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Sporesc realizările minerilor 
din Lupeni

40.500 tone cărbune 
peste plan

Minerii sectorului III de la mina 
Lupeni sporesc zi de zi producția 
dată peste plan. De la începutid 
anului și pînă în prezent ei au 
extras peste plan 40.500 tone de 
cărbune cocsificabil. In același 
timp, datorită folosirii metodelor 
avansate de muncă, aprovizionării 
la timp a brigăzilor cu cele ne
cesare, randamentul obținut în ul
timul timp pe sector întrece pe cel 
planificat cu 400 kg. de cărbune 

^e post. La aceste realizări au con
tribuit în mare măsură brigăzile 
conduse de Ghioancă Ion, Petre 
Constantin, Onișor Ion, Fluture 

^Constantin și altiL
■ De 
Klucția 

torului 
centul
mai mic ca cel admis în medie 
cu 2 la sută.

mereu pe loc de frunte in Între
cerea socialistă.

La noul loc de muncă

remarcat faptul că 
extrasă din abatajele 
este de bună calitate, 
de cenușă în cărbune

pro- 
sec- 
Pro- 
este

Brigada lui Ghioancă Sabin are 
un nou loc de muncă. De la 1 no
iembrie ea a trecut de la sectorul 
III la sectorul IV B. Realizările 
obținute de această brigadă sînt 
bine cunoscute. Din vechiul loc de 
muncă minerii lui Ghioancă Sabin 
au extras peste plan 12.000 tone 
de cărbune cocsificabil. Acum bri
gada lui Ghioancă Sabin muncește 
într-un abataj frontal din stratul 
18. Aici tăierea cărbunelui se face 
cu ajutorul unui plug. Deși oame
nii din brigadă nu au cîștigat ex
periența 
metode 
nute de 
ultimele
producția prevăzută între 130—140 
tone de cărbune. In același timp, 
datorită unei judicioase organizări 
a muncii 
reușit să 
3 fîșii la

preparatiei

întreprind 
curățirea 

colectează 
fier vechi.

Mereu pe loc de frunte
A trecut mult timp de cînd bri

gada lui Marton Dionisie și-a ma
jorat angajamentul la 10.000 tone 
de cărbune peste planul anual. Pe 
atunci brigada avea date peste 

“producția prevăzută 3.600 tone de 
cărbune cocsificabil. Continuînd să 
muncească cu însuflețire minerii 
din brigadă și-au sporit tot mai 
mult realizările apropiindu-se ast
fel de îndeplinirea angajamentului 
sporit. Pînă în prezent ei au 
extras peste planul anual la zi mai 
bine de 9.200 tone de cărbune. La 
baza acestor depășiri a stat creș- 
terea continuă a productivității 
jMKii. Ortacii lui Marton Dio
nisie au realizat un randament me
diu care întrece pe cel planificat 
cu 1,9 tone de cărbune pe post. 
Datorită acestor frumoase realizări 
minerii din această brigadă au rea
lizat lunar cîștiguri între 118—140 
lei pe post de miner. Prin cele

■ arătate mai sus brigada lui Mar
ton Dionisie a reușit să se situeze

TIMP P
In hala mare, luminoasă, de cu- 

rînd reconstruită și modernizată, 
a intrat un camion purtind o lo
comotivă LM.-7 de mină. Sosea de 
la Lupeni trimisă pentru reparație 
capitală. Autocamionul s-a strecu
rat Încet printre strunguri, oprin- 
du-se într-un loc anume stabilit. 
Una din macarale a alunecat pînă 
deasupra camionului și în cîteva 
minute locomotiva apăsa greu pe 
podeaua halei.

Petre Ignat, unul din muncitorii 
de irunte ai secției reparații capi
tale de la Uzina de reparat uti
laj minier Petroșani, o lud în 
primire încă din camion. Știa 
dinainte că locomotiva trebuie 
înapoiată exploatării Lupeni, re
parată cu grijă, reînoită. In ter
men de două luni piesele 
mașinii au de parcurs un drum 
sinuos prin celelalte secții ale u- 
zinei, unele pentru recondiționa- 
re. altele pentru a ii executate 
din nou, spre a se reîntîlni în a- 
ceeași hală, pentru ajustaj și mon
tare.

— O vom termina cu douăzeci 
de zile mai devreme — aceasta a 
fost înțelegerea șefului de echipă 
Peter Ignat cu tovarășul Constan
tin Gheorghe, inginer in secție.

Douăzeci de zile înainte de ter
men. In aparență ceva 
dar cînd e vorba de 

ikucerea timpului lor 
acest lucru capătă 
portanță. In aceste
zile locomotiva va parcurge multe

obișnuit, 
utilaje, de re
de staționare, 
o dublă im- 
douăzeci de

necesară aplicării acestei 
de lucru, rezultatele obti- 
ei sînt destul de bune. In 
zile brigada a extras peste

Fier vechi 
pentru otelării

La acțiunea de colectare a fie
rului vechi participă tot mai multi 
muncitori din cadrul 
Petrila.

Muncitorii preparatori 
acțiuni obștești pentru 
secțiilor cu care prilej 
importante cantități de

Recent, într-o singură zi echipa 
de transport din secția gospodă
rie, condusă de tovarășul Drăgan 
Ioan a colectat și încărcat într-un 
vagon, cu destinația Hunedoara, 
cantitatea de 14.300 kg. fier vechi. 
La această acțiune s-au evidențiat 
tovarășii Muru loan, Albu Mar eu, 
Gorici loan, Hagiu Sabin. Dumi- 
triu Gheorghe.

Șeful de echipă Drăgan loan 
poate fi văzut deseori la rampa 
de depozitare și încărcare a fie
rului vechi unde împreună 
muncitorii din echipa 
la sortarea metalelor 
și categorii. Pe rampă 
o ordine exemplară.

De la începutul anului 
în prezent, la preparația Petrila 
au fost colectate 521 tone fier 
vechi.

cu
sa lucrează 

pe 
se

calități 
menține

Peisaj aninosean.

pe fiecare schimb, ea a 
realizeze o avansare de 
2 zile.

și pînă Toate brigăzile la nivelul celor fruntașe I

A. MICA 
mina Lupeni

rxec

C. BADUȚA 
corespondent

RE T 1 O S
sute de kilometri pe drumuri sub- 
pămîntene, purtînd spre ziuă po
vara bogățiilor straturilor de căr
bune. In aceleași douăzeci de zile, 
aici, în secție, o altă locomotivă, 
alt utilaj minier va Ii reînnoit 
prin munca harnicilor muncitori ai 
uzinei.

Pentru timpi de imobilizare cit 
mai scurți — aceasta este lozinca 
sub care muncesc cu spor oame
nii din secție. Dovezi. Fiecare din 
cele patru pompe de mină de cîte 
3.000 litri pe minut, aliate pentru 
reparații capitale în secție, va ii 
predată 
termen, 
echipei 
condusă
Farkaș Petru. Echipa lui Steiner 
losit aștepta să sosească de Ia 
Petrila și Lupeni două compresoa- 
re cu o capacitate de 45 m.c. pe 
minut. Amîndouă aceste compre- 
soare se vor reîntoarce la minele 
respective 
termen.

Scurlind 
colectivul
tru îndeplinirea planului pe anul 
1962 cu 15 zile înainte de termen.

Paralel cu preocuparea pentru 
scurtarea termenului de reparații 
se pune un accent sporit pe cali
tatea lucrărilor. Printre masurile 
luate recent în acest scop se nu
mără reorganizarea brigăzilor ast-

I. B.

De obicei, bobinatoarele Birău 
Elena și Mirea Maria de la A.C.R.E. 
Vulcan nu lucrează împreună, fie
care avînd în primire cîte un mo
tor care necesită a fi rebobinat 
De data aceasta însă urgența ter
minării unui motor de curent con
tinuu 
aibă 
între 
nelor

Iată-le lucrînd împreună la con
fecționarea bobinelor necesare mo
torului încredințat lor pentru re
parație.

a făcut ca aceste tinere să 
posibilitatea să se întreacă 
ele în confecționarea bobi- 
pentru motorul respectiv.

Minerii aninoseui. sub conduce
rea și îndrumarea i 
de partid, au obținut 
succese de seamă in 
producție. Planul de 
fost depășit cu peste 
de cărbune, productivitatea 
mină s-a ridicat-la- 1,252 tone de 
cărbune pe post, 
cost, pe primele 
Uzat economii 
455.000 lei. Cele 
realizări au fost 
lectivele sectoarelor IV și I.

Succesele minerilor de aici 
teau fi și mai mari, dacă, așa 
a reieșit dintr-o consfătuire 
producție pe mină, ar fi existat 
mai multă preocupare pentru ri
dicarea tuturor brigăzilor de mi
neri la nivelul sarcinilor de plan. 
S-a scos în evidență faptul că nu
mărul brigăzilor rămase sub plan 
a scăzut, față de anul trecut, în 
medie cu 20 la sută. Cu toate a- 
cestea problema scoaterii brigă
zilor de sub plan încă nu-i rezol
vată 
din 
sub 
tea 
Roman 
Precup 
Codrea 
și alții, 
mase sub plan le are sectorul 
unde procentul acestora este 
35 la sută.

Participants la consfătuire 
scos în evidență o serie de 1 
suri care au influientat negativ a- 
supra activității

organizațiilor 
în acest an 
procesul de 
producție a 

• 25.000 tone 
pe

iar la prețul de 
9 luni, s-au rea- 
în valoare de 

mai frumoase 
dobîndite de co-

pu- 
cum 

de

la mina Aninoasa. In prezent 
totalul brigăzilor se găsesc 
plan 25 la sută. Printre aces- 
se numără cele conduse de 

Petru, Prata Gherasim, 
Gheorghe, Velicescu loan, 
Gheorghe, Codrea Gavrilă 
Cele mai multe brigăzi ră

ii, 
de

au 
lip-

multor brigăzL

de sectoare și mai ales

SDfiiiaiii să lie atoroai ui piioiiiaie brigăzilor 
te lonililii mal grele de muiiia

Șefii
maiștrii mineri au creat condiții: 
mai bune brigăzilor din abataje, 
lucrările de pregătiri fiind lăsate 
pe planul al doilea. Unele brigăzi 
de la pregătiri au fost încadrate' 
cu oameni necorespunzători. A- 
cest lucru a făcut ca unele sec
toare să nu aibă abataje de re-, 
zervă. Rău s-a procedat și prin! 
aceea că au fost sprijinite în mod 
deosebit 
abataje 
ducție, 
condiții 
locurile 
tate de 
port. Aceste brigăzi nu au fost a-i 
provizionate la timp cu materiale' 
și goale, au fost mai puțin sprii 
jinite și îndrumate din punct de' 
vedere tehnic și organizatoric/ 
fapt ce a făcut ca ele să nu se- 
ridice la nivelul sarcinilor. S-a 
mai scos în evidență faptul că' 
multi maiștri mineri nu se achită" 
de sarcinile ce le revin.

In încheierea consfătuirii s-au 
propus măsuri în vederea lichidă
rii acestor neajunsuri. De îndepli
nirea acestor măsuri s-a cerut să 
răspundă conducerea fiecărui sec
tor, iar cadrele tehnice din con
ducerea minei s-au angajat să 
controleze sistematic felul cum 
măsurile sînt puse în aplicare. In 
primul rînd se va trece la reor-

brigăzile care lucrează în 
cu volum mare de pro- 
neglijîndu-se brigăzile cu 
grele de lucru și care au 
de muncă mai îndepăr- 
căile principale de trans-

C. DĂNILA 
tehnician — mina Aninoasa

(Continuare în pag. 3-a)

cu cite opt zile înainte de 
Aceasta — rod al muncii 

de lăcătuși—montatori
de membrul de partid

cu 15 zile înainte de

termenele de reparații, 
secției dă bătălia pen-

(Continuare în pag. 3-a) Printre brigăzile fruntașe din sectorul II al minei Lupeni se numără și brigada irontalistului 
Muszta Alexandru, eare în luna octombrie și-a realizat planul în proporție de 103 la sută.

IN CLIȘEU: Muszta Alexandru cu o parte din membrii brigăzii sale.
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Metodele folosite de noi în munca, 
de educare a elevilor

prezentat
Timp de două ore veselia 

buna dispoziție au 
mînă. Programul a 
variat. El a cuprins 
zii, melodii populare, 
suri populare care au fost 
apreciate. Cu multă vervă 
a fost prezentată sceneta satiriGă 
„La carnaval", «are a combătut 
delăsarea în muncă și învățătură 
a unor elevi. Interpreții au fost 
elevii Budnay Carol și Filip loan 
<tin clasa a VII-a. Ropote de a- 
plauze a cules și eleva Șerban 
Saveta pentru interpretarea melo
diei populare „Zi bade cu fluiera” 
șl pionierul Petrov Ioan care a in
terpretat 
melodii.

Dansul
dansuri
de 
tator. 
tiști amatori de la Școala 
din Petroșani s-a bucurat 
frumos succes.

ta sfîrșitul programului 
torii s-au declarat foarte 
oilți de evoluția mieilor artiști și 
i-au invitat să mai vină în comuna 
tor

a fostȘi totuși programul
Dimineața se arăta ploioasă. 

Nori plumburii se abateau fără 
încetare peste sat. Elevii Școlii nr 
5 din Petroșani trebuiau să pre
zinte în sala căminului cultural 
din Iseronl un program artistic. 
Timpul nefavorabil însă părea să 
amenințe deplasarea elevilor. Multi 
locuitori ai comunei Iscroni aș
teptau în sala căminului cultural 
îngîndurati. „Dacă n-o să vină 7 I" 
Dar conducerea Școlii nr. 5 din 
Petroșani n-a stat prea mult pe 
ginduri. Programul trebuia prezen 
tat. Cu un autocamion Învățătorii 
și elevii au pornit spre Iscroni.

Bucuria gazdelor a fost nemăr
ginită. „Au venit, au venit" 1 ră
sunau cuvinte de bucurie.

Vestea sosirii elevilor din Pe
troșani s-a răspîndit de îndată In 
toată comuna. Zeci de locuitori se 
îndreptau grăbiți spre cămin. In 
scurt timp sala căminului s-a um
plut de lume. Programul artistic 
mult așteptat a început.

Micii artiști s-au străduit să se 
prezinte cit mal bine, lacît pro
gramul lor să placă publicului și 
colegilor lor — școlarii din Iscroni.

Ei au prezentat cu 
dură cinteee inspirate 
și realizările poporului 
viata și munca bravilor 
Valea Jiului

Si 
mers mlnă-n 
fost bogat și 
cîntece. poe- 
scenete, dan. 

care au 
multă

și in ValeaIar în tara noastră
Jiului" ș.a.

In prezent cadreie 
la școala noastră împreună cu ins
tructorii de detașamente pregătesc 
mai multe concursuri printre care; 
„Valea Jiului ieri și azi", „Să ne 
cunoaștem localitatea" și altele.

In atenția noastră a stat sarcina 
de a lupta pentru ridicarea nive
lului la învățătură, întărirea dis
ciplinei conștiente, închegarea co
lectivelor de elevi, formarea unei 
opinii sănătoase în rîndurile ele
vilor, orientarea ideologică și poli
tică a întregului conținut al ore
lor de dirigenție.

De aceea, în cadrul orelor de 
clasă sau dirigenție, învățătorii 
profesorii și diriginții au căutat 
să-și orienteze conținutul muncii 
lor politico-educative în principal 
spre cunoașterea politicii Partidu
lui, a trecutului de luptă al po
porului nostru și mai ales a succe
selor obținute în construirea socia
lismului. Au fost susținute pe a- 
ceste teme mai multe lecții cum 
sînt „P.M.R. forța conducătoare în 
R.P.R." „Educarea elevilor în spi
ritul prieteniei și al colectivismu
lui" sau pe teme internaționale, 
„Cuba va învinge" etc. La aceste 
teme s-au folosit diferite materiale 
documentare care au făcut ca ele
vii să înțeleagă mai bine pro
blemele tratate.

Diriginții au pus în acest an 
școlar o mai mare bază pe educația 
științifică a elevilor De un real 
folos au fost temele „Știința și re
ligia", „Natura — în slujba omu
lui", „Originea vieții pe pămînt" 
și altele prezentate în cadrul ore
lor de dirigenție.

Intîlnirile organizate în cadrul 
școlii la clubul sindicatului eu 
diferiți oameni, fruntași în pro
ducție, activiști de partid, așa cum 
a fost întîlnirea din luna aceasta 
cu tov. Mardare Eftimie de la E.M. 
Uricani care le-a vorbit elevilor 
despre „Frumoasa și bogata țară 
a constructorilor comunismului", au 
îmbogățit cunoștințele elevilor.

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

Acolo unde se pregătesc micii artiști
Ia orașul Petroșani funcționează 

o școală elementară de muzică și 
arte plastice. Deși e doar în cel 
de-al 3-lea an de activitate, școala 
a obținut o serie de realizări.

fn prezent, școala are un local 
propriu in cadrul căruia pe lingă 
secțiile vioară, pian și arte plas
tice, In noul an școlar au mai luat 
iiință secțiile violoncel, flaut, cla
rinet și trompetă.

Școala pune la dispoziție eleviioi

didactice de

elevilor 
socialist 
proletar 
rînd pe 
profeso-

bază în primul 
învățătorii și 

să predea elevilor cu- 
în cadrul procesului

a.

și exemplificînd cele ex- 
aspecte din viața țării

de acestea, participarea

Răspunderea pe care și-o asumă 
școala de a pregăti tineretul pentru 
activitatea social-utilă este destul 
de grea și ea impune luarea unor 
măsuri în ceea ce privește munca 
educativă.

Ținînd cont de această cerință, 
conducerea școlii de 8 ani din Uri
cani a căutat să alcătuiască un plau 
detailat cu măsurile ce trebuie în
făptuite pentru educarea 
în spiritul patriotismului 
și al internaționalismului 
puni nd u-se 
felul cum 
rii caută 
noștințele
de învățămînt.

Munca politico-educativă desfă
șurată în rîndurile elevilor din 
școala noastră îmbracă diferite 
forme. Astfel, vizionarea filmelor 
documentare, a spectacolelor, au
dierea unor conferințe ș.a. la care 
s-au folosit o serie de materiale 
documentare au avut o influență 
deosebită asupra elevilor.

In explicarea politicii partidului 
nostru, cadrele didactice au folo
sit metode convingătoare, plastice, 
ilustrînd 
puse cu 
noastre.

Alături
elevilor la diferite acțiuni de repa
rare a mobilierului școlar, a ma
terialului didactic, diferite lucrări 
de atelier etc. au constituit un mij
loc de stimulare a voinței și a 
perseverenței elevilor.

Pentru educarea elevilor au fost 
folosite, de asemenea, muncile de 
folos obștesc la amenajarea par- 
aului, a curții școlii.

In anul școlar trecut, școala 
noastră a prezentat peste 21 pro
grame artistice ia care și-au dat 
concursul brigada artistică 
tație, corul echipa de 
formația de teatru ete.

De asemenea, s-au mai 
zat concursuri „Cine știe 
„Drumeții veseli", concursuri de o- 
rientare cu diferite teme ca : ,,Rea
lizările regimului democrat popu-

Un sprijin prețios în educarea 
ideologică și politică a elevilor îl 
aduce și familia. Pentru a-i îndru
ma pe părinți asupra metodelor pe 
care să le folosească în educarea 
copiilor, la școală sînt organizate 
cu regularitate lectorate cu părin
ții. Aici s-au ținut mai multe re
ferate cum au fost: „Importanța 
legăturii dintre școală și familie", 
, Să contribuim la educația cetățe
nească a copiilor", „Sarcinile edu
cației comuniste în lumina docu
mentelor Congresului al ÎTI-lea al 
P.M.R." ș.

Cadrele didactice au folosit for
me variate de atragere a părinți
lor la lectorate, asigurînd un ca
racter concret și eficace al legă
turii permanente dintre școală și 
familie.

Desigur că toate aceste forme 
ale muncii educative folosite în 
școala noastră au dat rezultate 
oglindite de notele mai bune ce 
au apărut în cataloage precum și 
de scăderea abaterilor de la disci
plină.

Colectivul didactic al școlii noas
tre este hotărit ca și mai departe 
să folosească metode eficiente 
munca de educare a elevilor.

prof. VASILE COCHECI 
directorul Școlii de 8 ani 

Uricani

în multă căi- 
din lupta 

nostru, din 
mineri din

HMMM

la muzieuță mai multe

„Brtuletul" și suita de 
sovietice a 

asemenea publicului 
Programul micilor

plăcut*
spec-

nr. 3^ 
a. „ț 

specta- 
muițu-

eu astfel de programe.
CORNEA TTTU Z 

învățător
Școala de • ani Iseronl

de agi- 
dansuri,

organi- 
cîștigă",

in mod gratuit instrumente, litera
tură de specialitate și manuale.

Se poate spune cd prin cele 4 
piane, 7 violoncele, 20 viori, trom
pete, flaute șl clarinete cu care 
este dotată, cu ațutorul celor 12 
cadre didactice, școala asigură toa
te condițiile ca cei 210 elevi sd se 
formeze ca viitori artiști bine pre
gătiți.

R. BAL ȘAN
corespondent

„O călătorie pe drumul
Concursul era programat să în

ceapă la ora 10. Cu mult timp 
înainte însă, zeci de purtători ai 
cravatelor roșii de la Școala de 
8 ani nr. 2 din Lupeni, îmbrăcâți 
sărbătorește se Îndreptau grăbiți 
spre școală. Razele unui soare 
blind de toamnă le mîngîia fețele 
zîmbitoare. Cravatele purpurii le 
fluturau la git în adierea unui 
vîntuleț sălduț. Era o dimineață 
însorită, veselă, aidoma primăve
rii vieții noastre noi — pionierii.

Mariana era nerăbdătoare. Iși 
tot zorea mama s-o pregătească 
mai repede.

— Ti-am spus doar, mămico, că 
la ora 10 începe concursul I Ce fru
mos o să fie I Colegii mei de cla
să 
așa 
ză 
fel
tămîni de zile... e timp.

După ce o pregăti ea de sărbă
toare, mama Iși privi eu mîndrie 
fiica, apoi îi 
în glas :

— Ai grijă 
intimidezi, să 
bări și să dai

pînă 
mul- 

ajun-

patru

iui Leninu

s-au pregătit cu perseverentă, 
că o să le dăm o replică dîr- 

celor dintr-a VH-a A. De alt- 
și ei s-au pregătit... Cinci săp-

spuse cu bunătate

Mariana, să nu te 
fii atentă la Intre- 
răspunsurl bune.

Pe drept cuvînt, elevii din Vulcan se mândresc cu școala lor nouă, pe care au primit-o în dar 
la Ineeputul acestui an scalar Frumoase, surate, luminoase, sălile de clasă, la fel ca și laboratoarele, 
te Îmbie la muncă, la învățătură, te îndeamnă să fii ordonat. $i etevii din Vulcan se străduiesc să 
învețe, să se pregătească cit mal bine, obțintnd rezultate frumoase In muncă, așa cum obțin și pă
rinții lor în subteran. Iar strădania lor la învățătură este încununată de succes. Cataloagele le sînt 
martore.

IN CLIȘEU: La o oră de «lasă de la Școala medie din Vulcan.

„Nici o grijă mămico", fu răs
punsul și o zbughi pe poartă. Ma
ma o petrecu cu privirea 
cind Mariana se contopi cu 
țimea de pionieri pe care â 
se din urmă.

In drum spre școală, «ei
concurenți dintr-a VO-a B discu
tau cu înfrigurare tema concursu
lui. Iși puneau unii altora Între
bări și tot ei răspundeau. Deși se 
pregătiseră bine, aveau totuși emo
ții. Știau că au «oncurenți serioși, 
pe colegii lor din dasa a VII-a A, 
care se pregătiseră și ei temeinic 
In vederea concursului Ora Înce
perii a sosit. Vocea gravă a pro
fesorului examinator a străbătut 
întreaga sală.

— începem concursul nostru 
„Drumeții veseli" pe tema „O că
lătorie pe drumul lui Lenin". Con
curează pionierii din 
Vn-a A și a VII-a B. 
să poftească pe sirenă.

In sala încăpătoare, 
menajată, au venit să
concurs peste 200 de pionieri pre
cum și cadrele didactice ale șco
lii. Cu toții erau stăpîniți de cu
riozitate. „Care clasă va eîști- 
ga"? „Cine va da cele mai bune 
răspunsuri" ? O liniște deplină a 
pus stăpînire peste întreaga adu
nare. Concursul a început.

Cei opt concurenți ascultau cu 
atenție întrebările profesorului e- 
xaminator și. fără să se gîndeas- 
că prea mult, răspundeau cu si
guranță. Se 
seră serios.

— Ar
pionierii 
cursului 
•lașa a

clasele a 
Concurențîi

frumos a- 
asiste la

vedea că se pregăti

ți o rușine pentru noi 
spunea înaintea con- 

Andrei Maria — elevă în 
VII-a A — să ne impot-

molim la răspunsuri Apoi tecM 
este foarte frumoasă si intere
santă.

Spusele Măriei au fost c—fcr- 
mate de răspunsurile bane date 
concurenți la întrebări. La «dro
tul concursului «t> gr— tLeă ■ 1 
putut da seama care clasă a da- 
tigat. De aceea asistența 
cu răsuflarea întretăiată proncK- 
tarea juriului

— Concursul a fost ciștiget la 
limită de «lașa a vn-a A prin pio
nierii Baron Mircea, Maier Nlco- 
lae. Andrei Maria și Ardei Ma
rius. Răspunsuri bune au dat «1 
pionierii din clasa a vn-a B Ton- 
șa Mariana, Dornis Elena și Slcht 
Ana, dar... au «îștigat colegii lor 
dintr-a VII-a A.

Aplauze necontenite au acop™ 
rit sala. Prin tema abordată, spu
nea tovarășa instructoare de pio
nieri Popa Maria, concursul a ur
mărit în mod deosebit viața de e- 
lev a marelui Lenin. Răspunsurile 
sigure ale coneurenților au relie
fat pregătirea lor temeinică, cu
noașterea aprofundată a copilă
riei, a vieții de elev a lui Lenin.-

...Concursul a luat sfîrșit. In 
grupuri compacte pionierii se în
dreptau voioși spre casă. învăța
seră multe lucruri noi, folositoare. 
Discuțiile pe marginea concursu
lui nu mai conteneau. Mariana 
însă mergea alături de colegii ei 
tăcută, abătută. 0 mustra mereu 
un gînd „Ii promisesem mamei".;, 
si acuma...

— Nu-i nimic Mariana — în
cercau s-o consoleze colegii. Toți 
ati răspuns bine. Data viitoare.» 
o să cîștigați voi.

D. GHIONEA
UIMII . ............... ■III——..... . ........ ......................... .

Apreciată de colegi
Alegerile pionierești au luat sfîr- 

sit și la Școala de 8 ani din Ani- 
noasa. După alegerile de grupe și 
detașamente a avut loc adunarea 
de alegere a președintelui de uni
tate.

In vederea alegerilor pe unitate 
pionierii s-au pregătit din timp, 
au întreprins acțiuni pentru strîn- 
qerea fierului vechi, au pregătit 
programe artistice. La adunare au 
luat parte peste 200 de pionieri, 
cadre didactice și părinți — semn 
al legăturii dintre școală și fami
lie. Pionierii au analizat activita

tea unității pe perioada unui a 
<ie zile și au venit cu propunei 
concrete pentru îmbunătățirea a« 
tivității pionierești si școlare îi 
noul an de invățămînt.

Exemplu de modestie și discipl 
nă, conștiincioasă Ia învățătură 
în activitatea obștească, pioniei 
Niculescu Elena a fost apreciat 
de colegi și realeasă in unanig 
tate ca președinte al unității. " 
dunarea de alegeri s-o încheiat < 
un frumos program artistic prese 
tat de pionierii școlii
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• ganîzarea brigăzilor prin încadra
rea lor cu oameni corespunzători, 
deoarece sînt unele care nu au 
mineri șefi de schimb. Pușcarea 
se va eșalona în abataje cît și la 
pregătiri în așa fel îneît să se a- 
sigure numărul necesar de artifi
cieri. Lipsa artificierilor și a unui 
grafic corespunzător 
precum și dirijarea 
vagonetelor goale a 
merarea producției 
schimbului, lucru ce a îngreunat 
transportul. S-a propus, de ase
menea, ca mecanicii și electricie
nii să fie în permanență 
curile de muncă pentru a 
griji de buna funcționare 
Sinilor și instalațiilor, lucru 
fost neglijat de repetate ori. A mai 
fost sesizat faptul că minerii a- 
jung uneori eu întîrziere la locul 
de muncă, din cauză că transpor
tul personalului la puțul principal 
se efectuează uneori cu o jumă- 

Oate de oră după începerea schim
bului.

Conducerea minei, șefii de see- 
toere s-au angajat ca în cel mai 

«■scurt timp să elaboreze, pe baza 
^’propunerilor făcute, un plan amă- 
|r nunțit de măsuri tehnico-organi- 

zatorice în vederea scoaterii tu
turor brigăzilor de sub plan. Se 
cere însă un control temeinio din 
partea conducerii exploatării și a 
organizațiilor de partid asupra 
modului eum acestea sînt aplica-

gnie os wa
te, pentru a nu avea soarta altor 
propuneri făcute în consfătuiri și 
rămase doar pe hîrtie. Eficiența 
acestor măsuri trebuie să fie sim
țită la fiecare loa de muncă în 
așa măsură îneît In șcurt timp 
toate brigăzile rămase sub plan 
să fie ridicate la nivelul celor 
fruntașe.

)

Me pregătim iemeinic pentru producția 
anului viitor

• PUBLICITATE
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de pușcare, 
defectuoasă a 
dus Ia aglo- 
spre sflrsitul

Ia 
se 
a
care a

lo- 
în- 

ma-

Timp prețios
(Urmare din pag. l-a)

Jn-tel ca tn fiecare dintre ele să 
creze oameni cu o înaltă califica
re, cu sarcina de a imprima celor 
cu care muncesc împreună răs
punderea pentru calitatea lucrului 
pe care II execută. Această mă
sură este completată de introdu- 
cerea controlului calității pe faze 
de 'ucrări.

Un succes care a adus muri- 
secției noastre și inire- 
ectiv al uzinei multă bu

curie și încredere în capacitatea 
sa, spunea tov. ing. Constanîîn 
Gheotghe, este montarea în secția 
noastră 
lectrice 
cărbune 
parafia 
mecanică cea mai importantă, au 
tost executate la U.R.UJA.P. Mo
toarele și instalația electrică sînt 
livrate de I.T.B. Montajul unor 
asemenea locomotive se face de- 
obicei la uzinele „23 August" Bu
curești. Ne-am asumat noi aceastâ 
sarcină și am dus-o la capăt. Lo
comotiva e gata de drum.

Intr-adevăr locomotiva nou- 
noufă strălucea pe una din liniile 
halei. Din cind în cînd, cite un 
muncitor rămînea alături de ea, 
admirînd-o. $i avea de ce. Deși 
nu găsea-i nici o plăcută cu ins
cripția că a lost montata aici, în 
secție, ea va purta pe drumurile 
de fier mărturia unui succes ob
ținut de 
nei.

a unei noi locomotive e- 
destinată transportului de 
de la mina Lonea la pre- 
Petrila. Boghiurile, partea

harnicul colectiv al uzi-

O

de modernizare 
și «erinte de or- 
au impus în acest 

denumirii unor

Din cauza lipsei 
unor indicatoare

Ritmul intens 
a unor cartiere 
din gospodăresc 
an schimbarea
străzi din orașul Lupeni.

Lucru bun și necesar. Ca urma
re. sfatul popular din localitate 
a dispus să fie luate vechile indi
catoare de pe 
schimbat. Cum < 
s-au mai pus. < 
poate închipui 
turi se produc.

Adrese scrise 
poștale înmînale 
tățenilor, factori 
tregi în căutarea 
străzi, confuzii și încurcături I

Cetățenii care trag ponoasele 
tn urma acestei neglijente întrea
bă ctnd are de gtnd secția de gos
podărie a Sfatului popular Lupeni 
să *a măsuri în aceasta direcție ?

străzile eu nume 
alte indicatoare nu 
deși ele există, se 
ușor ce încurcă-

inexact, trimiteri 
cu întîrziere ce- 
rătăcind zile în- 

unor anumite

StRISBBRE K ..MULȚUMIRE"
In numele mai multor locuitori 

ai Petroșaniulul și din împrejurimi 
care din „neglijență" și-au pătat 
îmbrăcămintea, țin să mulțumesc 
pe această sale conducerii coope
rativei „Jiul" că a avut grijă ea 
în 
da 
o 
pe

localitate, mai preois pe stra- 
Vasile Conta, să funcționeze 

secție de curățătorie chimică, 
a cărei firmă stă scris unita

tea nr. 37.
Am dat 

o pereche 
și am fost 
eă mi le-a 
rind, că mi Ie-a ținut puțin: 26 
zile 
cita 
tita 
lea 
mit 
tivele obieete mi-au fost restitui
te intacte: fără vreo pată în plus,- 
aveau doar petele eu 
dus eu la curățătorie.

Tinînd eont că toate 
fost făcute la același 
să dau eiubuc), odată cu mulțumi
rile, rog conducerea cooperativei 
să aibă in vedere modul 
plar" in care îsi 
cimle de serviciu 
din această secție 
aminte că secția e

la această curățătorie 
de pantaloni și o fustă 
„foarte mulțumit". Intîi. 
dat Înapoi. In al doilea

(timp în care am avut feri- 
ocazie să vizitez sus amin- 

unitate de cinci ori). Al trei- 
motiv pentru care sînt mulțu- 
II constituie faptul că respec-

care le-am

acestea au 
preț (fără

,exem- 
tndeplinese sar- 

unii lucrători 
Si să le aducă 
de... curățătorie.
O. VALESCU 

Petroșani I

Perioada care a mai 
la sfîrșitul anului va 
sine noi succese pe linia îndepli
nirii și depășirii sarcinilor de plan 
pe 1962 șl a pregătirii condițiilor 
în vederea realizării ritmice a 
planului pe 1963. Muncitorii si teh
nicienii sectorului V al minei Lo 
nea sînt dornici să-și aducă apor
tul, în mod substantial la reali
zarea Înainte de termen a sarci
nilor economice și a angajamen 
telor de întrecere pe anul aces 
ta, fiind conștienți că astfel 
contribuie la traducerea în via
ță a sarcinilor mărețe pe care 
Congresul al ni-lea al partidului 
le-a pus în fata industriei carbo
nifere.

întrecerea socialistă care se des
fășoară cu Însuflețire între brigă 
zile sectorului, munca politică de 
la om la om dusă de organizația 
de partid, nu au tatirziat să-și a- 
rate roadele. In cele zece hint ea
re s-au scurs din anul curent, mi
nerii seetorului nostru an extras 
4210 tone cărbune peste plan, co 
1.210 tone mai mult decît anga
jamentul anual de întrecere Mun
cind cu perseverentă pentru redu
cerea consumurilor soedflee. pen
tru extinderea susținerii metalic* 
și cu boitori, colectivul sector: 
lui a reușit să obțină 186201 lei 
economii cu peste 50 la sută ma> 
mult decît prevede angajamentul 
pe anul 
succese.
i s-a 
pelul de 
tare, pe
rea socialistă eu celelalte sectoa 
re ale minei

Fără tndoială că rezervele pe 
care sectorul Ie are în privința 
îmbunătățirii indicilor tehnico 
economici ai producției nu au fost 
epuizate. Ele sînt mult mai mari

rămas pină 
aduce cu

1962. In urma acestor 
colectivului sectorului V 
decernat recent dra- 
seetor fruntaș pe exploa 
trimestrul III. tn întrece

și ne asigură garanția eă din pri
mele zile ale anului viitor ne vom 
îndeplini ritmic sarcinile de plan. 
Despre aeeste rezerve, ea și des
pre măsurile luate, muncitorii și 
tehnicienii noștri au discutat zilele 
trecute într-o consfătuire de pro
ducție. Multi mineri, între care 
tov. Toacă Ștefan, fărmure Gheor- 
ghe, Danciu Moise, Tăranu Gheor- 
ghe șl fvan Constantin s-au an
gajat ca, pe baza extinderii întra
jutorării la locul de muncă șl a 
creșterii productivității muncii, să 
contribuie efectiv la realizarea 
-arcinilor de pian sporite pe 1963. 
In anul ce urmează, colectivul ses- 
•orului V trebuie să dea patriei 
cu 36.661 tone mai mult cărbune 
decît în anul curent. Pentru a- 
ceasta. conducerea administrativă 
a sectorului, în colaborare cu co
mitetul de secție și sub conduce
rea organizației de partid, au luat 
măsuri din timp, care sa garante
ze îndeplinirea integrală a planu
lui de producție. în această pri
vință se fac intense pregătiri pe 
straiele III si V pentru deschide
rea a noi fronturi de lucru, s-au 
luat măsuri pentru întreținerea 
galeriilor de transport si asigura
rea unui aerai corespunzător la 
fiecare loc de muncă. Brigăzile 
din abataje au fost dotate cu scu
lele necesare, precum sl cu șapte 
perforatoare pneumatice rotative.

Toate aceste măsuri ca si altele 
care sînt în studiu și care urmea
ză să fie aplicate, contribuie la 
pregătirea îndeplinirii sarcî”îlr>-: de 
producție pe anul viitor. Dacă în 
anul acesta colectivul sectorului 
nostru a muncit bine pentru în
deplinirea sarcinilor 
angajamentelor de 
rinta minerilor si 
noștri este ca și în
situeze mereu la loc de frunte în 
întrecerea socialistă pe exploata
re. să nu precupețească nici un 
efort pentru ca producția extrasă 
să fie de bună calitate si la un 
preț de cost redus.

NICOtAE IANCU 
președintele comitetului de secție 

de la sectorul V Lonea

de plan sl a 
întrecere, do- 

tehnlcienîlor 
noul an să se

i! 
ij 

p

!1

Exploatarea 
minieră Lenea

Ține in ziua de 2o no
iembrie 1962 la sediul ex
ploatării din Lonea str. 
Republicii nr. 273 un 
concurs pentru ocuparea 

următoarelor posturi : 
maiștri mineri principali 
maiștri mineri 
maiștri mecanici 
maiștri electricieni

Cererile de înscriere la 
concurs se depun la bi
roul personal al exploatării.

Candidafii trebuie să 
îndeplinească condițiile în 
rigoare.
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Despre vaccinarea antidifterică 
simplă și asociată

desfășura 
vaccinare.

care a 
și se va

caz că se aplică asociată, 
cu bivaccin diftero-tetanic. 

complet vaccinat astfel este

Datorită grijii permanente pe care 
partidul și guvernul o poartă o- 
crotirii sănătății oamenilor muncit, 
in toamna aceasta se va 
o nouă campanie de 
Campania de vaccinare, 
început la 15 octombrie
termina la 31 decembrie, va cu
prinde și vaccinarea antidifterică 
simplă sau asociată : diftero-tetanică 
sau diftero-tetanico-pertussis sare 
se va termina la 15 decembrie a.c.

In caz că vaccinarea antidifte
rică se aplică simplă, adică cu 
monovaccin re conține anatoxină 
difterică puriiicată, persoana com
plet vaccinată este sigur imuniza
tă împotriva difteriei — boală in- 
fecto-contagioasă gravă care pune 
în primejdie mai ales viața co
piilor.

In 
adică 
cel
imunizat nu numai Împotriva difte
riei ci și împotriva tetanosului

In caz că se aplică asociată 
diftero-tetanico-pertussis, pe lingă 
imunizarea împotriva difteriei și 
tetanosului cel complet vaccinai 
astfel este imunizat nu numai îm
potriva difteriei și tetanosului dar 
și Împotriva tusei convulsive.

Oricare ar fi metoda de vacci
nare aplicată, se tine cont de vîrs- 
tă, doze, intervale, contraindicați! 
etc. Vaccinarea nu poate conferi 
imunitate decît dacă s-a făcut com
plet cu toate dozele și s-au res
pectat întocmai intervalele.

In scopul de a -se cunoaște și 
respecta de către întreaga popu

lație numărul de vaccinări și in
tervalele de timp cînd ele trebuie 
făcute redăm aceasta in tabelele 
de mai jos:

I. Vaccinarea completă antidifteri
că cuprinde cinci injecții a cîte 
0,5 mililitri, a doua la 30 de zile, 
a treia la 6—9 luni de la injecția 
a doua, iar a patra la 18—24 luni 
de la injecția a 
cincea și ultima 
I-a elementară.

II. Vaccinarea 
tetanică cuprinde, 
cinci injecții cu aceeași cantitate 
de ser și la aceleași intervale de 
timp.

III. Vaccinarea completă diftero- 
tetanico-pertussis cuprinde șase in
jecții cu aceeași cantitate de set 
și în aceleași intervale de timp. 
Excepție se face doar între injec
țiile II și III care se vor face la 
30 de zile una după alta 
6—9 
zuri.

In 
rului 
dintre ele, trebuie luat totul de la 
început indiferent de vîrsta pe care 
o are copilul.

Pentru ca organele medico-sani- 
tare să Se poată achita de această 
importantă sarcină, ele trebuie a- 
jutate de activul sanitar al circum
scripțiilor de Cruce Roșie, organi
zațiile de femei, de toți oamenii 
muncii din Valea Jiului. Totul se 
face în mod gratuit și 
nătatea lor.

Dr. STANCESCU

O=—

Sub procentul admis

treia; Injecția a 
se face în clasa

completă diftero- 
de asemenea,

luni ca în primele
și nu la 

două ca-

a numă-caz de nerespectare 
de injecții sau a intervalelor

pentru să-

EUGEN

Unde e
Pînă nu de mult, gazeta postu

lui U.T.M. de control din sectorul 
transport al preparației Petrila a 
lost apreciată de tineri. Ea a fost 
considerată, pe bună dreptate o- 
glinda activității tinerilor din sec
ție.

La gazetă găseai evidențiate rea
lizările tinerilor, articole șl carica
turi care criticau diferite lipsuri. 
Dar toate acestea doar pînă la un 
timp De vreo cîteva luni însă ga-

dispărut, deoarece s-a 
zugrăvirea și repararea

tre- 
sec- 

de 
postul 

mai

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

gazeta?
zeta a 
cut la
tiei. Reparațiile s-au terminat 
mult, gazeta „Vorbește 
U.T.M. de control" însă n-a 
reapărut.

Unde o fi gazeta 1 N-o mai fi 
necesară î Tinerii sînt de părere că 
da. Dar ce părere o fi avînd bi
roul organizației U.T.M. din sec
tor î

R. FAGABAȘANU 
corespondent

căr- 
ex- 
se- 

mat 
șis-

Minerii din Vulcan continuă să 
se afirme în privința calității 
bunelui extras. Ca urmare a 
tinderii metodei de pușcare 
leetivă precum și printr-o 
mare atenție față de alegerea
tului în abataje și Ia punctele de 
încărcare, cărbunele extras în 
prima decadă a lunii curente la 
mina Vulcan a avut un conținut 
de cenușă cu 2,1 la sută mai 
față de norma fixată. Cele 
frumoase realizări în această 
recție le-au obținut minerii 
sectoarele I, III și IV.
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0. C. L. Produse
Industriale
PETROȘANI

A deschis în fostul local 
al Sfatului popular oraș 
Petroșani
UN MARE TIRG DE

TOAMNA-IARNA
unde s-a pus în vînzare 
un bogat sortiment de con
fecții pentru femei șî în
călțăminte pentru iarnă.

Procurați-vă din timp 
încălțăminte și îmbrăcă
minte pentru sezonul fri
guros.

anunță
Cu începere de la 20 noiem

brie 1962, orele 12, restauran
tul Minerul din Petroșani care 
este complet renovat și mobl- 
1?» se profilează la orele de 
prinz, 12—17, în restaurant 
pensiune, unde se poate lua o 
masă Ia alegere după lista de 
bucate cu 
feluri

8 lei compusă din 3

iace abonamente lu- 
săptăminale și se

Se pot
nare sau 
face servirea și la domiciliul 
abonaților cînd aceștia vor a- 
nunța în scris sau telefonic.
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Ședința comună a comisiilor 
bugetară și economică 

ale Sovietului Suprem al U.R.S.S
MOSCOVA 15 (Agerpres). TASS 

transmite:
In legătură eu apropiata sesiu

ne a parlamentului sovietic care 
va deschide la 10 decembrie la 

Kremlin a avut loa o ședință co
mună a comisiilor bugetară și e- 
conomică ale Sovietului Suprem al 
U.R.S.S.

Raportul cu privire la proiectul 
planului de stat de dezvoltare a 
economiei naționale a U.R.S.S. pe 
1963 a fost prezentat de Veniamin 
Dîmșiț, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, președintele Co
mitetului de Stat al Planifieării.

Raportul cu privire la bugetul

V EȘTJD IN U. R. S. S

Bluming complet 
automatizat

R IIN P U RI*A4

la
pe 

de Vasilii 
finanțe al

unor capi-

de stat al U.R.S.S. pe 1963 și 
executarea bugetului de stat 
1961 a fost prezentat 
Garbuzov, ministru de 
U.R.S.S.

Pentru examinarea
tole ale planului și bugetului au 
fost constituite diferite subcomi
sii în cadrul cărora sînt discutate 
comunicările reprezentanților Co
mitetului de Stat al Planificării, 
Ministerului de Finanțe și altor 
ministere, precum și propunerile 
republicilor unionale.

La lucrările comisiilor participă 
reprezentanți ai consiliilor de mi
niștri din republicile unionale.

SVERDLOVSK. Uzina construc
toare de mașini grele din Ural a 
terminat construirea primului blu
ming complet automatizat „1.300". 
Productivitatea lui este de două 
ori mai mare decît productivitatea 
celor mai puternice laminoare de- 
groșoare și atinge cifra de 6.000.000 
tone laminate anual.

COPENHAGA. După cum rela
tează presa, două avioane „G-100 
Super Sabre" aparținînd forțelor 
militare aeriene ale Danemarcei, 
s-au ciocnit în aer deasupra loca
lității Mariager — Fiord (insula 
Iutlanda). Ambii piloți au pierit.

tombrie un deficit de 51,7 milioa
ne lire sterline.

Sovietică ocu- 
întîietate în lu- 
zborurilor cos-

------©.

In Comitetul Politic 
al Adunării Generale a O.N.U
NEW YORK 15 (De la trimisul 

special Agerpres, C. Răducanu) :
In dimineața zilei de 15 noiem

brie, Comitetul politic a conti
nuat dezbaterea problemei dezar
mării generale și totale. Trebuie 
subliniat faptul că acordul surve
nit miercuri după-amiază între cei 
doi copreședinți ai Comitetului 
celor 18 de la Geneva cu privire 
la stabilirea datei reînceperii lu
crărilor a fost salutat cu satisfac
ție de toți delegații. V. A. Zorin 
și Arthur Dean, după consultarea 
cu ceilalți membri ai Comitetului 
celor 18, au anunțat data de 26 
noiembrie pentru reluarea 
cierilor 
da un 
terii la 
litic și
Adunării Generale, 
dezarmării. Țirlînd seama de nu

mărul vorbitorilor înscriși, se poa
te prevedea că dezbaterile din co
mitet se vor încheia vineri după- 
amiază, urmînd ca examinarea re-

nego- 
de la Geneva. Aceasta va 
impuls continuării dezba- 
O.N.U., în Comitetul po- 

apoi în ședința plenară a 
a problemei

zoluției să înceapă săptămîna vii
toare. Există deocamdată pe masa 
comitetului două proiecte de re
zoluții, una propusă inițial de de
legația R.A.U. și căreia i s-au a- 
dăugat alte 27 de delegații, eare 
cere Comitetului celor 18 să-și 
desfășoare în viitor lucrările în- 
tr-un spirit de compromis con
structiv pentru a se ajunge la un 
acord corespunzător, dînd o aten
ție deosebită diferitelor măsuri 
colaterale, ajutătoare, menite să 
scadă tensiunea internațională și 
să înlesnească dezarmarea gene
rală și totală. Rezoluția cere de a- 
semenea Comitetului să raporteze 
periodic și nu mai tîrziu de a doua 
săptămînă a lunii aprilie 1963 a- 
supra programului lucrărilor sale.

Celălalt proiect de rezoluție 
este susținut de patru țări latino- 
amerieane — Bolivia, Brazilia, 
Chile, Ecuador — și recomandă 
transformarea Americii Latine 
tr-o zonă denuslearizată.

în-

o
R. S. CEHOSLOVACĂ: Bilanțul „Acțiunii Z‘L

PRAGA corespondentul Ager
pres transmite :

In cadrul „Acțiunii Z*' — acțiune 
de înfrumusețare a orașelor și comu
nelor — au fost depășite angajamen- 

I tele luate în cinstea apropiatului 
Congres al P.G din Cehoslovacia. 
In nouă luni ale anului s-au efec
tuat peste 100 milioane de ore de

lu-muncă voluntară, realizîndu-se 
crări în valoare de 1.308 milioane 
coroane : parcuri, obiective cultu
rale, terenuri sportive etc. Statul 
a contribuit la aceste construcții 
numai cu suma de 
roane. Primul loc 
une patriotică îl 
de est.

313 milioane co
in această acți- 
ocupă Slovacia

Cea mai mare fermă 
din Europa

HARKOV. La gospodăria expe
rimentală de stat „Kutuzovka" 
(Ucraina) s-a construit o fermă ca
re va putea aproviziona anual cu 
lapte un oraș cu o populație de 
50.000 persoane. Ferma posedă 
1.200 de vaci de lapte și ocupă 
o suprafață de 15 hectare. Ea este 
cea mai mare fermă 
Toate procesele, 
pregătirea hranei 
portarea laptelui 
și automatizate.

întreaga fermă
numai de zece mulgătoare.

MOSCOVA. Vînătorii sovie
tici de balene in Antarctica au 
vînat un cașalot în corpul că
ruia a fost găsită o bucată de 
ambră în greutate de 28 kilo
grame.

In istoria vînătorii de balene 
sînt rare asemenea descoperiri.

BONN. Uniunea 
pă o situație de 
me în domeniul 
mice. La această concluzie a ajuns
cunoscutul specialist vest-german 
în domeniul tehnicii rachetelor 
al zborurilor cosmice, prof. 
Senger.

In ultimii ani, 
Senger, Uniunea 
consolidat și mai 
acest domeniu.

E. Senger și-a
iala că Statele Unite, vor reuși să 
ajungă Uniunea Sovietică în a- 
ceastă întrecere.

și 
E.

E. 
și-a

a declarat 
Sovietică 

mult situația în

exprimat Indo-

din Europa, 
incepînd de la 
și pînă Ia trans- 
sînt mecanizate

este deservită

STOCKHOLM. Consiliul de Stat 
pentru locuințe din Suedia a a- 
doptat la 14 noiembrie hotărîrea 
de a majora cu 5 la sută chiriile 
la imobilele care aparțin statului. 
Această majorare se va răsfrlnge 
asupra unui număr de 200.000 de fa
milii.

KABUL. La Kabul a fost 
semnat protocolul cu privire 
Ia acordarea de ajutor tehnic 
de către U.R.S.S. în lărgirea 
combinatului de panificație din 
Kabul construit anterior tot cu 
ajutorul Uniunii Sovietice.

LONDRA. Ministerul de Finanțe 
anunță că comerțul exterior al 
Angliei a înregistrat în luna oc-

Tratativele dintre Adenauer și Kennedy
NEW YORK 15 (Agerpres).
La 14 noiembrie la Washington 

au început tratativele cancelaru
lui R.F.G., Adenauer, cu președin
tele S.U.A., Kennedy. Adenauer a 
avut în cursul zilei de miercuri 
două întrevederi cu Kennedy și o 
întrevedere cu secretarul de Stat, 
Rusk. După cum scrie comenta
torul agenției Associated Press, 
la tratative este discutat „un larg 
cerc de probleme" între care figu
rează coordonarea pe viitor a po
liticii în problema Berlinului oc
cidental. Alte probleme de pe or
dinea de zi a 
vit relatărilor 
merican sînt: 
franco-germane, 
gliei la Piața
evoluția integrării politice euro
pene și sporirea forțelor armate 
vest-germane în cadrul N.A.T.O.

Referindu-se la persoane oficiale 
de la Departamentul de Stat, zia
rul „New York Post" apreciază 
vizita cancelarului vest-german 
ca o încercare „de a dicta poli
tica Occidentului față de Uniunea- 
Sovietică".

La tratativele americano-vest- 
germane Washingtonul urmărește 
la rîndul său anumite scopuri. In 
ediția din 14 noiembrie a ziarului 
-„New York Times" alături de ar

NEW YORK. Comisia Camerei 
Reprezentanților pentru cercetarea 
activității antiamericane a citat 
pentru interogare pe reprezentan
ții Comitetului pentru acordarea 
de ajutor medical Cubei, înființat 
acum cîteva luni de cunoscut! 
activiști progresiști și liberali.

tratativelor, potri- 
comentatorului a- 
situația relațiilor 
participarea An- 

comună europeană.

wPe vremea cînd America dorea 
să cumpere Cuba66

Sub titlul „Pe vremea cînd A- 
merica dorea să cumpere Cuba", 
ziarul elvețian „Die Tat" face un 
istoric al relațiilor americano-cu- 
bane care exemplifică faptul eă 
actuala criză din regiunea Carai
bilor nu este decît o verigă în 
lanțul neîntrerupt de intervenții și 
agresiuni prin «sare imperialismul 
nord-american a căutat să subju
ge Cuba. „In ultimii 150 de ani 
arată ziarul, S.U.A. au căutat să 
cumpere această insulă, au ocu
pat-o, s-au amestecat în treburile 
ei interne".

In«ă în 1800, președintele S.U.A. 
de pe a«ea vreme, Jefferson, a 
avut ideea să anexeze insula Cu
ba ca un teritoriu al S.U.A. In 
acest fel, ehibzuia el, se putea in
stitui un control strategia eficace 
asupra Golfului Mexic. Spaniolii 
însă s-au cramponat de insula lor 
(pe vremea aceea Cuba se găsea 
sub stăpînirea colonialiștilor spa
nioli — n.r.). Mai tîrziu, stăpînîi 
de sclavi ai Ameriaii au văzut 
alai o posibilitate bună pentru 
a-și extinde economia bazată pe 
sclavie. In anul 1848, președintele 
S.U.A., James Polk, a oferit spa

niolilor 100.000.000 dolari în schim
bul Cubei. Timp de cîțiva ani a- 
mericanii au oferit chiar suma de 
120.000.000 dolari. In cazul cînd 
Spania va refuza, amenința guver
nul american din acea vreme, A- 
merica va trebui să reflecte dacă 
Spania nu periclitează pacea in
ternă și existența S.U.A.

Din presa străină
oeoooooooooooooeooeoeeooeoooeoeoooooe

La începutul revoluției cubane 
împotriva dominației spaniole, în 
anul 1895, președintele Cleveland 
a declarat că S.U.A. au interese 
economice atît de importante încît 
se află inevitabil atrase în a- 
cest conflict. „Die Tat" relevă eă 
luînd ca pretext explozia petre
cută la bordul vasului de război 
american „Mâine" aflat în portul 
Havana. America — a declarat 
război Spaniei și a ocupat Cuba.

„Die Tat" arată că după cuce
rirea insulei de către americani, 
Cuba a căzut sub dominația mili

tară a S.U.A. și apoi a fost trans
formată în protectorat american. 
„Constituția Cubei — scrie ziarul 
— a fost scrisă în conformitate 
cu interesele S.U.A.,- i s-a adăugat 
o clauză adițională care dădea a- 
mericanilor dreptul să înființeze 
baze maritime și să intervină în 
treburile interne și externe ale 
Cubei. In anul 1902 a fost înfiin
țată baza maritimă de la Guanta
namo".

Datorită acestor condiții, în 
Cuba, relevă mai departe ziarul, 
s-a menținut mereu o instabilitate 
politică. Aceasta „a adus cubani- 
lor o serie întreagă de dictaturi". 
Referindu-se la politica S.U.A. față 
de dictatorii subani, „Die Tat" 
serie: „Față de dictatorii ajunși 
la putere, întîi Gerardo Machado 
și apoi faimosul Batista, America 
a dus o politică de „neinterven
ție". Batista nu a fost numai tole
rat multă vreme de S.U.A., ci și 
sprijinit. Sub dominația sa a a- 
vut loc strania invazie a gangste
rilor americani care au preluat 
cluburile de joc și localurile de 
noapte din Havana, împărțind u- 
riașele lor profituri cu Batista".

principalilor participant! 
la N.A.T.O. și în pri- 
ale Germaniei occiden- 

sînt suficient de puter- 
guvernante ale

ticolul consacrat vizitei lui Ade
nauer a fost publicat un articol 
redacțional sub titlul „Slăbiciunile 
N.A.T.O.". In acest articol „New 
York Times" scrie că forțele ar
mate ale 
europeni 
mul rînd 
tale „nu
nice". Cercurile
S.U.A. intenționează să folosească 
tratativele cu Adenauer pentru a 
încerca să obțină de la Germania 
occidentală repartizarea de mari 
fonduri materiale pentru blocul 
militar N.A.T.O. După eum scrie 
la 14 noiembrie „Daily News", 
președintele Kennedy „plănuiește 
să ridiae problema alocațiilor mi
litare ale Germaniei occidentale. 
S.U.A. consideră că actualul buget 
militar în sumă de 4,2 miliarde 
dolari este insuficient pentru ca 
Bonnul să poată 
țiile sale față de 
pun sporirea lor 
dolari".

RIO DE JANEIRO. Brazilia luptă 
cu hotărîre pentru coexistenta ță
rilor cu orînduiri diferite, a de
clarat președintele Braziliei. Gou- 
lart, în cadrul dejunului oferit la 
14 noiembrie în cinstea ziariștilor 
străini acreditați în 
Braziliei este de a 
greutățile și de a 
foarte dezvoltată

Brazilia Telul 
lichida toate 

deveni o tară

0. H. V.

îndeplini obliga- 
N.A.T.O. și pro- 
cu 250 milioane

BERLIN. La ședința conducerii 
organizației vest-berlineze a P.S.U.G. 
s-a luat 
voca la 
ordinară 
neze a 
secretar 
vest-berlineze a 
zentat raportul 
linul occidental 
diate".

hotărîrea de a se
24 noiembrie conferința 
a organizației vest-berli- 

P.S.U.G Danelius. prim ■ 
al conducerii organizației 

P.S.U.G.. a 
„Situația din 

și sarcinile

pre- 
Ber-
ime-

«« •«

LEOPOLDVILLE 15 (Agerpres). 
Corespondentul TASS Gheorghi 
Fedeașin transmite:

Bombardamentul barbar la care

vioanele folosite în prezent împo
triva satelor și orașelor pașnice 
din nordul Katangăi. Trebuie să 
vie în cele din urmă ziua cînd

aviația lui Chombe a supus regiu
nile din Katanga de nord și care 
a provocat moartea a numeroși lo
cuitori pașniai stîrnește indignare 
generală în Congo.

„Faptul că populația pașnică a 
Katangăi de nord a devenit obiec
tul acestui bombardament barbar 
constituie o mărturie evidentă a 
intențiilor criminale ale lui Chombe 
și ale stăpînilor săi imperialiști", 
a declarat corespondentului TASS 
un deputat din partea Partidul’’" 
Balubakat.

„Chombe, a continuat deputatul, 
a înșelat în repetate rînduri gu
vernul central, opinia publică a 
tării, a înșelat O.N.U., a cîștigat 
timp în cursul unor tratative în
delungate și infructuoase. In a- 
ceastă perioadă el a obținut de la 
ocrotitorii săi bani și mari can
tități de armament printre care a-

Prima universitate
KOTABARU 15 (Agerpres).
In capitala Irianulni de vest a 

fost inaugurată universitatea Tjen- 
drawasih (Pasărea paradisului), 
prima universitate din acest teri
toriu și al 15-lea institut de învă- 
țămint superior din Indonezia.

țărilor care furnizează armament 
lui Chombe, guvernelor acestor 
țări li se va spune un „NU" ho- 
tărît. Am sperat că lucrul acesta 
îl va face O.N.U., dar această or
ganizație s-a situat pe poziția unui 
observator pasiv, atitudine care 
convine clicii lui Chombe și mer
cenarilor săi străini".

Deși guvernul central al Repu
blicii Congo a cerut Organizației 
«Națiunilor Unite să intervină și să 
pună capăt atacurilor piraterești 
ale aviației Iui Chombe. O.N.U. se 
mărginește deocamdată la acorda
rea de ajutor eelor «are au avut 
de suferit de pe urma bombarda
mentului.

Reprezentantul O.N.U. explică a- 
cest fapt prin aceea că situația ar 
fi chipurile ..neclară". Ceea ce, 
de altfel, pe Chombe îl satisface 
cum nu se poate mai bine.

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

din Irianul de vest
Potrivit relatărilor agenției An- 

tara, noua universitate va avea 
două facultăți, de pedagogie și de 
administrare a treburilor publicjMb 
In cursul anului viitor va fi înfț. 
ințată și facultatea de agricultu
ră și creșterea animalelor.


