zilliacus

LONDRA 13 (Agerpres).
Luînd cuvîntul în Camera 

munelor, deputatul laburist K.
liacus a criticat guvernul britanic 
pentru faptul că ridică bariere în 
calea reglementării 
mane. „Dacă O să 
frînați o asemena 
acunmlînd totodată
sprijini forțele care tind să dez
lănțuie un război mondial și să 
tulbure pacea din lumea întreagă' 
a

problemei ger- 
continuați să 

reglementare, 
armament veți

declarat K. Zilliacus.
II ‘

orașului Washington, 
crimelor înregistrate în 

lunii trecute în capitala 
Unite a sporit cu 17,4 la 
comparație cu ianuarie

Catastrofă aeriană 
în S. U. A.

NEW YORK 13 (Agerpres).
La 12 februarie un avion cu 

acție pentru 
americane 
Airlines" s-a 
rea orașului 
călătorii și 
— în total 
și-au pierdut

re- 
călători al societății 
,North-West Orient
prăbușit în apropie- 

Miami (Florida). Toți 
membrii echipajului 

43 persoane »- 
viața.

ROMA. — Deputatul comunist 
Boldrini a depus pe biroul. Came
rei Deputaților o scrisoare în care 
cere convocarea neîntîrziată a u- 
nei ședințe a Comisiei parlamen
tare pentru problemele apărării. 
Boldrini cere discutarea de către 
comisie a hotărîrii ministrului de 
război Andreotti de a trimite în
tr-o vizită în Spania franchistă 
pe generalul Aloia, șeful statului 
major general ar armatei italiene.

ROMA. — In alpii italieni 11 
soldați dintr-o companie de vî- 
nători de munte care luau parte 
la manevre militare au pierit a- 
coperiți de o avalanșă.

formatorul pentru scădere a ten
siunii vor fi instalate pe pă- 
mînt. Calculele au arătat că a- 
semenea eentrale electrice (care 
vor fi asamblate complet la u- 
zină) vor produce o energie e- 
lectrică de cinci—șase ori mai 
ieftină decît 
de Ia sate.

î
4

MOSCOVA 13 (Agerpres).
Aproximativ 1 800 000 de locui 

tori ai Moscovei au primit locu
ințe noi de la 1 martie 1959 și 
pînă în prezent.

Anul trecut la Moscova au 
fost construite 112 000 de locu 
ințe. Ziarul „Sovetskaia Rossia" 
arată că anul acesta vor fi con
struite aproximativ tot atîtea io 
cuințe. O trăsătură caracterisl 
că a acestui an o va constitui 
îmbunătățirea calității construc
țiilor. Șapte case din zece vor 
fi montate în întregime din pre 
fabricate, produse pe bandă ru
lantă în fabrici.

centralele electrice

4
4

4
4

Portul Magdeburg
(Agerpres).
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♦BERLIN 13 (Agerpres). 

Federația Democrată ] 
nală a Femeilor a dat j 
o declarație cu prilejul 
sărbători — Ziua de 8 i 
declarația semnată de 
Federației, Eugenie Cotton, 
spune că Ziua Internațională a Fe
meii a căpătat o importanță mon
dială.

Femeile au datoria, se sublinia
ză în declarație,, să lupte cu toată 
energia cu prilejul Zilei de 8 Mar
tie pentru dezarmarea generală în 
scopul menținerii păcii.

Adunările 
erate acestei 
clarație, vor 
contribuție la pregătirile în vede
rea Congresului Mondial al Femei
lor, care va avea loc Ia Moscova * 
între 24 și 29 iunie 1963. »

Internațio- 
publicității 
apropiatei 

Martie. In 
președinta 

se

și întîlnirile 
zile, se arată 

constitui o

consa- 
în de-

mare

I
4

i
I
l

- ♦

Un proiect îndrăzneț

au propus 
tropopauzei 
aflată la 
km.), pen-

MOSCOVA 13 (Agerpres).
Inginerii sovietici 

folosirea curențiior 
(pătura atmosferică 
înălțimea de 10—12
tru scopuri energetice.

A fost întocmit proiectul unei 
centrale electrice, care va folosi 
puterea eoliană permanentă a 
tropopauzei Acolo puterea vio
lului atinge 25—30 m. pe se
cundă, iar energia este de 1 000- 
2 000 ori mai mare decît în stra
tul inferior din apropierea pă- 
mîntului.

După concepția autorilor pro
iectului centrala va fi 
la această înălțime cu 
unui aerostat.

Sistemul de conducere

ridicată 
ajutorul

și trans-

interviul acordat de Ernesto Guevara 
societafii canadiene de televiziune 

HAVANA 13 (Agerpres).
„Nu există nici o îndoială că 

politica revoluției cubane față de 
țările socialiste va fi totdeauna o

a
minis- 

într-un 
societății eana- 

eare 
film de 

televiziune.
politica față 
aceasta de-
------------ ©.

politică de prietenie frățească, 
declarat Ernesto Guevara, 
trul industriei din • Cuba, 
interviu acordat 
diene de televiziune C.B.C., 
realizează în Cuba un 
scurt metraj pentru 
In. ceea ее privește 
de țările capitaliste,

Totdeauna
cu
să

4
4

4
4
0
4
•
4
4
4
4

Ofițeri 
de

la o răscruce de 
legat prin rîuri 
Marea Nordului, 
de Oder și Elba, 
prin rîul Vltava, 
Cehoslovacia.

.4
4
4:
4
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BERLIN 13
In portul Magdeburg, cel 

mare port interior al R D. Ger
mane, pot fi transbordate zilnic 
800 tone de mărfuri. Portul Mag
deburg se află 
drumuri, fiind 
și canale de 
Marea Baltică, 
iar spre sud, 
este legat de

Minereul care ajunge la Mag
deburg pe cale fluvială este trans
portat cu trenul la uzinele Max- 
hutte din Unterwellenbordn. Pe 
cale fluvială este transportat și 
zahărul rafinat destinat popu
lației orașului Berlin. ț

Dezvoltarea economică ♦ 
a R. P. Mongole în 1963^

ULAN BATOR 13 (Agerpres). J
După cum anunță agenția ♦ 

Monțame, producția globală in
dustrială a R. P. Mongole va 
depăși anul acesta cu 12,6 la 
sută nivelul atins în anul 1962, 
iar productivitatea muncii va 
crește în industrie cu 6,2 la 
sută.

Din totalul investițiilor de stat 
pe anul 1963, 35,2 la sută vor fl 
îndreptate în direcția* dezvoltă
rii industriale a țării. $

Numărul muncitorilor și func- ♦ 
tionarilor va crește cu 7,3 la J 
sută, iar fondul de salarii — ♦ 
cu 10,8 la sută. Va crește sim- î 

a T 
și T

4
4

♦

I

4 
4
4

i

4 
a 
«i

pinde de ele însele, 
vom menține relații economice 
toate țările lumii care vor dori 
aibă asemenea relații cu noi.

Referindu-se la relațiile Cubei 
cu S.U.A., ministrul a declarat că 
viitoarele relații americano-cubane 
depind de Statele Unite. „Dacă ele ♦ 
ne vor atinge noi ne vom opune, 
a subliniat el, dacă nu ne vor a- 
tinge, va fi mai bine. Vrem 
facem comerț cu toate țările, 
clusiv cu Statele Unite".

să
in-

sud-vietnamezi împușcați 
consilierii americani

(Agerpres). 
radio „1 

consilierii 
lut Ngo 

recent 
artilerie 

aceștia

.Eliberarea" 
militari 

Dinh 
pa- 

sud-

și pe comandantul 
tancuri, deoarece 
îndeplinirea strictă

companiei

țitor puterea de cumpărare 
oamenilor muncii mongoli 
consumul principalelor mărfuri a-j J 
limentare și industriale. \

4

Cresc rezervele oe gaze ; 
' î naturale ale R. P. Ungare ?

î
♦
4

t
I
4

:
4
4

î
da* 

n-au asigurat * 
a ordinelor, * 

ceea ce a dus la moartea cîtorva J
soldați și ofițeri americani. *

BUDAPESTA 13 (Agerpres).
In cursul ultimilor trei ani, 

rezervele de gaze naturale ale 
Ungariei au crescut de peste 
șase ori, anunță M.T.I. In ținu
tul Alfâld, în trecut considerat 
sărac în rezerve energetice, a 
fost descoperit un mare zăcă- 
mînt de gaze naturale a cărui 
exploatare a și început. In cu- 
rînd va începe construirea unei 
conducte de gaze care va lega 
acest ținut cu Budapesta.

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4:•
♦
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HANOI . 13
Postul ' de 

anunță că 
americani ai
Diem au împușcat 
tru ofițeri de 
vietnamezi, deși aceștia nu fu
seseră judecați. Ofițerii sînt acuzați 
că în timpul unor lupte în lec să 
deschidă focul asupra partizanilor, 
au bombardat pe ofițerii americani 
care reparau helicopterele avariate.

Autoritățile americane din Sai
gon au cerut, de asemenea, lui 
Ngo Dinh Diem să-1 înlocuiască 
pe guvernatorul provinciei My Tho

■as;

Comunicatul comun Ghana-Togo
ACCRA 13 (Agerpres).
La 12 februarie a fost dat pu

blicității la Accra comunicatul co
mun semnat de președintele Gha- 
nei, Kwame Nkrumah, și primul 
ministru togolez, Nicolas Gru- 
nitzky, care s-au întîlnit la 7 fe
bruarie la Aacra.

In comunicat 
doi oameni de 
mat dorința de 
țiile dintre cele 
au declarat că 
țească dintre ele trebuie să Se 
bazeze pe respectarea de către 
ambele părți a principiului nein
tervenției în afaeerile interne și

se arată că cjei 
stat „și-au expri- 
a normaliza rela- 
două republisi și 
colaborarea friă- 

să

respectarea de către ambele părți 
a suveranității naționale a fiecă
rei republici".

„Pe baza acestor principii, se 
spune in continuare in comunicat, 
și conștienți de necesitatea strin
gentă 
eană, 
blica 
lească
ele cu scopul de a 
realizarea rapidă a 
tați”.

După cum se știe, 
tre cele două țări se 
in timpul regimului
togolez Sylvanus Olympio.

de a obține unitatea afri- 
Republica Ghana și Repu- 
Togo hotărăsa să restabi- 
contaetele normale dintre 

contribui la 
acestei uni-

relațiile din- 
înrăutățiseră 
premierului

LEDAGTIA SI ADMINISTRAȚIA PetroșrmL Str. Republicii er. 56 Tel. interurban 322: automat 269.

PROGRAM DE RADIO
15 februarie

PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul me
dicului, 8,00 Sumarul presei cen
trale, 8,30 Concert de dimineață, 
9,00 Din muzica popoarelor, 9,30 
Compozitori sovietici de operă — 
Meitus: fragmente din opera „Tî- 
năra gardă", 10,10 Cîntece de pace 
și prietenie, 10,30 Muzică ușoară, 
11,25 Fragmente i 
Cîntă corul de 
leviziunii, 13,10 
dă, 14,00 Partea 
rele steag" din 
rul din Borzești" 
versuri de Dan Deșliu, 15,20 Pot
puriuri de muzică ușoară, 16,15 
Vorbește Moscova I 17,10 Cîntă or
chestra de mandoline a ceferiști
lor din Roman, 17,30 „In frunte 
comuniștii" — Montaj de versuri 
și cîntece de masă dedicate lupte
lor din Februarie 1933, 18,00 uni
versitatea tehnică radio, 18,30. Lec
ția de limba engleză, 20,15 „Parti
dul, inima țării" — program de 
cîntece, 20,40 Concert de muzică 
ușoară de compozitori romîni, 21,30 
Muzică populară romînească cerută

din operete, 12,00 
copii al Radiote- 
Muzică de estra- 
a III-a „Sub ma- 
Oratoriul „Steja- 

1 de Matei Socor,

de ascultători. PROGRAMUL II. 
12,47 Muzică ușoară, 13,15 Limba 
noastră. Vorbește acad. prof. Al. 
Graur (reiuare), 13,25 Dansuri din 
opere, 14,10 Prelucrări corale, 15,00 
Muzică populară romînească și a 
minorităților naționale, 15,35 Ac
tualitatea în țările socialiste, 16,10 
Soliști vocali de muzică ușoară, 
17,00 Tineri interpreți în studio, 
18,05 Ciclul ,,Mari drijori" — Kiril 
Kondrașin, 18,38 Muzică din ope
rete, 19,00 Muzică ușoară de com
pozitori romîni, 19,30 Teatru ia 
microfon: „Anii negri" de N. Mo- 
raru și A. Baranga, 21,45 Muzică 
de dans.

—=o

CINEMATOGRAFE
15 februarie

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE! 
Transportul: AL. SAHIA: Patru
inimi; ANINOASA; Acțiunea co
bra; VULCAN : Făclii; LUPENI < 
Destăinuiri; URICANI: Hatiffa.

Tiparul i „6 August" Petroșani


