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Comitetului O.N.U. pentru folosirea spațiului cosmic în sco
puri pașnice

• Brandt insistă asupra înarmării Bundeswehrului cu rachete 
nucleare

CU PLANUL ANUAL ÎNDEPLINIT

Colectivul sectorului IV Aninoasa

un însem- 
succes : colecti. 
sectorului IV 
realizat sarci- 
de plan pe a- 
1961, extrăgînd

Minerii de la A- 
ninoasa au sărbăto
rit ieri 
nat 
vul 
și-a 
nile 
nul
primele 194 tone de 
cărbune în contul a- 
.nului viitor.
< Avînd asigurate 
condiții tot mai bu
ne în abataje 
plicind pe 
largă metodte 
sate de lucru

și a- 
scară 
avan- 
mine-

rii din sector au 
pus la dispoziția e- 
conomiei noastre na
ționale, în acest an, 
mii de tone de căr
bune de bună cali
tate peste plan. De . 
remarcat, de aseme
nea, faptul că ei 
și-au depășit anga
jamentul anual cu 
aproape 5000 tone 
de cărbune. Randa
mentul obținut în a- 
cest timp pe sector 
a atins în medie

îndeplinirea 
termen a 
anual o 

sea-

2,025 tone cărbune 
pe post.

La 
înainte de 
planului
contribuție de 
mă au adius-o bri
găzile minerilor 
Moisiu Remus, Da
vid Nicolae, Codrea 
Gheorghe și Iancu 
Vidor care au rea
lizat randamente 
rnedti lunare de 
6,5 tone cărbune 
post.

5- 
pe

Muncitorii
. .«л*.

din sectorul forestier

Roșia, a 
de plan

* — Sectorul nostru, 
realizat deja sarcinile 
pe anul acesta. Pînă acum, co
lectivul' a dat în contul anului 
viitor 1800 m.c. lemn de lucru 
și 3400 m.c. lemn de foc — spu
nea deunăzi tov. ing. lenei u 
Gheorghe, șeful sectorului.

...In cadrul întreprinderii fo
restiere Petroșani, sectorul ’ Ro
șia are o pondere mare', furhi- 
zînd'.însemnate cantități de rr$- 
terîăf femrios. Colectivul de mun
citori și tehnicieni forestieri de 
aici exploatează o seaml de pe
rimetre câ Jigoreasa-Dușanu, Po- 
ratîște, Maleia, Uraganele, Purr 
саги, pîrîul Bulgări și altele, 
valorificînd cu grijă bogăția ma-

sivilor păduroși. Astfel, pe lin
gă'faptul câ âu realizat cu mult 
înainte de termen sarcinile a- 
nuale de plan, ei au. dat 
încă 145 m.c. bușteni 
pentru gater. 181 m.c. 
derulaj, 132 m.c. lemn
construcții rurale, 610 m.c. lobde, 
699 m.c. lemn 
luloză și alte

prețioasă 
ținerea acestor 
brigăzile complexe conduse

în plus 
de fag 
bușteni 
pentru

de fag pentru ce- 
sortimente.
contribuție la ob- 
succese, au adus 

î de 
tov. Pop Ilie Hontu, Pahoftții loan, 
Niculescu Ștelîan, tractoristul 
Szllagy loan, motorișlii de fe- 
răstraie mecanice Mica. Romir și 
Neag Teodor, muncitorii Dumi- 
trașcu Alexandru și Văduva 
Constantin.

C î t e v a z i 1 e
pe mine rii 
anuale.

din
Faptul

Vulcan de îndeplinirea 
acesta însuflețește și mai 
la vagonetar pînă la bri-

...îi mai despart 
sarcinilor' de plan 
mult munca întregului colectiv. De 
gadier toți se întrec pentru a trimite la suprafață cărbune
mult și bun. In perioada 1—7 decembrie, din abatajele minei 
au fost extrase 1.223 tone de cărbune cocsificabil și ener
getic peste prevederile plantilui. In fruntea întrecerii pe ex
ploatare continuă să se situieze minerii din sectorul III ca
re au dat în plus 824 tone de cărbune cocsificabil. Brigăzile 
minerilor Păcurar Traian, lonuț loan,
dea Emanoil, au obținut ce’e mai mari

La rîndul lor, minerii din sectorul I 
perioadă' de timp o cantitate de 340 tone de cărbune cocsifi
cabil peste plan.

Drob Gheorghe, Bor- 
realizări pe sector, 
au livrat în aceeași

Muncim de pe acum 
la nivelul anului viitor 

. ■ , Л

Sectorul IV de la exploatarea 
minieră Aninoasa a livrat sta
tului aproape 14.000 tone de căr
bune energetic peste prevederile 
planului de producție. De la în
ceputul anului și pînă în prezent 
— cu excepția lunilor ianuarie 
și februarie — colectivul secto 
rului și-a îndeplinit și depășit 
lună de lună sarcinile de plan, 
împărtășind din experiența co
lectivului sectorului pe care-1 
conduce tov. ing. 
Brînduș Aurel, 
șeful sectorului 
ne-a declarat ur
mătoarele :

„Măsuri deo
sebite in privința ritmicității pro
ducției n-au fost luate. In fiecare 
lună am asigurat front de lucru 
necesar extragerii cantității de 
cărbune planificat. In această 
privință ne-am orientat ca să a- 
vem în producție în permanență 
zece abataje cameră și trei în 
pregătire (unul de rezervă) ca 
atunci cînd terminăm de exploa
tat un abataj să intrăm cu ex
ploatarea imediat în abatajul de 
rezervă. O altă condiție care a 
asigurat extragerea ritmică a 
producției de cărbune a fost e- 
xecutarea la timp a lucrărilor de 
întreținere. Aprovizionarea brigă
zilor cu materiale și goale a fost, 
de asemenea, în centrul atenției 
întregului personal tehhico-ingi- 
rtetesc.' Tehnicienii care răspund 
de abatajele productive au ra
portat conducerii sectorului mă
surile luate <je ei pentru aprovi
zionarea cu cele necesare brigă
zilor, intervenindu-se operativ a- 
colo unde era nevoie. Atunci cînd 
se constata că vreo brigadă mer
gea slab s-au analizat de îndată 
cauzele și, de la caz la caz, au 
fost luate măsuri. Brigăzile au 
fost întărite cu mineri bine ca
lificați. Această măsură a asi
gurat ca aproape toate brigăzile 
să-și realizeze și să-și depășeas
că zilnic sarcinile de plan. Un a- 
jutor prețios in obținerea rezul
tatelor l-am avut și din partea 
sectorului de transport care 
asigurat locurile de muncă 
vagonete goale.

Referindu-se la 
rite care stau în 
lui sectorului IV 
varășul inginer Brînduș Aurel a 
arătat- în continuare : y

— In anul 1962 în fața colec
tivului sectorului nostru stau

sarcini și mai mari. Producția 
sectorului va> spori considerabil. 
Acest lucru cere o organizare și 
o planificare mai judicioasă a 
muncii. Este adevărat că produc
ția zilnică extrasă din abatajele 
sectorului nostru se ridică de pe 
acum la nivelul anului viitor. 
Așa se explică și plusul de a- 
proape 14.000 tone de cărbune 
dat peste prevederile sarcinilor 
de plan pînă în prezent. Colec

tivul nostru este 
hotărit ca și în 
anul care vine să 
se situeze prin
tre sectoarele frun
tașe în extra- 

In 1962 vom

pe
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Interviu cu tov. ing. Brînduș 
Aurel, șeful sectorului IV 

al minei Aninoasa
oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo

gerea cărbunelui, 
extrage peste plan aproximativ 
8.000 tone de cărbune. Anul vii
tor, exploatînd în continuare 
stratul III, abatajele noastre vor 
fi mai productive. Pe lîngă a- 
ceasta în primul semestru al a- 
nului viitor vom deschide un nou 
abataj frontal. In fiecare briga
dă vom plasa cîte un om instruit 
în montarea de crațere, tuburi de 
aeraj considerînd că în acest fel 
vom reduce timpul de montare.

Vom continua să ne organizăm 
munca cit mai bine, vom asigu
ra front de lucru necesar prin 
crearea de abataje de rezervă, 
condiții pentru desfășurarea op
timă a transportului, aprovizio
narea cu materialele necesare a 
tuturor brigăzilor.

Sub îndrumarea biroului orga
nizației de bază de partid, avînd 
sprijinul deplin al comuniștilor 
și al întregului colectiv, sîntem 
siguri că și în anul ce vine sec
torul IV Aninoasa se va situa 
printre sectoarele fruntașe ale 
exploatării în extragerea cărbu
nelui.

ne-a
cu

spo-sarcinile
fata colectivu- 
Aninoasa, to-
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8 Inginerul Teodorescu Constan-
8 tin intră în mină după obișnuita
8 ședință de raport. înainta pe ga-
8 lerie grăbit. Mergea cu privirea
8 ațintită în pământ, iar gândurile O - - -
o
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Discutarea cifrelor de plan pe 1962 în sectorul III — cel mai mare sector productiv de la 
mina Lupeni — a prilejuit luarea de noi angajamente mobilizatoare de către harnicii frontaiiști ce 
extrag cărbune cocsificabil din abatajele de aici. Minerul Spînu Petru cu ortacii săi, de exem- « 
piu, s-au angajat să extragă în anul viitor 4000 tone cărbune de calitate peste sarcinile de plan, o 
IN CLIȘEU: Un grup de mineri din brigada lui Spînu Petru, în drum spre mină s-a oprit cu 8 
maistrul minier Grosaru Constantin (primul .din dreapta) în fața panoului cu angajamentele luate 8 
de brigăzile sectorului III.

ж

Curajul și priceperea îi carac
terizează pe salvatorii voluntari 
ai exploatărilor miniere ale Văii! 
Jiului. Iată doi dintre ei. minerii; 
Bios Iosif și Kelemen Emeric, de 
la Lonea, echipați pentru exer-t 
ciții.
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Prin muncă patriotică
Pentru a înfrumuseța incinta 

termocentralei Paroșeni, conduce-1 
rea sectorului administrativ din u- 
zină a cumpărat zilele trecute un 
mare număr de plante și arbuști 
decorativi. O parte dintre acestea 
a și fost plantată. Tinerii din 
secțiile termocentralei au sădit 
100 salcîmi altoiți cu floare ro
șie, 300 ~arbu|ti ornamentali, un 
gard viu în fața cinematografului 
și unul în dreptul serei de flori.

De asemenea, pe terenurile cu. 
taluz din jurul uzinei ei au plan-1 
tat salcîmi.
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Șeful sectorului a discutat mult 3 
cu șeful de brigadă. După ce fă- J 
cu revirul, la despărțire îi spu- g

3
— O să fiți anunțați cînd tre- ~ 

bule să începem instructajul la g 
„ziuă“. O să 
trebuie minuiți 
ne-ат înțeles...

îl purtau prin noul abataj pe care 
trebuia să-l pregătească în curînd. 
Și-l imagină în fel 
țere. blindate, stîlpi 
proape toate ope
rațiunile mecani
zate. Cum vor 
munci oamenii ? 
Care va fi pro
ductivitatea ? Cum 
se vor comporta noii stîlpi la ar
mare (

La intrare în abataj se opri 
pentru câteva momente. Dintr-o 
privire cuprinse întregul abataj, 
oamenii care munceau. Văzîn- 
du-l, șeful de brigadă se opri 
din lucru și se apropie de el :

— Cum merge, tovarășe Bui- 
naru ( — întrebă inginerul.

— După cum vedeți... Oame
nii își fac datoria...

Se așternută cîteva clipe de tă
cere. Inginerul era frământat de 
viitorul abataj. Veni să discute 
cu oamenii care urmau să lucreze 
în nouț abataj. După cîteva mo 
mente de tăcere cel care reluă

8 di.-cuția a fost inginerul.
— Tovarășe butnarii, am dis

cutat la ședința de raport despre 
un nou sistem de stîlpi metalici 
pentru armare. Deja am și ptc~ 
mit un stoc de 300 de bucăți. O 
să armăm cu ei în abatajul de 
rezervă 4 vest. Ce ar fi să lu
crezi dumneata în acest abataj ?

— Am auzit de acest lucru. 
Am și văzut stîlpii. Tocmai mă 
gîndeam la ei. Dacă v-ați gin- 
dit la noi, să știți că n-o să re
fuzam. Ba chiar ne pare bine. Cu 
oamenii am disputat și sînt de 
aceeași părere cu mine...

ЮООООООООООООООО oo oooo oooo co oo txsoo oo oooo oooo oooo oooo oooo oooo ООО

și chip : cra- 
metalici. A"

vă spunem 
stîlpii. Așa

cum 
că, s

instantanee

cîte-
Ce-i 
sală 

atenți

8
8

Au trecut 
va zile... 
prezenți în 
ascultau 
cuvintele ingineru- g 
lui care le vor- o 

bea despre avantajele pe care le gi 
prezintă armarea cu noii stîlpi g 
metalici. g

— Noul sistem de stîlpi sînt g 
adaptați pentru abatajele cu stra- g 
te groase de cărbune. Deschide- g 
rea maximă pentru înălțimea a- g 
batajului este de. 3,10 m. Monta- g 
rea se face prin ruculire, se puș~ g 
că direct pe crațere — bineînțe- Q 
Ies Crațere blindate — se exclu- g 
de operațiunea de montare, con- Ы 
sumul de lemn va fi redus mult 8 
--- de la 28—30 m.c. pe mia de g 

de cărbune,, la 19 m.c. Fel- tt 
du! o să fie mai mare. Toate g 
acestea înseamnă productivitate, gj 
excluderea unor operațiuni ma~ 8 
male etc... 8

Inginerul Teodorescu consulta 8 
din cînd în cînd dosarul cu do- 8 
cumentația noilor stîlpi metalici, 8 
apoi continua cu explicațiile. Cei 8 
prezenți au pus multe îfitrebări Я 
la care au primit răspunsuri. A- 8 
devăratul răspuns însă îl vor 8 
primi în abataj. 8

Acum se fac intense pregătiri. 8 
Oamenii sînt optimiști. Și știu ei 8 
de ce! Totul este pus la punct, 8 
iar voința îi însoțește deopotrivă 8 
atît pe mineri cît și pe tehnicie- 8 
nii sectorului. ,

I. FLORESCU

8
8
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2 STEAGUL ROȘU

A apărat? pRolul secției de Cruce Roșie 
din școală

La începutul lunii noiembrie 
a avut Ioc în Școala de 7 am 
n'r. 1 din Lupeni, alegerea comi
tetului de Cruce Roșie din școală.

Problema educației sanitare a 
elevilor privită ca o parte com
ponentă a educației comuniste, 
necesită o deosebită atenție din 
partea colectivului didactic în 
vederea ridicării nivelului sani
tar al tineretului școlar avtnd 
în vedere faptul că deprinderile 
igienico-sanitare însușite în anii 
de școală se imprimă și rfimîn 
pentru totdeauna în comporta
rea fiecăruia.

Comitetul de secție nou .ales, 
a organizat o ședință în care au 
fost amănunțit prelucrate Instruc
țiunile date de Ministerul Sănă
tății și Prevederilor Sociale în 
colaborare cu Ministerul Invăță- 
mîntului și Culturii privind îm
bunătățirea muncii de educație 
sanitară în rîndul tineretului șco
lar. In urma referatului prezen
tat de președintele comitetului 
de secție au urmat o serie de 
discuții purtate în legătură cu 
problemele: asigurarea asisten
ței medico-sanitare ,a elevilor în 
școli; pa-rticiparea medicului șco
lii la ședințele cu părinții ele
vilor; lichidarea deficiențelor e- 
xistente în problemele de igienă 
individuală și colectivă etc.

Diriginții claselor a V-a au 
discutat problema orelor de e-z 
du ca tie sanitară și die prim-aju. 
tor predate elevilor din clasa a 
V-â de către medicul școlii în o- 
rele educative destinate în acest 
scop: Unele cadre didactice au 
arătat felul cum efectuează la 
Clasă „cinci minute de control 
Igienic". Au discutat teme ca: 
îmbrăcămintea curată, poziția 
Corectă a corpului în bancă, mîi- 
Pile curate etc. Intrucăt există 
mai multe procedee în efectuarea 
acestor „cinci minute de control 
igienic" la clasă, un învățător 

Cu rezultate frumoase în această 
direcție a prezentat în fața co- 
lectivului practic — efectuarea 
celor cinci minute la clasă cu 
tema „mîini curate". Cu prilejul 
controlului efectuat învățătorul a 
făcut în fața clasei unele apre 
cieri care au avut influență po
zitivă asupra elevilor.

Aplicarea cu strictețe a reguli

lor de igienă în școală a avut 
influență asupra familiilor elevî- 
lor. Se constată o preocupare 
mai intensă din partea părinților 
în privința igienei corporale a 
copilului, a igienei locuinței, a 
rechizitelor școlare. Aceste con
statări au fost făcute cu ocazia 
vizitelor efectuate <fe învățători 
și diriginți la domiciliile elevi
lor.

Atlt ta cadrul ședințelor cu 
părinții^>e?*cta»e, cît și în cadrul 
lectoratelor oi părinții au fost 
prezentate referate cu teme din 
domeniul ' sanitar, ca de exem
plu : noțiuni elementare despre 
microbi și cauzele bolilor molip
sitoare; prevenirea accidentelor la 
școlari etc. Față de aceste teme 
părinții au dovedit mult interes, 
au participat la discuții, au ce. 
rut sfaturi medicale. Numărul 
mare al celor ce participă la a- 
ceste ședințe dovedește interesul 
oe-1 acordă azi familia proble
melor sanitare.
* Munca desfășurată de între
gul colectiv didactic de la școala 
noastră pe linie de Cruce Roșie 
a dus la obținerea de frumoase 
rezultate în cadrul școlii. Școala 
are un aspect plăcut, cu coridoa
re curate, luminoase, cu oglinzi 
în care elevii, în recreație, își 
pot controla ținuta exterioară, 
cu săli de clasă întreținute curat. 
Sălile de clase sînt înzestrate cu 
grafice de curățenie, unde se în
registrează zilnic rezultatele con. 
troiului individual al clasei. Gra
ficul de curățenie general pe 
școală constituie, de asemenea, 
un mijloc de stimulare în mun
ca sanitară pentru diferitele cla
se. Elevii au azi q ținută ordo
nată," îmbrăcăminte curată, se 
preocupă de rechizite, de păstra 
rea avutului obștesc. Elevii și-au 
schimbat comportarea pe stradă, 
la cinematografe.

Prin înființarea secției de Cru
ce Roșie în școală credem că 
am reușit să antrenăm întregul 
colectiv didactic în munca de e- 
ducație sanitară și vom asigura 
elevilor condițiile cele mai opti- 
me pentru desfășurarea procesu
lui instructiv-educativ.

prof. MARIA FLOREA 
prof. OLIMPIA CILCIC 

Școala de 7 ani nr 1 Lupeni

Manca dirigintelui
de N. Г. BOLDI RE V

L’a baza acestei lucrări se află 
lecțiile ținute de N. I. Boldîrev 
studenților de la Institutul pe
dagogic pentru limbi străine nr. 
I din Moscova în cadrul cursu
lui special Metodica muncii e. 
duoative a dirigintelui.

Cartea este sistematizată pe 
următoarele capitole: dirigintele, 
educator al elevilor; metodica 
studierii elevilor; organizarea șl 
unirea colectivului de elevi al 
clasei; organizarea educației prin 
muncă a elevilor; îmbunătățirea 
calității cunoștințelor elevilor; e- 
ducarea disciplinei și purtării ci
vilizate ; metodica muncii educa
tive în afara orelor de clasă; 
munca educativă a dirigintelui 
cu pionierii și cu comsomoliștii; 
organizarea muncii cu părinții 
elevilor; planificarea și evidența 
muncii dirigintelui.

* ♦
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• Cind cele două 
J eleve fruntașe la
• învățătură, Vin
• țan Adina și 
J ra Elena de la
• Școa I medie
• mixtă din Lorice 
ф au ocupat locul I 
$ la faza pe loca
• lități a concurse
• lui „Drumeții ve-
• sell" cu tema
• „U.R.S.S. marea noastră vecină
• și prietenă", colegii lor au fost
• siguri câ îl vor reprezenta cu
• cinste șl La celelalte faze
• concursului.
• Pregătindu-se zi de zi
• multă conștiinciozitate și pasiu
•

PE PRIMELE LOCURI

Nota 10 pe
Aplecat deasu

pra mesei cu un 
caiet în față, pro
fesorul de fizică 
era absorbit cu 
totul de lucrarea 
pe care o citea, 
n e d î n d atenție 
discuțiilor care se 
purtau în jur dc 
către ceilalți pro
fesori. Ajuns la

ultima filă, profesorul își mai a- 
luncă încăodată privirea asupra ce
lor citite apoi se adresă celor din 
jur.

— fată, o lucrare foarte bună. 
ІІ pun 10 fără discuție. Poate con
cura cu a lucrare dintr-a Xl-a. 
Schițe, exprimare corectă, scheme 
noi pe care ei nu le-au învățat și 
nici în cartea lor nu se găsesc- De 
unde le-o fi știut ?!

Profesorii au întrerupt pentru un 
moment discuția, curioși să vadă 
lucrarea și cine e autorul.

Pe coperta caietului de teze la 
fizică, cu un scris caligrafic era 
trecut simplu : Costinaș loan — 
clasa a VIl-a. Fețele profesorilor 
se luminară de un zîmbet. 11 cu~ 
noștcau cu toții iar aprecierea pro
fesorului nu i-a surprins cîtuși de 
puțin.

ale 
în-

ne, cele două reprezentante 
școlii medii din Lonea au 
dreptății speranțele colegilor și

♦♦♦ ♦ ♦
♦♦ ♦ *♦ 

profesorilor lor. La faza rato-• 
nală a concursului elevele Vin- ț 
țan Adina șl Bora Efena au o- J 
cupat locul I fiind desemnate ♦ 
să reprezinte școlile din Valea • 

Jiului la faza re- ț 
gională. Și aici • 
au obținut rezul • 
tate bune. Vințair» ț 
Adina (sus) a o- J 
cupat locul I, iar • 
Bora Elena locul • 
II pe regiune. • 
Colegii le-au prl- » 
mit cu drag, ele J 
fiind o mîndrie a * 
școlii. «

♦ ♦

toate tezele
...Mic de statură, cu privirea in

teligentă, cu o ținută întotdeauna 
corectă și îngrijită, elevul Costi- 
nas Ioan din clasa a Vil-a c unul 
din fnintașii la învățătură ai Șco* 
Iii medii mixte din Lonea. Des
pre hărnicia lui vorbesc notele din 
catalog, vorbesc profesorii și co
legii.

Pregătindu-ee temeinic și cu sîr- 
guință zi de zi, elevul Costinaș 
a înregistrat rezultate foarte bune 
la învățătură. In dreptul numelui 
său în catalog notele de 10 din 
timpul anului sînt nelipsite la toa
te materiile. De curînd au început 
tezele. O parte din ele au și fost 
corectate, iar notele au fost tre
cute în catalog.

Așteptările și aprecierile profe
sorilor au fost confirmate J vă o- , - T A v a.Ze £.ciata. La romina, matemav. ; fi
zică, istorie și geografie, tezele ele
vului Costinaș loan au fost notate 
cu 10.

De o apreciere bună se bucură 
și din partea colegilor lui, pionieri 
la fel ca și el 'care l-au ales ca 
președinte al detașamentului de 
pionieri. La fel de inimos și de 
conștiincios ca la învățătură, pio
nierul Costinaș loan s-a dedicat 
cu dragoste și muncii de organiza
ție. Fiecare succes sau insucces la 
învățătură al colegilor lui l-a bu
curat sau frămintat; pe cei slabi 
îi ajută să nu rămînă în urmă. La 
acțiunile întreprinse de detașamen
tul sau de ' unitatea de pionieri. 
Costinaș se situează in primele rin" 
duri. Pe pieptul lui, la fel ca și pe 
ale altor zeci de pionieri de la 
școală lucește cea mai înaltă dis
tincție pentru merite pion, jjti — 
steluța roșie.

...Pionierul Costinaș Ioan este 
cunoscut bine in școală- Tatăl său, 
Costinaș Alexandru, maistru minier 
la mina Lonea poate fi tnindru de 
fiul său care-i face cinste : la sfie
șitul primului trimestru el a obți
nut nota 10 la toate tezele.

C. COTOȘPAN

-* -—-—.Г*

In primele 3—4 ore s-au men
ținut ei cumva în relații bune cu 
lucrul, pe termă... Stăteau toți 
duci la un loc rezemînd un căru
cior de pe care fusese descărcată 
o baveza. O moleșeală cumplită 
lâ înmuia mădularele făcindu-i 
să ți le simtă ca de ceară încăl- 
gțtâ. Prinseră a căsca pe rind.

Uf, ce plictiseală l — oftă 
unul dintre studenți.

— Da, măi fraților, greu se 
mai tîrește timpul azi — încu
viință un altul.

— Ce vreți, pe o zi.așa pocită. 
Ни vedeți ce potop s-a pornit a- 
fără ? Eu unu n-am chef de ni-

— își justifică al treilea stu
dent starea sufletească.

Tăcură un timp stînd așa ca 
dv cremene, absenți cu totul de 
cele ce se petreceau in atelierul 
de reparat haveze și trolii unde 
au fost repartizați să facă prac
tică. ifiri mai interesa nici îrr 
demlr,area cu care muncitorii din 
atelier lucrau la repararea mași- 
uilur miniere. Uitaseră să-i mai 
ajute în muncă sau să-și ia noti
țe pentru caietul de practică. Cu 
totul altceva ii preocupa, le fră- 
rninta mințile. Deodată unul din
tre studenți izbucni triumfător 
pisr de voioșie, apărută ca prin 
Рвякс.

— An găsit, fraților l
— Ce smirne ? -r. ' ’
— &za.

Care bîza ?
•“ food, bă, jocul de-в fața. 

Pricepi i

Mai cu
— Aaa.. bîza îl Strașnic 1 Păi 

așa spune, deșteptule.
— Hai la btză, băieți. Rîzaa... 

bizz— bizz— prinseră a bizii cu 
toții ca niște veritabili bondari.

Adio plictiseală I Cît ai clipi, 
un student, oferindu-se voluntar, 
luă poziția caracteristică jocului. 
Ceilalți făcură roată în jurul lui. 
Un pleoscăit puternic de palmă ur
mat de un bîzîit prelung răsunară 
în atelier, semn că jocul a înce
put. Apoi izbucnesc hohote de rîs 
pe seama celui care nu a putut 
„dibui" autorul loviturii, aplicate 
cu atîta sete incit l-a măturat de 
pe locul inițial. „Ține-te bine pe 
cotonoage avertizează o voce. 
„Articulează-l colega! îndeamnă 
alta". Din nou efectul sonor al li
nei palme izbită vîrtos în țintă. 
Și iarăși explozia rîsetelot, a a- 
plauzelor de admirație culese de 
iscusitul mîmtitor al palmei, care, 
secondat de colegi, își derutează 
cu abilitate adversarul de joc șuie- • 
rind printre dinți bîzîitul zgomo
tos.

focul se îndîrjește din ce în ce. 
Bîzîitul răsună mai abitir în ate
lier, sustrăgînd atenția muncitori
lor de la lucru, stingherindu-i în 
muncă. Rind pe rînd studenții Trif 
Trifon, Szilagyi loan, Sîrbu loan, 
Vasilescu Carol și Dina loan își 
pun la „lucru" forța mușchiulară 
a miinitqr (sînt doar tineri fi po
sedă suficientă^. Minutele parcă

bîza“, mai cu chiulul...
zboară acum, așa de repede trece 
timpul. S-a făcut aproape ora a- 
miezii cînd de cercul celor cinci, 
ambalați nevoie mare la ,bîzd‘, 
se apropie șeful atelieridui mc~ 
canic al minei Lupeni, Papuc Stan. 
Absorbiți cu totul de antrenantul 
joc, practicat în ocazii cînd n-ai 
ce face, cei în cauză uitaseră că

ÎNSEMNARE

cineva le poartă de grijă fi că ar 
putea să-i controleze. Văzindu-l 
pe șeful atelierului în carne fi oa
se, vajnicii jucători de „biză". 
prinși in „ofsaid", rămtn ca trig' 
niți.

— Așa practică faceți, tovarăși 
studenți î Halal disciplină1 Ruși’ 
net
- W
Nu primește nici un răspuns. 

Tac cu toții chitic. Graiul li t-a 
împietrit pe buze și odată cu el 
bîzîitul ți orice încercare de dez
vinovățire.

La atelierul mecanic al minei 
Lupeni au fost repartizați la prac
tică mulți studenți de la I.M.P. 
Organizați în grupe de practică, 
ei trec din secție în secție însu- 
șindu-și cunoștințele tehnice des
pre procesul tehnologic, modul de 
funcționare a mașinilor unelte, fo

losite la repararea utilajului mi
nier. La îndemînă le stă, de ase
menea, documentația tehnică des
pre toate acestea. Muncitorii cu o 
calificare mai înaltă, maiftrii și 
inginerii îi primesc cu simpatie pe 
studenți în mijlocul lor destiinu- 
indu-le tainele producției și aju- 
tindu-i si lămurească unele pro
bleme tehnice, ceea ce le este de 
un real folos studenților în vede
rea întocmirii caietului de practi
ci. E și aceasta una dintre minu
natele condiții de învățătură asi
gurate studenților în statul nostru 
democrat-poptdar. De ele se folo
sesc majoritatea studenților, ci e 
spre folosul lor viitori ingi
neri pe schelele construcției socia
liste, Tudor Petrui Vlad Petru 
și Colincov Vlad sînt doar cîteva 
nume de studenți care muncesc 
conștiincios la practică adueîndu-și 
aportul la realizarea sarcinilor de 
plan și înarmlndu-se cu cunoștin
țe profesionale prețioase. Nu ace- 
laț} lucru se poate spune despre 
„eroiî" jocului de-a bîza pe care 
studenții Trif Trifon, Svlagy loan, 
Sîrbu loan, Vasilescu Carol ți Dina 
loan îl practică în orele de lucru așa 
aim s-a întîmțlat în ziua de 28 
noiembrie a.c. Este cu totul ne
lalocul lui felul de a gîndi despre 
practică a studenților cu pricina: 
mai cu „bîza", mai cu chiulul — 
anul de practică va trece cumva, 
socot ei. Dar cu ce se vor alege ?

La asta ei uită să cugete. Uită că 
nu peste mult timp vor trebui să 
susțină colocviul de practică, un
de numai un bagaj de cunoștințe 
profesionale temeinic însușite și 
catetul de practică completat cu 
datele și schițele cerute vor fi ar
gumente de justificare a timpului 
petrecut la locurile de producție.

Este îndoielnic ca studenții ce 
practică „bîza" în orele de lucru, 
sfidind munca lucrătorilor din 
secție, cărora în loc să le dea o 
mină de ajutor mai degrabă le a- 
duc prejudicii, să dea randamen
tul cerut la colocviu. Asupra a- 
cestei perspective trebuie să reflec
teze fi studenții Ștefănescu lulia. 
Mica lulia. Pop loan șt alții care 
se sustrag de la lucru folosind o- 
rele de practică in alte scopuri ca 
citind cărți sau plecînd după pon
tai rus se știe pe unde și întor- 
andu-se în secție abia la sfîrșitul 
schimbului. Ce părere are de toa
ta acestea organizația U.T.M. de 
la I.M.P. t Ce au de spus tovară- 
fii asistenți ce coordonează fi con
trolează grupele de studenți aflați 
la practici t Este necesar să se ia 
măsuri ca programul de practică 
să fie considerat folositor de fie
care student în parte și folosit 
ca pe un bun preț în vederea fa
miliarizării lor cu producția si com
pletării cunoștințelor profesionale. 
Aceasta acum pînă nu e prea tîr- 
Ziftl

EUGEN POPA
secretar al organizației. U.T.M. 

sectorul IX mina Lupeni
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Sarcini de răspundere pentru viitor
' Spre deosebire de alte,zile, lă
2 decembrie minerii din schim
bul I de la sectorul IV al minei 
Lonea au zăbovit ceva mai mult 
ia mina după șut. in colectivul 
lor avea loc un eveniment de 
mare importanță : adunarea pen
tru dezbaterea cifrelor planului 
de pioducție pe anul 1962. Mi
nerii sectorului IV s-ац folosit 
<ie acest moment pentru 
hotărîri capitale asupra 
ce vor face în viitorul an 
derea ridicării sectorului 
velul noilor sarcini de plan. La 
temelia acestor hotărîri au stat 
succesele repurtate de colectivul 
sectorului în cele 11 luni trecute 
din acest an, citate în referatul 
comun al conducerii sectorului 
și comitetului de secție expus de 
șeful de sector în adunare. Sec
torul și-a depășit planul în a- 
ceastă perioadă cu 4476 tone de 
cărbune pe baza creșterii randa
mentului mediu pe sector la 1,889 
tone/post și a traducerii în fapt 
a măsurilor tehnico-organizatori- 
ce menite să facă munca mineri
lor mai ușoară și mai spornică. 
Pe linia succeselor se înscrie și 
îmbunătățirea calității cărbune
lui,, ^registrată, ce-i drept, în 
ultimele: luni. Cu emoție, mîn- 
drie și îndemn în suflet pentru 
noi angajamente mobilizatoare 
au ascultat referatul minerii din 
brigăzile fruntașe care, prin rea
lizările remarcabile obținute în 
sporirea și ridicarea calitativă a 
producției de cărbune, au fost 
animatoarele întrecerii socialiste.

, Bîrluț Clement, a cărui brigadă 
a extras 2689 tone cărbune de 
calitate peste plan, Borș Hris- 
tache, Pășcălău loan sînt doar 
cîteva nume de mineri 
duc brigăzi evidențiate 
rat.

Dar n-au fost uitate 
mirea referatului nici 
jele de natură tehnică 
nizatorică care au frînat uneori 
mersul colectivului pe drumul 
succeselor. Una din deficiențe a 
fost legată de calitate. De ea au 
ținut seama cei care, după ce 
au ascultat cifrele planului pe 
1962 și măsurile tehnico-organi- 
zato^țe. preconizate în vederea 
îndătomirii noilor indici planifi
cați, s-au înscris la cuvînt pen
tru a-și lua angajamente și a 
face propuneri de îmbunătățire 
a muncii în sector. In numele 
ortacilor din brigăzi minerii Bîr- 
lut Clement, Cioca Vasile, Bîr- 
lea loan, Borș Hristache, Chi
riac Nicolae și alții și-au luat 
angajament ce. totalizează la un 
loc peste 3000 tone de cărbune 
ceea ce exprimă, la concret ho- 
tărîrea minerilor de a se avînta 
cu și mai mult elan în lupta 
pentru mai mult cărbune în a- 
nul 1962.

. Calitatea cărbunelui dat de 
sectorul IV, în multe luni din 
anul 1961 nu s-a ridicat la îriăl- 

' țfmea sarcinilor prevăzute prin 
. plan, mai ales la granulație.
Din această cauză, sectorul a 
pierdut prin penalizări pentru 
calitatea necorespunzătoare a 
cărbunelui suma de 273.000 lei

a lua 
celor 

în ve- 
ia ni-

ce con- 
în refe-

la întoc- 
dteficien- 
și orga-

I

în 9 luni. Pe întreaga exploatare 
pierderile se cifrează la peste 
800.000 lei. De aceea a fost ma
re numărul minerilor, artificieri
lor și maiștrilor câre au pus în 
adunare întrebarea: 
face ■ ca din abatajele sectorului 
IV să iasă cărbune de calitate ?“. 
In mare parte planul de măsuri 
tehnico-organizatorice prezentat 
în adunare a subliniat ceea ce 
trebuie făcut în această direcție. 
Pentru reducerea conținutului de 
cenușă s-a prevăzut extinderea 
pușcării selective -la toate abata
jele și înaintările în cărbune, cu 
respectarea monografiilor de puș
care în care sînt specifi
cate fazele de pușcare. Ina- 

de prăbușire se va

„Ce vom

inte
face o podire cît mai corectă în 
abataj. La stratul 5, 
merge cu exploatarea cărbunelui 
direct pe culcuș, piatra aleasă 
din cărbune se va depozita în a- 
bataj la culcuș, cărbunele ieșind 
în felul acesta curat din abataj. 
Va fi extinsă la toate locurile de 
muncă din cărbune inițiativa: 
„Nici un vagonet de cărbune re- 
butat pentru șist", preluată de 
la minerii din Lupeni. Pentru 
îmbunătățirea granulațiel cărbu
nelui au fost preconizate, de a- 
semenea, o seamă de măsuri cum 
ar fi: planificarea mai judicioa
să a consumurilor specifice la 
exploziv pe locuri de muncă po
trivit cu duritatea cărbunelui, 
repartizarea brigăzilor pe maiș
tri mineri pentru a se întări con
trolul locurilor de muncă, popu
larizarea brigăzilor care dau căr
bune curat și nefărîmițat, trage
rea la răspundere a brigăzilor 
miniere care nu se încadrează în

unde se

aceste prevederi și multe altele.
Planul de măsuri a avut, de

sigur, și /lacune. Dar cei care au 
luat cuvîntul la discuții s-ац în
grijit ca, prin propunerile făcu
te, să contribuie la îmbunătăți
rea lui. Propuneri prețioase a 
făcut brigadierul Bîrluț Clement 
pentru îmbunătățirea granulațiel 
cărbunelui și reducerea consu
mului de exploziv. Bazîndu-se 
pe experiența practică cîștigată 
în abatajul cameră nr. 509 din 
stratul 5 în care lucrează bri
gada sa el a propus, în primul 
rînd, să se reducă numărul de 
găuri plasate în frontul de lucru 
la strictul necesar. Găurite ur- 
mînd să se plaseze numai în a- 
cele porțiuni din front cu căr
bune tare sau unde există sfero- 
șiderită și se încarcă cu atfta 
exploziv cît să rupă, dar să nu 
fărîmițeze cărbunele. In al doi
lea rînd, propunerea prevede per
forarea de găuri mai lungi în 
front (de 1,20 m. în loc de 0,90 
m, cît se obișnuiește la abatajele 
din sectorul IV) pentru care să 
se folosească aceeași încărcătu
ră de exploziv făcîndu-se.o bu- 
rare perfectă a găurilor de puș
care. In felul acesta explozia 
rupe cărbunele în blocuri mari, 
ceea ce este principalul pentru 
îmbunătățirea granulației.

Căile de îmbunătățire a cali
tății cărbunelui, concomitent cu 
sporirea extracției acestuia în a- 
bataje, au fost ținta multor alți 
vorbitori’ în adunare. Ele vor 
duce, desigur, colectivul sectoru
lui IV la izbînd'ă în realizarea 
planului pe anul 1962 la toți in
dicii.

I. BĂLAN

Dragomir Gheorghe și Dine seu Chiriac sînt prieteni buni. 
Primul este șef de tură la turbine, iar celălalt, mecanic princi
pal. Iată-i studiind parametrii de funcționare ai agregatului nr. 1 
din termocentrala) Paroșem.

O cerință justificată
Un număr însemnat de munci

tori din Lupeni sesizează redac
ția ziarului că între orarul au
tobuzelor locale (Paroseni—Lu
peni — Bărbăteni) și cel de ple
care și sosire a trenurilor în sta
ția C.F.R. din localitate există o 
mare diferență de timp. Acest 
lucru atrage după sine întîrzieri 
de la serviciu, ațteptări îndelun
gate în gară și autostații, aglo
merație de călători în autobuze.

Pentru reglementarea situației 
oamenii muncii din Lupeni pro
pun conducerii sectorului LC.O. 
Lupeni fixarea unui orar care să 
corespundă orelor de plecare și 
sosire a trenurilor în localitate. 
Modificarea ar satisface Pe de
plin șt cerințele muncitorilor de 
la mină, preparație și filatură 
deoarece programul lor de in
trare și ieșire din schimb coinci
de cu orele de plecare și, sosire , 
in stația C.F.R. a trenurilor 5 

. cursă. 5>
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Fiecare orfac sâ simtă răspunderea 
pentru sarcinile brigăzii

Brigada noastră 
pregătiri, 
muncitori mineri și atât în anul 
de a cărui încheiere ne apropiem, 
cît și în anul viitor ne-atf fost în
credințate sarcini importante pen
tru producția sectorului. Deschi- 
ztnd o galerie direcțională în cul
cușul stratului V, orizontul 530 
noi am pregătit importante re
zerve de cărbune pentru brigăzile 
din abataje. Fină acum, am des
chis șase numere, acum lucrfnd 
la deschiderea celui de-al 7-lea 
loc de muncă. Intre timp, în lu
nile augusc-septembrie, am fost 
repartizați la o lucrare urgentă, 
pe care am efectuat-o într-un 
timp scurt: deschiderea unei ga
lerii de aeraj, după care am re
venit iarăși la lucrările de pre
gătire de pe stratul V. Acum ni 
s-a repartizat o altă sarcină ur
gentă ; deschiderea unui suitor 
lung de 70 m . pentru abatajul 
cameră nr. 7, după care ne vom 
reîntoarce la direcționala de pe 
stratul V, la transversalele care 
pornesc din ea spre fiecare aba
taj, unde vom continua să lu
crăm și anul viitor.

Am arătat în cîteva cuvinte 
lucrările pe care le_a realizat bri
gada noastră în acest an, cît și 
pe cele 
pentru a 
noastră, 
noastre, 
producția sectorului. Noi, cei de 
la pregătiri, deschidem fronturi de 
lucru pentru minerii din abataje. 
In calitate de agitator, de briga
dier membru de partid, 
tat să cultiv la fiecare 
ceastă răspundere pentru 
vins că de munca Iui, 
în care el realizează sarcinile, de
pind realizările întregului colec
tiv.

Pot spune că în prezent brigada 
noastră este formată din oameni 
cu o conștiință ridicată, tovarăși 
disciplinați, cu o atitudine înain
tată față de muncă. De multă 
vreme, în brigada noastră nu S'-а 
înregistrat nici o 
vată de la lucru, 
laritate schimbul 
de muncă, ținem 
crări trainice. Deși în acest an 
am întîmplnat o serie de greu
tăți, am reușit să îndeplinim și 
să depășim planul, să realizăm 
lucrările urgente ce ne-au fost 
încredințate.

De
lucrează la 

toți sîntem 10

din anul care urmează, 
sublinia că și de munca 
de realixările brigăzii 

depinde într-o măsuri

am cău- 
ortac a- 

a Ei con- 
de felul

absență nemoti- 
Facem cu regu
la fața locului 

tă executăm lu-

Bineînțeles, la început, nu toți 
oamenii din brigada noastră erau 
așa cum sînt astăzi. Cînd a ve-; 
nit în brigadă acum aproape un: 
an, Bîndcanu Iosif se descurca 

j greu la lucrările de pregătiri. 
L-am luat să lucreze alături de 
mine, ram arătat cum se verifi
că direcția unei lucrări miniere, 
cum trebuie plasate găurile pen
tru ca la pușcare să se obțină un 
profil cît mai apropiat de cel 
prevăzut de monografie, cum «t 
execută celelalte lucrări. Astă* 
el este un om de bază 
dă. Pe Stanciu loan, 
Valentin si pe ceilalți 
vățat cum să armeze 
tur* metalice spre a se
susținere de calitate. Am ținut ca 
fiecare ortac din brigadă să știe 
să lucreze bine, i-am ajutat în 
această direcție, dar le-am și pre
tins să-și facă datoria

Am ținut ca toți ortacii din 
brigadă să participe — pe schitu - - 
buri la adunările de prelucrare 
a cifrelor de plan pe 1962. Acolo 
noi. am luat cunoștință nu numai 
de randamentele pe care le rea
lizăm, de faptul că vom 
mai în fier, de vitezele 
sare pe care trebuie să 
zăm. ci am înțeles încă
de munca noastră, a celor de la 
pregătiri, depinde crearea frontu
rilor de lucru, depinde realizarea 
planului producției sectorului. De 
aceea ne-am angajat să realizăm 
avansări lunare de cel puțin 55 
m. galerie, să dăm lucru de cea 
mai bună calitate. După prelu
crarea cifrelor de 
din brigadă, am 
trebuie să muncim 
realiza sarcinile și 
pregătirile pentru
să le terminăm cu cel puțin 
săptămînă înainte de termen 
reducem consumul de exploziv.

Iu calitate de agitator, voi dis
cuta periodic cu minerii din bri- 
dagă de felul cum ne îndeplinim 
sarcinile, pentru ca astfel 
derilc planului pe noul an 
îndeplinite cu succes spre 
gura, împreună cu ceilalți 
cantități mereu sporite de
ne industriei noastre socialiste.

în briga- 
Păcuraru 

i-am în- 
cu armă- 
executa o

arma nu
de ava:i- 
le reali- 
odață că

plan, noi, cei 
discutat с
pentru a. 
am hotăcit 

abatajul nr.

cum 
ne 

E ca
7 
o 

să

preve- 
să fie 

a asi- 
mineri, 
cărbu-

EMIL JURCA
agitator -- sectorul IV Vulcan

F Confruntare grâiteffic cu lapteleIntre con; 
sole XX și i 
ale P.C.U.S 
trecut o perioa
dă de vreo șase ani. 
istorie aceasta este 
de timp foarte scurtă, ea a fost 
totuși plină de evenimente care 
au dteterminatMoarta oamenilor 
pe multi ani înainte.

In lupta pentru reorganizarea 
socialistă a societății, rolul ho- 
t'ărîtor îl deține Uriiunea Sovie
tică — bastionul sistemului mon
dial socialist. De aceea succesele 
Uniunii Sovietice în întrecerea 
ei economică cu principala țară 
a sistemului capitalist — Sta
tele Unite ale Americii — rețin 
atenția a sute de milioane de oa
meni din întreaga lume.

Anii 1956—1961 au confirmat 
din nou că economia socialistă 
se dezvoltă în ritm rapid și ne
întrerupt. In această perioadă 
producția industrială a U.R.S.S. 
a crescut în medie cu ÎO la sută, 
iar producția agricolă — cu 6 
la sută, în timp ce în S.U.A. 
producția industrială a crescut 

, în medie cu 2,5 la sută, iar pro
ducția agricolă — cu 2,4 la sută.

Datorită marii superiorități în 
ce privește ritmul de dezvoltare, 
în perioada dintre congresele 
XX și XXII ale P.C.U.S., U.R.S.S. 
s.a apropiat mult de nivelul pro
ducției americane. In anul 1955.

Deși pentru 
o perioadă

volumul producției industriale a ■ 
Uniunii Sovietice reprezenta 40 
la sută, iar al producției agri
cole — 60 la sută față de nivelul 
S.U.A. In prezent acest raport 
este de peste 60 și respectiv 75- 
80 la sută.

Crește cu fieca- 
re an lista măr- IIDCC ei С II A prezent.

în а Șl O.w.H. rioada < .........
P®1,e 20 d* аПІ «Sftle P.C.U.I' 

>«•«••••••• sporul abso
lut al producției industriei și a. 
griculturii sovietic® a fost apro
ximativ de două ori mai mare 
decît în S.U.A. Cu excepția e- 
nergeticii, creșterea a fost mai 
mare în toate ramurile princi
pale ale producției. In ce pri
vește ritmul de creștere a pro
ducției de energie electrică — 
el a foșț în Uniunea Sovietică 
de două ori mai mare decît în 
S.U.A., iar în ce privește sporul 
absolut — U.R.S.S. va ajunge 
America în anii următori.

Îndeplinirea sarcinilor gran
dioase In domeniul dezvoltării 
tortelor de producție, al creării 
bazei tehnice-materiale a comu
nismului pute în fața țării da

f urilor 
căror 

U.R.S.S. depășește 
S.U.A. In a- 
nul 1960, Uniunea Sovietică a 
întrecut S.U.A. la extracția de 
minereuri de\fier și mangan, la 
producția de asbest, huilă, cocs, 
locomotive electrice și locomotive 
Diesel, vagoane de călători, trac
toare, combine, mașini-unelte aș- 
chietoare, cherestea, cărămidă de 
^construcții, sticlă de geamuri, 
țesături de lînă și in, grîu, se
cară, orz, cartofi, fibre de in* 
sfeclă de zahăr, zahăr, pește, 
grăsimi animale, lapte și lînă.

In ultimul timp,. Uniunea So. 
vietică a întrecut S.U.A. și 
sporul absolut al producției 
nu ale.

In anul 1951 producția de 
țel a U.R.S.S. a crescut cu

18

a-

o-
14

la sută în comparație cu anul 
I960, iar în S.U.A. — cu 8 la 
sută, ceea ce înseamnă în cifre 
absolute că în U.R.Ș.S. produc
ția de oțel « crescut cu 4 mili
oane tone, iar în Ș.U.A. — cu 
7,6 milioane tone. Cu totul 

este situația 
In 

dintre

alta
în 

pe- 
con-

noul Program al i 
P.C.U.S. va în-i 
semna în același: 
timp că U.R.S.S. ■ 

a repurtat victoria deplină ții
hotărîtoare în întrecerea econo-i 
mică cu lumea capitalistă.

In primul deceniu al perio ii 
cuprinse în program (1961-1970); 
volumul .producției industriale a i 
U.R.S.S. trebuie să crească de1 
2,5 ori și în felul acesta va de-; 
păși de 1,5 ori nivelul anului! 
I960 ai producției industriale a 
S.U.A.

In ce ritm va crește produc-; 
ția industrială în S.U.A. în ur- j 
mătorii 10 ani ? Firește, calcule 
prea precise nu se pot face. Dar ; 
chiar în cazul că în această pe-: 
rioadă S-U.A. ar reuși să-și I 
mențină ritmul atins în ultimii; 
7—-8 ani (după terminarea a- ' 
venturii din Coreea) — adică o 
creștere anuală de aproximativ ‘ 
2,5 la sutiă —• și în aceste con- / 
diții U R S.S. va depăși în anul, 
1970 cu aproximativ 20 la șută! 
volumul pe care îl va atinge în / 
acea perioadă producția indus
trială a S.U.A. Populația U.R.S.S. I 
este cu aproximativ 18—19 la 
sută mai numeroasă decît în! 
S.U.A. In felul acesta în 1970' 
U.R.SS. va depăși S.U.A. în! 
ceea ce privește nivelul produc-'

- — .. . л ч II
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Lucrările celui de-al V-tee
Congres Sindical Mondial

MOSCOVA 7 (Agerpres).
Ședința din seara zilei de 5 de

cembrie a celui de-al V-lea Con
gres Sindical Mondial s-a deschis 
cu cuvîntarea reprezentantului U- 
niunii sindicatelor din Djibuti (So
malia).

El a vorbit despre situația miș
cării sindicale din Somalia și a 
îndemnat organizațiile sindicale 
care participă la congres să acor- 
Л ajutor moral și material sindi- 
«dftelor din Somalia.

Tan Dang Tiuien, vicepreședin
tele Federației sindicatelor din Re
publica Democrată Vietnam, a vor
bit despre lupta clasei muncitoare 
și a poporului R.D. Vietnam pen
tru construirea societății socialiste.

Agcjstino Novella, secretar ge
neral al Confederației Generale a 
Muncii din Italia a arătat că Con
federația Generală a Muncii din 
Italia luptă pentru a obține drep
tul de a duoe tratative în toate 
problemele privind condițiile de 
muncă, în problema angajărilor și

concedierilor; în problema sala
riilor și a pregătirii profesionale.

Secretarul general al Uniunii 
Generale a muncitorilor algerieni 
a exprimat calde mulțumiri orga
nizațiilor sindicale și opiniei pu
blice internaționale progresiste, și 
îndeosebi Consiliului Central al 
Sindicatelor din U.R.S.S., pentru 
solidaritatea lor cu poporul alge- 
rian în lupta sa pentru libertate. 
Leon Mauvais, membru al Birou
lui Confederației Generale a 
Muncii din Franța, a sprijinit pe 
de-a-ntregul proiectul programului 
de acțiuni prezentat de F.S.M.

Oamenii muncii din Niger spri
jină lozinca acordării imediate a 
independenței tuturor țărilor afri
cane, a declarat Mamani Abdu- 
laye, secretar general al Uniunii 
naționale a sindicatelor din Niger.

în numele celor 15.000 de mun
citori din Zanzibar și insulele Pem
ba congresul a fost salutat de Ah
med Diria Hasan, secretar gene
ral al Federației muncii din Zan
zibar și Pemba.

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

Interviul acordat de O. Winzer •

Sesiunea Sovietului 
Suprem al U.R.S.S.

MOSCOVA 7 (Agerpres). — 
TASS transmite :

Joi, în a doua zi a lucrărilor 
celei de-a șaptea sesiuni a Sovie
tului Suprem al U.R.S.S. care se 
desfășoară la Kremlin, deputății în 
Sovietul Uniunii și în Sovietul Na
ționalităților au continuat să dis
cute în ședințe separate planul de 
dezvoltare a economiei naționale 
și bugetul de stat al U.R.S.S. pe 
1962.

-=©=-

₽евіги restabilirea lireptarilar 
N. P. fhineze io 0. N. II.

LONDRA 7 (Agerpres).
Comentatorul ziarului „Guardian" 

Richard Scott, critică la 6 decem
brie poziția Statelor Unite care se 
opun restabilirii drepturilor legi
time ale Republicii Populare Chi
neze în O.N.U. Respingînd de
clarația guvernului S.U.A. că clica 
ciankaișistă este unul din membrii 
fondatori ai Organizației Națiuni
lor Unite, Scott scrie : „Acest lu
cru este complet fals. Membru fon
dator n-a fost Cian Kai-și, ci acea

in Comiietal Politic- •

Dezbateri pe marginea raportului 
Comitetului O.N.U. pentru folosirea 
spațiului cosmic în scopuri pașnice

agenției A. D. N. unitate politică-geografică care este 
denumită China. Membre ale Or-

NEW YORK 7 (Agerpres).
La 6 decembrie Comitetul Po

litic al Adunării Generale a 
O.N.U. a continuat discutarea ra
portului Comitetului O.N.U. pentru 
folosirea spațiului cosmic în sco
puri pașnice.

In cursul discutării raportului se 
confirmă tot mai mult temeinicia 
poziției delegației sovietice în ce 
privește componența Comitetului 
pentru folosirea spațiului cosmic 
în scopuri pașnice și principiile ac
tivității sale. După cum se știe, 
dintre cei 24 de membri ai acestui 
comitet, 12 sînt reprezentanți ai 
țărilor participante la blocurile mi
litare occidentale.

Cuvîntările reprezentanților țări
lor participante la blocurile occi
dentale dovedesc însă că ei refuză 
cu încăpățînare să țină seama de 
aceste propuneri logice care, printre 
altele fie spus, pornesc de la țara 
care a deschis omului pentru prima 
oară calea spre Cosmos. Semnifi
cativă din acest punct de vedere 
este cuvîntarea rostită la ședința 
din 6 decembrie de delegatul Bel
giei. Exprimîndu-și speranța că 
U.R.S.S. și S.U.A. vor putea ajun-

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

ge la o înțelegere în cursul lucră
rilor Comitetului pentru Cosmos; 
delegatul belgian a lăsat însă să 
se înțeleagă clar că este împotrivă 
principiului unanimității în activi
tatea comitetului.

Reprezentanții țărilor socialiste 
care au luat cuvîntul au sprijinit 
cu hotărîre principiile activității 
Comitetului, elaborate de delegația 
sovietică. Era cuceririi Cosmpsului 
de către om, deschisă de Uniunea 
Sovietică care a trimis îji Cosmos 
pe Iuri Gagarin și Gherman Titov, 
a spus printre altele delegatul Ce
hoslovaciei, are o uriașă importan
ță pentru întreaga omenire. Activi
tatea eficientă a Comitetului 
O.N.U. pentru folosirea spațiului 
cosmic în scopuri pașnice poate fi 
asigurată numai pe baza respectă
rii principiului reprezentării egale 
și pe baza înțelegerii.

Acest lucru l-a subliniat.de
legatul R.S.S. Ucrainene. , '•

In ședința din 6 decembrie a 
Comitetului au mai luat cuvîntul 
reprezentanții Ungariei, Albaniei; 
Suediei, Republicii Sud-Africane 
și Japoniei.

BERLIN 7 (Agerpres).
In legătură cu recentele dislo

cări ale trupelor americane între 
R.F.G. și Berlinul occidental, O. 
Winzer, prim adjunct al ministru
lui Afacerilor Externe al R.D.G. 
a declarat într-un interviu acordat 
corespondentului agenției A.D.N. 
că aceste acțiuni ale trupelor ame
ricane contravin normelor dreptu
lui internațional.

Subliniind că trupele americane 
staționate în R.F.G. sînt subordo
nate comandamentului N.A.T.O., 
O. Winzer a arătat că Berlinul 
occidental nu este un teritoriu sub 

, jurisdicția N.A.T.O.; ci este si
tuat pe teritoriul R.D.G. De aceea 
aceste acțiuni ale trupelor ameri
cane trebuie să fie considerate 
drept acte de agresiune îndreptate 
împotriva R.D.G.

i După ce în tratatul încheiat în 
1955 Uniunea Sovietică a confir
mat suveranitatea deplină a Re

mis și nu și-au luat niciodată o* 
bligația de a permite dislocarea 
trupelor NiA.T.O. în Berlinul oc
cidental și din Berlinul occidental 
prin teritoriul R.D.G.; a declarat 
O. Winzer.

ganizației Națiunilor Unite și ale 
altor organizații internaționale sînt 
statele naționale, nu regimurile con
crete, și deocamdată nimeni n-a 
propus încă excluderea Chinei din 
O.N.U.".

--------- —•» - -r—=----------

52 de parlamentari laburiști au aprobat 
manifesta „Calea spre pace“

LONDRA 7 (Agerpres).
52 de parlamentari laburiști au 

aprobat manifestul „Calea spre 
pace" difuzat de un grup de mem
bri marcanți ai Partidului laburist.

In manifest se spune că toate 
forțele armate ale țărilor N.A.T.O. 
și ale țărilor participante la trata
tul de la Varșovia trebuie să fie

retrase pe teritoriile proprii. An
glia trebuie să lichideze bazele 
pentru lansarea rachetelor „Pola
ris" și „Thor”.

Autorii manifestului cer să înce
teze trimiterile de trupe vest-ger- 
mane în Anglia și să se interzică 
zborurile avioanelor cu bombe cu 
hidrogen la bord de pe aerodroa- 
mele engleze.

~ T===

Brandt insistă asupra înarmării 
Bundeswehrului cu rachete nucleare

BONN 7 (Agerpres).
La 6 decembrie în Bundestagul 

vest-german au început dezbaterile 
pe marginea declarației guverna
mentale prezentate la 29 noiembrie, 
Dezbaterile Bundestagului vor dura 
dpuă zile. Primul a luat cuvîntul 
din partea Partidului Social-De
mocrat din Germania, din opoziție, 
primarul Berlinului occidental, 
Brandt.

El a sprijinit de fapt cererile 
guvernului R.F.G. de a fi aduse 
la îndeplinire planurile N.A.T.O. 
care prevăd înarmarea cu rachete 
a Bundeswehrului. In numele 
P.S.D.G.; Brandt a pledat pentru 
îndeplinirea „obligațiilor ce decurg 
din calitatea de membru a 
N.A.T.OA

După Brandt, a luat cuvîntul 
fostul ministru de Externe von 
Brentano, care este acum președin
te al fracțiunii U.C.D.—U.C.S. In 
discursul său el s-a străduit, de 
asemenea, să justifice planurile 
înarmării racheto-nucleare a Ger
maniei occidentale.

In numele fracțiunii Partidului 
liber democrat din Bundestag, a 
luat cuvîntul Mende, președintele 
acestui partid.

publidi Democrate Germane, a 
spus în continuare O. Winzer, 

I drepturile suverane ale R.D.G. se 
extind asupra tuturor căilor de co
municație pe uscat, pe apă și în 
aer. Guvernul R.D.G. și guvernul 
Uniunii Sovietice însă nu au pro-

-Л. —==©==—
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u Să înceteze prigoana 

împotriva P. C. din S. U. A.
Я LONDRA 7 (Agerpres). TASS 
transmite :

й La 5 decembrie consulatului a- 
merican din Glasgow i-a fost îna
intată o petiție în care se cere să 
înceteze prigoana împotriva Parti
dului Comunist din S.U.A. Petiția
este semnată de 200 șefi de ate
liere și muncitori de la Uzina fir
mei „Rolls Royce‘-‘ din apropierea 
orașului Glasgow.

încor A tn
1 DELHI 7 (Agerpres). — TASS 

transmite.:
După cum a declarat un purtă

tor de cuvînt oficial al Ministeru
lui Afacerilor Externe al Indici, 
flin pridna situației încordate care 
s-a creat în regiunea coloniei por
tugheze Goa, unități ale armatei 
indiene au. primit ordin să se de
plaseze în regiunile limitrofe cu 
Goa, reazimul colonialiștilor por
tughezi pe păoaîntul Indiei.

Confruntare grăitoare cu faptele
(Urmare din pag. 3-a)

ției industriale pe cap de locui
tor.

In 1960, nivelul producției a- 
gricole reprezenta în U.R.S.S. 
75—80 la sută față de nivelul 
producției agricole a S.U.A. Pî- 
nă în 1970 producția agricolă 
a U.R.S.S. trebuie să crească de 
2,5 ori și să reprezinte 188—200 
la sută față de nivelul anului 
1960 al producției agricole în 
S.U.A. Ținînd seama de o even
tuală creștere a producției agri
cole în S.U.A., în 1970 Uniunea 
Sovietică va produce cu 30 la 
sută mai multe produse agricole 
pe cap de locuitor decît în Sta
tele Unite ale Americii.

Ajungînd din urmă America 
la volumul producției pe cap de 
locuitor. Uniunea Sovietică va 
crea pentru populație un nivel 
de trai mai ridicat decît în Sta
tele Unite ale Americii și prin 
urmare mai ridicat dtecît în ori
care țară capitalistă.

In ansamblu, în următorii 20 
de ani, producția industrială a 
U.R.S.S. urmează să crească de 
șase ori. Aceasta înseamnă de 
3,6 ori mai mult decît produc în 
prezent S.U.A. și de două ori mai 
mult decît volumul probabil al 
producției industriale a S.U.A. 
în anul 1980.

încă la sfîrșitul actualului de
ceniu U.R.S.S. va ocupa primul 
loc în lume în ceea ce privește 
volumul producției industriale, 
iar S.U.A. vor pierde primatul 
economic pe care îl dețin din 
deceniul al nouălea al secc'r 
trecut.

In anul 1980. U.R.S.S. va pro
duce aproape de două ori mai 
multe produse industriale decît 
produc în prezent toate țările 
nesocialiste (în prezent peste 
100) luate la un loc și cu 20 la 
sută, mai mult de cît se produc 
în prezent în întreaga lume.

Amploarea acestei producții 
este ilustrată grăitor de următo
rul tablou :

Toate țările
U.R.S.S. în 1980 nesocialiste 

în 1960
Energie electrică

(trilioane kWh)
Cărbune (milioane tone)
Țiței (miloane tone)
Oțel (milioane tone) 
Rășini sintetice și mase plastice

(milioane tone)
Ciment (milioane tone)
Țesături (miliarde m.p.)

2,7—3 1,9
1.180 —1.200 1.080

690 —710 590
250 ‘ 239

19 _ 6,5
233 -235 227

20 —22 38

Producția de mărfuri indus
triale pe cap de locuitor va de
păși de 2—3 ori nivelul S.U.A.,

iar, ținînd seama de o eventuală 
creștere a acestei producții în 
S.U.A. — de o dată și jumătate.

In decurs de 20 de ani produc
ția agricolă va crește în U.R.S.S. 
de 3,5 ori și va depăși de 2,5-2,8 
ori nivelul actual al S.U.A.

Producția de carne va fi de 
două ori mai mare decît nivelul 
actual al S.U.A., de lapte — de 
3,5 ori, ouă — de aproape 2 ori, 
cereale — cu 70—80 la sută mai 
mare. întreaga producție agri
colă pe cap de locuitor va fi 
mai mare cu 30—55 la sută 

decît în S.U.A. (ținîndu-se seama 
de creșterea populației în S.U.A.).

O asemenea abundentă de toa
te felurile de produse nu a cu
noscut și nu va cunoaște nici o 
țară \ capitalistă^ Potrivit unoi 
calcule preliminarii, în anul 1980 
în U.R.S.S. se vor produce pe 
cap de locuitor de zece ori mai 
multe mărfuri industriale și a- 
gricole decît se vor produce pe 
cap de locuitor în țările lagă
rului nesocialist luate la un loc.

In perioada 1970—1980 Uniu
nea Sovietică va ocupa primul 
loc în lume în ce privește vo
lumul fondurilor sale de‘ produc
ție și bogăția națională acumu
lată

Poporul sovietic a pășit la în
deplinirea noului Program al 
P.C.U.S. El este îndeplinit în 
munca de zi cu zi din fiecare 
întreprindere, fiecare colhoz și 
sovhoz, din școli si instituții de 
învățămînt superior. In felul a- 
cesta se făurește victoria în în
trecerea economică a U.R.S^S. 
cu țările capitaliste, victorie în 
care sînt nemijlocit interesate 
toate forțele progresiste ale 
lumii. (Agerpres)

PROGRAM DE Об
9 decembrie

PROGRAMUL I. 7;00 Radio
jurnal. Sumarul presei centrale,
7.45 Cîntece despre tineret de 
compozitori sovietici, 8,00 Din 
presa de astăzi, 8,30 Concert de 
dimineață, 9,30 Roza vînturilor;
9.30 Soliști de muzică populară 
romînească, 10,20 Concert ghici
toare (3) (reluare), 11,03 Muzică 
ușoară, 12,00 Arii din operete,
12.30 Cîntece de dragoste și jo* 
curi populare romînești, 13,05 „Pro
grame muzicale alcătuite de ascul
tători’1, 14,00 Concert de muzică 
ușoară, 15,10 Muzică populară ro* 
mînească și a minorităților națio* 
nale, 15,45 Actualitatea literară in 
ziarele și revistele noastre, 16,15 
Vorbește Moscova l 17,15 Din 
creația de muzică ușoară ă com
pozitorilor noștri, 18,00 Program 
muzical pentru fruntași în produc
ție din industrie și agricultură, 
19,05 Scrisori din țară, 20,40 Pro
gram pentru iubitorii de romanței
22.30 Muzică de dans. PROGRA
MUL II. 12,15 Muzică de estradă, 
13,00 Cîntece și jocuri populare 
romînești, 14,03 Muzică din ope
rete, 15,00 Concertul instrumente
lor, 16,15 Cîntece de Vasile Timiș, 
17,00 Muzică populară romîneas
că interpretată de amatori, 18.30 
Din cele mai cunoscute melodii 
populare romînești, 19,00 „Pro
grame muzicale alcătuite de as- 
ctiltători“ 19,30 Pe teme interna
ționale, 20,30 Muzică de dans, 
21,15 Jocuri populare romîneștij
21.45 Emisiunea : „Cîntec. dans 
și veselie". Prezintă Ion Lucian 
(reluare).

-=©=-
CINEMATOGRAFE

PETROȘANI — 7 Noiembrie s 
' Afacerea „Cobra" ; Al. Sahia ; 
Doctorul din Bethevon ; LONEA : 
Omul nu se predă ; ANINOASA s 
Primul raid spre stele ; VULCANS, 
Frumoasa aventură; LUPENI: Pa
tru în potop; URICANI: Evdochia.
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