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Cu contribuția tuturor
Pe una din liniile 

din depoul C. F. R. 
Petroșani un colos ne
gru, cu alămuri stră 
lucitoare scotea pe coș 
fuioare de fum alburiu 
de parcă cineva trăgea 
liniștit dintr-o lulea u- 
riașă. In jurul colosu
lui trebăluiau de zor doi 
oameni. Era mecanicul 
de locomotivă Rusu Pe
tre împreună cu fochis
tul. La drum, me
canic și locomotivă 
par un singur tot. In 
timp ce locomotiva pu
făie din greu 

Bănița, 
Petru e

în patru. Cu 
pSsarey sigură

me- 
spre 
pa- 
fo- 

mul-

ureînd 
mecanicul 
cu ochii 

fiecare a- 
de mani-

ț^|Vel face ca locomo 
tw^^ să tragă mai 
gan. Apoi scrutează 
ochii de 
Din cînd 
ndreaptă 

fochist.
— Dăi

vultur 
în cînd 
privirea

po- 
cu 

zarea, 
își în

spre

plin forța vie a locomo
tivei.

„Trenul aleargă 
reu, ducînd cărbune 
fabricile și uzinele 
triei. Mecanicul și 
chistul se privesc
țumiți. La economiile an
terioare de cărbune, u- 
lei mineral și special 
s-au adăugat altele. Sfîr- 
șitul lunii octombrie a 
găsit brigada de pe lo
comotiva 150.1095 pe 
care lucrează Rusu ’Pe
tru, Mihuț Constantin și 
alți mecanici și fochiști 
harnici cu 25 tone de 
combustibil convențional 
economisite. Brigada de 
pe locomotiva pe care 
lucrează Cîmpeanu Teo
dor a economisit la 
dul ei 23 de tone, 
aceea de la trenul 
călători în frunte cu
recheatu Iosif și Maci 
Pavel 30 de tone.

Economiile pe 'între
gul depou s-au ridicat la 
543,6 tone cărbune con
vențional, 1320 kg. ulei 
mineral și 249 kg. ulei 
special. Toate acestea do
vedesc că la obținerea 
economiilor au pus 
mărul toți mecanicii 
fochiștii depoului.

D. C.

rîn- 
iar 
de 
U-

vîrtos flăcău-
le, că nu trage la deal 
fără să-i dai ovăz.

Pe fața
fochistului,
șuvițe de

â 
de

înnegrită 
brăzdată 

transpirație,
înflorește un zîmbet.

— Acum e destuL De 
aici încolo folosim din

u-
Și

<
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ÎNSEMNĂRI din subteran

de la transport, inginerul zimbi și

Poditură de nuiele
Se luminase de ziuă. Animația din incinta minei 

specifică orelor de schimb, scăzuse treptat, 
cite un muncitor intîrziat cu treburi trecea

cu pași grăbiți spre locul său de muncă. La puțul 
Procop, cu ultima colivie care transporta personal in 
subteran, cobori și inginerul Stănilă loan. Gu citva 
timp in urmă, conducerea minei i-a încredințat sar
cina să exDerimenteze în sectorul său un nou sis
tem de podite economicos, dar puțin obișnuit la 
minele din Valea Jiului.

Ajuns la orizontul 548, inginerul se opri lingă 
un tren de cărucioare Încărcat zdravăn cu nuiele 
de tag și mesteacăn. Prinzind privirea nedumerită a 
unor muncitori 
spuse:

Le aflați voi rostul curind, n-ave ți grijă.
..Jn abatajul 

comunistului Tucaciuc Mihai lucrau de zor. Așezau 
pe vatră grinzi de lemn și jumătăți, potriveau pe ele 
sclnduri apoi teșeau deasupra o imensă plasă de 
nuiele. însoțit de brigadier, inginerul Stănilă loan 
controla poditură bucată cu bucată. Indicațiile date 
de el în ajun fuseseră respecte cu strictețe. Consta
tarea ii bucura. Pregătit pină in cele mai mici amă
nunte, abatajul se putea prăbuși în deplină sigu
ranță. Minerii lui Tucaciuc Mihai s-au dovedit și de 
această dată la Înălțime — gîndi șeful sectorului IV. 
Avea dreptate. Nu de mult, oamenii 
au înscris in procesul de producție 
un nou succes. Ei au experimentat, 
primii în sector, armarea mixtă in 
lemn și fier, reduclnd la jumătate 
consumul de lemn. Acum brigada 
comunistului Tucaciuc Mihai a de
monstrat practic că podirea aba
tajelor cameră cu plasă din nuiele 
aduce după sine o economie de 
cea. 6 metri cubi de seîndură la 
fiecare prăbușire.

...Au trecut citeva săptămlni. 
Brigada lui Tucaciuc Mihai se pre
gătește să prăbușească, pentru a 
treia oară, după aceeași metodă. 
Poditură de nuiele se dovedește 
trainică și economicoasă. Gurînd. 
ea va fi extinsă și la alte abataje. 
Colaborînd strîns, generalizind me
todele de muncă înaintate, minerii, 
tehnicienii și inginerii de la Vul
can nu-și precupețesc eforturile 
pentru a găsi noi căi de sporire 
a productivității muncii și de re
ducere a prețului de cost. Cu fie
care zi, cu fiecare săptămină, cu 
fiecare lună mina lor, mina odi- 
^oară inundată și părăsită de ex- 
flfcatatorii capitaliști, devine mai 
productivă, mal Înfloritoare. Aceas
ta spre binele tuturor celor 
muncesc.

cameră nr. ♦ minerii din brigada

din acest abataj
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Harnică, conștiincioasă, punctuală la serviciu, 
este cunoscută tinăra Popescu Maria laborantă în 
secția turnătorie a Uzinei de reparat utilaj minier 
Petroșani.

IN CLIȘEU: Tovarășa Popescu Maria tn timpul 
executării unor probe de laborator.

©

Lucrări de 
efectuate în

modernizare
timp record

asa
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Citiți în pagina IV-a:
• , Marte-1" a parcurs 7 milioane km.
• Plenara CC al P.CU.S.
• Lucrările celui de-al VllI-lea Congres al P.M.S.U.
• S.U.A. au suspendat blocada militară împotriva Cubei — Con* 

ferinta de presă a președintelui Kennedy.
• Declarația guvernului R. P. Chineze In legătură cu conflictul 

de frontieră chjao-tndian.

Munca politică și cultural educativă 
de masă la nivelul sarcinilor <

impetuos al poporului 
drumul desâvirșirii con- 

oeialismuhu cere ca oa- 
muncii să-și ridice necon-

nivelul politia și ideologic.
într-o oarecare 
de informare a 

asupra eveni- 
și internațio- 

totuși mai per-

a unei susținute munci 
cuitaral-ed'jsative de 
rindnrfle oamenilor

Mersul 
nostru pe 
strucției s 
menii 
tenit
să-și Însușească o înaltă califica
re profesională, să stăpinească teh
nica nouă, să dobindească o te
meinică «ultură generală. înfăptui
rea acestei cerințe arzătoare, pre
supune organizarea și desfășura
rea zi de zi 
politice și 
masă în 
muncii

In legătură cu aaeste sarcini, 
la Petroșani a avut loc nu de mult 
o plenară lărgită a Comitetului o- 
rășeaesc de partid sare a analizat 
felul cum se desfășoară munca 
politică și cultural-edueativă de 
masă în rindurile oamenilor mun
cii din Valea Jiului, precum 
măsurile ce trebuie luate de 
tre organizațiile de partid și 
masă pentru buna organizare 
desfășurare a acestei activități 
perioada de iarnă.

Cu această ocazie, au fost scoa
se în evidență o serie de rezul
tate bune obținute în munca 
litică și cultural-edueativă de 
tre organizațiile de partid și 
masă precum și unele lipsuri 
nifestate în această direcție.

mai 
agi- 
cel 
loa.

slabă
și 

că- 
de
și 

pe

po-
Că- 
de 

ma

in acest an, la Uzina 
electrică din Lupeni s-au 
făcut multe lucrări me
nite să schimbe vechiul 
aspect al clădirii și să 
modernizeze instalațiile 
de iluminat. Punerea la 
punct a sălii cazanelor 
prin renovarea clădirii, 
modernizarea instalațiilor 
electrice de forță și ilu
minat, centralizarea dis
tribuției de la un sin
gur cofret, îmbunătățirea 
iluminatului prin mărirea 
numărului de lămpi, in
troducerea conductelor cu 
aburi în canale de beton 
și acoperirea clădirii cu 
tablă striată, au fost doar 
c’teva din lucrările pre
conizate.

In cadrul -lucrărilor 
menite să îmbunătățească 
condițiile de muncă și 
igienă ale colectivului u-

zineL s-a amenajat un 
telier mecanic, un 
tiar cu dulapuri și 
baie cu dușuri.

La executarea acestor 
lucrări s-au evidențiat în 
mod deosebit formația de 
zidari condusă < 
nistul Kovăcs 
constructorii 
conduși de 
Gyorgy Iosif și 
de electricieni, 
țios aport în 
acestor lucrări l-a adus 
și personalul de exploa
tare al casei cazanelor.

De remarcat este 
faptul că lucrările 
construcții planificate 
se execute 
fost făcute 
record: în 
3

Agitația — strîns legată 
de sarcinile producției

le-au obținut în a- 
comitetul de partid 

Lupeni. îmbucurător 
experiența bună ob-

a-
ves-

o

de comu- 
Francisc, 
metaliști 

tfcvarășul 
i formația 

Un pre- 
realizarea

Și 
de 
să
auin 4 luni 

într-un timp 
mai puțin de

luni.
BALOG ANDREI 
tehnician U.E.V.

masă, îl constituie populari- 
și pe această cale, cunoaș- 
temeinică de către toți oa- 
muncii din Valea Jiului a

Așa cum s-a arătat în plenară, 
obiectivul principal, de conținut, al 
muncii politice și cultural-educati
ve de 
zarea, 
terea 
menii
sarcinilor de plan, asigurarea mo
bilizării tuturor forțelor pentru 
extragerea peste plan în cursul a- 
nului 1962 a 140.000 tone cărbu
ne, darea la timp în funcțiune a 
construcțiilor industriale și sosi al - 
culturale, îmbunătățirea calității 
produselor și reducerea prețului 
de «ost. In centrul atenției mun
cii politice și cultural-educative 
stă, de asemenea, lupta pentru for
marea unei opinii de masă împo
triva manifestărilor străine, pentru 
formarea concepției noi față de 
muncă, față de societate, pentru 
dezvoltarea dragostei față de 
partid, față de patrie.

Pentru a-și duce la îndeplinire 
aceste sarcini, Comitetul orășenesc 
de partid a luat o serie de măsuri 
organizatorice menite să intensifi
ce munca politică în rîndurile oa
menilor muncii. Astfel, în scopul 
măririi eficacității muncii

fie 
de 
de

la
Și

de agita-

A. NICHIFOREL

Oc- 
sec- 
mi- 
sînt

price-

tie de la om la om, s-au luat mă
suri pentru lărgirea colectivelor 
de agitatori de pe lingă organiza
țiile de bază și în același timp 
pentru instruirea lor.

S-a îmbunătățit 
măsură și munca 
oamenilor muneii 
mentelor interne 
nale. Lipsa care
sistă în munca politică de la om 
la om o constituie faptul că, pe 
de o parte, nu se manifestă în toa
te cazurile suficientă inițiativă din 
partea agitatorilor în a aprecia de 
fiecare dată ce anume e mai im
portant și trebuie dezbătut, iar pe 
de altă parte, și aceasta e 
dăunător, nu întotdeauna toți 
tatorii interpretează în modul 
mai just evenimentele care au 
Aceasta dovedește și o
preocupare din partea organiza
țiilor de partid pentru instruirea 
și îndrumarea permanentă a agi
tatorilor. Așa stau lucrurile la or
ganizațiile de bază nr. 1 Vulcan, 
IV B și V sud Lupeni ș. a.

Organele și organizațiile de 
partid au acordat în ultima pe
rioadă o mai mare atenție organi
zării agitației vizuale care, în ma
rea majoritate a cazurilor, răspun
de pe deplin menirii sale. Cele mai 
bune rezultate 
ceastă direcție 
de Ia E. M. 
este faptul că
ținută de E. M. Lupeni este îmbră
țișată și de comitetele de partid 
ale altor exploatări cum sînt cele 
de la Urieani, Petrila, Aninoasa.

In plenară însă s-a atras aten
ția ca organizațiile de partid să se 
ferească de a transplanta pur și 
simplu conținutul unei lozinci, al 
unei chemări, al unor exemple 
care au dat rezultate bune într-un 
loc de muncă, ci acestea să 
aplicate creator, ținînd cont 
specificul și condițiile locurilor 
muncă.

O contribuție însemnată 
popularizarea sarcinilor politice
economiee trasate de partid, aduc 
și gazetele de perete. O activitate 
mai bună desfășoară în această 
direcție colectivele gazetelor de 
perete de la E. M. Lupeni, termo
centrala Paroșeni, U.R.U.M.P., 
C.C.VJ. ș. a. sare popularizează 
metodele și realizările bune în 
producție, iau atitudine critică 
față de abateri și lipsuri. Dar nu 
peste tot se observă aceeași preo
cupare din partea colectivelor de 
redacție. Deficiența principală, 
care dăinuie de mult timp, este 
aceea a neschimbării articolelor 
cu regularitate la gazetele de pe
rete, din care cauză acestea nu 
mai țin pasul cu evenimentele, nu 
mai sesizează noul. De asemenea,

C. COTOȘPAN

(Continuare în pag. 3-a)
_=©=_

lăcătușiTinerii 
din echipa condn- 
să de Jurca 
tavian de la 
torul VIII al 
nei Aninoasa 
meseriași
pu(L harnici. Rea
lizările lor în pro
cesul de produc
ție, îndeosebi ca
litatea bună a 
reparațiilor, sînt 
rodul preocupării 
lor continue pen
tru a-și ridica ca
lificarea profesio
nală.

IN CLIȘEU: 
Membrii echipei 
fn timpul lucrului

La muncă oatriotică
Recent, colectivul sectorului de 

transport subteran al minei Lo- 
nea, în frunte cu comuniștii, au 
întreprins o entuziastă acțiune de 
muncă patriotică în cadrul seeto- 
rului. Cu acest prilej aici s-au e- 
fectiiat 1944 ore de muncă volun
tară, la repararea liniilor subtera
ne și de suprafață, de transport, și 
la acoperirea circuitului de trans
port.

Economiile realizate prin munca 
patriotică, efectuată la îndemnul 
comuniștilor din sector, întrece 
suma de 10.000 lei. La această fru
moasă realizare a contribuit între
gul colectiv în frunte cu comu
niștii Butuza Ștefan, Podosu Ște
fan, Cojocaru Constantin, Candea 
‘simion, Grigor Cornel, Stana loan, 
Demeter Ștefan și Colpan Simion.

HLOPEȚCHI VASILE 
corespondent



STEAGUL ROȘU

PADINA
CELOR

TBINIERI

CĂMINUL
—• casa tinerilor muncitori

Io wools Milogii - lendilii lei moi bune 
de villa, o v» nomă ulimal-oooiatiiă i

Nu e loc de muncă din minele 
și întreprinderile Văii Jiului unde 
să nu întîlnești mineri și munci
tori tineri care, alături de vîrst- 
nici muncesc cu pasiune pentru a 
da viață sarcinilor de plan. După 
terminarea programului de mun
că, mulți din acești tineri se în
dreaptă spre căminele muncito
rești. Acolo, în cămine, e casa lor. 
unde trăiesc și se odihnesc, unde își 
petrec o bună parte a timpului li
ber. Iar dacă treci pragul cămine
lor muncitorești din Petrila, Vul
can, Aninoasa ai în față camere 
spațioase, curate, cărora covoa
rele, perdelele colorate, rafturile 
cu cărți, aparatele de radio le dau 
un aspect odihnitor, familiar. Mulți 
tineri citess cărți, ziare, reviste 
sau cărți tehnice care-i ajută să-și 
îmbogățească cunoștințele profesio
nale; alții revin în fața meselor 
de șah din sălile cluburiloi cămi
nelor și nu puțini dintre ei, elevi 
ni școlilor serale, rămîn multă vre
me aplecați asupra manualelor, 
pătrunzînd iot mai adînc legile 
matematicii, fizicii...

Noile cămine muncitorești con
struite în anii din urmă, dotarea 
lor corespunzătoare, sînt o vie măr
turie a condițiilor tot mai bune 
de cazare asigurate muncitorilor 
tineri fără familii.

Cu toate progresele obținute în 
acest domeniu, trebuie însă re
marcat că în căminele muncito
rești din Valea Jiului se poate 
face mult mai mult atît pentru 
îmbunătățirea condițiilor de con
fort, cît mai ales pentru desfă
șurarea unei susținute munci cul- 
taral-educative în rîndurile tineri
lor găzduiți în cămine.

Din punct de vedere al gospo
dăririi, se ridieă în primul rind 
problema căminelor muncitorești 
instalate în clădiri mai vechi. Că
minul U.R.U M.P. de pe strada E- 
minescu, nr. 22, e slab dotat din 
punct de vedere al mobilierului, 
nu sînt suficiente dulapuri, nop
tiere, mese, scaune. Lipsa unor 
obiecte mărunte ca scrumiere, căni 
pentru apă, pahare dau naștere la 
tot soiul de improvizații care dau 
camerelor un aspeet urît. Se face 
puțin pentru menținerea «ură te
niei, pentru păstrarea în stare 
bună de funcționare a instalațiilor 
sanitare. Deși mai bine dotat, ce
lălalt cămin muncitoresc care a- 
parține U.R.U.M.P.-ului situat pe 
strada 23 August, rămîne, de ase
menea, deficitar din punct de ve
dere al curățeniei. La nici unul din 
•ceste cămine nu sînt amenajate 
Săli cu biblioteei, mese de șah, 

Fotografia înfățișează pe tinerii Ropotă Constantin, miner în seatorul II al minei Petrila, Puican 
Stefan, mecanic de locomotivă în același sector, Chiti* Lucian, mecanic la preparație și pe muncitorul 
subteran Mateș Nisolae, din sectorul IV al minei Petrila ie timp ce pregătesc lecțiile în sala clubului 
din cămin.

colecții de ziare și reviste unde 
tinerii să-și poată petrece cîteva 
ore din timpul liber. Slab între
ținut este și căminul din Lonea, 
unde unii locatari folosesc în ca
mere reșouri pentru gătit, lucru 
care s-ar putea face, dacă ar exis
ta mai mult spirit gospodăresc, în- 
tr-o cameră special amenajată în 
acest scop.

Pentru înlăturarea acestor nea
junsuri este necesară o preocu
pare sporită din partea conduce
rilor administrative ale minelor și 
întreprinderilor, din partea sindi
catelor pentru îmbunătățirea gos
podăririi căminelor muncitorești. Se 
cere, de asemenea, din partea co
mitetelor U.T.M. să activizeze co
mitetele de cămin, să le lărgească 
sfera de preocupări pentru atrage
rea tuturor locatarilor la păstra
rea mobilierului, la întreținerea cu
rățeniei și respectarea regulilor de 
conviețuire.

In ce privește munca cultural- 
educativă în eămine. aici trebuie 
făcut mult mai mult de cît pînă 
acum. Acolo unde există cluburi, 
activitatea culturală în cămine se 
rezumă la cărți, la masa de șah. 
Stă în putința comitetelor U.T.M. 
de a organiza împreună cu sindi
catele, eu conducerile cluburilor 
orășenești, conferințe tehnice, in
formări politice, seri literare, pro
grame ale brigăzilor artistice de 
agitație chiar la căminele munci
torești. Pot fi organizate brigăzi 
artistice de agitație în eadru! că
minelor și acestea ar putea aduce 
o importantă contribuție la com
baterea unor lipsuri, a unor apu
cături înapoiate, a lipsei de grijă 
fată de avutul obștesc.

Preocuparea pentru buna gospo
dărire a căminelor muncitorești, 
pentru desfășurarea în cadrul lor 
a ueei susținute activități cultu
ral-educative poate fi puternic sti
mulată prin organizarea unor în
treceri între căminele noastre 
muncitorești. în cadrul cărora să 
se acorde periodic drapele sau di
plome celor care obțin cele mai 
bune reznltate. Organizarea de 
consfătuiri cu tinerii din eămine 
vizite reciproce, schimburi de ex
periență pot contribui, de ase
menea. la îmbunătățirea condițiilor 
de viată și a activității cultural- 
educative în cămine. Comitetele 
U.T.M., sindicatele, conducerile ad
ministrative ale întreprinderilor 
care gospodăresc aceste cămine 
trebuie să facă mai mult pentru 
ca tinerii muncitori să găsească 
în căminul în care locuiesc pro
pria lor casă, plăcută, primitoare.

lipsește ceea ce e mai important:
In centrul orașului Vulcan, în 

noul cartier de blocuri moderne se 
află și căminul în care trăiesc a- 
proape 350 muncitori.

Căminiștii sînt aproape toți ti
neri. Cum trăiesc ei. cum se ocupă 
comitetul U.T.M. al minei Vulcan 
de modul în care ei își petrec ore
le de odihnă, timpul liber după 
programul de muncă î

Vizitînd dormitoarele îți poți da 
seama că în cămin trăiesc mulți 
tineri care, pe lîngă grija de care 
dau dovadă în privința mențineri! 
curățeniei și ordinei, au preocu
pări multilaterale și folositoare. In 
dormitoarele nr. 1, 5, 6, 10 12. de 
pildă, pe mese și noptiere sînt rin 
duite cărți și reviste. Tinerii ci
tesc. Foarte mulți dintre ei au bi
blioteci personale. Alții, în număr 
de peste 50, frecventează cursurile 
serale ale școlii medii.

In cămin există și un club — lor 
nimerit pentru petrecerea timpului 
liber intr-adevăr cu folos. Totuși 
la club nu se desfășoară nici un 
fel de activitate. Clubul e curat 
bine amenajat. Are o bibliotecă, 
mese de șah. Dar aceasta nu e 
suficient. Tablele de șah sînt lip
site de garniturile de piese, iar 
biblioteca e săracă, cuprinzînd vo
lume puține, care de mult au fost 
citite de tineri. La toate acestea 
se mai adaugă și faptul că dulapul 
în care se găsesc cărțile este tot 
timpul încuiat, fără ca tinerii să 
cunoască cel puțin la cine se afla 
cheia de la dulap. Dacă clubul a

împletind strîns munca și învățătura
Cine vizitează căminul din Pe

trila. nu poate să nu rămînă în- 
cintat de ceea ce vede. In fiecare 
cameră găsești tineri muncitori 
care învață, elevi ai cursurilor se
rale ale școlii medii din localitate. 
In clubul căminului am întîlnit un 
grup de elevi seraliști care-și pre
găteau lecțiile. Printre aceștia se 
«fia și tînărul Ropotă Constantin, 
miner îh sectorul II al minei Pe
trila. Acest tlnăr și-a dat seama 
că pentru a stăpîni tehnica tre
buie să-ți însușești bogate cunoș
tințe de fizică, matematică, chimie 
etc. S-a înscris în urmă cu patru 
ani la secția serală a Școlii me
dii din Petrila. Acum frecventează 
clasa a Xl-a.

E un elev sîrguinclos, cu ambi
ție la învățătură — spuneau tova
rășii săi. Are o calificare bună, 
e fruntaș în producție. Faptul eă 
organizația de bază l-a primit în 
partid fără stagiu de candidatură, 
confirmă munca harnică, plină de 
însuflețire a acestui tînăr.

Vorbe frumoase poți auzi și des
pre alți tineri din cămin care ur
mează cursurile serale ale școlii 

fost neglijat nici despre alte ac
țiuni, inițiative, ori cel puțin in
tenții de natură de a face ca via
ta tinerilor din cămin să fie mai 
interesantă, mai bogată în conți
nut, nu se poate vorbi. Dar în mo
mentul de față nici nu are cine să 
se ocupe de această latură a vieții 
tinerilor locatari. Comitetul de că
min este format actualmente doar 
din trei membri: administratoarea, 
portarul căminului și un tînăr va
gonetar. Iată ce face, sau mar 
bine zis în ce își vede comitetul 
artibuțiile: dispune amendarea sau 
scoaterea din cămin a acelora care 
contravin regulilor de «conviețuire 
in comun, informează gospodarul 
minei despre eventualele nereguli 
etc.

Dar în cămin nu e suficient să 
fie create numai condiții bune de 
locuit, ci trebuie Să se desfășoare 
și o bogată activitate cultural-edu- 
cativă. Ori tocmai acest lucru este 
neglijat. Și nu întîmplător. Comi
tetul de cămin a devenit de multă 
vreme o anexă a serviciului ad
ministrativ al minei. Comitetul sin
dicatului minei și comitetului U.T.M., 
de sprijinul cărora depinde' în pri
mul rînd activitatea educativă în 
rîndurile tinerilor din cămin, au 
neglijat cu totul felul cum își pe
trec tinerii orele libere după pro
gramul de muncă. Comitetul sin
dicatului se consideră scutit de 
sarcinile ce-i revin în legătură cu 
munca educativă în rîndurile tine
rilor căminiști. „Face U.T.M.-ul" — 

medii. Aproape 50 de mineri, va- 
qonetari. lăcătuși, preparatori, abia 
teșiți din schimbul I, pun mina 
pe cărți și caiete, se pregătesc te 
meinic pentru orele de clasă.

— Nu-i greu ?
— Orice început e greu. Cînc! 

am muncit prima oară în abataj 
mi s-a părut greu. încet, încet, cu 
ajutorul tehnicienilor, al muncitori
lor mai experimentați, am ajuns 
să stăpînim meseria. Să obținem 
rezultate bune. Așa și cu seralul. 
La unele materii merge mai bine, 
la altele mai greu, dar învățăm.

In clubul căminului, în camerele 
de la parter și de la etaj, în fie
care zi grupuri de tineri fac re
capitularea materiei la limba ro- 
mînă, istorie, geografie etc. Prin
tre elevi îi găsim pe minerii Co

Din viața tinerilor
Aspect plăcut, odihnitor
In căminul nr. 2 din Aninoasa 

locuiesc 150 de tineri. Pentru ca 
viața lor să fie cît mai plăcută, 
recent au fost luate măsuri de re
novare : zugrăvirea completă a in
teriorului căminului, vopsirea mo
bilierului, repararea și înlocuirea 
tuturor obiectelor deteriorate. In 
prezent, la parter și etajul I au 
fost terminate lucrările de reno
vare. Pereții zugrăviți argintiu, 
«uloarea verde a mobilierului și 
perdelele albastre de la geamuri 
dau un aspect plăcut, odihnitor 
camerelor de locuit.

Biblioteca — la îndemîna 
tuturor locatarilor

Cu cîteva luni în urmă, la in
dicația comitetului U.T.M. de la 
mină, în cămin a luat ființa o bi
bliotecă. In prezent biblioteca nu
mără aproape 300 volume. Printre 
cei mai activi cititori se numără 
tinerii Staneiu Veno, Călugăr u

munca educativă
spun tovarășii de la sindicat. Dar 
nici comitetul U.T.M. nu a dat do
vadă de mai multă preocupare. In 
comitetul U.T.M. există un res
ponsabil cu căminele în persoana 
tov. Pop Alexandru. Uneori tov. 
Pop mai trece pe la cămin, se in
teresează dacă s-a comis vreo a- 
batere, vreun act de indisciplina 
și pleacă. La fel procedează și 
tov. Pardos Ioan, secretarul co
mitetului U.T.M. Or, seară de sea
ră în cămin s-ar putea organiza 
diferite activități pentru atragere?, 
tinerilor la lectură, pentru ridica
rea pregătirii lor politice și cul
turale, pentru îmbogățirea cunoș
tințelor lor profesionale.

Căminul oferă în această pri
vință o mare varietate de posibi
lități. Iată doar cîteva. In cămin, 
la club sau în dormitoare s-ar 
tea organiza informări despre eve
nimentele actuale interne sau • - 
ternaționale, recenzii, discuții 
tenie profesionale sau de edu^B 
tie. S-ar putea organiza chiar o 
brigadă artistică de agitație. in 
orice caz se pot face multe lucruri 
care să ajute tinerii să-și îndepli
nească mai bine obligațiile de ser
viciu, să-și îmbogățească cunoștin
țele și a avea o comportare dem
nă, civilizată. Toate acestea se pot 
realiza insă numai dacă comitetul 
U.T.M. va părăsi atitudinea sa de 
indiferență față de viața și preo
cupările tinerilor căminiști și va 
acorda acestora atenția pe care o 
merită.

I. DUBEK

vrig loan. Ciobanii Constant 1, pe 
vagonetarii Andronar- Jttu
Durbac Nicolae, pe mecaruriSm de' 
locomotivă de mină PuicmHțțe- 
fan, pe lăcătușii Leca lancu, Mihai 
Constantin și alți seraliști din cla
sele a VIII-a și a Xl-a. Iată și un 
grup de tineri din clasa a VII-a de 
la cursurile fără frecventă. Pe ei. 
ca și pe ceilalți tineri din clasa 
a VII-a, colegii mai mari i-au în
conjurat cu drag, îi ajută să se pre
gătească pentru însușirea temeinică 
a materiilor. Printre cei care-i aju
tă mult se află și Covercă Gheor- 
ghe, Grăjdan Grigore și Mates * 
colae.

Din vorbele acestor tineri se ve
de că ei au îndrăgit nu numai 
munca, ci și școala. Te impresio
nează încrederea lor în viitor.

căminiști aninoseni
Gheorghe, Cojocaru Ioan și Neagu
Vasile, care împrumută eu regu
laritate cărți de la biblioteca că
minului.

Tineri gospodari și alții... 
mai puțin gospodari

Intre tinerii eăminiști aninoseni 
se desfășoară o adevărată între
cere pentru buna gospodărire a 
camerelor în care locuiesc. In a- 
ceastă întrecere, unii se dovedesc 
buni gospodari, iar alții dau do
vadă de neglijență și lipsă de in
teres.

Printre sei care se evidențiază 
în îngrijirea camerelor se numără 
cei de la camerele 9. responsabil 
de cameră Stănescu loan. 45 res
ponsabil Grîu Emil. 48. responsa
bil Pristol loan și alții. Cei de ia 
camerele 31, responsabil Pîrvu Li- 
viu, 6, responsabil Crăciunescu 
Ștefan și 25 A, unde locuiește laai 
Stelian, manifestă dezinteres 
de buna întreținere și îngrijire a 
camerelor.
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Munca politică și cultural educativă de masă — 
la nivelul sarcinilor!

Pentru ca succesul nostru 
să fie deplin

(Urmare din pag. l-a)

i^Jrea pupa se răspunde la artico
lele critice apărute la gazetă sau 
dacă se răspunde, aceasta se face 
formal.

Un loc de seamă în cadrul
muncii de agitație îl ocupă și sta
țiile de radioficare. Deși munca a- 
cestora s-a îmbunătățit simțitor în 
ultimul timp, totuși ea nu se ri
dică la înălțimea cerințelor. Infor
mările care se fac sînt puține și 
slab redactate, programele sînt 
deseori lipsite de originalitate, de 
conținut. Aceasta se datorește fap
tului că programele locale nu sînt 
studiate în prealabil de organele 
ce au această sarcină. La multe 

i stații cum sînt cele de la E. M. 
Lupeni și depoul. C.F.R. nu se 
poate controla ce s-a transmis în 
ziua precedentă, pe motivul că lip
sește materialul scris. O sarcină 
de răspundere revine în această 
direcție comitetelor de partid ca
re trebuie să îndrume comitetele 
de redacție în ceea ce privește ca- 

F”litatea emisiunilor locale, diversi
tatea, varietatea și eficacitatea 
programelor.

unea cultural educativă 
în pas cu viața

In Valea Jiului există o puter
nică bază materială pentru ca 
munca cultural-educativă să se 
desfășoare în condiții optime și 
eu bune rezultate. Astfel, în lo
calitățile Văii Jiului funcționează 
în prezent 8 cluburi, 11 cămine 
culturale, 13 cinematografe de stat 
și sindicale, 11 cinematografe cu 
bandă îngustă. 19 biblioteci cu pes
te 200.000 volume, o școală popu
lară de artă, una de muzică ș. a 
Toate acestea au fost create prin 
grija partidului pentru a da posi
bilitate oamenilor muncii să-si ri
dice nivelul cultural și de pregă
tire profesională. De aici și cerin
ța ca în aceste lăcașe de cultură 
să se desfășoare o bogată și mul
tilaterală activitate cultural-artis-
^5, în pas cu viața, 
I^B^hale 
■^^Deși în

eu nevoile 
ale oamenilor muncii, 
această direcție s-au fă-

•ut pași însemnați, nu se poate 
afirma că s-a făcut totul.

Propaganda prin conferințe, la
tură importantă a muncii cultural- 
educative, s-a îmbunătățit simți
tor in ultimul timp. Numai în 
cursul acestui an au fost expuse 
peste 750 de conferințe cu earac-
ter științific, peste 250 «onferințe 
tehnice, 30 de conferințe pe linie 
de A.R.LU.S. etc. Important e fap-
tul că în majoritatea cazurilor 
propaganda prin conferințe s-a în
dreptat spre locurile de muncă, In
cadrul sectoarelor, secțiilor, șan
tierelor de construcții.

Trebuie însă spus că în dome
niul propagandei prin conferințe 
și în special al conferințelor teh
nice mai există și o serie de lip
suri din cauză că aportul adus de 
comisia inginerilor și tehnicienilor 
a fost și este încă mic. La E.M. Lu
pani. de exemplu, pînă la 20 oc
tombrie a. e„ comisia inginerilor 
și tehnicienilor nu a întocmit și 
ținut nici o conferință la mină. 
Cazuri asemănătoare sînt si în 
alte locuri.

Intr-o oarecare măsură s-a îm-

13’ urimntn de Itmtll
1 La exploatările miniere Petrila 
și Lonea mișcarea de inovații cu- 

, noaște o creștere necontenită. De 
la începutul anului și pînă în pre
zent la cabinetele tehnice ale a- 
cestor exploatări au fost înregis
trate 132 propuneri de inovații. De 
remarcat este faptul că majorita- 

. • tea din ele au fost aplicate, iar 
restul sînt în curs de rezolvare. 
O bună parte din inovații se re-

' feră la creșterea productivității 
muncii în abatajele cameră, per
fecționarea unor utilaje, mecani
zarea anumitor procese tehnolo
gice. Dintre inovatorii acestor co
lective s-au evidențiat tov. Ten- 

J^ezler Ștefan, Koștyal Iosif, Bulisca
Gheorghe, Gtlbaș luliu. Muntean 
Cornel și multi alții care au făcut 
între 2—4 propuneri de InovațiL 

bunătățit în ultimul timp propa
ganda prin conferințe cu caracter 
politio și de cultură generală ia 
sate. Astfel, la cele 11 cămine cul
turale au fost ținute în acest an 
peste 220 conferințe la care au 
participat aproape 21.000 de să
teni. In munca de culturalizare la 
sate, un aport însemnat l-au adus 
și brigăzile științifice. Numai în 
cursul acestui an acestea au e- 
fectuat peste 50 de ieșiri, di nd răs
punsuri la peste 1200 de întrebări 
puse de țăranii muncitori. Rezul
tate bune au obținut în aeeastă 
direcție brigăzile științifice din 
Lonea, Lupeni și Vulcan.

Mijloace eficace de ridicare 
continuă a nivelului politic, pro
fesional și de cultură generală al 
oamenilor munciî sînt cluburile, 
bibliotecile și cinematografele.

In ceea ce privește cluburile, 
trebuie însă arătat că în general 
programele lor zilnice și săptă
mânale nu reflectă întotdeauna 
cerințele culturale ale oamenilor, 
nu sînt suficient axate pe sarci
nile care stau în fața întreprin
derilor și instituțiilor din «auză 
că sînt stabilite fără consultarea 
largă a oamenilor muncii sau nu 
sînt rodul muncii colective a con
siliului de conducere.

Activitatea artistică desfășurată 
la cluburi și cămine culturale a 
fost mai bogată în acest an. In 
momentul de fată activează în Va
lea Jiului 90 de formații artistice 
din care 6 fanfare. 20 echipe de 
dansuri. 30 brigăzi artistice de a- 
gitatie precum și un însemnat nu
măr de orchestre în care sînt cu
prinși peste 1500 membri. Dar a- 
ceasta este încă insuficient Dacă 
toți cei 1500 de partiripanti la di
ferite formații ar fi exclusiv tineri, 
cifra nu reprezintă decît 15 la 
sută din numărul total al tineretu
lui organizat din Valea Jiului, 
număr foarte mic. Se cere deci 
din partea organizațiilor de partid 
si U.T.M. să desfășoare o muncă 
mai intensă de atragere a tinere
tului la activitatea cluburilor, la 
multiplele acțiuni care se organi
zează aici.

In munca cu cartea s-au obți
nut, de asemenea, unele rezultate 
bune. Astfel, a crescut mult nu
mărul cititorilor, s-au realizat mai 
multe acțiuni cu cartea ca recen
zii, prezentări, seri literare, pro
cese literare ete. O activitate mai 
bună desfășoară biblioteca din 
Lonea unde acțiunile eu cartea 
sînt temeinic organizate, iar te
matica recenziilor e bine aleasă.

Rezultate nesatisfăcătoare conti
nuă să aibă bibliotecile tehnice de 
pe lingă cabinetele tehnice. Aisi 
se. organizează prea puține ac
țiuni cu cartea și ca urmare și 
numărul cititorilor în acest an e 
foarte «căzut '

O contribuție de seamă în e- 
ducarea și culturalizarea maselor 
au adus-o și cinematografele. Ple
nara a apreciat că în munca cu fii-

Să ferim copil! de aprinderile de plâmfni
Este cunoscut faptul că frigul și 

umezeala sînt factori ce cauzează 
aprinderile de plămîni.

Dacă la adulți, în generai, a- 
ceste îmbolnăviri nu îmbracă for
me grave, durează puțin și se vin
decă destul de repede, la copii și 
îndeosebi la sugari, ele iau un 
mers foarte grav și deseori pun 
în pericol viata celor îmbolnă
viți

De aceea trebuie luate toate mă
surile indicate pentru a preveni 
copiii de îmbolnăvire.

In primul rînd e necesar să a- 
sigurăm copiilor o alimentație co
rectă, corespunzătoare cu vlrsta 
lor. Laptele de mamă, la cei din 
primele luni, constituie hrana cea 
mai potrivită care ajută la o dez
voltare viguroasă a copilului și-i 
dă rezistență crescută la boli. O 
mamă conștientă dă eopilului ei 
să sugă pînă la 9—10 luni.

Introducerea laptelui de vacă, 
a grișului, supei și altor alimente 

mul s-au obținut rezultate bune. 
Numai la cinematografele sindi
cale, în acest an, filmele au fost 
vizionate de peste 739.600 specta
tori. Realizări frumoase au obținut 
cinematografele din Uricani, Lu
peni, Vulcan, Aninoasa, iar dintre 
cinematografele de stat, cinemato
graful „7 Noiembrie" din Petro
șani care și-a depășit planul cu 
12,41 la sută și a realizat 558.031 
spectatori.

Totuși și în munca eu filmul au 
existat unele lipsuri. Astfel, filmele 
educative au fost insuficient popu
larizate, se organizează puține vi
zionări colective și în special cu 
tineretul, prezentările sînt uneori 
slabe.

Pentru îmbunătățirea muncii po
litice și cultural-educative de ma
să. pentru ca ea să fie strins le
gată de sarcinile producției și de 
viață, plenara a trasat o serie de 
sareini organelor și organizațiilor 
de partid și de masă, printre care : 
să acorde o atenție mai mare le
gării muncii de agitație și propa
gandă de rezolvarea problemelor 
economice și de educație, să mo
bilizeze și să îndrume activitatea 
așezămintelor de cultură, să acor
de mai mare atenție pătrunderii 
publicațiilor și cărților in rindu- 
rile oamenilor muncii ș. a.

Pentru a-și duce la Îndeplinire 
aceste sarcini, organele și orga
nizațiile de partid vor trebui să 
desfășoare o activitate mai inten
să, multilaterală, să execute un 
control competent asupra felului 
cum ele sint Îndeplinite, analizlnd 
și luind măsuri pe loc, acolo unde 
se mai constată unele lipsuri, să 
se preocupe concret de conduce
rea muncii cultural-educative de 
masă.

Meritul brigăzii de la abatajul 5 vest
Despre abatajul cameră nr. 5 

vest din sectorul III al minei Pe
trila se spune că e foarte biue în
treținut Armarea făcută ca la car
te ca și curățenia exemplară, fac 
ca acest abataj să-și merite din 
plin aprecierea. Desigur că princi
palul merit în toate acestea îl au 
oamenii care lucrează aici, har
nicii mineri ai brigăzii conduse de 
Bartok Iosif. Adesea brigadierul 
Ie spune ortacilor :

„Cu cît întreții mai bine abata
jul, cu atit poți extrage cărbune 
cu mai mare ușurință".

Respectînd întocmai aceste in
dicații, membrii brigăzii au avut 
zi de zi satisfacția realizării unei 
producții sporite și de calitate bu
nă. In primele două decade ale 
lunii noiembrie, bunăoară, ei au 
extras peste plan aproape 300 
tone de cărbune energetic, randa
mentul realizat fiind de 7 tone 
cărbune pe post

Membrii brigăzii lui Bartok în
carcă cite 20—25 vagonete de căr

în hrana copilului sugar se va 
fase întotdeauna după sfatul me
dicului

In al doilea rind trebuie să dăm 
copiilor noștri sugari vitamina 
D2 (deobicei pe gură sau în in
jecție) începînd de pe acum — 
periodio — de 3—4 ori la o lună 
și jumătate, pînă în luna martie- 
aprilie, adică în tot timpul răco
ros al anului. Medicamentul a- 
cesta se obține gratuit, la prescrip
ția medicului de copii din circum
scripția sanitară respectivă.

Camera în care doarme, șade și 
se joacă copilul, trebuie să fie 
curată, cît mai simplu mobilată »t 
bine aerisită.

In «amera copilului tempera
tura nu va fi nici prea scăzută 
nici prea ridicată, ci între 13-20 
grade, căci frigul ajută răceala 
după cum am văzut, iar căldura 
prea mare usucă aerul, usueă căile 
respiratorii și ajută microbilor să 
se înmulțească.

Cu toate rezultatele bune obți
nute în lunile ce s-au scurs din 
acest an atît în ce privește în
deplinirea înainte de termen a an
gajamentului anual, cit și în creș
terea continuă a productivității 
muncii, reducerii prețului de cost 
și obținerii de economii, succesul 
nostru nu poate fi considerat de
plin, intrucit indicele de calitate 
ne umbrește toate rezultatele bu
ne. Calitatea a devenit o proble
mă a discuțiilor din adunările ge
nerale de partid, din ședințele de 
producție. Biroul or
ganizației de bază 
de partid a trasat 
sarcină tuturor co
muniștilor să se pre
ocupe de îmbunătă
țirea calității cărbunelui, a ținut 
în această direcție numeroase șe
dințe de instructaj cu agitatorii.

Numărindu-mă și eu printre a- 
gitatorii din sector, mi s-a trasat 
ca sarcină să mobilizez la lupta 
pentru îmbunătățirea calității căr
bunelui pe membrii brigăzii con
duse de tov. Biro Ștefan, brigadă 
din care fac și eu parte. Am stat 
de vorbă cu șeful de brigadă și 
cu cei trei mineri șefi de schimb 
cerlndu-le ca în calitate de coor
donatori ai procesului de producție 
în abataj să mă ajute in această 
muncă. Am discutat apoi cu fie
care muncitor, începlnd de la 
miner și pînă la vagonetarii de 
la rol, indemnindu-i să lupte pen
tru ca in vagonetele ce poartă 
marca brigăzii noastre să existe 
cit mai puțin șist. In discuțiile pur
tate, le-am arătat cît pierde sec
torul nostru datorită penalizărilor 
de la sfirșitul fiecărei luni. Astfel, 
în luna octombrie, sectorul nostru 
a fost penalizat cu 288 tone de 
cărbune pentru cenușă și cu 43 
de tone pentru umiditate, lucru ce 
a influențat în mare măsură și a- 
supra ciștigurilor fiecărui munci
tor. In această privință, m-am fo

TRIBUNA 
AGITATORULUI

bune pe schimb. Și cărbunele tri
mis de ei la suprafață e de bună 
calitate. In ultimele două luni, de 
exemplu, n-au avut nici un va- 
gonet de cărbune penalizat pen
tru șist vizibil.

...înaintau tăcuți pe galerie spre 
locul de muncă. Ajuns în abataj, 
șeful de brigadă măsură cu pri-

aooaooQooeoeoooeoooooaceeeoooooooeee

CARNET

virea mormanul de cărbune rămas 
de la schimbul anterior, apoi spu
se fiecăruia ce are de făcut $i 
munca îneepu. Cărbunele proaspăt 
tăiat seînleia la lumina lămpilor. 
Cărbune mult și bun I Ortacii lui 
Bartok nu mai pridideau eu lucrul. 
Un miner dobora bulgări mari cu 
picul, alții înarmați cu sapa tră
geau cărbunele direct în rol.

— Din abatajul ăsta o să iasă

In camera copilului va fi în 
permanentă o farfurie sau un cas
tron cu apă, care să se evapore 
de la sine, spre a împiedica us
carea aerului.

Copiii nu trebuie înfofoliți Este 
necesar să fie imbrăcați cu îm
brăcăminte mai groasă și mai căl
duroasă în anotimpul reae, dar să 
nu fie înfofoliți, căci astfel trans
piră ușor și de aici răcesc. Să fie 
scoși la aer întotdeauna cînd vre
mea este prielnică, eînd nu plouă, 
nu este vînt, lapoviță, sau ger prea 
mare. Copiii vor fi ținuți în cea 
mai nerfectă stare de igienă, prin 
îmbăiere zilnică și spălare, căci 
altfel fac infecții pe piele, care 
tree de aici în singe. Copiii tre
buie feriți de tei care au guturai, 
căci acesta se transmite foarte 
ușor Ia copii și duce la aprinderi 
de plămîni. De fapt, adulții și co
piii mal mari trebuie să știe că au 
obligația să nu se apropie de su
gari, eînd au guturai. Mama au 

losit de unele materiale apărute 
în carnetul agitatorului și de si
tuații concrete luate de la con
ducerea sectorului. Am arăta! or
tacilor. că lăsînd șistul să meargă 
spre roL o bună parte din munca 
noastră se Irosește în zadar. Le-am 
explicat necesitatea de a pușca se
parat intercalațiile fle steril, de a, 
face în fiecare cameră o poditură 
provizorie pe care să fie depozi-; 
tat tai șistuh Pe vagonetarii de la 
rol i-am îndrumat să acorde a- 
tenție încărcării vagonetelor, iar, 

atunci eînd în căr
bune obeervă bu
căți de șist, sK 
oprească încărca
rea și să elimine 
șistul.

In prezent fiecare miner din bri
gadă este preocupat de alegerea i 
șistului. Arătînd ortacilor cum se 
poate obține o producție de cali
tate și 6e sîștigă ei prin aceasta, 
am reușit ca în brigadă să se 
creeze o adevărată opinie împo
triva celor ce mai lasă uneori să 
se strecoare pe crațer bucăți de 
șist. Ca urmare, în ultimal timp 
brigada noastră a dat numai căr
bune de calitate încadrîndu-se în 
norma admisă la șistul vizi
bil Bunăoară, în luna octombrie 
brigada noastră și-a depășit pla
nul cu 563 tone de cărbune, iar
la toate probele de calitate, față
de 30 kg. admise, au fost găsite 
în vagonete numai 10—20 kg. de 
șist. In această lună nu avem nici 
un vagonet rebutat pentru șist

Sîntem hotărlți ca în viitor să 
muncim în așa fel îneît nici un 
vagonet ce poartă marca cu nr. 
200 să nu fie rebutat pentru șist, 
aceasta spre binele nostru, al sec
torului, al întregii economii na
ționale.

N1COLAE CIAPA 
agitator, sectorul IV mina 

Aninoasa

un cărbune prima — se adresă ua 
ortac brigadierului Bartok.

— Musai să fie așa. Doar apli
căm inițiativa „Nici un vagonet de 
cărbune rebutat pentru șist". Vom 
acorda cea mai mare grijă alegerii 
sterilului. El va fi încărcat în va-, 
gonete separate pe care se vor 
pune mărci speciale. Acei «are: 
vor alege așa cum trebuie șistul 
din cărbune vor fi evidențiați la 
panoul de onoare al minei.

„.In fața clădirii administrative 
a exploatării miniere Petrila se 
află un panou unde sînt afișate 
rezultatele obținute în întrecere 
de către brigăzile de mineri din 
sectoarele minei. Pe acest panou, 
la loc de frunte, este trecut numele 
comunistului Bartok Iosif. In drep
tul numelui se arată eă brigada dă 
cărbune mult și de calitate supe
rioară. Este un merit al tuturor 
membrilor brigăzii și totodată un 
exemplu demn de urmat și de alte 
brigăzi de la mina Petrila.

C. MATffiSCU

guturai va purta mască atunci eînd 
intră în camera sugarului, îl în
grijește șl îi dă să sugă. Este foar
te important ea la cel mai mic 
semn de boală, de răceală, mama 
să prezinte copilul la medic spre 
a nu lăsa timp ca răceala să co
boare la plămîni. Tratamentul 
prescris de medic va fi urmat în
tocmai și nu se Întrerupe Imediat 
ce scade febra căci infecția re
vine șl poate fi mai gravă.

Mama va merge periodic cu co
pilul sănătos la consultațiile pro
filactice, la circumscripția de co
pil, în zilele și la orele eînd sînt 
programate consultațiile pentru 
copiii sănătoși. Aici va primi sfa
turile neeesare de cum trebuie În
grijit corect «opllul, în continuare

Aplicînd aceste măsuri vom 
contribui In mod neîndoios la În
tărirea șl la păstrarea sănătății 
copiilor noștri, Iar eînd sînt bol
navi ii vom ajuta să se vindece 
în grabă $1 fără complicații.

Dr. PONOVA TEODOR
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„Marte-l “ a parcurs 
7 milioane km.

MOSCOVA 21 (Agerpres).
Stația 

sovietică 
noiembrie 
cial greu 
nuă zborul de 
a parcurs 
7 milioane

In acest 
au stabilit 
gâturi radio cu stația. Prin cana
lele telemetrice au fost transmise 
date cu privire la funcționarea sis
temelor stației și informații știin
țifice, au fost efectuate; măsurători 
ale traiectoriei

După cum s-a mai comunicat, 
stația interplanetară trebuie să 
fotografieze suprafața planetei 

; Marte și să transmită fotografiile 
i pe Pămînt prin radio. In felul a- 
’ cesta, ea va ajuta astronomilor să 
învingă atmosfera terestră care 
împiedică observațiile optice asu
pra planetelor îndepărtate.

Indeplinindu-și sarcinile, stația 
i automată își va continua drumul 
- și va porni în spațiul interplane- 
i tar, transformată în planetă arti

ficială. Ea va ajuta omului să e- 
fectueze pentru prima oară obser
vații din apropierea planetei Mar
te, cu presupusele sale protube
rante de zăpadă la poli, cu «ana
lele a căror proveniență eonstituie 
încă o enigmă, cu petele roșietice 
care apar în timpul verii mar- 
țiene.

2^

automată interplanetară 
„Marte-l” lansată la 1 
de pe un satelit artifi- 
al Pămîntului își conti- 

trei săptămînL Ea 
acum aproximativpînă

km.
timp
în repetate rînduri le-

oamenii de știință

|

Plenara C. C
MOSCOVA 21 (Agerpres).
La, 21 noiembrie 1962 anunță 

TASS la plenara CC al P.CU.S. 
a continuat discutarea raportului 
tovarășului N. S. Hrușciov „Dez
voltarea economiei U.R.S.S. șl 
conducerea de către partid a e- 
conomiei naționale”.

La ședința de dimineață a luat 
cuvîntul printre alții V. V. Grișin 
președintele CCS. din U.R.S.S., 
V. P. Mjavanadze prim-secretar al 
C.C al P.C. din Gruzia, E. A Do- 
liniuk șefă de brigadă în colhozul 
„Congresul al XXII-lea al P.C.U.S."

Chemarea
femeilor din Ruhr

BERLIN 21 (Agerpres).
Femeile din cîteva orașe din 

Ruhr au cerut deputaților din Bun
destag și guvernului R.F.G. să se 
pronunțe pentru dezarmare, pen
tru evacuarea armei atomice de 

teritoriul Germaniei occidentale 
stabilirea unor relații normale 
R.D.G. Ele au chemat toate fe-

Pe 
și 
cu
meile din Germania occidentală să 
lupte pentru pace, împotriva le
gislației excepționale și persecu
tării forțelor democratice din 
R.F.G.

S.U.A. au suspendat blocada 
militară împotriva Cubei 

— Conferinfa de presă a
WASHINGTON 21 (Agerpres).
La 20 noiembrie, după o între

rupere de două luni, a avut loc la 
Washington o conferință de presă 
a președintelui S.U.A., J. Kennedy, 
prima de la recentele evenimente 
din zona Mării Caraibilor.

Președintele și-a început confe
rința de presă cu o declarație des
pre situația din regiunea Carai
bilor.

„Președintele Hrușciov, a de
clarat Kennedy, m-a informat as
tăzi că toate bombardierele „IL-28" 
care staționează în Cuba vor fi e- 

i vacuate în termen de 30 de zile. 
(EI a fost de acord, de asemenea. 
1 ca aeeste avioane să fie suprave
gheate și numărate în timpul e- 
vacuării lor".

Considerînd că această măsură 
a guvernului U.R.S.S. contribuie în ’ 
mod considerabil la slăbirea încor- 

; dării în regiunea respectivă pre- 
. ședințele Kennedy a anunțat că a 
dat Ministerului de Război al S.U_A. 
instrucțiuni de a ridica așa-numita 
carantină maritimă, adică blocada 
împotriva Cubei.

In continuare președintele S.U.A 
a declarat că dorește să pună po
porul american Ia curent cu evo
luția crizei din regiunea Mării Ca
raibilor și „cu progresul realizat 
pînă în prezent în traducerea în 
viață a înțelegerii realizate între 
președintele Consiliului de Miniș
tri al U.R.S.S., Hrușciov și mine, 
așa cum a fost ea expusă în scri
sorile noastre din 27 și 28 octom
brie".

Amintind că șeful guvernului 
sovietic s-a declarat de acord cu . 
evacuarea din Cuba a armelor pe 
care S.U.A. le consideră ofensive, 
și cu supravegherea și inspecția 
corespunzătoare a 0.N.U. «are să 
garanteze îndeplinirea și menți
nerea în vigoare a acestor obli
gații, Kennedy a subliniat că la 
rîndul său guvernul american a 
fost de acord ea îndată ce vor fi 
înfăptuite aceste măsuri de control 
să ridice blocada și să dea asigu
rări că nu se va întreprinde o in
vazie în Cuba.

Datele existente pînă astăzi, a 
în continuare Kennedy, do

’s toate rampele «unoscute 
'■> lansare a rachetelor 

dintele le-a «alificat 
x fost demontate.

președintelui Kennedy —
Rachetele și echipamentul auxiliar 
au fost încărcate pe bordul unor 
nave sovietice. „Inspecția efectua
tă de noi în largul mării asupra 
acestor nave care părăseau Cuba, 
a spus Kennedy, a confirmat că 
pînă în prezent au fost retrase 
toate rachetele care, potrivit de
clarației Uniunii Sovietice, fuse
seră transportate în Cuba, numă
rul lor corespunzînd informațiilor 
de care dispunem".

Referindu-se la faptul că guver
nul cuban respinge cererea S.U.A 
de a se organiza inspecții pe te
ritoriul Cubei, președintele Ken
nedy a încercat să justifice prin 
aeeasta intenția guvernului S.U.A. 
„de a folosi si pe viitor mijloacele 
sale proprii pentru supravegherea 
activității militare din

Kennedy a declarat 
Unite „nu vor înceta 
occidentală eforturile 
conomice și de altă
dreptate împotriva regimului din 
Cuba. „Dar aeeste luări de poziție 
pe plan politic, a afirmat el, se 
deosebesa «onsiderabil de intenția 
de a întreprinde o invazie mili
tară în această insulă".

In încheiere, președintele S.U.A. 
a spns: „Evenimentele din ulti
mele săptămîni denotă un progres 
real și sperăm că vor putea fi rea
lizate noi progrese. îndeplinirea 
obligațiilor asumate de o parte și 
de cealaltă, precum și realizarea 
unei reglementări pașnice a crizei 
cubane, ar putea foarte bine să 
deschidă calea soluționării altor 
probleme care sînt încă litigioase".

-------- _=©=_

Cuba”.
că Statele 

în emisfera 
politice, e- 
natură" în-

Ordinul ministrului 
de război al S. U. A.
NEW YORK 21 (Agerpres).
Ministrul de război al 

Robert McNamara, a dat 
cu privire 
a blocadei

Această 
noscut de
al Ministerului de război 
după eonferința de presă 
ședintelui Kennedy.

După cum transmite
Associated Press, ordinul 
McNamara prevede înapoierea „de 
urgență" a navelor care partici
pau la blocada GubeL

la încetarea 
maritime a 
știre a fost 
un purtător

S.U.A., 
ordinul 

de urgență 
Cubei.
făcută au
de cuvînt 

curînd 
a pre-

agenția
lui

al P. C. U. S
R.S.S. Ucrai-

Bodiul prim-secretar
R.S.S. Moldo-

regiunea Ternopol, 
neană, I. I.
al C.C. al P.C. din
venească, B. P. Beșcev, ministrul
căilor de comunicație al U.R.S.S., 
G. M. Orlov președintele Comite
tului de stat pentru industria fo
restieră a celulozei și hîrtiei de 
prelucrare a lemnului și gospodă
ria forestieră de pe lingă Consi
liul de Miniștri al U.R.S.S.

Plenara a ales o comisie pre
zidată de tovarășul N. S. Hrușciov 
pentru pregătirea rezoluției plena
rei Comitetului CentraL

La ședința de după-amiază au 
luat cuvîntul Djabar Rasulov, prim- 
secretar 
jikistan, 
cretar al
Mstislav
demiei de Științe a U.R.S.S., Valter 
K'.auson, președintele Consiliului de 
Miniștri al R.S.S. Estone.

al C.C. al P.C. din Tad- 
Iakov Zarobian, prim-se- 
C.C. al P.C. din Armenia, 
Keldîș, președintele Aca-

DUBNA :
• *

k

DUBNA 21 (Agerpres). — TASS 
transmite:

La 20 noiembrie s-a deschis la 
Dubna sesiunea ordinară a Consi
liului șliințifio al Institutului uni
ficat de cercetări nucleare.

Participanții la sesiune au cinstit 
memoria marelui savant danez 
Niels Bohr, unul din întemeietorii 
fizicii nucleare moderne.

Directorul institutului, prof. D. 
Blohințev, care a prezentat un ra
port a subliniat că cercetările e-

festuate cu succes anul acesta de 
colectivul de oameni de știință 
din țările socialiste care lucrează 
la Institutul unificat de cercetări 
nucleare au creat o bază și mai 
vastă pentru viitoare progrese.

G> parte considerabilă din ra
port a fost consacrată relațiilor în 
permanentă extindere ale acestui 
centru internațional de cercetări 
cu instituțiile științifice și oame
nii de știință din numeroase țări 
ale lumii.

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

INSTRUCTIUNILE DATE
DE MAREȘALUL GRECIKO

MOSCOVA 21 (Agerpres). TASS
Avînd în vedere slăbirea încor

dării în regiunea Mării Caraibilor 
și slăbirea în legătură cu aceasta

21 no-
Sovie- 

suprem 
ale

Lucrările celui de-a! VIII-lea
Congres al P.M.S.U-

A. Pop, transmite: 
noiembrie au continuat 
eelui de-al VIII-lea Con- 

Partidului Muncitoresc 
Ungar. In ședința de di- 
Otto Kuusinen, membru

BUDAPESTA 21. Corespondentul 
Agerpres,

La 21 
lucrările 
greș al 
Socialist 
mineață,
al Prezidiului C.C. al P.C.U.S., a 
salutat congresul din partea C.C. 
al P.C.U.S. La discuțiile pe mar
ginea raportului Comitetului Cen
tral, prezentat de tovarășul Janos 
Kadar, au luat cuvîntul Andras 
Benkei, prim-secretar al Comite
tului de partid al județului Sza- 
bolcs Szatmar, Janos Kalauz, se
cretarul Comitetului de partid al 
fabricii de aparate de telecomuni
cații „Beloiannis", Jeno Fock, 
membru în Biroul Politic al C.C. 
al P.M.S.U., vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al R. P. Un
gare, Istvan Bencik, rectorul In
stitutului agronomic din Debrecen 
Tot în ședința de dimineață «on- 
gresul a fost salutat de reprezen
tanți ai partidelor comuniste 
muncitorești din China, Polonia 
Franța.

In ședința din după-amiaza
lei de 21 noiembrie primul a luat

cuvîntul președintele Comisiei 
pentru verificarea mandatelor. Pal 
Ilku, membru al C.C. al P.M.S.U. 
La dezbaterile pe marginea rapor
tului de activitate al C.C, al 
P.M.S.U. au mai participat Jozsef 
Darvas, președintele Uniunii Scrii
torilor unguri, Janos Gosztonyi, 
prim-secretar al Comitetului de 
partid al județului Vas, Antal 
Apro, membru în Biroul Politic al 

prim-vicepreșe- 
de Miniștri al

delegată din 
județene Bor- 

delegat din 
județene Pecs

șl 
și

zi-

C.C. al P.M.S.U., 
dinte al Consiliului 
R. P. Ungare.

Jucko Istvanne, 
partea organizației 
sod, Jen3 Ambrus, 
partea organizației
și Istvan Szabo, delegat din partea 
organizației județene Hajdu Bihar.

Au salutat «ongresul reprezen
tanți ai partidelor comuniste și 
muncitorești din Cehoslovacia, 
Italia, R. D. Germană, Bulgaria.

Tovarășul Alexandru Drăghici, 
membru al Biroului Politie al C.C. 
al Partidului Muncitoresc Romîn, 
a salutat congresul din partea 
C.C. al P.M:R.

Lucrările congresului continuă. 
0

Declarația guvernului R. P. Chineze în legătură 
cu conflictul de frontieră chino-indian

PEKIN (Agerpres).
Agenția China Nouă a transmis la 20 noiembrie o declarație a gu

vernului chinez referitoare la conflictul de frontieră chino-indian.
In declarație se arată printre altele că în dorința de a contribui 

reglementarea pașnică a acestui conflict, guvernul chinez a hotărît 
ordone încetarea focului de-a lungul întregii frontiere chino-indie- 
începind de la 22 noiembrie 1962, ora 0. La 1 decembrie 1962, 

în spatele liniei

la
să
ne
paza de frontieră chineză se va retrage cu 20 km.
existente la 7 noiembrie 1959.

In declarație se exprimă speranța că guvernul 
măsuri corespunzătoare pentru a se asigura încetarea reală

indian va lua la
rîndul său 
a focului.

ÎN CÎTEVA
*
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RÎN PURI
-4=

tă- 
de 
cu

ril '

a încordării în Europa, la 
iembrie mareșalul Uniunii 
tice, Greciko, eomandantul 
al Forțelor Armate Unite
rilor participante la Tratatul 
la Varșovia, a dat instrucțiuni 
privire la anularea unor serii 
măsuri stabilite la 23 octombrie 
1962 în vederea sporirii pregătirii 
de luptă a 
cînd parte 
lor Armate

trupelor și flotelor fă- 
din componența Forțe- 
Unite.

=0=—

Ultimatumul dat triburilor 
rebele de președintele R.A.Y.

SANAA 21 (Agerpres).
Luînd cuvîntul în ziua de 21 

noiembrie la postul de radio Sa
naa, președintele Republicii Arabe 
Yemen, As-Sallal, a declarat că 
forțele unite ale R.A.U. și Repu
blicii Arabe Yemen, vor porni o- 
perațiuni militare pe scară largă 
împotriva triburilor ademenite de 
aurul regelui Saud, dacă aeestea 
din urmă nu vor capitula pînă a 
27 noiembrie. La aceste opere’^6* 
vor participa forțele militare 
tre și aeriene.

Vom lichida pe toți cei care 
vor refuza să se supună acestui 
ultimatum a spus As Sallal.

Fruntași ai vieții publice 
din S.U.A. cer eliberarea 

lui Siqueiros
NEW YORK 21 (Agerpres). — 

TASS transmite :
Un mare grup de pictori, publi- 

ciști și fruntași ai vieții publice 
din S.U.A. au publicat în ziarul 
„New York Times" un apel adre
sat guvernului mexican în care 
cer să fie pus în libertate cunos
cutul pictor David Alfaro Siquei
ros, secretar general al P.C din 
Mexic.

Siqueiros,
65 de ani, 
din august
tații sale este proastă. El a fost 
întemnițat pentru concepțiile sale 
progresiste.

care este în vîrstă de 
se află în închisoare 

1960 deși starea sănă-

MOSCOVA. Lui Mihail Sus
lov, membru al Prezidiului și 
secretar al C.C. al P.C.U.S., i 
s-a conferit titlul de Erou al 
Muncii Socialiste cu prilejul 
împlinirii a 60 de ani și pen
tru mari merite față de parti
dul comunist și de statul so
vietic.

stat. Ei cer, de asemenea, să li se 
achite restanțele de salarii.

BUENOS AIRES. La 20 noiem
brie 12.000 de lucrători de la in
stituțiile medicale din Buenos Ai
res au de«larat o grevă de 24 de 
ore. Greviștii cer majorarea aloca
țiilor bugetare pentru ocrotirea 
sănătății.

NEW YORK. Patrick P. Thl- 
nes, pensionar în vîrstă de 79 
de ani, fost muncitor la căile 
ferate americane, a 
un marș de 
tind întreg 
Unite de Ia 
fornîa) pină
Patrick nu este Ia prima per
formanță de acest fel. Din a- 
nul 1902 el a parcurs de 18 ori 
această rută acoperind pe jos 
aproximativ 430.000 km.

terminat 
5.650 km. străbă- 
teritorîul Statelor 
San Diego (Cali- 
la New York.

GUAYAQUIL. La 19 noiembrie 
s-a încheiat greva învățătorilor 
din școlile din Naranjal (la sud- 
est de Guayaquil). învățătorii au 
«erut municipalității să le plăteas
că salariile pe «are le datorează 
pe patru luni și jumătate. Muni
cipalitatea 6-a obligat ca în de- 
Gurs de o lună să achite restan
tele de salariL

In alte orașe ale țării continuă 
greva învățătorilor de la școlile de

VISTRATTA Petroșani, Str. Republicii ar. 56 Tel interurban 322; automat 269.

BRUXELLES. Proprietarii mi
nelor belgiene au cerut con
ducerii Comunității europene a 
cărbunelui și oțelului să mă
rească prețul cărbunelui — a- 
nunță ziarul „Le Drapeau 
Rouge".

In august și octombrie a.c. 
prețurile la cărbune au fost 
majorate de două ori. Ele au 
crescut în medie cu 10 la sută.

ROMA. Muncitorii de la uzinele 
metalurgice și constructoare de 
mașini din Italia, aparținînd fir
melor «u capital de stat și privat 
au repurtat o mare victorie. La 
20 noiembrie reprezentanți ai fir
melor și sindicatelor au semnat 
un contraat care prevede printre 
altele majorarea salariilor cu 10j 
20 la sută, și extinderea dreptu
rilor sindicatelor din întreprinderi.
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