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întrecere entuziastă
Gerul și zăpada au încereat să încurce socotelile 

preparatorilor din Petrila dar n-au reușit. Prinși în- < 
tr-o entuziastă întrecere pe schimburi, ei an muncit 
eu hărnicie pentru a da viață angajamentelor. Bi
lanțul primei luni de muneă din acest an oglindește 
succese frumoase. Primul loc în întrecere a fost a- 
cordat schimbului condus de Pop Adalbert care 
și-a întrecut cu 200 tone angajamentul de a depăși 
cu 2 500 de tone sarcinile de plan. Bine a muncit 
și sehimbul condus de membrul de partid Oprea A- 
lexandru din sectorul transport. Printr-o organizare 
judicioasă a muncii, schimbul condus de tovarășul 
Oprea a reușit să încarce la timp vagoanele fără 
să intre nici unul în locație, fapt pentru care a 
oeupat, de asemenea, locul I în întrecerea pe sec
tor. Succesele preparatorilor petrileni puteau fi șt . 
mai frumoase dacă C.F.R.-uI ar fi trimis vagoanele 
la timp și bune de încărcat

ȘIMANDI IOAN
Petrila

Din inifiafi va comuniștilor
Condițiile grele de transportare a cărbunelui de 

Ja mina Lonea la preparația Petrila au făcut nece- 
ss^fa depozitarea acestuia în mormane mari lîngă si
lozuri. Remediindu-se greutățile din transport cîțiva 
comuniști au luat inițiativa încărcării cărbunelui 
depozitat provizoriu lîngă silozuri prin muncă vo
luntară. Inițiativa a găsit un larg ecou în rlndurije 
minerilor. Munca de încărcare a început. Prin hăr
nicia maistrului miner David Gheorghe, minerului 
Pilea Petru, Iordache Constantin, Gligor Viorel, Col- 
da Ionel, Duk Stefan și alții, mormanul de cărbune 
scădea văzînd cu ochii, încît motoriștii în frunte 
eu Nagy Ștefan nu pridideau să-l transporte. La 
sfîrșitul muncii voluntare erau încărcate și trans
portate la preparație aproape 1800 tone de cărbune.

LUPULESCU CONSTANTIN 
Lonea

Prima lună — rodnică
In acest an, colectivului Uzinei de reparat utilaj 

minier din Petroșani îi revin sarcini sporite. El va 
trebui să producă și să repare utilaje mai multe 
pare să asigure buna desfășurare a muncii în sub
teran. In scurta perioadă care s-a scurs din acest 
an, colectivul uzinei a obținut realizări frumoase. 
Planul pe luna ianuarie, la armături metalice, a fost 
realizat în proporție de 139,34 la sută, iar la stîlpi 
de abataj a fost depășit cu 5,24 la sută. Cea mai fru
moasă realizare a fost obținută la construcții meta 
lice, unde depășirea planului se ridică la 14,66 Ia 
sută. Valoarea producției globale pe uzină a fSsf 
îndeplinită în proporție de 122,85 la sută, iar a pro
ducției marfă în proporție de 116.85 la sută.

Succesele frumoase obținute în prima lună dove
desc că harnicul colectiv al uzinei a pornit încă diri 
primele zile ale anului la traducerea în viață a an
gajamentelor de întrecere.

BERTOTI IOAN
Petroșani

PRODUCȚIE RITMICĂ
Incepînd din a doua 

jumătate a anului trecut 
sectorul I de la mina 
Vulcan și-a realizat rit
mic sarcinile de plan. As
ta ca urmare a efortului 
depus de întregul colec
tiv și a măsurilor luate 
în scopul lichidării unor 
greutăți și deficiențe ce

cătură. Lungirea se face 
pînă la frontul de lucru 
cu ajutorul unor scocuri 
de cîte un metru. Toate 
locurile de muncă au fost 
dotate cu perforatoare 
pneumatice rotative po
loneze și de tip U.R.U.M. 
Petroșani. Un factor în
semnat care a contribuit.

Din experiența 
colectivelor f runtașe

au persistat mai multă 
vreme. Rezultatele obți
nute au situat sectorul 
în fruntea întrecerii p? 
mină.

Pe seama posibilități
lor și a rezultatelor ob
ținute minerii din sector 
și-au asumat noi angaja
mente privind îndeplini
rea și depășirea sarcini
lor de plan pe 1963. încă 
din ultimele luni ale anu
lui trecut conducerea sec 
torului a luat măsuri pen
tru a crea condiții opti
me ds lucru la extrage
rea cărbunelui. Au fost 
intensificate în primul 
rînd lucrările de pregă
tiri. Locurile de mrancă 
au fost dotate cu utila
jele și sculele necesare. 
S-a îmbunătățit trans- 
portul șl aprovizionarea 
brigăzilor.

In acest fel s-a reușit 
ca din primele zile ale lu
nii ianuarie sectorul să1 
dea cărbune peste plan. 
Plusul de prod-cție _ a 
crescut mereu. La sfîr
șitul lunii sectorul a avut 
extrase, peste producția 
prevăzută, 1.888 tone de 
cărbune cocsificabil. In 
același timp randamentul 
obținut a întrecut pe cel 
planificat cu 244 kg. de 
cărbune pe post. La a- 
csste realizări au contri
buit în mare parte măsu
rile tehnico-organizatorice 
aplicate. S-a extins la toa
te abatajele lungirea cra- 
țerv uif după fiecare puș-

de asemenea, la ridica
rea productivității muncii 
a fost folosirea burghielor 
adaptata la .mașinile de 
perforat poloneze, pentru 
baterea găurilor în stîlpi 
la abatajele unde se pră
bușește. înainte această 
operație se făcea manual 
și cerea mult timp și e- 
fort fizic. In scopul îm

bunătățirii aprovizionării cu 
materiale la locurile de 
muncă din stratul 15 s-a 
terminat amenajarea ga
leriei de transport de la 
orizontul 730. S-a execu
tat secția a Ш-a a con- 
trasuitorului din stratul 
15 orizontul 630—675 
pentru transportul cărbu
nelui.

Ca urmare a acestor 
măsuri, aproape toate bri
găzile. și-au îndeplinit și 
depășit sarcinile de plan. 
Cele mai bune rezultate 
aiî fost “ înregistrate de 
minerii din brigada lui 
Săbău Dumitru. Muncind 
cu un randament de 6,5 
tone pe post ei au ex
tras peste plan 626 tone 
de cărbune, realizînd un 
cîștig de 116 lei pe post 
de miner. Succese însem
nate au repurtat și bri 
găzile conduse de Gagy 
loan și Zahar ia Constan
tin care- și-au depășit 
planul cu 173 și, respec
tiv, 163 tone de cărbu.
ne.

ȘT. EKART

(Continuare în pag. IlI-a)

ANGAJAMENTUL
Colectivul exploatării miniere 

Lenea a muncit cu rîvnă în anul 
1962 pentru realizarea sarcinilor 
de plan și a angajamentelor de 
întrecere și a obținut realizări 
importante. * Recent, conducerea 
tehnico-adniinistrativă a exploa

tării a analizat cu ocazia încheie
rii bilanțului pe anul expirat mo
dul cum au fost îndepliniți indica
torii de pian. Cu acest prilej a 
ieșit in evidență depășirea planu
lui anual cu 21 293 tone de căr
bune și realizarea unei economii 
la ’ prețul de cost de peste 
1 152 000 lei.

Această frumoasă realizare ob 
ținută în activitatea economico- 
financiară a exploatării îmbină e 
fortul comun al colectivului de 
pus pentru a depăși planul fizic 
la cărbune cu efortul pentru în 
deplinirea și chiar depășirea an
gajamentului luat la economii 
Conducerea exploatării a luat 
toate măsurile tehnico-organizato- 
rice, chiar din primele luni ale 
anului 1962, și a urmărit siste
matic cheltuielile de producție 
astfel ca angajamentul luat la e- 
conomii — 700 000 lei — să fie 
tradus în viață. Succese s.-au ob
ținut îndeosebi în ceea ce priveș
te reducerea prețului de cost, dar 
totuși activitatea economico-finan-

ciară n-a atins nivelul posibilită
ților exploatării noastre. Au exis
tat o serie de cheltuieli nejusti 
ficate care au influențat negativ 
prețul de cost. Printre aceste chel
tuieli amintim: depășirea consu
mului specific de lemn de mină 
și de cherestea rășinoasă. Pe în
tregul an s-a consumat în plus 
0,104 m! molid . la fiecare o mie 
tone cărbune, extrase, cînd de fapt, 
prin introducerea susținerii meta 
lice, trebuia să se obțină o sim
țitoare scădere față de consumul 
specific planificat.

La fel minerii Lonei au lucrat 
defectuos și în ceea ce privește 
consumul de energie. Cu toate că 
s-au realizat economii importante 
la prețul de cost, consumul de e- 
nergie nu ă înregistrat scăderile 
necesare. In diferite luni ale anu
lui 1962 consumul de energie a 
cunoscut creșteri și descreșteri 
neproporționale cu producția ex
trasă. In lnna decembrie 1962. de 
exemplu, consumul planificat la 
enerqie a fost depășit cu peste 
6,8 la sută față de luna noiembrie. 
Acest lucru denotă că în cadrul 
sectoarelor spiritul gospodăresc In 
folosirea energiei electrice n-a a- 
juns la nivelul cerut,- se lasă’iuti
la iele să funcționeze în gol. sau

OBLIGA
nu sînt utilizate toate la capa
citatea lor.

O altă latură care a influien- 
țat negativ prețul de cost este 
calitatea producției. Depășirea nor
mei de cenușă admisă cu 1,2 Ia 
sută a atras după sine rebutarea 
unei’ cantități de cărbune de 8241 
tone pe întregul an din livrările 
făcute de exploatare preparațieî 
Petrila. Trebuie să se țină seama 
că extragerea acestor tone rebu- 
tate inclusiv transportul lor la 
preparație a cerut cheltuieli de 
producție. Valoric cheltuielile a- 
cestea reprezintă 640 000 lei, su
mă care putea să completeze e- 
conomia de î 152 000 lei astfel ca 
ea să însumeze aproape 1 800 000 
lei.

Am arătat doar cîteva aspecte 
negative din' activitatea economi- 
co-financiară a exploatării noas
tre. Angajamentul Juat la econo
mii de colectivul nostru pe anul 
1963 ne obligă să muncim maî 
bine pentru reducerea cheltuieli
lor de producție. Angajamentele 
luate cu prilejul dezbaterii cifre
lor de plan pe anul 1963 de coleo-

I. C. BALOG
contabil șef — E. M. Lonea

(Continuare în pag. 3-a)

Calitatea — preocuparea 
colectivului fabricii

ц
|, Colectivul întreprinderii Vis- 
I coza Lupeni desfășoară o 

l muncă plină de însuflețire 
I pentru realizarea sarcinilor 

sporite de plan pe anul 1 
I a angajamentelor luate în
|j trecerea socialistă. Luptei pen
ii tru o producție sporită de mă-

I tase, colectivul fabricii ii a-
II daugă o preocupare 

pentru fire de cea 
calitate.

Din preocuparea 
pentru fire de cea
calitate, în fabrică s-au născut 
inițiative valoroase. Inițiativa 
„La 2000 bobine, nici una re- 
butată" stă al baza angaja
mentelor de întrecere luate de 

- muncitorii secției filatură. De 
asemenea, inițiativa privind 
într-ajutorarea la locurile de 
muncă, contribuie la îmbună
tățirea calității producției.

Iată-i, Ia locurile lor de 
muncă, pe cițiva dintre frun
tașii luptei pentru produse de 
calitate superioară.

mai bună

colectivă 
măi bună

In fabrică se muncește conți 
nuu pentru perfecționarea mași
nilor de răsucit, depănat și a 
celorlalte' instalații. Tînărul mun 
citor Deatcu loan, lticrînd cu 
o freză romînească de înaltă 
tehnicitate, execută piese de 
bună calitate necesare moder
nizării mașinilor.

drumul în filatură. De
textile. Iată-le pe 
bobinele ce

Ajunse la locul de muncă ăl brigăzii de împachetare din 
care fac parte tovarășele Geinișca Maria, Berchez Maria, Areșaa 
Maria, Pocnescl: Marfa și Manafu Domnica,- bobinele își încheie 

aici, ele iau drumul altor întreprinderi 
cîteva din muncitoarele brigăzii. Sînt mulțumite: 

din fabrică sînt de bună calitate,

La Viscoza Lupeni au venit la practică ucenici ai școlilor 
profesionale care se pregătesc pentru a deveni muncitori ai com
binatului de celuloză de la Chișcani. Ială-i pe cîțiva dintre ei 
ascultînd explicațiile ajutor-maistrului filator Croveanu Alexandru.

Filatorul membru de partid Huzum loan și-a luat drept anga
jament de întrecere să realizeze 2000 uobine fără nici una rebu- 
tală. Iată-.1 acum pe acest harnic bobinator lixînd în mașina de 
filat cea de a 2500-a bobină fără nici un rebut.
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La încheierea sesiunii de examene
Dezvoltarea impetuoasă a știin 

tei fi tehnicii din ultimul deceniu 
c®re din partea viitoarelor cadre 
tehnice cu pregătire superioară o 
cunoaștere profundă a cuceririlor 
opacei noastră pe tărimul tehnieo- 
•tiintific.

Pentru atingerea acestui scop, 
in vara anului trecut. Ministerul 
învățăm lutului a trecut ia revizui- 
rea programelor analitice, a pla
nurilor de învătămînt pentru insti
tute superioare tehnice. Lucrarea 
nu a urmărit numai introducerea 
in planuri a unor discipline noi, 
moderne si eliminarea capitolelor 
perimate djn cursuri, ci si asigu
rarea timpului de studii necesar 
studenților.

Nivelul examenelor și exigenta, 
au crescut simțitor ід urma aces
tor măsuri și cu toate acestea 
rezultatele obținute în prezenta se
siune de studenții noștri sînt net 
superioare celor din anii prece
dent Bine înțeles ей la ac aste 
succese au contribuit și măsurile 
luate de conducerea institutului, 
facultăților, eomitetut U.T.M. ai 
consiliului A.S., măsuri «vorîte din 
experiența anilor precedent!. Urmă
rirea ritmicității studiului indivi
dual, creșterea calitativă a nive
lului sșminarillor, organizarea judi
cioasă a consultațiilor, controlul pe 
student și practica consultațiilor 
„la om" în baza observării activi
tății profesionale a acestuia sini 
numai eîtev'i din mijloacele care 
au contribuit la făurirea succe
sului în actuala sesiune de exa
mene.

Pentru a trage concluzii gene
rale asupra unei sesiuni de exa
mene, aceasta trebuie examinata 
din punct de vedere al numărului 
dp „studenți-exaiftene” promovăto 
și de calificativele obținute la a- 
cest indice de comparația. Faptul 
că în cele de mai jos voi exami
na rezultatele în funcție de nu
mărul de integraliști, număr care 
în fond contează în primul rlnd 
în urma sesiunii de examene, va 
prezenta situația dîntr-un punct 
de vedere mai defavorabil.

La facultatea de mine s-au pre
zentat h toate examenele 73,3 la 
sută din totalul studenților și și-au 
amînat un examen pentru sesiu- 
nea din vară 10,22 la sută. Pro
porția de integraliști față de nu
mărul total ai studenților facul
tății este de 55,8 la șută, iar al 
acelora care au obținut medii mai 
mari de șapte este de 45,5 la sută.

de la Ie ML P
cont. ing. EMIL STOICA 

decanul Facultății de electro
mecanică minieră I.M.P,

Privit din acest punct de vedere, 
procentul notelor bune și foarte 
bune apare desigur deștul de mic. 
Dacă raportăm însă aceste note 
Ia numărul integrabililor se obțint 
o proporție de pesta 80 la sută, 
note bune și- foarte bune. Avînd în 
vedere că și printre studenții cj 
mai mult de un examen amînaț 
calificativele urai mari ea șapt® 
sînt preponderente, se vede eă îp 
actuala sesiune в.a făcut un par 
important ід lupta împotriva me
diocrității. Cele mai frumoase re
zultate au fost obținute de anul 
IV — exploatare la care toți stu
denții sînt integraliști, iar ponde. 
rea mediilor mai mari ca șapte este 
de 85,5 la artă. De asemenea. au 
avut rezultate bune anii Ш-pre
parare și ill exploatare la cais 
notele bune depășesc 70 la suta. 
Nu același lucru se poate spune 
insă despre anul I —- topografie, 
U — exploatare șt V — exploata
re. Primii au numai 19,35 la sută 
integraliști și sub 13 la sută me
dii peste șapte, iar ultimii au cel 
mii mic procent do prezentare la 
toate examenele din întreg institu
tul — 31,4 la șută.

La Facultatea de electromecanic^ 
minieră situația obținută în urma 
sesiunii de examene este șl mai 
bună. Din totalul de studențl, 62,9 
la sută sînt intograllștii iar 0,9 a 
sută si-au amînat un examen. Ms- 
dii peste șapte au obținut 50 la 
sută din studenții facultății și da
că vom lua în considerare numai 
studenții integraliști aproape 90 la 
sută din ei au obtinut medii mai 
mari de șapte. Cele mai bune re
zultate le-a obținut anul IV unde 
87,5 la sută din studenți sînt in
tegraliști și 90Д la sută au note 
bune și foarte bune. Сц excepția 
anului III, toți ceilalți ani de stu
dii au proporții do peste 53 la 
sută medii mai mari ca șapte. Un 
euvînt deosebit pentru anul V car®, 
spre deosebire de anul trecut, și-a 
dublat procentul de integrallștL 8b 
la sută dintre student! obțtntnd 
calificative bune. In schimb anul 
III ara cel mai mic număr de în- 
tegraliști 40.8 la sută si doar 28 
la sută au calificative bune, Tot 
aici este si procentul cel mai ma
re do examene aminate.

Astăzi cînd urmărești filele cen
tralizatorului rezultatelor de la exa

mene întțlnețti din ce în ce mal 
multe medii de zece. Și faptul că 
aceste medii sînt obținute de ute- 
mista Torsan Persida din anul H 
care, pe lingă munca de învățătu
ră desfășoară și o bogată activi
tate obștească, sau de studenti 
proyeniți din producție cum sînt 
Kuhn Walter din anul II și Tepu • 
Gheorghe din anul IV, te face să 
te întrebi pe bună dreptate de ce 
studenți ea Gheorghiu M. Mîhri 
din anul П sau Babilon Mihai dii. 
snul III nu au reușit să promo
veze nici un examen. Și aceasta 
ca atît mai mult că astăzi în fi
lele centralizatorului, semnul de 
promovat este preponderent, iar 
încercarea de a cita pe cei care 
au medii peste nouă, ar duce la 
ocuparea mai multor coloane în- 
tr-up ziar.

Aceste citeva exemple negative 
ne dovedesc că bătălia împotriva 
mediocrității nu s-a încheiat. Suc
cesele dobindlte Sînt remarcabile 
dar ele nu trebuie să ducă la 
slăbirea sforțărilor ci din contră 
la sporirea lor.

Prin grija deosebită a partidului 
și guvernului condițiile de muncă 
pentru tineretul studios se îmbu
nătățesc zi de zi. Acestei griji 
părintești trebuie să-i răspundem 
cu tot elanul ce 
caracterizează ti
neretul pentru a 
da patriei cadrele 
care vor ■~ontri- 
bui la dasăvîrșirea 
construcțlsi socia
lismului și vor 
făuri comunismul 
Așa cum în pro
ducție cadrele sînt 
mobilizate șub lo
zinca „Nici o bri- 
gadă sub plan" 
în manca noas
tră să ne dublăm 
eforturile pentru 
ca fiecare student 
Să declare pe de
plin conștient un 
război necruțător 
notelor cinci șl 
șase. In știința și 
tehnica socialistă, 
mediocritatea nu 
are ce să caut a și 
nu trebuie să-și 
găsească adepți.

Duminică dimineața, grupuri 
numeroase de oameni se îndrep
tau spre sala Palatului cultural 
din Lupeni unde urma să aij»ă loc 
faza orășenească a conXirsului 
cultural-artistic al pionierilor șl 
școlarilor. Cu mult înainte de în
ceperea concursului, sala se ura- 
oiuae pînă la refuz,

Fiecare părinte, învățător, in
structor de pionieri vroia să vadă 
programul dat de copiii și elevii 
lor. De aceea, cu toții așteptau cu 
nerăbdare evoluția po scenă a ce
lor mai mici artiști amatori din 
oraș. In spatele cortinei și în cu
lise se făceau ultimele pregătiri 
Anoi cortina ș-a deschis ușor fă- 
cînd loc pionierilor și școlarilor 
de )a școala de 8 ani nr. 2, a că
ror apariție a fost primită cu en
tuziasm și îndelungi aplauze.

Pe rînd, prin fața juriului și a 
numărului mare de spectatori s-au 
perindat formațiile artistice de la 
școlile de 8 ani nr. 4, nr. 1 șl nr. 
3 Micii artiști amatori au reușit 
să învingă emoțiile care îi stăpl- 
neau deopotrivă pe fiecare și s-au 
străduit prin talentul și pricepe
rea lor, sg se prezinte cît mai bi
ne, să interpreteze cît mai coreei 
rolurile încredințate, să împărtă
șească spectatorilor bucuria vieții 

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

fericite pe care o trăiesc, dragos
tea nemărginită față de patrie, 
fața de partidul iubit. Care școală 
s a prezentat mai bine este greu 
<!• spus.

De o bună apreciere din partea 
publicului s-au bucurat suitele de 
dansuri populare romînești șl ma 
Cihiare, prezentate cu multă gra
tie și măiestrie. Artiștii amatori, 
elevii, au adus pe scenă și aspec
te dtn activitatea lor școlară, cu 
exemplificări concrete, precum și 
multe poezii, creații proprii. Ast
fel, elevul Ghiorghlna loan din 
clasa a Vll-a de la școala de 8 
ani nr. 2 л recitat poezia сотри 
să de el intitulată „Tara mea", e- 
ievul Poenar Gheorghe de la a- 
■ eeași școală și-a recitat poezia 
..Copilărie fericită". De la școala 
de 8 ani nr. t, eleva Cîmpianu 
Doina sl-a recitat poezia .Patriei 
mele", elevul Voronca Cristian 
poezia „Partidului", iar eleva 
Chioreanu Doina de la aceeași 

școală a recitat poezia proprie 
,.Partid iubit".

De mult succes s-au bucurat și 
programele artistice ale celorlalte 
școli, iar dintre „artiști" amljțțhn 
pe elevii Albert Elena, Rotaru Â7a- 
sile și Dragotescu Mirea de la 
școala de 8 ani nr. 4, Severlneanu 
Mlhai, Șicht Ana și Drăgol loan 
— cel mai bun interpret de mu
zică populară — toți de la școala 
de 8 ani nr. 2. Frumosul concurs 
ai formațiilor cultural-artistice de 
Ia școlile de 8 ani din Lupeni s-a 
bucurat de mult succes, fiind a- 
preciat de numărul mare de spec
tatori. Pentru reușita concursului 
merită, felicitări -toTi pionierii si 
școlarii care au făcut ca timp de 
cinci ore, spectatorii aflatî în 
sala Palatului cultural din Lupeni 
să trăiască minunate clipe de des
tindere și bucurie, precum și în
vățătorii și instructorii de pionieri 
care i-au pregătit cu multă dra-, 
goste și meticulozitate.

Proi. ION CIOBTEA
Școala de 8 ani nr. 1 Lupeni

—©-----

Cei mai buni elevi 
devin pionieri

Pentru creșterea rîndurilor or-
eooeoocxsoopoooeeaoooooeoos ооооааеаооеооооааоею

(^înd nuntea devine
eo oo oo oooooa oa oaoo oo oo qq oooo oaoooooooo <

o Clopoțelul a sunat prelung, 
g anuntînd pauza mare. Una cite 
g una, ușile sălilor de clasă au 
g început să se deschidă, 
g rldearele, pînă atunci 
g s-au umplut dintr-odată 
g ma voioasă a 
g Ultimii care 
a au fost elevii 
g Grăbit, elevul 
g indreptat spre 
g lese cu griiă
8 RPR și una a Europei și apoi 
g se îndreptă eu ele spre clasă, 
g Aveau oră de geografie.
g Cînd a sosit la lecție profe- 
g soara Dună Elena, totul era pre- 
g gătit. Elevii așteptau liniștiți 
g începerea orei.
g Profesoara Dună Elena e în 
g cumpănă Stă și privește spre 
g clasă neștiind asupra cărui e- 
g lev să se decidă pentru a-l as- 
g eulta. Zeci de mîiai o asaltea- 
8 ză cu nerăbdare.
8 țumită. Așa s-a
8 vadă de fiecare
8 pregătiți. Și nu e 

trimestru de cînd a venit la 
școala de 8 ani din Uricani...

...La început elevii au pri
vit-o curioși, Profesoară eu ex
periență fpredă de aproape 8 
ani în învătămînt). ea Ie vor-

iar co- 
liniștițe, 
de lar-

copiilor.
au părăsit clasa, 
clasei a Vll-a В 
de servici, s-a 

sala hărților. A- 
o haită mare a

Zî iubește mul- 
obișnuit să-i 
dată — bine 
doar deeît un

bea elevilor curgător, punlnd 
multă pasiune in tot ce preda. 
Uneori, după cite o oră, mai 
rămlnea în elașă, stătea de vor
bă cu elevii ea de la om la 
om. îi întreba de greutăți, le 
dădea sfaturi. Treptat, elevii 
s-au apropiat de profesoara lor 
pe care au început să o îndră
gească. Odată cu dragostea pen.

& țtaiuutt 
pregătiți la orele ei, să le 
tepte cu nerăbdare...

...Pînă la urmă profesoara 
nă Elena s-a decis asupra < 
vului Mogoș loan pentru a fi 
scos la hartă. Clar și cu sigu
ranță. elevul Megoș a răspuns 
bine. .Apele din estul țării". A 
mai fost ascultat și elevul Pali 
Wilhelm. întreaga clasă îi ur
mărea 
era și 
cultați 
Și nu

aș-

Du- 
ele-

au mai 
comple-

au tace-
geografia.

lecția 
Profe- 
despre 
pentru
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tru profesoară, elevii 
put să îndrăgească și 
Intre profesoară și elevi s-a creat 
o atmosferă de muncă însufle
țită, reflectată în nivelul mai 
bun de pregătire al elevilor, in 
notele bune obținute de « la 
geografie. Exigentă cu ea însăși, 
profesoara Dună Elena a știut 
să imprime 
levilor față 
gătite. Așa 
zent elevii

satisfăcută. Profesoara 
ea mulțumită. Elevii as- 
«u fost bine pregătiți, 

numai ei. ci Întreaga cla
să pentru că Intre timp 
răspuns și alti elevi în 
tare.

S-a trecut apoi la 
nouă — Marea Neagră, 
soara a vorbit elevilor 
importanta ei economică
țara noastră, despre bogățiile ei, 
despre orașele porturi și în spe
cial despre stațiunile de pe li» 
toralul dobrogean... Timpul s-a 
seurs repede.

Clopoțelul a 
Ora se sfîrșise 
cum ca și în
soara Dună Elena captivase cu 
totul atenția elevilor. Așa e cînd 
munca devine o pasiune.

sunat din nou. 
așa repede. Și a- 
alte dăti profe-

aceeași exigență e- 
de propria lor pre
ș-a ajuns ca în pre
să se prezinte bine с. COTOȘPAN
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Clasa a V-а de la Școala medie 
mixtă din Vulcan este considerată 
clasă fruntașă pe școală la Învăță
tură șl disciplină. Aici slnt cei 
mai mulți elevi care au obținut 
note numai de 8, 9 și 10. In dudul 
acestor elevi se numără și pionie
ra Bozdoc Maria care face cinste 
colectivului clasei datorită rezul
tatelor obținute de ea la Învăță
tură.

IN CLIȘEU: Eleva Bozdoe Ma
ria, de la Școala medie mixtă din 
Vulcan, împreună eu prof. Ancuța 
loan, ta o oră de geografie.

ganizațiilor de pionieri, în toate 
școlile se desfășoară o activitate 
intensă.

La Școala de 8 ani din Coro- 
ești, de pildă, datorită preocupării 
permanente a tovarășei Popa Ana, 
instructoare superioară de pionieri 
la această școală, numai de la în
ceputul celui de-al doilea trimes
tru al anului școlar au primit 
cravata roșie de pionier un număr 
de І0 elevi, iar în aceste zile alți 
7 elevi se pregătesc pentru a de
veni pionieri.

||__ _ ..in-» ii I _ ___

Spectacolul celor mici pentru cei mari
Formațiile artistice ale pionieri

lor și școlarilor de la Școala me
die din Vulcan și de la școlile de 
8 ani din Paroșeni, Corcești, 
Crividia au prezentat zilele tre
cute un frumos program artistic 
pentru țăranii muncitori din Para
sem. Programul a cuprins recitări, 
dansuri, scenete, soliști vocali și 
instrumentiști mult apreciate de 
spectatori.

Micii artiști amatori din Cri
vidia au venit cu brigada artistică 
de agitație și recitări, iar cei din 
Coroești au adus pe scenă un dans 
cu tema intitulat „Barabolul" și 
piesa „Fagurele de miere" care s-a 
bucurat de un frumos succes.

Cu mult interes a fost urmărită

și suita de dansuri oltenești pre
zentată de pionierii de la Școala 
de 8 ani din Vulcan ca și evoluția 
soliștilor vocali și instrumentiști 
de la Școala medie din Vulcan si 
а celor de la Școala de 8 ani din 
Paroșeni,

S-au evidențiat pionierii Dutescu 
Cristiana, Dolcu Emilia și Ciociu 
Dumitru de la Școala de 8 ani din 
Paroșeni, Pătrașcu Gheorghe. Mi
hai Ștefan și Cracă Miron de la 
Școala de 8 ani din Crividia, Mîrza 
Sinuos. Săbău Eugenia și Galeriu 
Mioara de la Școala de 8 ani din 
Vulcan, St ama te Dumitru, Rusu 
Ion, Pardos Rodica de la Școala 
medie din Vulcan și multi alțiL



-TEAGUtf ROȘU

Muncitorul Rub Iosif posedă o 
bună experiență în mecanica fină. 
Lucrind la secția metrologie de la 
UR.U.M.P. execută reparații Ia a- 
paratele de precizie folosite la 
măsurători.

IN CLIȘEU: Muncitorul Rub 
Iosif verificlnd un manometru.

t N S T A N T A N E U

în primul rînd: operativitate
V O zi obișnuită de muncă. In sec
ție mecanică a uzinei, printre ze
cile de mașini unelte se află și 
strungul la care lucrează munci
torul Măciucă Florea. Cu privi
rea ațintită , asupra barei de metal, 
tînărul strungar nici nu observă 
că în jurul lui se strînseră cîți- 
va din- colegii lui de muncă, prin 
tre care și tinerii Mehedinț Victor. 
Tudor Nicolae, Gherman Gheorghe 
și Stroe Florea membri ai postu
lui utemist de control din secție

Cîteva minute mai tîrziu, în bi
roul șefului d - secție avea ioc v 
scurtă ședință operativă la care 
erau prezenți cei cinci 
crctarul organizației

„ U.T.M., un maistru și
țiel La ordinea de zi : atitudinea 
fată de muncă a unui tînăr din 

t secție. După un scurt timp, su
ficient Insă pentru ca toți cei 
prezentl să-și spună păr area, totul 
era stabilit: o nouă caricatură 
pentru gazeta postului utemist de 
control.

Si in timp ce mașinile celor 
cinci tineri iși reluată mersul nor
mal. prin fața gazetei, cuprinși de 
curiozitate, se perindau aproape 
toti tinerii din secție

— L-au prins in „foto-detector"

tineri, se-
de 
șeful

Producție ritmică
(Urmare din pag. i-a)

In afară de realizarea ritmică 
a planului și depășirile obținute 
colectivul sectorului I de la mina 
Vulcan a înregistrat succese și 
în ce privește reducerea consumu
lui de lemn. De pildă, în luna
ianuerie pe sector s-a realizat o 
-economie la lemn de mină de 
96,168 m.c. Această economie se 
datorește recuperării lemnului din 
abataje, faptului că jugurile din 
abataje au fost înlocuite cu semi- 
poligoane formate din doi seg
ment. tot din lemn recuperat. S-a 
economisit. de asemenea, pests 
20 m. de cherestea. Aceasta prin 
folosirea unui singur rînd de po- 
ditură, prin dublarea jumătăților 
de gronzaale la abatajele unde 
se prăbușește. Economii însemnate 
ș-au obținut și la consumul de 
exploziv șl capse.

Muncind cu însuflețire minerii 
sectorului I continuă să fie în 
fruntea întrecerii pe mină. Ei au 
extras în perioada 1—5 februarie 
367 tone de cărbune peste plan. 
Aj în același timp asigurate con
diții pentru realizarea și pe mai 
departe a unei producții ritmice 
In curînd vor intra în exploatare 
două abataj» de rezervă: un a- 
bataj frontal și un abataj cameră. 
In acest fel angajamentele colec
tivului au priiis viată, se înfăp
tuiesc.

DIN PRIMA LUNĂ A ANULUI

Un bilanț rodnic — îndemn spre noi înfăptuiri
Oaată cu primele zile ale nou

lui an, la mina Petrila a înce
put bătălia entuziastă pentru rea
lizarea sarcinilor de plan sporite 
și a angajamentelor pe care minerii 
petrilenl și le-au stabilit în între
cerea socialistă.

In urma unei ședințe a comite
tului de partid, în cadrul căreia 
au fost stabilite măsuri privind 
crearea condițiilor de muncă opti
me brigăzilor de mineri și inten
sificarea muncii politice în vederea 
realizării angajamentelor, atît în 
adunări generale ale organizațiilor 
de bază cît și cu prilejul convor
birilor avute de agitatori cu bri
găzile de mineri s-au purtat dis
cuții aprinse despre necesitatea 
realizării ritmice a planului de 
producție, despre posibilitățile fie
cărui loc de muncă in vederea 
sporirii producției de cărbune. 
Munca politică desfășurată de co
muniști, îndemnul lor însuflețitor 
au mobilizat minerii exploatării la 
obținerea unor succese cit mai 
însemnate în sporirea producției. 
Roadele acestei bătălii, acum, clnd 
minerii petrileni au încheiat prima 
lună a anului, sînt evidente. In
tr-un singur sector — sectorul

— spuneau unii după сэ citeau 
explicația la caricatură.

— Nu-i nimic, șă-i fie ca Învă
țătură de minte pentru ca în vii 
tor să nu ne mai facă de rușine
— completau alții.»

...Operativitate, îndeminare și 
preocupare față de îndeplinirea 
sarcinilor — iată calitățile colecti
vului postului utemist de control 
din secția mecanică a Uzinei de 
reparat utilaj minier din Petroșani.

Desfășurînd o vie activitate, co
lectivul postului, al cărui response 
hil , este tinărul Măciucă Florea, 
constituie un ajutor In munca or
ganizației de tineret din secție 

bază aduce o contribuție însemnată la 
buna desfășurare a procesului de
producție — spunea șeful secției, 
tov. ing. Sîrbu Soiroru.3.

Paralel cu popularizarea noului, 
a metodelor Înaintate de muncă, 
a tinerilor fruntași în producție, 
postul utemist de control are me
ritul de a readuce pe calea cea 
bună pe multi tineri care se mei 
abat do la regulile de disciplină- 
Exemple de acest fel rint Multe, 
printre cei care s-au Îndreptat In 
urma criticilor apărute la gazeta 
de perete numărîndu-se și tinerii 
Qlinovici Anatolie, Fișguș Dieter, 
Cerchez Iulm, Fabian’ Ioan și 
alții

Datorită activității sale rodnice, 
colectivul postului utemist de con
trol din secția mecanică și-э cîș- 
tigat aprecierea comitetului U.T.M. 
pe uzină, precum și a tinerilor din 
secție.

ANGAJA
(Umor* din pag. l-a]

tivul exploatării prevăd să se ex
tragă peste planul anual 6 500 zo
ne de cărbune și să se atingă o 
productivitate pe exploatare de 
1,210 tone/poșt, iar totodată să se 
realizeze pe baza reducerii prețu
lui de cost o economie de 625 000 
lei. Ce va trebui să facem pentru 
a realiza angajamentul luat la e- 
conomii ? Firește, in primul rînd 
să realizăm indicatorii prevăzut! 
la producție și productivitate, pre
cum și angajamentele luate. Dar 
în același timp se cere ca mine
rii noștri să îmbunătățească cali
tatea cărbunelui extras, să mani
feste mai mult spirit gospodăresc 
față de materiale — să reducă 
consumul specific de lemn și e- 
nergie. Iată ce trebuie făcut in 
această direcție. Mai întîi de toate 
să fie îndepliniți indicii prevăzut! 
în planul tehnic pentru extinde

III — roadele întrecerii pentru 
mai mult cărbune se întruchipea
ză în cantitatea de 1 670 tone de 
cărbune date pests plan. Acest bi
lanț reprezintă munca plină de «- 
lan, priceperea în organizarea 
muncii a minerilor din brigăzile 
conduse de comuniștii Laszlo Ște
fan, Cîșlaru Ioan, Bartoc losiL 
Furda Constantin, brigăzi care a*> 
trimis spre ziuă sute de tone căr
bune peste sarcinile de plan.

Ca multă însuflețire s-a desfă
șurat bătălia pentru mai янШ 
cărbune și în celelalte sectoare. Mi
nerii din abatajele in flgwă dte 
sectorul II au învins greutățile pe 
care le provoacă o intercalație de 
steri] de aproape un metru f^osi- 
me de-a lungul stratului de obtai
ns, reușind să extragă o cantitate 
de aproape 400 tone de cărbune 
de bună calitate peste plan. Este 
un succes semnificativ, mai ales 
dacă se are în vedere că secto
rul II a fost unicul pe mină care 
de luni de zile nu s-a încadrat 
în norma de calitate a producțisi. 
In fruntea luptei pentru sporirea 
producției șl îmbunătățirea calității 
ei pășesc brigăzile comuniștilor 
Buduroiu loan, fruntașă pe sector 
de mai multe luni, Munteanu Pe
tra și Lăpădatu Nicolae, ultimul 
primit de curînd în partid, cu care 
prilej a cerut să i se încredințeze 
conducerea unei brigăzi rămase în 
urmă. In prima lună după prelua
rea ei de către tînărul brigadier 
Lăpădatu, brigada a depășit pla
nul cu 140 tone dș cărbune.

Viteze sporite de avansare — 
iată obiectivul pe care și l-au fixat 
în noul an minerii din brigada co
munistului Mlhai Ștefan din sec
torul I. Realizările din prima lu
nă a anului dovedesc că obiecti
vul ests pe cale de a se realiza. 
Brigada atinge o viteză de avan
sare de peste 4 m.l. pe zi, reu
șind șă realizeze o depășire a 
planului cu 170 tone de cărbune 
pe luna ianuarie. Asemenea rea
lizări obțin și minerii din brigada 
lui Cucoș Gheorghe din același 
sector, precum și cei dfn -brigă
zile conduse de Karda Emeric, Ko
vacs Andrei și Tănase loan din 
sectorul IV și multe altele.

------------®,

Panoul inovatorilor fruntași 

INOVAȚII IMPORTANTE
De fa începutul anului, la cabi

netul tehnic al minei Lupenî au 
fost depuse cinci inovații. Dintre 
acestea de un deosebit interes se 
bucură cea prezentată de un co
lectiv din care fac parte, printre 
alții, inginerul Marinescu Ioan si 
maistrul mecanic Radu Vasile. 
Inovația poartă titlul „Modificarea 
armăturilor T.H.-6 și folosirea lor 
ca armături provizorii la săparea 
galeriei duble în vederea betonă- 
rii galeriei tip G.D.B.-3 precum și 
înlocuirea bandajelor de lemn cu 
bandaje metalice la aceleași lu
crări”. Aplicarea ei aduce o mare 
economie de lemn și influențează FRANCJSC VETRO

rea susținerii metalice. Din aba
taje să se extragă 190000 tone 
de cărbune cu armare metalică 
ier In galerii să se urmeze cu ar
mături de fier 3000 mJ. Trebuie 
să fie extinsă și mai mult susți
nerea mixtă în abatajele cameră. 
Tot pentru reducerea consumului 
de lemn și cherestea se va con
tinua urmărirea consumului ia a- 
cest materia] prin fișele limită. In 
plus de asta, conducerea exploa 
tării a luat hotărîrea de a acorda 
numai în situații extreme supli
mentări de plan la materialul 
lemnos cerute de sectoare.

Și la capitolul energie se cere 
să acționăm mai energic pentru 
reducerea consumului pe tona ex
trasă. Este de datoria energetfeu 
lui șef al exploatării să urmă
rească zilnic consumul de ener
gie, iar atunci cînd acesta înre
gistrează creșteri peste norma de 
consum admisă să ia măsuri o-

Dar, în prima lună a anului, 
roadele bătăliei pentru mai mult 
cărbune au fost hotărîte nu nu
mai în adîncurl, în lupta cu stra
iele de cărbune ci și, în lupta 
cu gerul ăi zăpada care au în
greunat activitatea exploatării. In 
fața acestor greutăți colectivul 
minei s-a ridicat ca un singur om, 
cu entuziasm și perseverență,. Iată 
doar cîteva fapte semnificative din 
munca acelora care deservesc sec
toarele productiv э ale minei, Mun
citorii sectorului VII transport, 
organizați pe echipe, ajutați de 
muncitorii din sectoarele XL V, 
de lucrătorii de la topografie, și 
serviciile administrative au efec
tuat peste 3 0Q0 ore de muncă vo
luntară la deszăpezirea liniilor fe
rate, la descărcarea materialului 
lenmos din vagoane și încărcarea 
lui în cărucioare de mină. Lăcă
tușul Tutuian Ilie a terminat o 
reparație prevăzută pentru două 
zile la o locomotivă subterană doar 
în 4 ore. Muncitorii de la haldă, 
au golit în fiecare schimb cite 
300 vagonete pentru a evita înghe
țarea vagonetelor, Brigăzile ute- 
miste de muncă patriotică create 
pentru perioada iernii în sectorul 
VII cpnduse de tinerii Motocea 
loan și Șuii Vasile au lucrat zil
nic după șut la repararea vagone
telor de mină, la întreținerea li
niilor ferate.

La mina Petrila, în timpul geru
lui din ianuarie, n-a înghețat nici 
un vagoneț de mină, utilajele au 
funcționat fără întrerupere, fără 
să provoace stagnări, minerii au 
fost aprovizionați la timp și în 
cantități suficiente cu material lem
nos — iată roadele muncitorilor 
de la transport, de la depozitul 
de lemne, ale meseriașilor de la 
sectorul electro-mecanic, ale par
ticipării efective și entuziaste a 
întregului colectiv al minei la bă
tălia pentru obținerea unor reali
zări cît mai însemnate pe frontul 
cărbunelui. Șl roadele acestei bă
tălii e semnificativă: depășirea 
planului de producție pe exploata
re în prima lună a anului cu 1.000 
tone de cărbune. Este un bilanț 
rodnic, însuflețitor spre noi în
făptuiri.

L DUBEK

pozitiv organizarea muncii în tim
pul săpării și betonăriL

O altă inovație interesantă și 
care face parte din planul tema
tic al minei este cea propusă de 
inginerul Popescu Ioan: „Armarea 
metalică cu armături TJL a suito
rilor pe coperișul stratului 3". A- 
plicarea ei aduce, de asemenea, 
economii de material lemnos. A- 
ceastă inovație este în curs de ex
perimentare la sectorul III al mi
nei.

Recent, ambele propuneri au 
fost acceptate de comisia de ino
vații a minei pentru a fi aplicate 
în producție.

perative pentru micșorarea consu
mului. Nu trebuie așteptat ptnă 
ia sfirșitul lunii fără a lua mă
suri. deoarece atunci în privința 
scăderii consumului de energie no 
ae mai poate face nimic decît ol 
înregistra șL» contabiliza. Mat 
multă grijă trebuie avută la in
troducerea în subteran a utilaje* 
lor miniere — de trans|»ort în 
special — cu acționare electrică. 
La locurile de muncă unde se dă 
producție mică să nu se introdu
că utilaje care consumă numai e- 
nergie dar nu pot fi utilizate la 
capacitate și deci nu-și justifică 
folosirea la aceste locuri de mun
că cu producții mici.

Gospodărind cu grijă materia
lele și energia, luptlnd insistent 
pentru reducerea cheltuielilor do 
producție, colectivul exploatării 
Lonea se va putea ridica la înăl
țimea angajamentului luat la e- 
conomii.

TELEGRAME
EXTERNE

întrevedere 
Kennedy-Carstens

WASHINGTON 7 (Agerpres).
La 6 februarie, președintele 

Kennedy a avut o întrevedere la 
Casa Albă cu Carl Carstens, se
cretar' de stat la Ministerul Afa
cerilor Externe al R.F. Germane 
care întreprinde o vizită la Was
hington. După cum transmite a- 
genția Associated Press, tratativele 
diplomatice pe care le poartă Cars
tens în capitala S.U.A. sînt încon
jurate de cel mai strict secret. 
Singura explicație oficială asupra 
acestor tratative — scrie Associa
ted Press — a fost dată de ofi
cialitățile S.U.A. care au subliniat 
că Carstens a fost trimis de gu
vernul de la Bonn în Statele Uni
te pentru a explica dedesubturile 
„tratatului de colaborare franco— 
vest-german' și poziția Bonn-ului 
In problema aderării Angliei la 
Piața comună.
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Creșterea vertiginoasă 
a costului vieții în Olanda

HAGA 7 (Agerpres).
In ultimii zece ani costul vieții 

In Olanda a crescut cu 30 la sută. 
Au crescut în mod deosebit chi
riile, taxele pentru serviciile co
munale. Au crescut prețurile la 
produsele alimentare și obiectele 
de primă necesitate. Biroul central 
olandez de planificare prevede 
perspective economice nefavorabile 
și pe anul 1963.

Contratorpiloare sud-coreene 
ia Saigon^

HANOI 7 (Agerpres).
Misiunea de legătură a înaltu

lui comandament al armatei popu
lare vietnameze a adresat Comi
siei Internaționale de supraveghe
re și control din Vietnam o scri
soare de protest împotriva sosirii 
la Saigon a două contratorpiloare 
sud-coreene.

Misiunea de legătură, anunță A- 
genția Vietnameză de Informații, 
consideră că sosirea acestor nave 
facs> parte din planurile americane 
care prevăd atragerea unora din 
aliații lor din Extremul Orient In
tr-un război nedeclarat în Vietna
mul de sud și reprezintă o încăl
care flagrantă a acordurilor de la 
Geneva din 1954.

—*=(•)»•—

In 1962 — 15 000 de soldați 
și funcționari ai administrației 
diemiste ou trecut de partea 

forțelor patriotice
HANOI 7 (Agerpres).
In anul care a trecut, în partea 

de sud a Vietnamului central au 
trecut de partea poporului luptă
tor aproximativ 15000 de soldați 
ai armatei sud-vietnameze și func
ționari ai administrației diemiste. 
Această cifră depășește aproape 
de două ori cifra din 1961.

Delegația S. U« A. 
la XMisei Miîei соіплтѵкіі 

celor 18 slate 
pentru dezarmare

WASHINGTON 7 (Agerpres).
Departamentul de Stat ai S.U.A 

a anunțat miercuri că delegația 
Statelor Unite la conferința comi
tetului celor 18 state pentru de
zarmare de la Geneva care iși va 
relua *lucrările la 12 februarie, va 
fi condusă de William C. Faster.

Foster, este președintele Agenției 
S.UA. pentru controlul armamen
telor și dezarmare și a participai 
la recentele tratative in problama 
dezarmării care a a avut loc la 
New York și Washington între 
reprezentanții sovietici, englezi și 
americani.

S.UA


4 STEAGUL ROȘU

despreUn film 
ziaristul 

John
american
Reed
(Agerpres).

din Petrogra- 
ședinței con- 
Internaționa- 

Moscova din

vestitei cărți

MOSCOVA 7 
TASS transmit э :

I Filmul documentar al regizorului 
sovietic Leonid Izakson intitulat 
„A meritat să fie făcut acest lucru. 
Jack!", despre ziaristul american 
John Reed, cuprinde secvențe de 
film descoperite la arhiva de fil
me și fotografii, din timpul de
monstrației din 1917 
dul revoluționar și a 
greșului al II-lea al 
lei Comuniste de la 
anul 1920.

John Reed, autorul
„10 zile, care au zguduit lumea" 
va apare 'în fața spectatorilor așa 
cum era, la tribuna improvizată 
din caroseria unui camion și Ia șe
dința congresului.

Baza filmului o constituie ca
di ele documentare și manuscri
sele reportajelor, articolelor și scri
sorilor lui Reed către Karl Hovy, 
redactor al revistei americane „Me
tropolitan".

Titlul filmului reproduce cuvin
tele lui Henry Winston rostite lin
gă zidul Kremlinului din Moscova, 
unde este înmormîntat Reed. Emi 
nentul militant al mișcării comu
niste din S.U.A. a spus „A meritat 
să fie făcut acest lucru, Jack (Așa 
îl numeau pe John Reed tovară
șii din partid). I

-=©=

Lucrările conferinței de solidaritate 
a popoarelor Asiei și Africii

Rezultatele Anului Geofizic 
Internațional

MOSHI 7 (Agerpres).
Cea de-a treia conferință de 

lidaritate a popoarelor Asiei 
Africii își continuă lucrările.

so
ți 
Ій 

ședința din dimineața zilei de 6
februarie au continuat să ia cuvin* 
tul conducători și reprezentanți ai 
delegațiilor. Intîmpinat cu vii a- 
plauze, delegatul Cubei revoluțio
nare, Jose Carrillo, a transmis свй' 
farinței un salut din parte* pe*- 
porului cuban.

Cuvîntarea reprezentantului C*a* 
bei revoluționare a fost întimpinltă 
cu entuziasm de participanții 
conferință și a fost întreruptă 
nenumărate ori prin aplauze.

Apoi a luat cuvîntul Mario

Andrade, reprezentantul Angolei 
luptătoare. El a vorbit despre in- 
Sctrerția armată eroică a poporului 
aagjâfez împotriva colonialiștilor 
portughezi, care sînt sprijiniți de 
(ârtto Я.А.Т.О,

L* șeffința de dimineață au mal 
“tot rirvtatul reprezentanți ai Re- 
ț іиВГк.н Guineea, Republicii Arabe 
Usflte, K<publicii Mali, Nigerului, 
Gufoeet Portugheze, Somaliei, Si
net, Y^flSenului, Zanzibarului, Re- 
рьМкЯ Sud-Africane și ai altor 
Wrf.

Cu aceasta ședințele plenare au 
"luat sfîrșit. In după amiaza zilei 
de 6 februarie și-au început acti
vitatea cele cinci comisii ale con
ferinței.

MOSCOVA 6 (Agerpres).
La Moscova și-a încheiat lucră

rile conferința consacrată rezulta
telor Anului Geofizic Internațio
nal. Specialiștii sovietici ,și-au ex
primat la conferință părere? că 
mantaua superioară este eteroge
nă și că aceste eterogenități sînt 
dispuse orizontal.

Geofizicienii afirmă 
corelația între cîmpul 
gravitațional, pe de
eterogenitatea mantalei superioare, 
pe de altă parte.

S-a subliniat că metodele șl a- 
paratajul folosite în laboratoarele 
moderne permit să se reconstituie 
tabloul care se prazintă în Pă- 
mînt la mare adîncime. Ca rezul
tat, se poate afirma de pe acum 
cu siguranță că adîncurile Pămîn- 
tului se compun din oxizi sau sub-

că există o 
magnetic și 

o parte, și

Statele Unite
un 
ani 
pe 

im-

mare adînci- 
realizat pro- 
scoarței. Pre- 

culese in 
regiuni

stanțe într-o stare cvasiomogenă 
specială cu o mare densitate.

La conferință s-a comunicat că 
a fosț descoperită o nouă varieta
te de cuarț. Oamenii de știință 
sovietici afirmă că această varie
tate se găsește la o 
me în Pămînt. S-au 
grese și în studierea 
lucrînd materialele
cursul A.G.I. în diferite 
ale globului pămîntesc, specialiștii 
sovietici au identificat unde cons
tante în mișcarea scoarței. Din ă- 
ceasta ei desprind concluzia că 
mișcarea scoarței este guvernată 
de legități bine stabilite.

La conferință s-a dovedit în mod 
definitiv să sub raportul grosimii 
scoarței, al caracterului reliefului 
de sub gheată, Antarctida este un 
continent.

©------------

NEW YORK, 
au sărbătorit 
jubileu 
de la 
venit, 
pozite 
nate, 
cești ani intr-o grea povară pentru 
oamenii muncii americani, cres- 
cînd de 50 de ori.

ta 6 februarie 
suis-generis : 50 de 

introducerea impozitelor 
Dacă la început aceste
constituiau sume neînsem- 

ele s-au transformat în a-

BAKU. — In anul 1962 au in
trat în funcțiune în Azerbaidjan 
peste 100 de obiective industriale. 
Oamenii muncii au primit 15 000 
de locuințe noi. Anul acesta 
volumul lucrărilor de construcție 
și montaj va crește cu 25 la 
sută, iar al construcțiilor de 
locuințe cu 30 la sută.

mobil. In luna ianuarie, potrivit 
datelor publicate la Tokio, pe șo- 
selele țării și-au găsit moartea pes
te 1 000 de persoane.

— Junta militară sud-co- 
a anunțat la 6 februarie 

remaniere ministerială, du- 
o alta a fost făcută abia 
trecută. In cadrul noii re- 
cei trei miniștri care se 

de problemele economice 
înlocuiți, fiind făcuți „răs- 

de situația economică

SEUL, 
reeană 
o nouă 
pă ce 
vinerea 
manieri, 
ocupau 
au fost
punzători 
dezastruoasă și în special de faptul 
că nu au luat măsuri menite să 
împiedice creșterea prețurilor".

In sprijinul normalizării situafiei 
din Berlinul occidental

7 (A-

a Ber- 
al in

Consfruefia canalului 
Amu-Daria-Zerayșan

TAȘKET 7 (Agerpres).
După cum anunță TASS, guver

nul sovietic a adoptat hotărîrea 
construirii canalului Amu-Buhara. 
Canalul va uni din nou Amu-Daria 
cu rîul Zeravșan, ale cărui ape 
s-au pierdut în nisipurile Uzbekis- | 
lanului. EI va fi construit pe o dis
tanță de 160 km.

Noua construcție de 
sudul Uzbekistanului va 
1,5 miliarde metri cubi 
Amu-Daria, fapt care 
irigarea a 24 000 ha și
coltei de bumbac în regiunea oazei 
Buhara cu 500 000 chintale.

' Construcția canalului Amu-Daria 
-Zeravșan va fi terminată în anul 
1964.

LONDRA. — 39 000 de munci
tori din transportul cu autobuze 
din Londra
Tratativele 

sindicatului 
porturi și
Direcției transporturilor 
n-au dus pînă acum la 
zultat.

cer majorarea salariilor, 
dintre reprezentanții 

muncitorilor din trans- 
necalificați și membrii 

din Londra 
nici un re-

democratice

irigație din 
primi anual 
de apă din 
va permite 
mărirea re-

TOKIO. — Forțele 
ale orașului Hoya (Prefectura To
kio) au repurtat o mare victorie 
în recentele alegeri municipale 
— mai mult de o jumătate din ce
le 26 de mandate de deputați au 
fost obținute de candidați! frontu
lui democrat. Partidul Comunist 
din Japonia a obținut trei loeuri 
în Consiliul municipal al orașului, 
iar partidul socialist nouă locuri.

TOKIO. — Peste 30 de persoane 
își pierd zilnie viața în Japonia 
din cauza accidentelor de auto-
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TOKIO. — Federația japoneză 
a docherilor, care grupează 18 000 
de oameni, a cerut Ministerului 
Muncii majorarea, salariilor și îm
bunătățirea condițiilor de muncă.

Muncitorii portuari japonezi au 
declarat că dacă revendicările lor 
nu vor fi satisfăcute ei vor începe 
la 20 februarie grevă pe termen 
nedeterminat.

BERLINUL OCCIDENTAL 
gerpres).

Situația actuală anormală 
linului occidental ca focar
cordării internaționale provoacă o 
neliniște crescîndă în rîndurile 
populației cu vederi democratice 
a acestui oraș.

Acest lucru îl demonstrează, în
tre altele, seminarul de două zile 
care are loc aici pe tema „Berli
nul și Organizația Națiunilor Uni
te" organizat de conducerea or
ganizațiilor studențești locale. La 
el au participat fruntași ai vieții 
publice și ai presei.

Ideea dominantă a seminarului 
a fost tă locuitorii Berlinului oc
cidental nu mai pot sta deoparte 
Cînd e vorba de rezolvarea proble
mei Berlinului occidental, 
buie să-și aducă aportul 
înainteze propuneri proprii 
tate spre normalizarea situației din 
oraș.

proble- 
Ei tre- 
lor, să 
îndrep-

СПЕШИ WISCftRII PRRTIZBHILOR PICII DIH FMffl
PARIS (Agerpres).
Mișcarea partizanilor păcii din 

Franța a adresat o nouă chemare 
tuturor comitetelor locale și con
siliilor departamentale de a inten
sifica lupta pentru dezarmare, de a 
obține promovarea de către guvern 
a unei politici cu adevărat depen
dente, corespunzătoare intereselor 
naționale și îndreptată spre coexis
tența pașnică și dezarmarea gene
rală și totală.

In chemare se subliniază că refu
zul guvernului francez de a parti
cipa la orice consfătuiri internațio
nale asupra dezarmării generale și 
totale și cu privire la încetarea tu
turor experiențelor nucleare, pre
cum și lipsa sa de dorință de a ține 
seama de acordurile de acest gen, 
în cazul cînd ele vor fi realizate, 
împiedică încetarea experimentării 
armei atomice în întreaga lume 
realizarea unui acord cu privire 
dezarmarea generală și totală.

și 
la
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Bogățiile furate de familia Trujillo 
descoperite la Paris

lo, fiul acestuia, Ramfis, a îmbar
cat toate bogățiile familiei pe un 
iaht aparținînd statului dominican, 
inclusiv 400 milioane de franci 
francezi în lingouri de aur.

In legătură cu aceasta ambasa
da Republicii Dominicane din Paris 
a înaintat o plîngere poliției fran
ceze în care subliniază că în a- 
ceste lăzi se află „o însemnată 
parte a patrimoniului artistic al 
tării".

PARIS 7 (Agerpres).
Poliția pariziană a reținut pe 

aeroportul Orly doi cetățeni domi
nicani, avînd legături cu familia 
fostului dictator al Republicii Do
minicane, Rafael Trujillo, în legă
tură cu „misterul" a 800 de metri 
cubi de lăzi și baloturi sosite anul 
trecut din Santo Domingo și care 
au fost depozitate în trei mari 
antrepozite din împrejurimile ca
pitalei franceze. Este vorba de 
Leon Esteves, ginerele lui Rafăel 
Trujillo și de un prieten al său, 
Santana care, potrivit relatărilor 
agenției France Presse, au recu
noscut la primul interogatoriu că 
în aceste lăzi, introduse anul tre
cut în Franța ca „valize diploma
tice" se află averea uriașă pe 
care familia dictatorului Trujillo a 
sustras-o din Republica Dominica
nă.

Agenția France Presse transmite 
că specialiștii evaluează la suma 
fabuloasă de patru miliarde 
franci francezi noi totalul bogă
țiilor acumulate 
minican.

S-a descoperit
dună asasinarea

de dictatorul do-

că, la cîteva luni 
lui Rafael Trujil-

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA Petroșani; Str. Republicii or. 56 Tel. interurbaa 322, automat 269.

Participanții la discuții au ară
tat că în rezolvarea problemei 
Berlinului occidental trebuie să șe 
pornească de la necesitatea de Л' 
se schimba situația actuală anor
mală. In legătură cu aceasta, mu Iți 
dintre cei care au luat cuvintul 
au citat cuvintele lui N. S. Hruș- 
ciov despre 
cidental ar 
a păcii.

faptul că Berlinul ос- 
putea deveni o punte
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ilutia Ereoimeatelor 
«io lungo

LEOPOLDVILLE 7 (Agerpres).
Agențiile occidentale de presă 

transmit că Ia 6 februarie un grup 
de ofițeri superiori ai jandarmeriei 
katangheze au depus la Leopold
ville jurămîntul în fața președin
telui Kasavubu. Potrivit agențiilor 
menționate, aceasta ar marca in
tegrarea! jandarmeriei katangheze 
în forțele armate ale guvernului ' 
central. Cu toate acestea, rămîne 
încă de văzut dacă actul formal 
al depunerii jurămintului, care a 
fost și așa acceptat după îndelungi 
ezitări și sub presiunea autorită
ților O.N.U. de către așa-numitul 
șef al jandarmeriei, Norbert Moke, 
reprezintă cu adevărat renunțarea 
la scopurile secesioniste. Dealtfel, 
chiar la 
mîntului, 
insignele 
cele ale 
leze.

Pe de 
Chombe
marți seara Katanga a sosit în
tr-o mică localitate din Angola 
situată în apropiere de granița Jța- 
tangheză. Scopul vizitei lui Chom
be în Angola, relatat de agenda 
France Presse, a fost de a controla 
transferul unor importante rezerve 
de valută din Kolwezi puțin îna* 
inie de intrarea forțelor O.N.U. în 
acest oraș. In afară da aceasta, 
însă, Chombe a căutat firește să 
ia legătură cu unitățile de merce
nari care s-au refugiat în Angola 
în urma acțiunilor forțelor O.N.U. 
Din Angola Chombe s-a reîntors ul
terior în Rhodesia de unde se aș
teaptă să plece în Europa occi
dentală în cursul zilei de vineri.

ceremonia depunerii jură- 
ofițerii katanghezi purtau 
armatei katangheze și nu 
armatei naționale congo-

alta parte se anunță că 
care a părăsit în secret

Acopd militap fpanco-spaniol
PARIS 7 (Agerpres).
La 6 februarie s-au încheiat la 

Madrid tratativele dintre generalul 
Ailleret, șeful statului major gene
ral al forțelor armate franceze și 
generalul 
statului 1

După 
agenției 
Ailleret 
examinat 
strategic 

Mediterane și Oceanului Atlantic, 
care interesează ambele părții. A 
devenit cunoscut că experții mili

i Munos Grandes, șeful 
major al armatei spaniole, 
cum rezultă din relatările 
France Presse, generalii 
și Munos Grandes au 
problemele cu caracter 
privind regiunile Mării

tari spanioli și francezi lucrează 
la alcătuirea programului unor ma
nevre comune. Se prevede că în 
1963 flotele navale ale celor două 
țări vor participa de patru ori ia 
manevre. Manevrele comune ale 
unităților armatelor franceză și 
spaniolă vor avea loc la începutul 
anului 1964. Nu este exclusă re
alizarea unui acord cu privire la 
folosirea de cărte forțele armate 
franceze a porturilor și aerodro
murilor din Spania. Forțele armate 
franchiste vor primi în schimb 
dreptul de a folosi baze franceze.
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