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Cu olanul anual îndeplinit

Sarfiătoarea iMiei
In dimineața zilei de 8 decem

brie din abatajele sectorului I 
ai minei Lonea a pornit spre ziuă 
primul vagonet cu cărbune extras 
peste sarcinile de plan. înde
plinirea înainte de termen a 
sarcinilor anuale de plan se dato
rește hărniciei și priceperii colec
tive. N-a fost brigadă in sector 
care să nu fi contribuit la acest 
succes. In fruntea fiecăreia se 
află doar membri de partid cum 
sînt Burden Nicolae, Burdea loan, 
IV, Berindei Aurel, Iacob Petru, 
r^ineri cu o înaltă calificare, exem- 
ujKîn muncă.
q^olectivul sectorului își fixase 

o^printre altele, drept obiectiv In 
jjjjintrecere îndeplinirea planului a- 
g nual în ziua de 15 decembrie. Iri
ft trecerea propriului angajament se 
o datorește sporirii randamentului 
5 cu 45 kg. de cărbune pe post ba 
8 amiază, colectivul a fost sărbă- 
8 torit la sector. In cinstea lui s-a 
g dat chiar la sector un program 
g cultural prezentat de orchestră, 
g brigada artistică de agitație și 
g dansatorii amatori ai clubului mi- 
S nier din localitate. Duminică, la 
o căminul i ultural din Cimpa se 
o va prezenta 
g care vor fi 
o fruntașilor.

un nou program la 
invitate și familiile

V. HLOPEȚCHI 
corespondent
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Pe șantierul Lupeni

Pregătirile de iarna sâ fie urgent 
încheiate!

de iar- 
alcătuit pe șantierul Lu
de la începutul trimes- 
In el erau prevăzute o 
măsuri tehnico-orgai
termene și responsabili-

iza-

Lupeni în- 
in muncă 

prevede- 
nu au

Planul de măsuri in 
sigurării lucrului pe t 
nă a fost 
peni încă 
trului in. 
serie de 
torice, cu
tăți precise, a căror traducere în 
viată ar fi asigurat condiții bune 
de lucru pe șantier.

In prezent, șantierul 
timpină multe greutăți 
datorită faptului că
rile planului de măsuri 
fost realizate. AstfeL in plan se 
prevede ca pentru încălzirea inte
rioară a blocurilor aflate in fini
saje, centrala termică să fie pusă 
parțial în funcțiune pînă la 25 no
iembrie. Dar inginerul Andreescu 
și maistrul Hevele care răspundeau 
de aceasta, nu și-au îndeplinit sar
cina. Rezultatul ? Centrala nu func
ționează, blocurile nu sînt încăl
zite și, ca urmare, finisajele 
xecută încet, apartamentele 
pot fi date în folosință.

Se prevăzuse procurarea
la 15 noiembrie a unui număr de 
50 sobe de tablă, pentru încălzi
rea provizorie a blocurilor în lu
cru. Dar nici șeful șantierului, ing. 
Sitescu loan, nu s-a achitat de a- 
ceastă sarcină, 
decembrie au 
șantier. La feL 
zuse păstrarea
a plăcilor din puzderie de cînepă, 
care sînt folosite ca suport izola
tor Ia parchet. Ing. Ionescu N. și 
maistrul Strakovici Carol au fă
cut prea puțin, 
tități însemnate 
stau afară, sub

se e-
nu

pină

| Primul sector 
I de la mina Aninoasa 
q ^feri, la sfirșltul schimbului I, 
g minerii din sectorul IV al minei 
g Aninoasa au raportat cu mîndrie 
g îndeplinirea planului de produc- 
g ție anual. Acest însemnat succes 
g se datorește în primul rînd con- 
v dițiilor create pentru creșterea 
8 continuă a productivității mun- g 
8 cii. In medie, pe sector, s-a ob- g 
8 ținut în tot cursul anului, un g 
8 randament superior celui plani- 8 
8 ficat cu 
8 post. Pe
8 aid au_____r____  r_________
jkplanului anual la zi 14.703 tone 
WT de cărbune.o g Din cadrul sectorului cele mai 
g frumoase realizări au fost 
g bîndite de brigăzile conduse 
g Moisiu Remus, Biro Șteian 
„ lane Victor.

incit de-abia la 5 
sosit 10 sobe pe 
în plan se prevă- 

în conditiuni bune

încît și acum can- 
de asemenea plăci 
cerul liber.

Organizație U.T.M

135 kg. de cărbune pe 
această bază minerii de 
extras peste prevederile

do- 
de
Și
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preparației Petrila desfășoară

Organizația de bază U.T.M. din 
cadrul sectorului de preparare al 

o
activitate rodnică pentru întărirea 
rîndurilor sale.

Recent, în adunarea generală a 
organizației au fost primiți 
U.TJvf. încă doi tineri 
tov. Bălășoiu Nicolae 
văry Zoltan. Cei doi 
angajat să muncească

în 
muncitori, 

și Sengol- 
tineri s-au 
cu răspun-

Iarna a 
vederea ei 
șantierului 
măsuri hotărite pentru ca tot ce 
a rămas nerealizat din planul res
pectiv să fie îndeplinit intr-un 
termen scurt. In acest scop, bi
roul organizației de bază, comite
tul sindicatului de la șantierul Lu
peni trebuie să analizeze de ur
gentă această problemă importan
tă și să ia măsuri ca cel mai Ur- 
ziu pină la 15—20 decembrie, pre
vederile planului să fie realizate.

In primul rînd, trebuie urgen
tate lucrările Ia centrala termică 
și, pînă la punerea ei in funcțiu
ne, să se amenajeze încălzitul pro
vizoriu cu sobe de tablă. Apoi, la 
toate blocurile să se monteze gea
muri pentru închiderea : 
interior, să fie amenajate 
de acces la blocuri și 
termică, materialele să fie 
tite, și să se facă stocuri 
Ia materiale de masă — nisip.

In domeniul social, dacă in ce 
privește cantina este rînduială și 
curățenie, la dormitoare mai sînt 
multe de făcut: ușile și geamu
rile nu se închid bine, există încă 
geamuri sparte, pe unele acope
rișuri țigla nu e completată. In 
dormitoare lipsesc mese, scaune, 
cuiere și dulapuri. Trebuie făcute 
amenajări care să fie terminate 
de urgență. (Termenul prevăzut, în 
plan a fost 15 noiembrie).

Este necesar ca organizația 
partid de pe șantierul 7 Lupeni 
analizeze situația pregătirilor 
iarnă și să ia măsurile cele mai 
corespunzătoare.

ȘTEFAN MIHAI

venit Nepregâtirea 
a adus destule greu 
7. De aceea se

ca

spa țiului 
drumuri 
centrala 
adăpos- 
tjmpon 

, balast.

de
să 
de

cu activitate rodnică
dere pentru îndeplinirea sarcinilor 
ce le vor reveni.

Organizația U.T.M. a recomandat 
în ultimul timp un număr de ti
neri spre a deveni candidați de 
partid. Printre aceștia se numără 
utemiștii Balogh Iosif III, Nica Io
sif, Gheorgescu Petru, Bardoșan 
Alexandru, Floare Elisabeta, tineri 
fruntași în producție și în activi
tatea obștească.
C. BĂDUȚĂ 

corespondent
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tașă datorită rezultatelor pe care le obține în producție. In zilele care au trecut din 
această lună, brigada tovarășului Zold Francisc a dat un plus de 271 tone de cărbune. 
Succesul se datorește organizării muncii in abataj pentru extragerea a două fîșii pe 
schimb din fiecare aripă.

IN CLIȘEU: O parte din membrii brigăzii împreună cu șeful de schimb Leșan Mihai.
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Din an in an, orașul Deva devine tot mai frumos. Numeroase 
și impunătoare construcții, cu linii moderne, înfrumusețează tot 
mai mult peisajul devean. Recent, orașul Deva s-a îmbogățit cu 
un nou monument

IN CLIȘEU: Aspect de la solemnitatea dezvelirii statuii dr. 
Petru Groza, in orașul Deva.
, • ♦ ♦♦♦♦ »-» •••••••• • »-»•-«

auzit vorbindu-s? 
frumoase

Ponta
la Școala

despre
Romo- 

elemen-

WH: Ca adevărafi părinți
Nu odată am 

multe lucruri 
soții învățători 
lus și Maria de
tară de 8 ani din Petrila.

Cînd stai de vorbă cu tovarășii 
Pop Carol, Butuza Augustin, Cai
man Dionisie, Caiman Iosif, To- 
doran Ștefan, Pădurean Ludovic și 
alți foști elevi ai acestor învăță
tori, despre metodele pedagogice 
folosite de Ponta Romolus și Ma
ria, primești un răspuns asemănă
tor :

— Să avem cîți mai mulți das
căli ca ei. Acești învățători sînt 
adevărați părinți ai copiilor. In 
miez de iarnă, pe vreme bună sau 
rea îi găsești mereu în mijlocul e- 
levilor. De acest lucru m-am con
vins și eu.

tovarăș 9

s-a lăsat 
să apre-

Din activitatea tinerilor
de la preparația Lupeni

Fier vechi oțelarilor
Constantin,BălașoiuZilele trecute, tineri:

de la preparația Luperu Hamzu Gheorghe, Stan
au expediat oțelarilor de 
la Hunedoara încă un va- Tudor II.
gon încărcat cu 20 tone 
fier vechi. In acțiunea 
de colectare a fierului 
vechi se evidențiază in 
mod deosebit tinerii 
Moldovan Ștefan, Ologu 
Ioan, Juga Dumitru, Ju- 
ga Irina, Rusu Ștefan,

ciu Constantin,

* 
i
i
i 
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t 
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tinerii
Lupeni
I.C.M.-

In această lună 
ae ia praparația 
au predat în total 
ului 4 vagoane de fier 

ia începe
au expe- 

iier vechi.

vechi, iar de 
tul anului ei 
dia1 800 tone

ț 
i

i

De aproape patru săptămîni, de 
cînd s-a îmbolnăvit, eleva Iacob 
Dorina din clasa I-a A, învățăto
rul Ponta Romolus o vizitează a- 
proape zilnic la domiciliu. Merge 
la patul fetiței, o ajută și îi ex
plică lecțiile, îi dă sfaturi.

Dorina își așteaptă de fiecare 
dată dascălul cu fruntea senină, 
cu bucurie. După aproape o oră 
de lecții, în care eleva răspunde 
ia aritmetică și limba romînă și 
ascultă explicațiile învățătorului, 
parcă în semn de mulțumire i s-e 
adresează :

— Mîine mai veniți, 
învățător ?

Si tovarășul Ponta nu 
niciodată așteptat. El știe
cieze dragostea și bucuria cu care 
îl întîmpină eleva lui. Intr-adevăr, 
Dorina este eleva lui, care se pre
gătește zilnic ca și ceilalți elevi, 
are note frumoase în catalog. Cînd 
l-am întrebat pe tov. Ponta ce îl 
îndeamnă să facă acest lucru, a 
răspuns:

— Dragostea față de elevi, față 
de profesia mea de’ învățător.

Dar tovarășul Ponta nu numai 
pe Dorina a ajutat-o. Nu i-a scă
pat nici unul din cei 40 de de elevi 
din clasă pe care să nu-i fi vizitat 
la domiciliu de la începerea anu
lui școlar. Nu odată a organizat 
ore suplimentare cti elevii Lupuleț 
Mircea, Predescu Rodica, Leonescu 
Dorica, Hriscu Gheorghe, Szakacs 
Iosif, Ladi Petrică și alții care au 
întîmpinat greutăți în însușirea 
materialului predat. Asemenea ore 
suplimentare au fost ținute în a- 
ceste zile și de către învățătoarea 
Ponta Maria, la care au partici
pat elevii Bănică Rodica, Boldi 
Constantin, Hordea Olga, Hocman 
Maria, Ispas Est era, Liteanu Dor el 
și alți copii din clasa I-a B.

Cine îi cunoaște pe învățătorii 
Ponta Romolus și Maria își poate 
da seama că sînt dascăli de nă
dejde, care depun tot efortul, toa
tă priceperea lor pentru buna des
fășurare a procesului 
educativ, 
stimează
hărnicia lor, 
care muncesc 
ei, pentru că 
ceea ce fac.
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____  . . _ ț 
diștii Ciauși Gheorghe, i
Ghiieșan Francisca, Sava 
loan și Miller Ferdi
nand s-a menținut ia un 
procentaj de 50--95 la

învăț ămînt
U. T.M.

Cercuri de 
politic 

cu activitate bună
i anii de invățămîntIn

politic 1962—1963 la pre
parația Lupeni iunctio- 
nează 8 cercuri și cursuri 
de invățămînt. Pe lingă 
cei 180 de tineri înca
drați în aceste iorme, 
57 de tineri urmează 
cursurile serale ale școlii 
medii-

Cercurile de învăță- 
mînt desfășoară o acti
vitate rodnică. De la pri
ma lecție frecvența 
cursanților la cercurile

conduse de propagan-

«
i
i 
i 

sută. Lecțiile sînt preda- ț 
te la un nivel corespun
zător. In acest iei cercu
rile aduc o contribuție 
prețioasă la educarea co
munistă 
părători.

A.

a tinerilor pre-

LUPENEANU
corespondent

♦

•
i 
i 
i 
i 
î 
î 
i

instructiv- 
Petrila îi 

îi prețuiesc pentru 
pentru dragostea cu 
la școală și în afara 
pun tot sufletul în

Minerii din 
și

Z. ȘUȘTAC



Pentpu pace,
in fata viitorului pa

tron.

Ucenicie în trecui

STEAGULJ3OȘ

Un stăpîn „de treabă“
cureți caje^Î! 
să al li cu™ se

aniversării Republicii
In cinstea măreței sărbători, a- 

niversarea Republicii Populare 
Romîne, Comitetul orășenesc pen
tru cultură și artă Petroșani, în 
colaborare cu instituțiile de artă 
și formațiile artistice, organizează 
un program festiv închinat Repu
blicii. Programul, care va fi pre
zentat în seara zilei de 30 Decem
brie pe scena Teatrului de stat, 
cuprinde puncte variate: cor, re
citări, balet, dansuri, bucăți din o- 
pere și lieduri, muzică clasică, 
ușoară și populară, un montaj li
terar, la realizarea căruia își vor 
aduce contribuția mai multe co
lective (de la școala medie, tea
tru, școala populară de artă, In
stitutul de mine. Casa pionierilor, 
școala elementară de muzică, clu
bul sindicatelor). Dintre formațiile 
care își vor da concursul la pre
gătirea spectacolului se remarcă 
în mod deosebit corul orașului 
Petroșani care se pregătește în 
med serios pentru a pre
zenta pe scenă, la un înalt nivel
artistic, cîteva bucăți
Republicii, partidului, 
late și clasice. De
mîni acest cor, care 
120 de persoane, își 
tivitatea repetînd de două ori pe

închinate 
ctntece popu- 
eîteva săptă- 
numără peste 
desfășoară ae-

f Inîr-o singură zi, cărți 
vîndufe în valoare 

de 3.000 lei
at a S

preparația Lupeni se du- 
susținută muncă cu car- 

standurile

s
»

♦

lei. Ca 
șl nu- 
format 
Astfel,

as

»;

S

*

La 
ce o 
tea. Zi de zi, prin 
de vînzare, se difuzează cărți
In valoare de sute de 
urmare a crescut mult 
mărul celor care și-au 
biblioteci personale.
numai într-o singură zi, prin 
standurile de la preparațle au 
fost vîndute cărți în valoare 
de 3.000 de lei evidențîindu-se 
in mod deosebit dlfuzorii vo
luntari Mirth Ecaterina și 
Stoicănescu Viorica precum și 
tinerii Resiga Gheorghe, Joia 
loan, Stamatescu Constantin, 
Mazăre Vasile, Ologu Ioan 
care au cumpărat cărți în 
loare de 50—100 Iei.

va-

» A. MICA
S
S corespondent

(luni și vineri) bucățile 
repertoriu, sub condu- 
dirijor Gorgan Ioan de 
medie mixtă Petroșani, 
lntilnecc profesori, pă-

săptămînă 
trecute In 
cerea prof. 
Ia Școala 
La cor se
rinți, muncitori și tehnicieni de la 

și ingineri 
medicale și

120 de gla- 
șase voci) 

măreață 
„Părinte

fi martorul tranș
ee se petrec sub 
sentiment puter- 
euprinde sufletul

U.R.U.M.P., funcționari 
de la C.C.V.J., cadra 
sanitara, elevi.

Ascultînd cele peste 
suri, (aranjate pc
interpretînd „Republică, 
vatră" de I. Chirescu și 
drag, partid iubit I" simți mlndria 
nestăplnită de a 
formărilor uriașe 
ochii noștri. Un 
nic și înălțător
fiecăruia dintre cei ce asoultă „Co
rul robilor” din opera „Nabucodo- 
nosor" de Giussepe Verdi, inter
pretat de cor și orchestră, forma
tă exclusiv din elevii școlii medii 
de zi. Optimism și 
viitor, nemărginită 
viață răzbate din 
Iară „De eine mi-e dor și drag' 
pe care formația corală o va exe
cuta cu prilejul acestei sărbători.

Acestea sînt numai cîteva din 
ce s-ar putea spune în legă
tură cu activitatea corului. Desi
gur că acesta este numai un pre
ludiu al unei activități ce se va
amplifica în viitor, de aceea noi ce
rem tuturor iubitorilor de frumos, 
de muzică și artă să sprijine prin 
participarea lor efectivă activitatea 
acestei formații corale.

încredere în 
dragoste de 

melodia popu- 
t1*

prof. CORNEL HOGMAN 
secretarul Comitetului pentru 

cultură și artă Petroșani

pentpu plan"
Așa se intitulează programul 

brigăzii artistice de agitație 
care îl pregătesc în cinstea 
versării Republicii 
mîne, tinerii 
drul grupului 
Coroiești.

Ei vor ca 
cununat de succes, așa cum le este 
și munca pe șantier. Brigada cîntă 
hărnicia și entuziasmul construc
torilor și montorilor, i 
neresc, lupta asiduă 
duc pentru predarea 
termen a spălătoriei 
Văii Jiului. Totodată, 
tirizează pe leneși și ehiulangii, 
critică aspectele negative de pe 
șantier, contribuind Ia lichidarea 
lor și la îmbunătățirea muncii.

Tineri fruntași în producție ca 
Dragoș Cornel, Pavel Maria, 
pescu Ioan, Mocanu Vasilica, 
raru Maria, State Gheorghe și 
vin cu plăcere la 
străduiesc să 
bine rolurile 
însă, cum sînt 
colae, Coșuță 

Viorica, Neaga 
Maria nu iau par
te la activitatea 
culturală a 
tierului. Cu 
cești tineri i 
tetul U.T.M. 
trebui 
ceașcă 
să le 
și importanta ac
tivității 
6i nu 
uite 
tii trebuie să fie 
mereu în frunte.

V. MATEICIUC

•— Acesta e copilul, lele Rave- 
că? Cam pricăjit, femeie-, n-are 
pic de carne pe el, parcă-i un pui 
de toamnă. N-arată să aibă mai 
mult de 9 ani...

Mama s-a speriat auzind vor- 
conului Butucan. S-a întors 
mine, m-a prins de umeri șt 
Împins

O

A SOSIT CIRCUL

să 
mai 

arate

pe 
ani- 
Ro- 
ca-

Populare 
constructori din 
de șantiere T.C.M.C.

programul să fie în-

elanul lor ti-
pe care O
înainte de

moderne a
brigada sa-

Po- 
Mo- 
altii 

se 
mai 

Alții

repetiții, 
interpreteze cît 

încredințate, 
utemiștii Cocotă Ni- 
Constantin, Tamaș

i

uitafl la el că-i mic, 
schimb și inimos. B 

munca de la 5 ani. 
cît eram 
și mamă 
mici... 
se îndu-

mus- 
răs-

dar 
fără

— Nu vă 
e vinjos in 
deprins cu 
De clnd a murit taică-său,
eu la fabrică, el le-a fost 
și tată celor 3 frați mai

Conu Butucan păru că 
plecă. Mă privi cu singurul ochi
care 11 avea și-mi dădu un bo- 
bîmac In creștetul capului în semn 
de mîngliere, de mă podiră la
crimile, apoi fornăi de după 
tățile sale dese, de cotoi, un 
puns în silă.

— II primesc, lele Ravecă, 
să știi că fără simbrie și 
haine, doar pe mincare...

Mama s-a bucurat că ne-a în
găduit și așa, cu gîndul că o să 
deprind și eu o meserie, care să-mi 
ajute să trăiesc clnd voi fi om în 
toată firea.

— Ai un stăpîn de treabă, să-l 
asculfi dragul mamii...

Acest stăpîn „de treabă" avea o 
frizerie mare în oraș, dar el nu 
m-a luat să invăf meserie, ci să-i 
iii slugă.

— Un bun meseriaș trebuie să 
aibă mină sprintenă și ochi ageri> 
m-a dăscălit el pe drum. Pentru 
Început ai să înveți să tunzi iarba 
din curte, razi mere sau

gulii ia bucătărie, < 
mJvcovi; frecjiile o să 
fac spălînd vasele și dușumelele..] 
In plus o să mai înveli cîte ceva a- 
vlnd grijă de Nelu al meu cel de 2 
anișori, ai să ajuți cucoanei să fa
că piafa, să scuture covoarele și 
pernele...

De toate am ajuns să fac la sfă-j 
pinul acesta „ de treabă" numai 
meserie nu. După vreo 6 luni mi-ami 
luat 
ci nd 
rugat 
lier. 
privit 
că ar ii vrut 
mint.

— Si ce ai 
m-a întrebat.

— Să învăț
— Bine! Ml-a spus el. 

ușa de la un dulap, a 
el niște foarieci uriașe, 
tor, mi le-a pus în mină și m-a 
îmbrîncit in curte.

— Haide să vedem 
tunzi I

In fundul curții se

inima în dinfi și intr-o zl 
a dat pe la bucătărie 
să mă ia și
Și-a zburlit
cu singurul

să

i'-atnl
pe mine in ate- 
mustafa și m-aj 

sdu ochi, de par» 
mâ bage In pă-

vrea să faci

să tund,

acolo ?

să
A deschis 
scos din 
de croi-

rad...

afla

cum stifysă

de porci. A dat drumul Id un gră
sun și mi l-a arătat. Jjp»

— Haide, tunde-i I
Dar porcul nu sta să-i prind. 

Alerga guițlnd prin toată curtea, 
iar stăplnul meu cel de treabă se 
prăpădea de

— Haide, 
tunzi n-ai ce 
mea...

Se înfelege
tund porcul dar 
stat să-i mai fin.

IRIMIE STRAUȚ

rîs, lipind la mine. 
tunde-11 
să

Dacă nu-1 
mai cau{i in casa

că n-am izbutit să-l 
nici ucenic n-am

De cîteva zile a sosit 
în orașul Petroșani o tru- 
"pă a Circului de Stat 
din București, care va 
prezenta mai multe spec
tacole. Primul 
tacol intitulat 
tinerețe" care 
zentat astăzi
așteptat cu deosebit in
teres de un mare număr 
de spectatori. Spectacolul

său spec- 
„Elan s!

va fi pre- 
seară este

★

CLUBUL

fie în perma- 
noutățile teh-

lucru se face 
tirn-

Una din cerințele de bază pentru 
creșterea productivității muncii o 
constituie introducerea tehnicii și a 
tehnologiei noi avansate. Acest 
lucru presupune, așa cum e și 
firesc, ca oamenii care mînuiesc 
diferitele aparate, utilaje sau agre
gate să stăpînească pe deplin teh
nica nouă, să-i cunoască tainele și 
în același timp, să 
nență la curent cu 
nice.

Desigur că acest
în mare măsură în școală, în 
pul calificării. Se pune însă între
barea : ce se întîmplă după ter
minarea școlii, cum mai tin oa
menii pasul cu tot ce e nou ? Răs
punsul : oamenii trebuie să studie
ze continuu, să citească revistele 
și lucrările de specialitate, să în
vețe de la cei urai buni. Iar în 
această direcție, un sprijin sub
stanțial îl poate da clubul. Clnbul 
are sarcina de a sprijini producția, 
de a face cunoscute realizările ob
ținute în muncă, de a populariza 
metodele avansate și, implicit, de 
• milita pentru introducerea și 
extinderea tehnicii noi.

Metodele folosite sînt multiple. 
Gu turtle din Valea Jiului au cîs-

mun- 
mult, 
rolul

i

comi-

culturale, 
trebuie să 
eă utemiș-

va cuprinde printre altele 
dresură mixtă de lei și 
urși. clini fotbaliști și 
bicicliști, excentrici 
zicali, iluzionism, 
mente vesele.

Asemenea programe 
vor fi prezentate in fie
care seară la ora 20,00 
iar duminica va fi și ma
tineu la ora 16,00.

înființată nu de mult, brigada artistică de agitație a sectorului forestier Lonea. a 
pornit chiar de la început pe un drum bun. Primul spectacol dat de brigadă a fost 
încununat de succes. In prezent, brigada artistică de agitație pregătește un nou pro
gram. Printre cei mai activi membri ai brigăzii se numără Vișan Miron, Ilie Dumi
tru,

una

ȘI TEHNICA NOUA
tigat deja o experiență bogată ta 
acest domeniu, experiență care va 
trebui extinsă.

Să vedem cum militează clubul 
muncitoresc din Lupeni pentrj in
troducerea tehnicii noi, la între
prinderile din localitate. In planul 
de muncă din luna decembrie ax., 
de exemplu, sînt prevăzute mai 
multe conferințe, simpozioane, bu
letine de știri etc. Așa bunăoară, 
la începutul acestei luni, în sala 
clubului s-a ținut conferința: 
„Exploatarea stratului 18 blocul 
IV într-un abataj frontal cu plu
gul de cărbune". Conferința a 
suscitat un viu interes în riadul 
muncitorilor mineri, mai ales 
era vorba de o mașină nouă 
trodusă în abatajele minei. De 
ceea și numărul participanților

că 
in- 
a- 

a
fost destul de mare. De aseme
nea, In planul de muncă s-au pre
văzut recenzii la unele lucrări teh
nice cum sînt „Călăuza mecani
cului de la sompresoarele de mi
nă", „Călăuza dulgherului de mi
nă", „Călăuza strungarului", 
ferința „Metodele de tăiere 
site de strungari", buletinele 
știri tebnico-științifice „Ce e
în minerit", jurnalele vbrbite „Des-

con- 
folo- 

de 
nou

Printre cei mai activi membri ai brigăzii se numără Vișan Miron, 
Lazăr loan,

IN CLIȘEU:
din repetiții.

Bucur Veronica și Barbu Constantin.
Membrii brigăzii artistice de agitație a sectorului forestier Lonea, la

la 
de 

noi

ca

în activitatea clubului este și a* 
ceea că puține din acțiunile între
prinse de club se desfășoară la lo 
cui de producție, majoritatea des- 
fășurîndu-se lntr-o sală a clubului. 
Organizind aceste acțiuni la locul 
de producție puteau fi cuprinși un 
număr mai mare de muncitori din 
specialitatea respectivă.

De asemenea, acțiunile clubului 
nu se îndreaptă întotdeauna spre 
problemele cele mai 
ale producției care 
rezolvare mai urgentă 
din cauza lipsei unui
tiv de muncitori, tehnicieni și in
gineri care să fie consultat 
gularitate asupra acțiunilor 
buie întreprinse.

Ce măsuri trebuie luate
ca prin activitatea sa clubul să-și 
aducă aportul în introducerea teh
nicii și tehnologiei avansate ? Una 
din forme este jurnalul vorbit. 
Jurnalul vorbit constituie o primă 
fază prin care muncitorii iau cu
noștința de cele mai 
tehnice aplicabile în 
rea lor. Acestea pot 
pe diferite teme cum
rea și transportul mecanizat în ex
ploatările miniere", „înlocuitori ai 
lemnului". Trebuie avut însă în 
vedere că jurnalul are un carac
ter informativ, dînd astfel posibi-

importante 
necesită o 
și aceasta 

larg colec-

al clu- 
acțiuni 

tehnice, 
de cu-

cu re
ce tre-

pentru

pre realizările obținute la mina 
Lupeni" și „Mecanica locomotive
lor electrice de mină". Toate aces
tea își vor aduce contribuția 
răspindirea metodelor avansate 
muncă, la introducerea tehnicii 
în sectoarele minei Lupeni.

Totuși, la clubul din Lupeni,
de altfel și la celelalte cluburi din 
Valsa Jiului, se observă unele lip
suri privind popularizarea meto
delor și formelor folosite pentru a 
sprijini introducerea tehnicii noi. 
Deși în planul de muncă 
bului sînt prevăzute unele 
de popularizare a cărților 
acestea au o sferă îngustă
prindere a diferitelor categorii de 
muncitori pe specialități. In Lu
peni sînt mai multe întreprinderi ; 
filatură, construcții, preparație etc. 
După cum se vede din plan, mun- 
citoiii acestor întreprinderi au fost 
neglijați, cu toate că și aici se 
pune problema introducerii teh
nicii noi. Chiar și la mină unde 
intr-o oarecare măsură planul cu
prinde acțiuni care interesează pe 
muncitorii de aici, nu s-a reușit să 
fie prinse toate sau majoritatea 
specialităților.

O altă lacună care mai dăinuie

noi realizări 
Întreprinde

ți organizate 
sint : „TSie-

litatea muncitorilor să aibă o pri
vire de ansamblu asupra noutăților 
tehnice introduse în mină, cons
trucții, filatură etc. Important este 
însă nu numai să aduci la cunoș
tința muncitorilor noutățile tehnice 
ci să-i ajuți pe muncitori să aplice 
în producție aceste cunoștințe. De 
acaea pasul următor constă în 
prezentarea detaliilor noului pro
cedeu. Aceasta se poate face prin 
organizarea unui ciclu de conferin
țe pe aceste teme, întocmite de 
cadre tehnico-inginerești care să 
fie urmate de demonstrații practice, 
filme tehnico-documentare, planșe 
și schițe sau seri de întrebări și 
răspunsuri precum și consultații.

In introducers tehnicii noi, un 
rol însemnat revine și bibliotecii 
clubului care, în colaborare cu cea 
tehnică, să organizeze expoziții de 
cărți, concursuri. „Cine știe me
serie cîștigă", concursuri diferen
țiate pe profesii, prezentări de re
cenzii asupra unor cărți tehnice.

Toate acestea, și altele desigur, 
vor contribui la introducerea teh^_ 
nicii noi, ia ridicarea productiv^F 
tății muncii, la îmbunătățirea cali
tății produselor, la scăderea pre
țului de cost iar clubul își va în
deplini pe deplin sarcina de spri
jinitor al producției.

C. COTOȘPAN
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CONCURSUL | 0 ediție a gazetei de perete „Cărbunele păcii" de la mina Petrila

I.SJCn lata spre importantele sarcini de fiilor
Baza succeselor viitoare

conducerii tehnico-admi- 
a minei, a întregului 
Datorită înfăptuirii pre- 
planului de măsuri ela- 
acest scop, putem spune 
de pe acum condiții op- 

muncă pentru a înfăptui

Asigurarea condițiilor pentru 
realizarea cu succes a sarcinilor 
sporite de plan pe 1963 a consti
tuit și constituie o preocupare de 
Seamă a 
nistrative 
colectiv, 
vederilor 
borat în 
eă există 
time de
prevederile planului pe anul viitor.

In primul rînd s-au. asigurat 
linii de front pentru toate sectoa
rele, rezultat al îndeplinirii șl de
pășirii planului lucrărilor de des
chidere și pregătire pe 1962. Ast
fel, în sectoarele I și II, pe lingă 
exploatarea stratului V se va tre
ce și la exploatarea straturilor a- 

^coperitoare, iar în 
sdau creat condiții 

JBa exploatării sub 
Lichidarea focurilor

De mare importanță este fap
tul că în sectorul III se va intro
duce armarea metalică la încă 
două abataje frontale, ceea ee va 
permite, paralel cu creșterea ran
damentelor, reducerea substanțială 
a consumului de material lemnos.

Paralel eu sporirea volumului 
producției de cărbune, în anul 
1963 va crește considerabil volu
mul lucrărilor de înaintare. In ve
derea realizării acestui volum de 
lucrări pe seama creșterii produc
tivității muncii, s-au luat o serie 
de măsuri importante, între eare: 
1. Toate brigăzile ce lucrează la 
înaintări în 
fi înzestrate 
plăcuțe dure; 
cărbune vor
toare roto-pneumatice; 3. In sui
toarele din steril perforarea se va 
face eu 
lucrările 
aerajul 
tinderea

Aeeste măsuri și 
vor asigura condiții 
realizare a planului pe 1963.

Măsurile hiate pentru creșterea 
productivității muncii, pentru con
diții tot mai bune 
colectivului minei 
dere în realizarea 
viitor, z

ing. EMERICH HANNING

roci tari 
cu sfredele 
Z La înaintările în 

fi introduse perfora-

vor
cu

sectorul III 
pentru eoborî- 
orizontul X B. 
în sectoarele

I I și IV a ajuns într-o fază avan- 
" sată, așa că din cele 3 abataje ca

meră închise pentru foc în acest 
an, din 7 se va putea da pro
ducției încă din primele luni ale 
anului 1963.

Pentru îmbunătățirea operațiilor 
rambleiere în sectorul I, încă 
acest an se va termina pîlnia 
amestec de la puțul est. In ur- 
acestei măsuri, abatajele see-

suporți telescopici; 4. La 
in steril se va asigura 

corespunzător
pușcării cu

pentru ex- 
dinamită. 
Încă altele, 
optime de

de 
în 
de 
ma
torului vor fi rambleiate la timp, 
Inlăturîndu-se astfel una din de
ficiențele care au provocat greu
tăți colectivului sectoruluL

—=©=-

Atenție sectoarelor 
rămase în urmă!

de muncă, dă 
noastre încre- 
sareinilor de

articol la

că îndeosebi 
condiții pen-

Timpul pină la sfirșitui anului 
eurent trebuie folosit din plin pen- 

sporirea producției sectoarelor 
ase în urmă 1 Pe această te- 

tovarășul Munteanii Carol,
vicepreședinte al comitetului sin
dicatului, publică un 
gazeta de perete.

Articolul subliniază 
în sectorul I există
tru înfăptuirea angajamentului a- 
nual de a da peste plan 5000 tone 
de cărbune. Cit privește sectorul 
IV, aici trebuie muncit cu hotă- 
rîre pentru încheierea anului cu
rent cu planul 

In articol se 
lin conducerea 
ducerea acestor 
să-și îndrepte , 
sprijinirii eficiente 
sectoarelor I și IV deoarece de 
realizările lor va depinde în mare 
măsură bilanțul muncii pe acest 
au al colectivului minei.

anual îndeplinit, 
arată că tovarășii 
minei și din con- 
sectoare trebuie 

atenția in direcția 
a colectivelor 
deoarece

4
4
4
4
4
4
4

4
4
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4
4
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Mai aproape de problemele producției!
Clubul muncitoresc din Petrila 

a împlinit 10 ani de activitate. 
Construit în anii puterii populare 
prin grija partidului, clubul a de
venit un puternic focar de răspîn- 
dire a culturii în rindul minerilor 
și muncitorilor noștri, cărora re
gimul burghezo-moșieresc le sorti
se analfabetismul, ignoranța. In 
cei zece ani de activitate, clubul 
a deventi un lăcaș de cultură în
drăgit de oamenii muncii.

Tot mai puternic se simte spri
jinul acordat realizării sarcinilor 
economice de activitatea cultural- 
educativă desfășurată la club. 
Pentru generalizarea experienței 
înaintate, pentru ridicarea cunoș
tințelor tehnico-profesionale 
muncitorilor au fost 
zile ale inovatorilor, 
fruntași în producție, 
șefi de grupe, seri de
răspunsuri, informări tehnice etc., 
la «are au participat în acest an 
peste 3500 de mineri și muncitori. 
Mineri de frunte eum sînt tova
rășii Firoiu Ioan. Bartha Francisc, 
Mihai Stefan. Dogariu Sevastian, 
Somogyi luliu și multi alții parti
cipă cu regularitate la manifestă
rile organizate in cadrul clubului, 
își aduc contribuția la generali
zarea experienței pozitive.

Pentru dezvoltarea mișcării ar
tiștilor amatori, în cursul acestui 
an au fost înființate o 
noi formații artistice, 
pregătit programe strtns 
principalele sarcini de
ce stau în fața oamenilor muncii: 
creșterea randamentelor, îmbună
tățirea calității producției, inten
sificarea luptei pentru economii. 
Formațiile de artiști amatori au 
prezentat cu aceste programe 11 
spectacole la gura puțului, în să
lile de pontaj. Printre manifestă
rile din cadrul clubului care vin 
direct în sprijinul producției se

Valea Jiu- 
activitale 

mobilizării 
înfăptuirea 
puse de 

IH-lea
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Gazeta de perete 
păcii" de la mina Petrila — 
ticipantă la concursul organizat 
de redacția ziarului nostru între 
gazetele de perete din 
lui — desfășoară o 
rodnică în vederea 
colectivului minei la 
importantelor sarcini
Directivele celui de-al 
Congres al PMJl. in fața indus
triei carbonifere.

îndrumat cu grijă de comite
tul de partid al minei, colectivul 
de redacție asigură apariția cu 
regularitate a edițiilor gazetei 
de perete. Fiecare ediție publică 
materiale care atrag atenția cu

cele mai
importante sarcini ce-i stau în 
față.

Ultima ediție a gazetei de pe
rete, ale cărei articole le publi
căm — In rezumat — in pagina 
de față a ziarului nostru, este 
consacrată pregătirii realizării 
cu succes a sarcinilor sporite ale 
planului pe anul viitor — 1963.

Deși ar fi fost necesar să se 
imprime unora din articole un 
caracter mai critic, combativ, 
inițiativa colectivului de redac
ție de Ia mina Petrila de a pu- * 

4 
4 
4 
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bîlca o ediție consacrată sarci
nilor de viitor aie colectivului 
exploatării, constituie un exem 
piu demn de urmat

2263Un articol care nu mobilizează

ale 
organizate 

Intîlniri cu 
întllniri cu 
întrebări și

serie de 
care au 
legate de 
producție

prețului de cost, des- 
producției, despre 

La conferințele teh- 
și la informările po- 
situației internațio-

ta
că 
de

Intre articolele publicate de ac
tuala ediție a gazetei de perete 
de la mina Petrila se numără și 
cel intitulat: „O situație care o- 
bligă".

Este vorba de faptul că în acest 
an, în toate sectoarele minei a 
fost depășit consumul de material 
lemnos. O temă actuală, prin a 
cărei abordare era necesar să se 
scoată în evidentă lipsurile care 
au generat nerealizarea uneia din 
cele mai importante sarcini ce 
stau în fața colectivelor minelor 
noastre.

Surprinzător, articolul caută 
mai mult să justifice de ce în sec
toarele I. II, III și IV a fost de
pășit 
nos.

consumul de material lem- 
insistindu-se pe larg asupra 
„cauze obiective". Intr-ade- 

greutăl; au existat și ele nu
unor
văr, 
trebuie subestimate, dar abia că
tre sfîrșit, fugitiv, articolul arată 
că „se impun măsuri hotărî te

pentru reducerea consumului spe
cific de lemn prin folosirea lui 
judicioasă. refolosirea lemnului 
vechi, lichidarea stocurilor uitate" 
sau a 
prăștiat 
pecte 
spațiu 
fi fost i 
aceste 
riile cărui sector se află mai mult 
lemn împrăștiat, cine se face vi
novat pentru această stare de lu
cruri. venindu-se cu propuneri 
concrete de remediere.

Este știut, de asemenea, că la 
. mina Petrila există brigăzi care 
gospodăresc cu grijă materialul 
lemnos, refolosesa lemnul răpit. 
Această experiență își putea găsi 
reflectarea prin articol, spre a se 
arăta convingător că, atunci cînd 
există preocupare, se pot realiza 
economii de material

N-ar fi rău ca asupra 
probleme să se revină cu compe
tență într-una din viitoarele edi
ții ale gazetei de perete.

materialului lemnos im- 
pe galerii". Acestor as- 

trebuia acordat întregul 
în articolul menționat. Ar 
util să se arate unde există 
„stocuri uitate", pe gale-

lemnos, 
acestei

I

©

numără vizionarea de filme tehni
ce. In ultima perioadă la club au 
rulat 12 filme tehnice cu urmă
toarele teme: înaintări rapide în 
subteran, economisirea materialului 
lemnos, respectarea normelor de | 
tehnică a securității, care au fdst, 
vizionate de peste 3800 de mineri.

Un aport deosebit de prețios la I 
realizarea sarcinilor de producție | 
l-au adus conferințele pe tema e- 
conomice. Cu mult interes au fost 
audiate conferințele despre căile 
de reducere a 
pre calitatea 
tehnica nouă, 
nice, precum 
lltice asupra
nale prezentate săptămînal în să
lile de pontaj și club, au partici
pat peste 13.000 de mineri.

Deși activitatea clubului s-a 
bunătățit mult, trebuie arătat 
există încă largi posibilități
îmbuhătățire a muncii cultural- 
educative. In prezent la club își 
desfășoară activitatea 12 formații 
și cercuri artistice, număr care 
poate și trebuie sporit prin atra
gerea unui număr mai mare de 
tineri la munca cultural-educativă. 
Clubul poate veni efectiv în spri
jinul organizării unor joi de tine
ret bogate în conținut, atractive, 
cu un puternic caracter educativ. 
In cadrul clubului pot fi organi
zate mult mai multe schimburi de 
experiență pentru generalizarea 
experienței pozitive a fruntașilor.

Mai mare trebuie să fie contri
buția clubului la sporirea numă
rului și îmbunătățirea activității 
brigăzilor artistice de agitație ca
re pot aduce un aport însemnat la 
popularizarea realizărilor fruntași
lor, la întărirea disciplinei în pro
ducție.

FRANCISC GAMPE 
responsabilul comisiei culturale 

a sindicatului minei Petrila

în sprijinul luptei minerilorMecanizarea 
pentru realizarea sarcinilor de plan pe 1963

Introducerea largă a tehnicii 
noi constituie o vie dovadă a gri
jii partidului și guvernului pentru 
îmbunătățirea condițiilor de mun
că 
rea 
tru 
ne.

ale minerilor, pentru sprijini- 
eforturilor lor în lupta pen- 
o producție sporită de cărbu- 
Introducerea perforajului umed,

folosirea largă a transportoarelor 
blindate, armarea cu stîlpi meta
lici în abataje și galerii, încărca
rea mecanică a sterilului — iată 
numai cîteva măsuri care au a- 
dus în acest an un aport deosebit 
la sporirea producției de cărbune

Din caricaturile apărute la i

pe care le de- 
cărbu- 
și Bo-

Din numeroasele caricaturi apărute la gazeta de perete, reproducem două. Cea din stingă „evidențiază" eforturile 
pun brigăzile conduse de Neagu Gheorghe, Zaharia Vasile, Olteanu Silvestru și Ioniță Aurelian la „calitatea" producției dînd 
ne cu multă piatră. Caricatura din dreapta ilustrează modul cum folosesc uneori timpul de lucru muncitorii Banciu Alexandru 
ceat loan, trimiși de brigăzi să aducă lemn pentru susținere.

pe baza areșterii productivității 
muncii.

In realizarea sarcinilor sporite 
de plan pe 1963, mecanizarea va 
avea, de asemenea, un cuvînt greu 
de spus. Vor fi introduse în pro
ducție 8 telicoane pentru asigu
rarea lucrărilor de rambleiere, 
două cărucioare de perforaj, 120 
perforatoare rotative, o mașină de 
foraj tip W.W.P.-l, 30 ciocane de 
abataj de mare randament etc. 
Pentru mecanizarea 
care necesită un volum 
muncă, vor fi introduse 
două mașini de încărcat 
care împreună cu cele 8 
re reînsărcătoare vor asigura în
cărcarea mecanică a 20.000 m. c. 
steril la lucrările de pregătiri. © 
dată cu sporirea numărului trans
portoarelor blindate, se vor intro
duce 32 noi transportoare cu ra
clele, 400 vagonete, 3 locomotive 
de mină 
necesari 
talice în

Pentru 
vederea 
de pregătiri în suitori, se vor in
troduce încă 23 trolii cu aer com
primat, iar pentru rapiditatea ma
nevrelor la rampe și pe galerii se 
vor monta 8 trolii electrice de ma
re capacitate.

îmbunătățirea continuă a aera- 
jului vine direct în sprijinul asi
gurării unor condiții optime de 
lucru în abataje. Iată de ce s-a 
prevăzut montarea în subteran a 
35 de ventilatoare pneumatice și 
37 ventilatoare electriee.

Aceste măsuri privind extinde
rea mecanizării au menirea să a- 
sigure în anul 1963 desfășurarea 
procesului tehnologic în cele mai 
optime condiții, fapt ce va con
tribui în mare măsură la crește
rea productivității, la realiaarea 
sarcinilor sporite de plan și a an
gajamentelor de întrecere.

randament 
operațiunilor 

mare de 
în 1963 

CU cupă, 
cărucioa-

și 1000 stîlpi metalici 
extinderii susținerii tne- 
abatajele frontale.
a se asigura condiții în 

realizării volumului mare

lag. AUREL RUSU
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Congresul al XH-lea 
al P. C. din Cehoslovacia 

a luat srîrșif
PRAGA 8 (Agerpres). — CETE

RA transmite :
I ■ La 8 decembrie, în Palatul Con
greselor din Praga, au luat sfîrșit 

'lucrările celui de-al XII-lea Con
gres al Partidului Comunist din 
Cehoslovacia.

In cadrul discuțiilor pe margi
nea raportului Comitetului Cen
tral a) Partidului Comunist 

1 Cehoslovacia și a raportului 
! misiei Centrale de Revizie, în 
tima zi a Congresului a luat 
vîntul Ludmila 
Karol Bacilek.

Apoj Congresul a ales în unani
mitate pe membrii noului Comitet 
Central al P.C. din Cehoslovacia 
si ai Comisiei 
zie și Control.

Noul Comitet 
Cehoslovacia a
Plenară, Prezidiul C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia din care fac parte: 
Bacilek Karol. Dolansky Jaromir, 
Fierljnger Zdenek, Hendrych Jiri, 
Kolder Drahomir, Lenart Josef, No
votny Antonin, Simunek Otakar 
Șiroky Viliam,

După plenara C.C. al P.C. a avut 
loc ședința de închidere a lucră 
rilor congresului.

Cuvîntul de închidere a congre
sului a fost rostit de Antonin No
votny.

din 
Co- 
ul- 
cu-

Jankovcova și

Centrale de Revl-

Central al P.C. din 
ales, în prima sa

I

I

ORGANIZAȚIA NAȚIUNILOR UNITE

NEW YORK 8. (Trimisul special 
agerpres. Cornel Răducanu trans
mite).

Vineri în Adunarea Generală au 
continuat dezbaterile problemei 
AngoleL Delegatul Republicii A- 
frica Centrală a arătat că mișca- 
rea pentru independentă și liber
tate în Angola cîștigă teren și că 
va înlătura regimul portughez.

A vorbit apoi delegatul Repu
blicii Arabe Unite, care a subli
niat faptul că guvernul de la Li
sabona este dator să recunoască 
dreptul angolezilor la autodetermi
nare și independentă.

NEW YORK 8 (Agerpres).
La ședința plenară din după- 

amiaza zilei de 7 decembrie Adu
narea Generală a condamnat cu 
hotărîre orice manifestări de pre
judecăți rasiale si de intoleranță 
națională și religioasă, calificîn- 
du-le drept o încălcare a Cartei 
O.N.U. și a Declarației drepturi
lor omului. Rezoluția în această 
problemă, pregătită de Comitetul 
nr. 3 (pentru problemele sociale 
umanitare și culturale) a fost adop
tată în unanimitate.

*

I

Lucrările

NEW YORK 8 (Agerpres).
La 7 decembrie Comitetul Po

litic al Adunării Generale a O.N.U. 
a continuat discutarea raportului 
Comitetului ON.U. pentru folosi
rea spațiului cosmic în scopuri 
pașnice. Pînă acum și-au expri
mat considerentele în legătură cu 
acest document un număr de 19 
delegații. După cum reiese din dis
cuții, poziția Uniunii Sovietice, care 
cere să se elaboreze principiile 
juridice fundamentale ale activită
ții statelor în domeniul explorării

de către Anglia la 4 de- 
a unui proiect de decla- 
principiilor activității sta- 
domeniul explorării și fo

au 
st ci-

pină la refuz autobuzele și 
provocat mari aglomerații la 
tiile vecine ale metroului

LONDRA. Poporul unui nou 
teritoriu african se pregătește pen
tru obținerea independentei na
ționale. După cum transmite agen
ția Reuter, ministrul coloniilor al 
Angliei a anunțat că luna viitoa
re 
în 
al 
La 
participe reprezentanții populației 
din Swaziland și 
nic al coloniilor,

și folosirii Cosmosului în scopuri 
pașnice, capătă un sprijin larg.

Hajek. delegatul RS. Cehoslova
ce, a arătat că însuși faptul pre
zentării 
cembrie 
rație a 
telor în
losirii Cosmosului atestă că pute-' 
rile occidentale sînt nevoite să 
renunțe la vechea lor poziție și 
să treacă la discutarea fondului 
problemei.

Reprezentanții Indiei, R.S.S. U- 
crainene. Pakistanului, R.P. Mongo
le, R.P.F. Iugoslavia și Iranu > 
lui au relevat însemnătatea pozi
tivă a acordului dintre Academia 
de Științe a U.R.S.S. și N.A.S.A., 
exprimîndu-și speranța că acest 
acord va fi tradus în viață cu suc
ces.

La-

la Londra vor începe tratative 
vederea viitorului constitutional 
teritoriului african Swaziland 
aceste ttatative urmează să

ministrul brita- 
Ducan Sandvs.

In majoritatea

a declarat fostul preșe- 
al Braziliei, senatorul Kubit 
într-un interviu acordat zia- 

„Jornal do Brasil". El a crî- 
cu asprime programul ame- 
,,Alianța pentru progres".

MONTEVIDEO, 
țărilor din America Latină costul 
vieții continuă să crească mereu. 
După cum reiese din datele Uniu
nii panamericane publicate în zia
rul Uruguayan „La Manana", luînd 
ca bază pentru 1955 cifra 100, creș
terea costului vieții reprezintă: în 
Bolivia — 923 la sută, în Argenti
na — 644, în Brazilia — 567, In 
Chile — 457, în Uruguay — 365, 
în Paraguay — 314 la sută.

RIO DE JANEIRO. — Statele 
tino-americane se află în situația 
unui bolnav căruia i se introduce 
sînge într-o mină, luîndu-i-se din 
cealaltă", 
dinte 
schek 
rului 
ticat 
rican
„Consider că pînă cînd nu se va 
obține o înțelegere reciprocă în 
problema prețurilor la produsele 
latino-americane de pe pLața 
S.U.A., „Alianța pentru progres" 
va reprezenta doar un program pe 
hîrtie", a declarat eL

NEW YORK. — La 7 decembrie 
ca urmare a defectării conducte 
lor de apă din 
Manhatt anului, 
apă au inundat 
a metroului din 
trecut 
latiei 
tiune. 
lători
cru pe această linie,

partea de sud a 
zeci de tone de 
tunelul unei lini! 
New York. S-a

Ia sistarea urgentă a etreu- 
t re nurilor pe o mare por 
Aproximativ 100.000 de ca- 
care deobicei merg la lu

au umplut

< Noi date despre
? LENINGRAD 8 (Agerpres).
$ Radioastronomi sovietici au 
( reușit să răspundă la una din
< întrebările pe care ar trebui să 
> le elucideze stația americană 
S „Mariner-2" care se îndreaptă

I
I spre Venus. Ei au aflat cum se 

repartizează intensitatea ra
diației de unde radio pe supra
fața acestei planete.

Intensitatea radiației 
ginile discului planetei

J mică decît în partea

!
trală, a comunicat unui cores
pondent al agenției TASS prof. 
Semion Haikin, șeful secției de 
radioastronomie al Observatoru-

I
lui din Pulkovo. „Acest fapt, a 
spus el, poate fi explicat prin 
aceea că radiația pe unde de

la măr
ește mai 
lui cen-

PARIS. — Senatorul Allen Ellen- 
der, voiajorul american in Africa, 
s-a trezit într-o situație foarte di
ficila. El a fost prins cu minciuna.

Pentru declarații jignitoare la a- 
dresa Africii, făcute in timpul 
zilei la Salisburiy, guvernele 
gandei, Tanganîcăi și Etiopiei 
l-au acordai lui EUender viză 
intrare in țările lor. Incercind
iasă basma curată, senatorul ame
rican a recurs la un mijloc care 
a stirnit indignarea ziariștilor. El 
a învinuit pe ziariștii din Salis
bury de faptul că au .denaturai" 
cuvintele sale.

vi- 
U- 
nu 
de 
să

planeta Venus
3 cm. (observațiile s-au făcut pe 
această undă) emană de la 
prafața planetei, în timp ce 
nuarea radiației la marginile 
cului este determinată 
sorbirea undelor radio în 
fera ei". Din această 
proLHaikin consideră că 
prafața planetei Venus 
nea este de cîteva zeci 
mai mare
mosferică Ia suprafața 
tulut

Astăzi se pare cel mai proba
bil, a spus prof. Haikin, că su

prafața planetei Venus este în
călzită la o temperatură de 300- 
400 de grade C. Temperatura 
atmosferei Venusiene este de 
aproximativ 0—100 grade C.

su- 
ate- 
dis-
ab-de 

atmos- 
cauză 

la su- 
presiu- 
de ori

decit presiunea at- 
Pămîn-

!

—=0=—
încheierea lucrărilor 

Congresului 
P. C. Italian

ROMA 8 (Agerpres). —
La 8 decembrie 

crările Congresul 
tulului Comunist 
sul a ascultat și 
tul prezentat de 
secretar general . 
munist Italian.

In afară de aceasta, CengresuL 
a discutat și a adus o serie de 
modificări statutului partidului

La ședința din 8 decembrie a 
congresului cuvîntul de închidere 
a fost rostit de Palmiro Togliatti. 
Apoi congresul a adoptat o rezolu
ție politică prin care a aprobat 
tezele principale ale raportului 
prezentat dp secretarul general al 
partidului.

Tot la 8 decembrie au avut loc 
alegerile organelor de conducere 
ale partidului.

GENEVA 8 (Agerpres).
Ședința plenară a Comitetului 

celor 18 state pentru dezarmare, 
care s-a ținut la 7 decembrie sub 
președinția Iui M. Tarabanov, re
prezentantul R. P. Bulgaria, a lu
crat toată ziua cu o scurtă pauză 
de prînz. Participanții la ședință 
au încheiat discuția generală în 
problema încetării experințelor nu
cleare și au aprobat raportul Co
mitetului către Adunarea Genera
lă a O.N.U. cu privire la rezulta
tele activității comitetului, cores
punzător cu rezoluția Adunării Ge
nerale din 6 noiembrie 1962.

La discuție au luat parte repre
zentanții Mexicului, Braziliei, R.S. 
Cehoslovace, Italiei, R. A. U. 
U.R.S.S., Indiei și S.U.A.

P. Nervo, reprezentantul Mexi
cului, a dat citire unei declarații 
în numele a opt state neangajate, 
care au reafirmat memorandumul 
prezentat de ele.

De Araujo, reprezentantul Bra
ziliei, a sprijinit rezoluția Adună
rii Generale, care propune să se 
pună capăt tuturor experiențelor 
nucleare cel tîrziu la 1 ianuarie 
1963.

K. Kurka, delegatul R. S. Ceho
slovace, a arătat necesitatea de a 
se lupta pentru o rezolvare princi
pială și definitivă a problemei.

K. Kurka și-a exprimat părerea 
că singura cale justă este de a se 
accepta pe baza de compromis cu
prinsă în memorandumul celor opt 
state neangajate.

F. Cavaletti, delegatul Italiei, a 
apărat poziția și propunerile pute
rilor 
tării

Ez 
și-a

încetării experiențelor 
precizînd o dată mai

cosmic, 
lucrărilor Comitetului 
la Geneva, a spus S. 

în continuare, s-a 
deocamdată nu există

lu-

occidentale în problema înce- 
experiențelor nucleare 
Zayyat. reprezentantul R.A.U., 
exprimat regretul în legătură

cu faptul că „raportul Comitetului

către Adunarea Generală, care ur
mează să fie prezentat pînă la 10 
decembrie, nu va fi un raport cu 
privire la progresul lucrărilor co
mitetului, așa cum am sperat noi".

El a declarat că țara sa se si
tuează ferm pe poziția expusă în 
memorandumul celor 8 state nean
gajate.

S. K. Țarapkin, reprezentantul 
Uniunii Sovietice, a făcut bilanțul 
discuției generale din comitet în 
problema 
nucleare,
mult poziția guvernului sovietic în 
această problemă.

S. K. Țarapkin a dat o ripostă 
reprezentantului Italiei care decla
rase că Uniunea Sovietică ar dori 
continuarea experiențelor cu arma 
nucleară în atmosferă. Guvernul 
sovietic, a spus delegatul U.R S S„ 
cere cu hotărîre interzicerea tutu^ 
ror experiențelor cu arma nuc^fe 
ră în toate mediile fără except^^ 
în atmosferă, sub apă, sub pămînt 
și în spațiul

In cursul 
celor 18 de 
K. Țarapkin 
constatat că
nici un simptom care să indice 
că puterile occidentale ar fi dispu
se să caute un acord pe o bază 
reciproc acceptabilă.

După pauză, la ședința plenară 
a comitetului a luat cuvîntul A 
Dean, reprezentantul S.U.A. El și-a 
susținut vechea poziție cu privire 
la inspecția obligatorie și la con
trolul internațional

Cu aceasta a luat sfîrșit discuția 
generală în problema încetării ex
perințelor cu arma nucleară.

La 10 decembrie comitetul va 
trece la discutarea problemelor 
dezarmării generale și totala.

-0

• și-a încheiat 
al X-lea al Par- 
Italian. Congre- 

a discutat rapor 
Palmiro Togliatti, 
al Partidului Co-

Sesiunea extraordinară a parlamentului japonez
TOKIO 8 (Agerpres).
La 8 decembrie s-a deschis la 

Tokio cea de-a 42-a sesiune extra
ordinară a parlamentului japonez. 
Pe ordinea de zi a sesiunii se află 
asemenea problems ca adoptarea 
bugetului suplimentar pentru exer
cițiul financiar în curs, discutarea 
crizei din industria cărbunelui etc

Deși sesiunea va dura puțin 
timp (numai 12 zile), comentatorii 
locali îi prevăd un caracter foarte 
agitat. Partidele de opoziție se pre
gătesc să riposteze guvernului în- 
tr-o serie do probleme legate de 
politica internă și externă, în spe
cial în legătură cu planurile de 
concediere a zeci da n»ii de mi-

Puternica mișcare a minerilor din
NEW YORK 8 (Agerpres).
Corespondentul agenției TASS 

Vasiliev transmite:
din orașul carbonifer 
din regiunile învecinate 
Kentucky amintește de 

civil. Tulburările în rîn-

G.
Situația 

Hasard și 
din statul 
un război 
durile muncitorilor din bazinul car
bonifer al părții de est a statului 
Kentucky, scrie corespondentul zia
rului „New York Times", vor duce 
probabil Ia ciocniri și la declara
rea stării excepționale. Orașul, cu
prins de criză economică, trăiește 
cu spaima unei tragedii inevitabile. 
A fost aruncată în aer biserica, 
distrus un pod de cale ferată. Mai 
multe construcții de suprafață ale 
minelor au fost aruncate în aer 
cu ajutorul bombelor. Deocamdată 
nu există nici o victimă, însă băș
tinașii spun că totul prevestește 
moarte.

După cum anunță agenția As
sociated Press, la 5 decembrie în 
apropierea minei aparținînd socie
tății „Blare Fork Cowl" s-a petre
cut ceva asemănător unei lupte. 
500 de greviști, care desfășurau 
ofensiva asupra minei, au fost îm- 
prăștiați de soldați înarmați cu

mitraliere. După cum 
corespondentul ziarului 
Times",
pe
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rela- 
„New 

autoritățile locale 
mineri de „dezordini",
declară că podul de 
a fost aruncat în aer 

ai societății, pentru a 
declararea stării de răz-

puști 
tează 
York 
acuză
Muncitorii 
cale ferată 
de agenți 
obține
boi. Oricum ar fi, cauzele situa
ției încordate în partea de est a 
statului Kentucky sînt absolut cla
re. „Cauzele actualei dezordini își 
au obîrșia în disperarea economică, 
scrie corespondentul ziarului „New 
York Times". Cărbunele este sin
gura ramură a industriei în dis
trictul Perry, iar această 
este în suferință. Șomajul 
nic".

Situația dezastruoasă în
carboniferă din statul Kentucky — 
una din regiunile cu cel mai mare 
șomaj din S.U.A. — dăinuie de 
cîțiva ani. Ultima picătură care 
a făcut să se reverse cupa răbdă
rii minerilor a fost hotărîrea so
cietății de a sista plata depuneri
lor la fondul de pensii al sindica
tului. Muncitorii și minerii șomeri

industrie 
este cro-

regiunea

neri. Se așteaptă dezbateri furtu
noase în legătură cu încercările 
guvernului de a forța tratativele 
japono—sud-coreene» care urmăresc 
înjghebarea blocului N.E.A.T.O.

La 8 decembrie circa 4 milioa
ne de muncitori și funcționari au 
organizat la chemarea Consiliului 
General al sindicatelor din Japoag( 
nia demonstrații împotriva conce
dierii în masă a minerilor, împo
triva șomajului și a creșterii pre
țurilor, pentru majorarea salariilor. 
In fața clădirii parlamentului, pă
zită de poliție, se desfășoară puter
nice demonstrații alte locuitorilor 
capitalei japoneze.

statu! Kentucky
s-au ridicat la o luptă hotărîtă. 
Mediatorii din conducerea sindi
catului, înfricoșați, s-au desolida
rizat de șomeri. Acțiunile oame
nilor muncii sînt conduse de fos
tul miner Berman Gipson — „uriaș 
cu o voce puternică" — după cum 
il caracterizează „New York Times". 
„Numeroși mineri, scrie corespon
dentul, au ajuns 
Pentru ei lupta de 
realitate".

Astfel arată în 
lăudata „propășire" 
rul 
lumină 
numeroasele 
Unite cuprinse de un șomaj pu
ternic. Această relatare a fost pu
blicată pe aceeași pagină în care 
se anunță că în noiembrie șomajul 
a crescut în S.U.A. cu 500.000 oa
meni, ridieîndu-se din nou la a- 
proximativ patru milioane persoa
ne. In știre se arată că tineretul 
se află într-o situație deosebit de 
grea. Dacă în ansamblu șomaju^ 
reprezintă 5,8 la sută din întreaga 
forță de muncă, în rîndurile ti
neretului șomajul reprezintă 15,2 
Ia sută. j

ia disperare, 
clasă este o

realitate mult 
americana. Zia- 

„New York Times" a aruncat 
numai asupra uneia din 

regiuni ale Statelor
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