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Spre noi succese In producție, 
pentru economii lot mai marl I

Pe băncile școlilor 
de calificare

I
4

In aceste zile, minerii de la * 
toate exploatările își intensifi- J 
că munca pentru a atinge încă * 
în cursul acestei luni capacita- • 
tea de producție prevăzută« 
pentru prima lună din 1961. J 

La majoritatea exploatărilor, 
în ultimele zile s-au obținut 
însemnate succese în crește
rea productivității muncii și 
prin aista importante cantități 

i e-

4

♦ 

i!
4

f♦
4
4
4
f
I
♦ . .. .. _____ ______

Îde cărbune cocsificabil și 
r nergetic peste plani
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înainte de termen
In fiecare lună 

din acest an, co
lectivele 
sectoare 
ploatări 
și-au 
simțitor
de plan. Ca нг- 

află acum în situa-

unor 
și ex- 
miniere 
depășit 

sarcinile

mare, ele se
ția de a extrage primele canti
tăți de cărbune în contul lunii 
decembrie. Așa de exemplu, mi
nerii sectorului III de la mina 
Petrila, care au extras în zece 
luni din acest an mai bina de 

8.690 tone de cărbune peste plan, 
dau în aceste zile cărbune în 
contul lunii decembrie. La fel 
procedează și minerii de la sec
torul I Vulcan, de la sectorul 11 
Petrila, sectorul III Lupeni și 
sectorul III Vulcan. Frontaliștii 
sectorului III Lupeni au extras 
în zece luni peste 14.780 tone 
de cărbune cocsificabil peste 
plan ~-------“ *

Cinstind prin muncă însufle
țită recentele conferințe de partid 
minerii exploatărilor Petrila și 
Vulcan au putut raporta că din 
abatajele lor au scos recent ulti
mele cantități de cărbune pre
văzute în planul pe luna noiem
brie.

ces : toate brigăzile din abataje 
și-au îndeplinit și depășit sar
cinile de olan. încurajați de a- 
cest fapt, în primele 10 zile din 
noiembrie tehnicienii de aici 
s-au ocupat mai activ de ajuto
rarea brigăzilor de mineri. Re
zultatul : din nou toate brigă
zile și-au depășit planul deca
dal. La abatajele unde muncesc 
brigăzile conduse de Kando Ni- 
colae, Baciu Grigore, Enache 
Chiriță, Belu Sabin, productivi
tatea obținută în această peri
oadă depășește 6,110 tone pe 
post. In general pe sector nici o 
brigadă de mineri iîu a extras 
mai puțin de 50 tone de cărbune 
peste prevederile de plan. Tre
buie arătat că‘ deși au avut de 
întîmpinat o seamă de greutăți 
în muncă, riiinerii din brigada 
condusă de Tereny Ludovic și-au 
îndeplinit sarcinile de plan în 
primele 5—6 zile de muncă din 
noiembrie.

Ridicarea calificării constituie 
una din principalele condiții 
pentru îndeplinirea cu succes a 
sarcinilor economice ale planu
lui de șase ani. La mina Uri- 
cani brigadierii membri și can
didați de partid urmăresc în
deaproape modul în care mun
citorii din brigăzile lor își ridi
că nivelul de calificare. Briga
dierii comuniști Hrițcan Vasile, 
Cîrciumaru Vasile, Teodorescu 
Stancu și mulți alții își îndrumă 
ortacii necalificați spre a urma 
cu regularitate cursurile școlii 
miniere.

Ca 
pâri, 
acest 
niere 
este 
mineri, 20 
tivă.

In toate 
iau măsuri , 
rile seriei următoare a școlii de 
calificare să fie înscriși un nu
măr mult sporit de mineri și 
muncitori subterani.

urmare a acestei preocu- 
cea de a doua serie din 
an a cursurilor școlii mi- 
de pe lîngă mina Uricanî 
frecventată de 40 ajutori 

mecanici de locomo-

sectoarele minei se 
pentru ca la cursu-

Anul acesta în Valea Jiului au fost predate. în folosință 400 
de apartamente noi iar alte 284 apartamente sînt finisate, ur- 
mînd a fi predate în scurt timp.

IN CLFȘEU: Noi blocuri pentru minerii din Lupeni,
• ________

La atelierul de reparații al Uzinei electrice Vulcan, tînărui 
lacob Iosif este cunoscut ca un activ inovator. Ultima sa înovar 
ție este un dispozitiv de sudat cap la cap benzile de fierăs-; 
trău. IN CLIȘEUL NQSTRU: Inovatorul lacob Iosif prezintă 
dispozitivul conceput și confecționat de el.

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

Astăzi mai mult decît ieri, 
mîine mai bine ca azi...

Pentru calitate bună — 
aproape 750.000 lei 

bonificații
Minerii exploatărilor care tri

mit cărbunele la preparația Pe
trila s-au convins de-a lungul 
lunilor că trimițînd acest cărbu
ne cu mai puțin șist în el, bene
ficiază de importante bonificații 
aducătoare de mari economii la 
prețul de cost. In luna trecută, 
minerii de la Petrila au livrat 
preparației cărbune cu un con
ținut de cenușă mai scăzut cu 
0,4 la sută, cu procentul de umi
ditate mai redus cu. 1,9 la sută 
Cărbunele petrilenilor a avut de 
asemenea granulația cu 5,5 la 
sută mai bună decît cea planifi
cată. Pentru acestea minerii pe- 
trileni au obținut economii prin 
bonificațiile primite în valoare 
de 409.237 lei. Au beneficiat de 
bonificații pentru calitate în va
loare de 238.666 lei și minerii 
de la Aninoasa, iar cei de la Lo- 
nea de o bonificație de 63.521 
lei. O parte din cărbunele extras 
la Vulcan se spală și sortează 
la preparația Petrila. In octom
brie tot cărbunele trimis de la 
Vulcan a fost de calitate cores
punzătoare Pentru faptul că 
procentul de umiditate a fost cu 
0,8 la sută sub cel stabilit, bo
nificația primită se ridică la pes
te 28.000 lei. In total, pe oc
tombrie colectivele minelor Lo- 
nea, Petrila, Aninoasa, Vulcan 
au beneficiat de bonificații de 
aproape 750.000 lei.

Nici o brigadă si >» plan I
Printre alte rezultate de sea

mă obținute în luna octombrie, 
colectivul sectorului III de la 
Petrila a repurtat un mare suc-

La toate frontalele și preaba- 
tajele din sectorul II al minei 
Lupeni, ori unde ai merge, vezi 
des'fășurîndu-se 
lupta pentru cît mai mult căr

bune cocsificabil. In schimburile 
de tăiere, craterele abia pridi
desc să ducă bogăția de cărbu
ne. La punctele de încărcare va
gonetarii cer tot mai multe goa
le. Zilnic pe 

graficul de pro
ducție al secto
rului cantitatea 
de cărbune dată 
peste plan creș
te, crește mereu. Acum a ajuns 
la peste 1800 tone de cărbune 
peste plan Și doar n-au trecut 
decît vreo cîteva zile din no
iembrie.

...Deunăzi în biroul său șeful 
de sector Ing. Opriș Dumitru 
discuta aprins cu cîțiva tehni
cieni și brigadieri. Erau acolo

cu intensitate

tte

In fiecare lună 1.800.000 — 2.000.000 lei economii I

Colectivul de la ILILU.M.P. își va îndeplini
La Uzina de reparat utilaj mi

nier din Petroșani ,se confecțio
nează piese de schimb, stîlpi de 
abataj, armături de fier, repa
rații de utilaje pentru exploa
tările noastre miniere.

Spre deosebire de a-lți ani, în 
acest an colectivul uzinei a con
fecționat o seamă de utilaje mi
niere importante. Așa sînt de 
pildă mașina de acționare a fu- 
nicularulni 4—5 de la, mina Lu
peni și 5 ventilatoare de 2500 
m.c. aer pe minut. De aseme
nea. este în curs de terminare 
o linie completă de brichetare.

Trebuie subliniat 
primele 3 luni ale 
vitatea economică a 
s-a desfășurat sub 
Planul la producția 
globală a fost neîndeplinit. De 
asemenea, productivitatea mun
cii a fost mai mică decît cea 
fixată. Toate acestea ca și chel
tuielile mari de regie efectuate 
au dus la o depășire 
de cost pe întreaga 
1.477.000 lei.

Desigur că această 
dat de gîndit . serios 
uzinei, comuniștilor 
„Trebuie să facem, o cotitură în 
întreagă noastră > activitate" — 
și-au spus ei.

Conducerea uzinei a luat în 
acest sens o seamă de măsuri 
tehnico-organizatorice menite să 
ducă la o îmbunătățire substan-

însă că în 
anului acti-
U.R.U.M P. 
posibilități.

marfă și

a prețului 
uzină de

situație a 
conducerii • 

de aici.

angajamentul 
țială a procesului de producție 
și a activității economice. S-a 
pus astfel un accent deosebit pe 
revizuirea procesului tehnologic 
și îmbunătățirea organizării pro
ducției la unele sortimente care 
au o pondere mare în planul u- 
zinei. La confecționarea stîlpi- 
lor de abataj., de exemplu, a fost 
introdusă sudura automată și 
presarea în matrițe - închise a 
unor piese din ansamblul de 
strîngere. Ca urmare a acestui 
fapt timpul de execuție al fie
cărui stîlp de abataj se reduce 
cu circa 50 la sută, obținîndu-se 
însemnate economii. De aseme
nea a început confecționarea 
unui nou tip de armături pentru 
galerii de tipul Т.Н. Pentru a- 
ceasta a fost adaptată o mașină 
de curbat profile. Și ca să poată 
obține randamente tot mai mari 
construcția noii mașini a fost pe 
parcurs îmbunătățită simțitor.

In scopul încălzirii armături
lor din șine de cale ferată a 
mai fost construit un cuptor ca
re funcționează în paralel cu 
vechiul cuptor.

Pe lîngă toate acestea s-a a- 
cordat o mai mare atenție re
ducerii . rebuturilor și reducerii 
consumului de energie electrică.

Pe baza noilor măsuri, apli
cate s-a reușit ca procesul de 

producție și activitatea economi
că la U.R.U.M.P. să pornească

pe un drum bun. Astfel, în tri
mestrul II producția globală* a 
fost depășită cu .peste 15 la sută, 
iar productivitatea muncii a .cu
noscut o creștere de circa 20 
lă sută. Realizări însemnate an 
fost-obținute și în cursul trimes
trului III.

Creșterea substanțială * a pro
ductivității muncii, îmbunătăți
rea calității -produselor și* redu
cerea consumurilor specifice' au 
dus. în acest timp, la realizarea 
de, însemnate economii la prețul 
de .cost. Bunăoară în trimestrul 
11 pe întreaga uzină s-a făcut 
o economie la prețul de cost de 
768.000 lei, iar, în trimestrul III 
de 538.000 lei.

In. ulimele .două trimestre co
lectivul uzinei a. făcut o econo
mie totală de . 1.306.000 lei, re- 
cuperînd aproape în întregime 
depășirea de 1.477.000 lei la pre
țul de cost înregistrată în pri
mul trimestru. -

In prezent la U.R.U.M.P. sînt 
create toate condițiile atît pentru 
recuperarea minusului de 171.000 
lei cît și pentru realizarea an
gajamentului anual privind ob
ținerea unei economii suplimen
tare de 240.000 lei. Acest lucru 
îl arată realizările înregistrate 
în ultima vreme cît și hotărîrea 
întregului colectiv al uzinei de 
a-și respecta angajamentele 
luate!

C. MATEESCU

tovarășii Prohaszka Eugen, Fa
tes cu Dumitru, Năpău Vasile, 
ing. Stănescu Ilie, brigadierii 
Nagy Andrei, Popa loan, cîțiva 
mineri. Un adevărat raport die 
producție.

— Știți că în luna octombrie 
noi am dat 1200 tone de cărbu
ne peste plan — le spunea ingi
nerul — adică cu 200 tone peste 

angajament. A- 
cum, abatajele 
sînt toate în 
plin; Ne depășim 
zilnic planul de 
producție. Noi

ne-am angajat să dăm peste plan 
pînă la sfîrșitul anului cel puțin 
7200 tone cărbune. Eu am so
cotit că în noiembrie putem scoa
te cel puțin 3500 tone peste 
plan. Ce părere aveți?

Oamenii s-au sfătuit îndelung, 
au chibzuit munca în fiecare a- 
bataj, apoi din nou au socotit și 
au ajurfs la altă concluzie: în 
noiembrie se pot da peste plan 
4000 tone de cărbune.

...La începutul lunii octom
brie la sector a avut loc o adu-

GH. DUMITRESCU

(Continuare în pag. 3-a)

Cărbunele merge... 
dar pregătirile?

In prima decadă din;noiem
brie* toate colectivele exploată
rilor. și cele din majoritatea 

sectoarelor miniere și-au între
cut cu mult sarcinile, de .plan. 

. Ea cele mai multe , exploatări 
s-a atins deja nivelul p.roduc- 
ției cerute pentru ianuarie 

.1961. Aceasta constituie o lau
dă pentru mineri.

. Mai puțin lăudabile sînt însă 
rezultatele obținute la lucrările 
de pregătiri. Practic vorbind), 

, îp decada întîia nici o exploa- 
5 . tare, nu șî-a realizat planul , la
< săpări. Pe combinat există , un 
(’minus de 87 m. 1. galerie! A- 
ț ceasta, stare de lucruri, ■ neplă-
< cută, provine din slaba atenție 
ț care s-a
( Chiar la combinat a încetat să 
' se mai urmărească avansările
< „așa zise rapide" !
< hste absolut necesar ca în 
; perioada care a mai rămas din 
j noiembrie să fie luate măsuri 
j operative, concrete și eficace 
2 pentru recuperarea rămînerii 
5 în urmă și realizarea planului 
ț la pregătiri, garanția creșterii 
J viitoare a capacităților de pro- 
j ducție I » J 4

1

acordat, pregătirilor. >

G. D.
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STEAGUL R©șe

Rldicâru eaHUtâFti йнсгМвг —
v atenlic

Nu cu multă vreme în urmă 
în sectorul I al minei Vulcan a 
fost constituită o nouă brigadă 
de tineret. Din brigadă fac parte 
numai tineri dintre care nici 
unul nu depășește 27 de ani.

La început, brigada a întîmpi- 
nat unele greutăți.

— Sînt toți tineri, trebuie să-i 
ajutăm,, s-a luat hotărirea în bi
roul organizației U.T.M.

Tovarășii din biroul U.T.M. au 
stat de vorbă cu întreaga bri
gadă. S-a stabilit ajutorul ce ur
ma să fie acordat brigăzii, nece
sitatea ca toți membrii brigăzii 
să lucreze disciplinat. Dar bri
gada celor tineri tot nu reușea 
încă să muncească așa cum tre
buie. In abataj nu se ducea lipsă 
de goale și materiale, și nici în
drumarea tehnicienilor nu lip
sea. Brigada „șchiopăta" totuși. 
La întrebarea „de ce“, tehnicie
nii au răspuns: slaba calificare 
a membrilor brigăzii.

Să luăm de pildă schimbul 
condus de Ghiță Gheorghe. Șe
ful de schimb e un tînăr harnic. 
Totuși schimbul lui dă un ran
dament scăzut, timpul de lucru, 
din cauza slabei organizări a 
muncii, nu se folosește din plin. 
'Aceasta dovedește că șeful de 
schimb nu este încă stăpîn pe 
meserie. Și acest lucru se poate 
imputa și altor tineri din bri
gadă. In afairă de șeful de bri
gadă și șefii de schimb dintre 
ceilalți membri ai brigăzi nici 
unul nu are încă o calificare co
respunzătoare, nu a urmat și 
nici nu urmează școala de cali
ficare.

Iată deci, cit de necesar e ca 
organizația U.T.M. să acorde o 
atenție deosebită ridicării califi
cării tinerilor din brigadă.

In sectorul I al minei Vulcan 
lucrează mulți tineri cu o înaltă 
calificare profesională. Negruț 
Constantin, Zaharia Constantin, 
Cucu Dumitru, Nicoară Alexan
dru, Moraru Nicolae, Săbău Du
mitru și alții, prin preocuparea 
lor continuă de a-și ridica cu
noștințele profesionale, au deye-

*

SUSȚINEREA METALICĂ
Reducerea consumului specific 

de material lemnos dfe la 53 mc. 
— cît a fost în 1959 — la 35 
m c. pe mia de tone de cărbune 
pînă la sfîrșitul șesenalului, este 
una din principalele obiective 
puse de directivele celui de-al 
Ш-lea Congres al P.M.R. în 
fața industriei carbonifere.

Cea mai importantă cale pen
tru reducerea consumului speci
fic de lemn este extinderea ar
mării în fier.

Susținerea metalică în abataje 
se folosește tot mai larg deoa
rece este recuperabilă și mobilă. 
Prin faptul că aceleași armături 
se folosesc de mai multe ori, ar
marea metalică prezintă un ma
re avantaj față dte susținerea în 
lemn. De exemplu, stîlpul meta
lic poate fi folosit, prin mutare, 
pînă la 150 ori și chiar mai mult, 
pe cînd stîlpul de lemn se folo
sește cel mult de 2—3 ori. Ast
fel, cu toate că inițial este mai 
scumpă, susținerea metalică re
vine pînă la urmă mai ieftină 
decît cea de lemn.

Susținerea metalică poate să 
suporte o presiune a rocilor 

mult mai mare decît cea de lemn. 
De aceea, densitatea susținerii 
cu stîlpi metalici, în condiții e- 
gale, este mai mică decît densi
tatea susținerii în lemn. In com
parație cu cea de lemn, susține
rea metalică este preferabilă 

’deoarece poate fi adaptată la

acos«Miâ
nit mineri de frunte, cadre de 
nădejde ale sectorului. Dar pe 
lingă aceștia sînt peste 70 de 
tineri, care insă nu sînt califi
cați. Care a fost preocuparea or
ganizației U.T.M. pentru a asi
gura ridicarea calificării tineri
lor din sector?

O parte a tinerilor urmează 
cursurile școlii de mineri. Orga
nizația U.T.M. putea stimula 

munca acestora pentru însușirea 
meseriei de mineri urmărind fe
lul cum participă la cursurile 
școlii, cum învață.

O asemenea preocupare Insă 
nu a existat pînă acum. Biroul 
U.T.M. știe doar că în sector 
sînt... peste 20 tineri — care ur
mează cursurile școlii de califi
care. Și atit. Cazul unor tineri, 
cum este Anastasie Petru, care 
a lipsit timp de două săptămîni 
de Ia cursurile școlii, nu a fost 
luat în discuția organizației 
U.T.M. Iar față de ceilalți ti

neri necalificați, care nu urmea
ză cursurile școlii, de aseme
nea nu a existat o preocupare 
Doar în recenta adunare gene
rală de dare de seamă și alegeri 
a organizației U.T.M. din sec
tor s-a hotărît înființarea a două 
cursuri de ridicare a calificării 
profesionale a tinerilor. Organi
zării acestor cursuri, într-un 
timp ciît mai scurt, trebuie acor
dată toată atenția atit de biroul 
U.T.M. cît și de conducerea sec
torului.

Ridicarea calificării profesio
nale a tinerilor este o problemă 
imperioasă impusă de sarcinile 
sporite ce revin sectorului în a- 
nul 1961. In prezent din totalul 
tinerilor dini sector jumătate nu 
au încă o calificare corespun
zătoare. Pe anul viitor, sectorul 
are nevoie de un efectiv dublu, 
față de cel prezent, de muncitori 
calificați. Deci este necesar gă
sirea unor forme cît mai eficace 
pentru ridicarea calificării pro
fesionale a tinerilor și aceasta 
trebuie să devină o preocupare 
de seamă a cadrelor tehnice ale 
sectorului și mai ales a organi
zației U.T.M.

D. IVANESCU

grosimi variabile ale stratului. 
Afară de aceasta, susținerea 
metalică este mult mai conve
nabilă și mai sigură la dirijarea 
presiunii rocilor decît susținerea 
în lemn.

In lucrările miniere orizontale 
principale și de pregătire sus
ținerea metalică reprezintă cel 
mai bun înlocuitor al lemnului.

Susținerea metalică se împar
te : în cazul unui tavan drept — 
în cadre, în cazul1 unui tavan 
boltit — în elemente de susți
nere în formă de arc, iar în ca
zul unui profil circular — în 
cuvelaje.

In abataje, susținerea meta- ' 
lică se aplică în formă de stîlpi, 
stive și scuturi. Stîlpii metalici 
se folosesc cu grinzi de lemn 
sau metalice și cu bandaje. Este 
folosită de asemenea susținerea 
în orgă cu stîlpi metalici.

Folosirea stivelor metalice a 
început die curînd. Aceste stive 
s-au dovedit foarte raționale în 
condiții corespunzătoare, la diri
jarea presiunii rocilor.

Susținerea cu scut a fost in
ventată în Uniunea Sovietică. 
Această susținere este -folosită 
efectiv la înclinări foarte mari. 
La noi în țară, susținerea me
talică este folosită pînă acum 
inai mult în abataje. Abatajele 
cu front lung din Valea Jiului 
se susțin cu stîlpi metalici care

BRIGADIERI Al MUNCII PATRIOTICE

Brigada utemistă de muncă patriotică de la sectorul VI al 
minei Aninoasa a obținut rezultate frumoase în colectarea fie
rului vechi. Recent, tinerii membri ai acestei brigăzi au colectat 
în cinstea alegerilor U.T.M. 4.000 kg. fier vechi.

IN CLIȘEU: Tinerii brigadieri ai muncii patriotice din sec
torul VI, printre care tov. Dediu Pavel, Demen Petru, Scurtu loan 
fac bilanțul unei acțiuni de muncă patriotică împreună cu 
tov. Mircescu Nicolae, secretarul

— Uite de ce te-am chemat 
loji. Am stat de vorbă cu to
varășul inginer șef Cocotă și 
mi-a spus că sînt vagoane la 
preparație Avem neapărată ne
voie de forțele tineretului pen
tru a încărca cărbunele de la 
stocul de avarii. Și asta în cî
teva după-amiezi...

Iosif Puncs, tînărul lăcătuș, 
secretarul organizației de bază 
U.T.M. de la atelierul electro
mecanic al minei Aninoasa își 
șterse mîinile unse de ulei, își 
dădu basca pe ceafă și răspunse:

— E încurcată situația tova
rășe secretar.

Mircescu Nicolae, secretarul 
comitetului U.T.M. pe mină îl 
privi întrebător. Niciodată loji 
nu La dat un asemenea răspuns 
cînd a fost solicitat la vreo ac
țiune

— încurcată. Ascultă ce-ți 
spun — continuă losif Puncs. 

sînt răpiți și deplasați odată 
eu avansarea frontului.

Stîlpii metalici trebuie să aibă 
la o greutate mică, o rezistență 
și o stabilitate mare; să fie din 
punct de vedere constructiv cît 
mai simple și fără piese mărun
te; să fie ușor adaptabili la o 
grosime variabilă a stratului; să 
admită eliberarea ușoară de sub 
presiune, să aibă un cost inițial 
redus. De asemenea stîlpii me
talici trebuie să aibă elasticita
tea corespunzătoare metodei a- 
daptate pentru dirijarea presiu
nii rocilor.

Se cunosc multe tipuri de con
strucții de stîlpi metalici și me
reu se fac noi propuneri. Există 
stîlpi metalici întregi și compuși 
Stîlpii întregi sînt rigizi și se 
aplică la o grosime constantă a 
stratului. Cei compuși au o par
te metalică iar cealaltă de lemn. 
Aceștia sînt adaptabili la gro
simi variabile ale stratului. Două 
părți de bază ale unui stîlp me
talic se leagă între ele cu aju
torul mufelor, al strîngătorilor, 
al inelelor cu pene, etc.

Din experiență, rezultă că stîl
pii metalici pot să fie folosiți la 
unghiuri de înclinare pînă la 
25—30 grade și la o grosime a 
stratului* de 0,8—2,5 metri.

Capacitatea purtătoare a stîl- 
pului este de 20—30 tone, iar 
tasarea admisibilă pînă la 15-18 
Ia sută din grosimea stratului.

Durata de serviciu- a stîlpilor 
metalici este în medie de 3—4 
ani. In medie pierderea de stîlpi la 
lucrările bine organizate nu re
prezintă mai mult de 1,5 la sută.

A. SAIMAC

comitetului U.T.M. al minei.

Eu am stat de vorbă cu băieții 
încă de dimineață și am orga
nizat pentru după-amiază o ac
țiune de strîngere a fierului 
vechi. Știi, doar se apropie ale
gerile...

— Nu-i rău. dar acum e mai 
urgent cărbunele.

— De unde știi că oțelarii nu 
așteaptă fierul vechi ? — răs
punse loji zîmbind. Apoi adaugă 
hotărît.

— Uite cei, brigada пг. 1 de 
la atelier va merge la colecta
rea fierului vechi iar brigada 
nr. 2 de la funicular va merge 
la stoc, să încarce cărbunele. 
Lămpăria și-a planificat azi cu
rățenie exemplară. Mîine și sîm-
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Ciulavu Aurel și Horia Flo
rian sînt doi‘tineri muncitori în 
sectorul II al minei Petrila. Ute- 
miști. N-am putea spune dacă 
sînt prieteni sau nu, dar intr-o 
anumită privință ei seamănă ca 
două picături de apă...

Vine la unul dintre ei secre
tarul organizației U.T.M. și i se 
adresează:

— După-amiază sau mîine ie
șim la muncă patriotică.

De cîte ori nu s-au auzit ase
menea cuvinte la mina Petrila? 
E deajuns să amintim cît ev a 
fapte: un număr de 59 de ti
neri de la mină sînt purtători 
ai insignei „Brigadier al mun
cii patriotice" și mulți dintre a- 
ceștia, printre care Pîrja Viorel, 
miiner în sectorul II, Timar loan, 
mecanic în sectorul III, Șișu Vir
gil, comandant de brigadă ute
mistă de muncă patriotică,' au 
prestat cîte 200 ore de muncă 
patriotică fiecare. Vorbind des
pre participarea tinerilor de la 
mina Petrila la muncă patrioti
că, nu poți să nu amintești de 
taberele organizate în primăva
ră pe plaiuri de munți pentru 
plantarea viitoarelor păduri, de 
cele peste 225 tone fier vechi 
strîns din subteran și de la su
prafață și trimis oțelarilor hu- 
nedoreni, de multe alte acțiuni 
care pe drept cuvînt fac cinste 

bătă vom fi cu toții la stoc. Ce 
ZICI ?

— Foarte bine tovarășe Puncs. 
Ajutorul organizației condusă de 
dumneata l-am simțit din plin 
în acest an. Și după Ce și-au 
strîns inîinile cu căldură, cei 
doi utemiști se despărțiră. loji 
plecă spre atelier să-și reia mun
ca la bancul pe care-1 părăsise 
pentru cîteva minute, iar secre
tarul comitetului U.T.M. plecă. 
Curînd, tov. Mircescu se așeză 
la birou și urmări cu atenție un 
șir nesfîrșif de cifre. Făcu cîteva 
adunări și deodată fața i so lu
mină. Pe o filă albă de hîrtie 
scrise :

„In anul 1960 brigăzile ute- 
miste de muncă patriotică de 
la mina Aninoasa au colectai și 
trimis oțelarilor hunedoreni pes
te 273.000 kg. fier vechi. Bri
găzile de muncă patriotică din 
sectoarele VIII, VI și I au fost 
cele mai active. Tineri coman
danți de brigăzi ca tovarășii 
Pagnejer loan și Crișan Iuliu, 
secretari de organizații ca Puncs 
IOsif și Cocoș Vlad sînt demni 
de remarcat în activitatea fro 
moașă întreprinsă la stringer, 
fierului vechi".

Secretarul împături hîrtia, o 
puse într-un notes și plecă spre 
ieșire. In ușă îl întîmpină Dez- 
robitu Virgil, secretarul organi
zației U.T.M. nr. 7.

— Noroc, am venit să-ți co
munic zilele în care tinerii din 
sectorul nostru au organizat ac
țiuni patriotice.

Mircescu Nicolae se opri în 
prag și înainte de a se întoar
ce la masa de lucru își spuse 
zîmbind :

— Cu așa tineri zic și eu că 
se poate munci.

LICIU LUCIA

tinerilor mineri și muncitori de 
la Petrila.

— Da, inițiem o nouă acțiune 
de muncă patriotică — îi spune 
secretarul. Vii $i dumneata ?

— Sigur, vini și eu — răspun
de Ciulavu Aurei cînd e solicitat.

— Cum să nu. Vin — răs
punde Horia Florian la aceeași 
întrebare.

Tinerii vin cu zecile, cu su
tele atunci cînd este necesar. 
Dar dacă-i cauți printre ei pe 
vagonetarul Horia Florian, pe 
ajutorul miner Ciulavu Aurel 
nu-i găsești. Participă și ei la 
acțiuni de muncă patriotică a ti
nerilor. dar exclusiv cu... pro
misiuni.

Intr-un timp, tinerii cu prici
na au fost întrebați de ce pro
mit că vin să participe la mun
că voluntară și nu o fac.

— Am uitat a răspuns Ciula* 
vu Aurel.

— Nu mi-am adus aminte —« 
a răspuns Horia Florian.

Apoi iar au promis că vor 
participa la muncă patriotică. Și 
iarăși... au uitat.

Așa au ajuns Ciulavu Aurel 
și Horia Florian proverbiali în 
sectorul II ai minei Petrila. Cînd 
se organizează noi acțiuni de 

muncă voluntară, cîte unui tînăr 
i se spune in glumă:

— Vezi să nu participi și tu 
cu... promisiuni, ca Ciulavu și 
Horia Florian.

B. IONESCU



T^AGUL ROȘU

Astăzi mai mult decît ieri, 
rutine mai bine ca azi...

Preoâtiri pentru sporturile 
He iarna

Nu de mult. Comitetul raio
nal U.C.F.S. Petroșani a reor
ganizat comisia raională de 
hochei pe gheată și patinaj. Au 
fost stabilite două formații de 
seniori și două de juniori care 
vor activa la Petroșani și Lu- 
peni. S-au luat de asemenea mă
suri pentru amenajarea bazelor 
sportive (patinoare naturale) pe 
terenul Elevul Petroșani și te
renul de tenis din Lupeni, am
bele cu instalații speciale pentru 
jocurile în nocturnă. Totodată 
au fost fixați și antrenorii res
pectivi și componenții echipelor. 
Cu acest prilej s-a fixat și pro
gramul de antrenamente care a 
început deia sub conducerea an
trenorilor Pătuleanu P. la Petro
șani și Pop Petru la Lupeni.

—=★=« —

Doi antrenori, 
două atitudini

Un vechi proverb spune : „to
nul face muzica". înțelepciunea 
lui a fost confirmată încă odată 
duminică la meciul de fotbal 
dintre Minerul Petrila și Mine
rul Vulcan. Cei prezenți la meci, 
au fost indignați de atitudinea 
complet nesportivă a antrenoru
lui Panait de la Petrila. In loc 
să-și tempereze coechipierii cînd 
aceștia au început să joace dur, 
el a dat tonul acestora. A pro
testat mereu la deciziile arbitru
lui prin gesturi și cuvinte care 
au umbrit comportarea echipei. 
Nu a luat atitudine împotriva 

jucătorului Borondel care și-a lo- 
'vit adversarul.

Ce fel de exemplu poate fi 
antrenorul Panait față de tinerii 
jucători de a căror educație și 
comportare se ocupă ?

In contrast cu a lui Panait, a 
apărut tonul antrenorului de la 
Vulcan, Paraschiva, care a luat 
pe loc o atitudine justă față de 
manifestările nesportive ale ju
cătorilor săi. El a atras întot
deauna atenția jucătorilor sai 
cînd recurgeau la durități reu
șind să-i tempereze. Paraschiva 
a fost de acord cu decizia ar
bitrului cînd acesta a eliminat 
de pe teren pe Rîșniță pentru lo
vire intenționată. El a atestat 
atitudinea acestui jucător, mus- 
trîndu-1 și atrăgîndu-i atenția 
asupra comportării de viitor. 
Iată așa diar doi antrenori cu 
două atitudini diferite față de 

jucători. Acest lucru va trebui să 
dea de gîndit jucătorului și an
trenorului Panait și conducerii 
Asociației sportive Minerul Pe
trila.

R. COSTIN

F O
Jiul învingător la Brad

Însăși spectatorii prezenți du
minică pe stadionul din Brad 
au recunoscut că Jiul a meritat 
victoria de 2—0 obținută în fața 
echipei Aurul. Petroșănenii au 
întîlnit o rezistență din partea 
echipei locale mai mult decît se 
așteptau, ceea ce a necesitat un 
efort deosebit pentru obținerea 
victoriei. In special în prima re
priză terminată lat un rezultat 
alb, localnicii au făcut totul pen
tru a deschide scorul. Ei au ra-
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Campionatul regional

HM Iulian a ifyligai iu M la Petrila
Stadionul Minerul din Petrila 

nu a cunoscut niciodată un nu
măr așa mare de spectatori ca 
duminică. Celor din Petrila li se 
adăugaseră mulți din Lonea, 
Vulcan și Aninoasa. Intîlnirea 
Minerul Petrila — Minerul Vul
can prezenta o mare importanță 
pentru locul 1 din clasamentul 
seriei. Vulcănenii au cîștigat da
torită elanului și voinței cu care 
au luptat, deși au fost dominați 
în majoritatea timpului. Petrile- 
nii au atacat continuu. Singurul 
Panait care a rămas la apărare 
dar și el în apropierea liniei de 
centru. Minerul Vulcan s-a a- 
părat cu întreaga echipă inițiind 
totodată contraatacuri foarte pe
riculoase. De altfel unul din a- 
ceste contraatacuri le-a asigurat 
victoria. Petrilenii puteau cîști- 
ga meciul dacă nu înghesuiau 
jocul pe centru, dacă erau mai 
calmi și aveau mai multă pre
cizie la trasul la poartă.

In general meciul a fost de o 
slabă factură tehnică, desfășu- 
rîndu-se sub semnul nervozității, 
căpătînd o notă de duritate.

Petrilenii pornesc de la înce-
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JUNIORI
In campionatul regional de ju

niori, fruntașa seriei a П-a (Mi
nerul Lupeni) jucînd în depla
sare la Lonea a cîștigat cu 3—0. 
La Petroșani juniorii Jiului au 
cîștigat cu 6—3 întîlnirea cu Mi
nerul Aninoasa. La acest meci 
însă arbitrii Andronic, Ciutac și 
Nemeș programați de comisia 
regională de fotbal, nu s-au pre
zentat la timp. Colegiul regio
nal de arbitri este dator să ia 
măsurile cuvenite. 

tat cîteva ocazii clare, iar de 
cîteva ori Gram a salvat în ulti
mă instanță. In repriza a doua 
însă Jiul, dovedind o mai mare 
putere de luptă, o tehnică mai 
bfină decît localnicii, a deschis 
scorul în minutul 55 prin Cos- 
moc care a șutat puternic de la 
20 metri. Al doilea gol a fost 
înscris în minutul 73 de Ciur- 
dărescu în urma unei combina
ții între .Manea, Gabor, Crăci-un.

put-hotărîți de a pune stăpînire 
pe joc. Ei inițiază cîteva atacuri 
care însă sînt respinse de apă
rarea calmă a vulcănenilor. Cei 
care au ocazia să deschidă sco
rul sînt cei din Vulcan, în mi
nutul 10 cînd Cotroază ezită iar 
portarul Tontea plonjează la pi
cioarele lui și prinde. Un minut 
mai tîrziu, Chițeanu execută o 
lovitură de colț. Mingea întîlneș- 
te bara verticală a porții și intră 
în gol: 1—0 pentru Vulcan. In 
continuarea meciului petrilenii 
presează. In minutul 12 Paras- 
chiv singur în fața porții de la 
2 metri trage peste bară. Ace
lași Paraschiv mai are o ocazie 
asemănătoare (în minutele 16 și 
44) și Sotir (minutele 30 și 43) 
care însă ratează.

La reluare Miner1;! Petrila are 
din nou inițiativa. In minutul 
50 Rîșniță de la Vulcan și Bo
rondel de la Petrila sînt elimi
nați de pe teren pentru loviri1 și 
injurii reciproce.

Golul egalizator survine în mi
nutul 60 cînd CHteanu de la 20 
de metri ștttează sec în colțul 
drept sus al porții: 1—I. In mi
nutul 70 Cotroază la unul din 
contraatacurile vulcănenilor pri
mește mingea, driblează întrea
ga apărare a petrilenilor și este 
faultat dte Panait în careu. El 

transformă penaltiul aducînd vic
toria : 2—1. In continuare pe
trilenii atacă dar ratează copi
lărește ocazii clare de gol. Me
ciul ia sfîrșit cu 2—1 pentru 
Minerul Vulcan.

S-au evidențiat: Constantines- 
cu, Poli, Dan, Cotroază, Melinte 
de la Vulcan și Tontea, Teică, 
Deleanu. Olteanu de la petrileni.

C. COTOȘPAN
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Concursul artiștilor amatori de la sate

(Urmare din pag. 3-a)

nare generala de partid. La or
dinea de zi era un singur punct: 
măsuri pentru lichidarea rămî- 
nerii în urmă. Membrii și can- 
didații de partid au analizat te
meinic munca depusă, au scos 
în evidență greutățile și moda
litatea de înlăturare a lor. Prin
tre altele s-a arătat ca princi
pală cauză aerajul slab la stra
tul 5 în blocul 4. S-a hotărît, 
pe bază dte angajamente con
crete, să fie depășit planul în 
octombrie cu cel puțin 1000 tona 
de cărbune.

...17 octombrie. Prima zi cînd 
după multe luni de absență, ar
tificierii au venit să puște în 
frontale. Suitorul central de ae- 
raj intrat în funcțiune le per
mitea lucrul cu pușcare. Dar, 
prima încercare a dat greș. Oa
menii pierduseră obișnuința lu
crului cu pușcarea. Prima linie 
de găuri explodate a produs o 
serioasă avarie Ia un crațer în 
panoul 1 la stratul 5. Minerii 
n-au pierdut curajul. Avaria a 
fost lichidată de urgență, apoi 
lucrul a mers zi de zi mai bine. 

Minusul de producție scădea me
reu pînă ce într-o zi s-au dat 
primele tone de cărbune peste

----------- o-----------
In fruntea luptei pentru randamente înalte

Adunările generale pentru dări 
de seamă și alegeri ale organi
zațiilor de bază din sectoarele 
minei Aninoasa au chemat bri
găzile de mineri să intensifice 
întrecerea socialistă pentru ridi
carea productivității muncii, 
pentru înlăturarea rămînerii în 
urmă în unele sectoare în ce pri
vește randamentele.

Minerii comuniști din toate 
sectoarele minei sînt în primele 
rînduri ale luptei’ pentru obți
nerea de randamente înalte. In 
sectorul I al minei, cele mai 
bune randamente sînt cele reali
zate de brigăzile conduse de tov.

---------------o-
ln Editura Tehnica a apărut

Elemente de fizică

Traducere din limba germană
Cartea cuprinde următoarele 

părți : modele atomice, legi im
portante pentru fizica atomică, 
învelișul electronic al atomilor, 
fizica nucleelor atomice și apli
cațiile ei, fizica particulelor ele
mentare.

In lucrare sînt tratate capi
tolele de bază ale fizicii atomice 
și nucleare care dau cititorului 

planul lunar’la zi. Au început 
să crească randamentele. De laj 
1,556 tone pe post în cărbune, 
au săltat la 1,965 tone pe poet, 
apoi la 2,025, la 2,404, pentru 
ca Ia finele lunii octombrie ran
damentul să fie de 2,525 tone pe 
post. In aceeași măsură creștea 
și depășirea de plan. La înche
ierea lunii, normatorul a subli
niat în centralizator cu creion 
roșu: „depășire die plan 1190 

tone cărbune cocsificabil de bună 
calitate". Asta după multe luni 
dț rămînere sub plan 1

Un succes te îndeamnă spre 
noi realizări, tot așa și în fron
talele sectorului munca a reîn
ceput în noiembrie cu mai mult 
avînt.

...Așa s-a ajuns la discuția 
din biroul sectorului despre care 
vorbeam mai sus: 4000 tone 
peste plan în noiembrie, un an
gajament de mare răspundere, 
de onoare, care va fi cu sigu
ranță îndeplinit. N-au trecut 
decît vreo 10 zile din lună și. 

colectivul are deja aproape 1900 
tone de cărbune date peste plan ! 
Astăzi mai mult ca ieri, mîine 
mai mult decît azi, asta-i lozin
ca fiecărui miner de aici. Sînt 
greutăți ? Sînt. Dar sînt și co
muniști care să le învingă. Cu- 
vîntul dat va fi respectat 1

Roman Petru și Szasz Teodor. 
Față de 5,26 tone cît are pla
nificat pe post, brigada tov. Ro
man Petru realizează o produc
tivitate de 6,30 tone pe post. Cu 
peste o tonă d>e cărbune pe post 
își întrece randamentul planifi
cat și brigada lui Szasz Teodor.

Randamente înalte, cu peste o 
tonă pe post mai marii decît cele 
planificate, obțin și brigăzile 
conduse de membrii și candidații 
de partid Cosma Remus din sec
torul II, Schneider Francisc dlin 
sectorul ІІГ, David Nîcolae, Bar- 
zu Gheorghe din sectorul IV șî 
mulți alții.

atomică și nucleară
de HELMUT LINDNER

o bună privire de ansamblu a- 
supra structurii atomului și nu
cleului. In expunere se pune ac
cent pe fizica nucleară și apli
cațiile sale.

Cartea se adresează tehnicie
nilor și persoanelor care posedă 
numai cunoștințele de matema
tică și fizică predate în școlile 
de cultură generală.
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CAMPIONATUL RAIONAL
In cea de-a șasea etapă a câni — Unirea Bănită 5—0; 6

campionatului raional de fotbal, 
desfășurată duminică, s-au înre
gistrat următoarele rezultate: 
Minerul II Vulcan — Utilajul 
Petroșani 5—2; Retezatul Uri-

1. Știința Petroșani
2. Preparația Petrila
3. Retezatul Uricani
4. Preparatorul Lupeni
5. Unirea Banița
6. Minerul II Vulcan
7. Utilajul Petroșani
8. Rapid Petroșani
9. 6 August Petroșani

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

LUPTE C
In sala de sport din Petrila, 

s-au desfășurat sîmbătă întrece
rile de lupte clasice (individual 
și pe echipe) diin cadrul fazei 

regionale a campionatului R.P.R., 
la care au participat luptători 
din Hunedoara. Petroșani și Pe
trila.

.Majoritatea titlurilor de cam
pioni regionali au fost cîștigate 

August Petroșani — Știința Pe
troșani 1—4; Rapid Petroșani — 
Preparatorul Lupeni 1—3. In ur
ma acestor rezultate clasamen
tul are acum următoarea formă :
6 5 0 1 21: 4 10
6 5 0 1 15: 4 10
6 4 1 1 20: 6 9
6 4 1 1 13: 8 9
6 2 2 2 11:16 6
7 2 1 4 15:25 5
7 1 2 4 12:17 4
6 1 1 4 5:18 3
6 0 0 6 4:2Q 0

L A S I С E
de luptătorii hunedoreni care 
s-au prezentat mult mai bine 
pregătiți. De la Petroșani a cîș
tigat doar Biro Alexandru la ca
tegoria 79 kg. Echipa Gorvinul 
Hunedoara a cîștigat și între
cerea pe echipe învingînd cu 
12—4 formația Jiul Petroșani.

S. BALOI 
corespondent

6 noiembrie. Ploaia începuse 
să-și cearnă picurii ușor. In ciu
da timpului mohorît de toamnă, 
o delegație de 4 țărani mun
citori, îmbrăcați în straie de 
sărbătoare, a venit la marginea 
comunei Cîmpu lui Neag să în- 
tîmpine echipa căminului cultu
ral din Bărbăteni, oaspeți care 
aveau să participe la faza inter- 
comunală a concursului brigăzi
lor artistice de agitație, soliști 
vocali, instrumentiști, dansatori 
și recitatori, din cadrul cămine
lor culturale. Bucuria țăranilor 
muncitori din comuna Cîmpu lui 
Neag era mare nu numai că 
pentru prima dată au izbutit să 
înjghebeze o echipă artistică ca
re participă la un asemenea con
curs, ci și pentru că prin grija 
organelor locale de partid și de 
stat de curînd s-a amenajat în 
comuna lor un cămin cultural.

Concursul a fost deschis de 
brigada artistică de agitație a 

căminului cultural din Bărbăteni 
care a prezentat un program, 
sub formă de șezătoare. Deși 
programul a fost legat de spe^. 

cificul locului, totuși interperta- 
rea și realizarea artistică a tex
tului nu au fost la înălțimea po
sibilităților colectivului brigăzii.

Tot sub formă de șezătoare a 
fost prezentat și programul bri
găzii artistice de agitație de la 
căminul cultural Cîmpu lui Neag 
cu titlul „Așa este pe la noi" 
Din programul acestei • brigăzi 
s-a remarcat textul cu un vădit 
conținut educativ, care a scos în 
relief atît succesele cît și lip
surile din munca țăranilor mun
citori și întovărășiți din comu
nă. Bune au fost, de asemenea, 
și interpretarea și realizarea ar
tistică а textului.

Dintre soliștii de la căminul 
Cîmpu lui Neag s-au remarcat 
în mod deosebit instrumentiștii : 
Brăila Miron. Ciurea Gheorghe, 
Cînda Iovan și alții care au cîn- 
tat din clarinet și taragot.

Cu multă pricepere au inter
pretat și solistele Bucurescu 
Marioarabși Brăilă Sofia care au 
cules, din partea spectatorilor 
aplguze la scenă deschisă la cîn- 

tecele „Bine-i în gospodărie" și 
„Sus pe muntele din Jina".

De mult succes s-a bucurat 
și solista Dănesc Viorica de la 
Bărbăteni. In ceea ce privește 
dansurile, ambele echipe au ob
ținut rezultate frumoase. Echi
pă căminului cultural din Cîmpu 
lui Neag s-a remarcat prin exe
cutarea dansurilor „Alunelul" și 
„Ardeleanca", la fel și echipa 
căminului din Bărbăteni, com
pusă din elevii școlii elementare.

Dintre recitatori s-a evidențiat 
Brădiceanu Valeria cu poezia 
„Dușmancele" de G. Coșbuc, 
Timișan Ionică cu poezia ,,In 
țara lui mură-n gură", ambii de 
la căminul cultural din Bărbă
teni.

Se poate spune că programele 
prezentate de cele două echipe 
artistice de la sate au stîrnit un 
interes deosebit pentru cei peste 
300 de țărani muncitori din co
muna Cîmpu lui Neag pe fețele 
cărora se putea citi bucuria.

R. BALȘAN 
corespondent



STEAGUL ROȘU
т

Un artieol din ziarul „Izvestia”
care a comis crime împotriva 
umanității.

Din documente reiese, scrie 
ziarul, că Heusinger a figurat 
printre cei ce au formulat o- 

biectivele politice ale agresiunii.
Potrivit depoziției lui Halder, 

arată „Izvestia", Heusinger i-a 
prezentat la 11 decembrie 1940. 
un raport cu privire la planul 
de agresiune împotriva Iugo
slaviei. Pregătit de el la 7 no
iembrie același an — cu privire 
la un plan de operații împotriva! 
Turciei, la 9 decembrie — cu 
privire la planul „Attila" care 
prevedea ocuparea întregului te
ritoriu francez.

Referindu-se ka documente, 
„Izvestia" declară că Heusin
ger a deținut unul din princi
palele roluri în elaborarea pla
nurilor de exterminare în masă 
a populației civile. Ziarul con
stată, printre altele, că în urma 
aplicării directivelor Iui Heusin
ger cu privire la bombardarea 
concentrată și sistematică ai An
gliei și-au pierdut viața mii de 
englezi, au fost pricinuite mari 
pagube materiale.

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

Stare de încordare în Vietnamul de sud

MOSCOVA (Agerpreș). TASS 
transmite:

După cum arată ziarul „Iz
vestia", Adolf. Heusinger, condu
cătorul Bundeswehruluî vest- 
german, a fost unul chin princi
palii inițiatori și organizatori! ai 
pregătirii unei agresiuni a Ger
maniei hitleriste împotriva An
gliei. Ziarul citează în numărul 
său de sîmbăiă jurnalul lui Hal
der, șeful statului major al lui 
Hitler, din care reiese că lui 
Heusinger îi incumbă răspunde
rea directă, pentru pregătirea și 
dezlănțuirea celui de-al doilea 
război mondial și, în special, 
pentru agresiunea împotriva Iu
goslaviei, precum și pentru ocu
parea Franței.

Ziarul publică o parte din do
cumentele capturate de unitățile 
Armatei Sovietice în arhivele co
mandamentelor fasciste. Acestea 
sînt ordine, jurnale, dări de sea
mă, buletine și alte materiale ca
re demască pe Heusinger — fos
tul șef al direcției operative din 
statul major al forțelor terestre 
ale Wehrmachtului hitlerist —

SAIGON 14 (Agerpreș).
După cum anunță agenția 

V.N.A., impresia generală ce 
domnește în rîndurile diferitelor 
pături ale populației din Vietna
mul de sud este că actuala si
tuație din această țară este fa
vorabilă luptei poporului sud- 
vietnamez împotriva clicii lui 
Ngo Dinh Diem.

După cele două zile de rebe
liune. care au cauzat confuzie 
și frică clicii lui Ngo Dinh 
Diem, unitățile armate ale rebe
lilor au foșț înfrînte de armatele 
dictatorului.

Toiuși forțele rebelilor mai o- 
pun încă rezistență în diferite 

Ngo Dinh Diem a
HANOI 14 (Agerpreș). TASS 
După înăbușirea răscoalei 

grupului de ofițeri, în Vietnamul 
de sud a început un val de crun
te represalii. Saigonul a fost 
împînzit de sute de agenți se- 
creți care efectuează arestări în 
masă. Ngo Dinh Diem a ordo
nat așa-numitei „Adunări Națio
nale" a Vietnamului de sud să 
adopte o rezoluție specială cu 
privire la „pedepsirea aspră a 
tuturor participanților la răs’- 
coaiă".

Din ordinul lui Ngo Dinh 
Diem a fost arestat fostul mi
nistru al agriculturii, Fam Khak 
Suu, dleputat în „Adunarea Na
țională". El va fi judecat în baza 
legii draconice 10/59, potrivit 
căreia cei care complotează sau 
sînt bănuiți de complot împotri
va regimului existent sînt con-

Situația din Congo
LEOPOLDVILLE 14 (Ager- 

pres).
Regimul militaro-polițienesc 

instaurat în Congo de marioneta 
colonialiștilor, Mobutu, a îm
pins țara în pragul catastrofei1 
economice.

Pe străzile orașului Leopold
ville, scrie corespondentul Agen
ției Reuter, copii cu fețe supte 
cer de pomană trecătorilor, iar 
părinții lor bat fără speranță la 
toate ușile căutînd de lucru. A- 
proape la fiecare colț de stradă 
poți vtedea grupuri de congolezi 
care au pierdut orice nădejde 
de a găsi de lucru. In țară nu 
există un sistem organizat de 
percepere a impozitelor, comer
țul exterior a încetat aproape 
definitiv, iar rezervele băncilor 
sînt epuizate. Nu sînt bani pen
tru plătirea salariilor funcționa
rilor. Prețurile cresc vertiginos, 
șomajul a atins proporții catas
trofale.

părți ale Saigonului, dispersîn- 
du-se în grupuri mici.

Cei care au încercat să dea 
lovitura de stat au ezitat mult 
prea mult, nefiind hofărîți să 
ducă lupta pînă la zdrobirea cli
cii lui Ngo Ninh Diem. Ei au 
avut iluzia că Diem va face un 
compromis și îi va include în 
clica sa, contînd pe o rezolvare 
pașnică a conflictului.

Potrivit știrilor din Saigon, 
dictatorul Vietnamului de sud 
caută acum să-și întărească atît 
poziția sa cît și aparatul de re
presiune care la un moment dat 
fusese paralizat de forțele re
bele. Represiunile împotriva re
belilor continuă.

trecut la represalii 
damnați la moarte sau la închi
soare pe viață.

Au fost emise ordine de ares
tare împotriva mai multor per
sonalități care au participat în 
aprilie a. c. la alcătuirea petiției! 
de protest împotriva uzurpării 
puterii de către familia Ngd 
Ninh Diem.

Știrile sosite din Saigon de
monstrează, că, sub pretextul 
pedepsirii participanților la răs
coală, al căror număr a fost li
mitat, Ngo Dinh Diem intențio
nează să reprime sîngeros pe toți 
patrioții care urăsc regimul pro- 
american.

o cursă 
adeseori 
a fost 
seinerul

obișnuită, cind în mod subit, 
în nord, s-a dezlănțuit o fur- 

împinsă spre stâncile de litoral, 
s-a răsturnat într-o clipă cu 

în acest moment tragic se aflau 
ai marinarilor 

„perna de aer" 
adîncime, ceea ce per-

I

O întîmplare pufin obișnuită
MAGADAN 14 (Agerpreș);. — TASS transmite:
Membrii echipajului seine rului (navă mică de pescuit cu 

platformă turnantă la pupă — N. T.) sovietic „Bodrîi", care 
suferise o avarie în Marea Ohotsk, au rămas 48 de ore 
cufundați pînă la piept în apa glacială într-un întuneric 
besniă.

Seinerul efectua 
așa cum se întîmplă 
tună violentă. Nava 
s-a defectat cîrma și
chila în sus. Oamenii care 
în sala mașinilor și in încăperea din provă 
au fost blocati. Nava a dispărut sub apă, dar 
care se formase o menținea la mică 
mitea oamenilor să respire.

După 48 de ore unul din marinari a zărit o lumină sla
bă : nava a fost antrenată pe o apă de mică adîncime și 
corpul ei s-a înclinat agățîndu-se de fund. Toți marinarii au 
ieșit la suprafața apei, de acolo pe țărm, de unde an ajuns 
la baza geologică.

In prezent toți participanții la această neobișnuită 
timplare sînt sănătoși.

O

îtlr

Noul

14 (Agerpreș).
13 noiembrie generalul 

conducătorul statului 
președintele Comitetului

ANKARA
La 

Giirsel, 
turc, 
Unității Naționale, a anunțat 
într-o declarație 
din Anatolia că 
mitetul Unității 
Turcia. El și-a 
rea cu privire la dizolvarea Co
mitetului prin faptul că activita-

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

făcută agenției 
a dizolvat Co- 
Naționale din 
motivat hotărî-

Noi proteste împotriva 
staționării trupelor 

vest-germane în Franța
PARIS (Agerpreș).
La 13 noiembrie în cele mai 

diverse regiuni ale Franței au 
avut loc la chemările Consiliului 
Național al Păcii manifestații ale 
cercurilor progresiste în semn 
de protest împotriva staționării 
trupelor vest-germane pe terito
riul francez.

Potrivit datelor Cbnsiliuluii 
Național al Păcii din Franța, 
în 50 departamente ale țării lo
cuitori din orașele mari și mici și 
din centrele populate au depus 
buchete de flori pe mormintele 
pafrioților francezi căzuți în 
lupte împotriva militarismului 
german. Prin aceste manifesta
ții opinia publică din Franța 
și-a exprimat protestul împotri
va faptului că guvernul francez 
a interzis organizarea demon
strațiilor și mitingurilor de ma
să, precum și dezaprobarea față 
de hotărîrea guvernului de a 
pune bazele militare din Franța 
la dispoziția Bundeswehruluî 
vest-german.

BEIRUT. La 13 noiembrie și-a 
încheiat lucrările la Beirut se
siunea Comitetului Executiv al 
Secretariatului Permanent al 
Consiliului1 de solidaritate al ță
rilor Asiei și Africii. La sesiune 
au fost aprobate „Declarația ge
nerală a Comitetului Executiv", 
rezoluția cu privire la crearea 
Fondului de solidaritate afro-a- 
sîatică și a fost confirmată noua 
componență a Secretariatului 
permanent al Consiliului de so
lidaritate al țărilor Asiei și 
fricii.

PNOM PENH. După cum 
nunță France Press, potrivit 
nui comunicat dat publicității
guvernul Cambodgiei, la 12 no
iembrie a aterizat la Pnom
penh din cauza unei defecțiuni 
a motorului un avion sud-viet- 
namez avînd. pe bord maî mulți 
ofițeri sud-vietnamezi. Se crede 
că cei mai mulți dintre ei au 
făcut parte din statul major al 
răsculaților în timpul răscoalei 
din Saigon.

După cum anunță corespon
dentul agenției France Press,

A-

a- 
u- 
de

potrivit știrilor obținute din sur
se bine informate, printre călă
torii avionului se află generalul 
Tai Kuang Huang, comandantul 
trupelor din regiunea Saigon, pe 
care răsculații l-au luat cu ei ca 
ostatic.

DELHI. La 11 noiembrie — a- 
niversarea a 11 ani de la revo
luția din Nepal care a pus ca
păt dominației cîrmuirii dinas
tiei Rana — primul ministru al 
Nepalului, Koirala, a pus pia
tra de temelie a noului spital 
care va fi construit în capitala 
Nepalului în conformitate cu a- 
cordul privind acordarea unui a- 
jutor dezinteresat de către gu
vernul U.R.S.S. regatului inde
pendent Nepal pentru construi
rea unui spital. Acest acord a 
fost semnat la 24 aprilie 1959, 
la Katmandu.

TOKIO. După cum anunță 
ppsturile de radio japoneze, la 
13 noiembrie într-o mină din a- 
propierea orașului Nagaio s-a 
produs o surpare în urma că
reia au murit doi mineri.

să 
ale

Comitet al Unității Naționale 
a Turciei

tea Comitetului „a început 
amenințe interesele supreme
țării". La cererea armatei turce 
și a membrilor Comitetului Uni
tății Naționale, a declarat Giir
sel, am dizolvat la 13 noiembrie 
Comitetul Unității Naționale.

A fost alcătuit un nou Comi
tet al Unității Naționale în frun
te cu generalul Giirsel care „va 
îndeplini funcțiile legislative în 
numele națiunii turce". Din co
mitet nu mai fac parte 14 mem
bri ai Comitetului precedent și 
anume colonelul Alparslan Tur- 
keș și adepții săi.

După cum a declarat Giirsel 
noul Comitet al Unității Națio
nale din Turcia, împreună cu A- 
dunarea constituantă, care va fi 
creată în cel mai scurt timp, 
„vor reglementa orînduirea de 
stat a țării pe baze democratice".

------- — —==■» • » • —--------

EVENIMENTELE DIN LAOS

La 21 noiembrie 
președintele Finlandei 
va sosi la Moscova
MOSCOVA 14 (Agerpreș). — 

TASS transmite :
In timpul vizitei pe care N. S. 

Hrușciov, președintele Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S. a 
făcut-o în luna septembrie a. c. 
în Finlanda, s-a căzut de acord 
că U. K. Kekkonen, președintele 
Republicii Finlanda, să facă o 
vizită la Moscova. Președintele 
U. K. Kekkonen va pleca la 20 
noiembrie cu trenul într-o vizită 
oficială în U.R.S.S. și va sosi 
la Moscova în dimineața zilei de 
21 noiembrie. Președintele Fin
landei va părăsi Moscova în sea
ra zilei de 24 noiembrie și va 
sosi la Helsinki la 25 noiembrie.

li atfww molatici tulim
MONTEVIDEO (Agerpreș). 

TASS transmite:
In piața Universității din 

Montevideo a avut loc un miting 
de masă organizat de Comitetul 
de coordonare pentru apărarea 
Cubei, la care poporul uruguyan 
și-a demonstrat încă o dată soli
daritatea cu poporul cuban ș' 

și-a exprimat hotărîrea fermă de 
a apăra cauza revoluției cubane. 
Victorio Casatteli, secretar al 
Comitetului național de coordo
nare pentru apărarea Cubei, ca
re a luat cuvîntul la miting, a 
subliniat necesitatea organizării 
în Uruguay a unei campanii 
pentru strîngerea de semnături 
în sprijinul revoluției cubane.

La miting au luat cuvîntul de 
asemenea conducători ai organi
zațiilor sindicale și studențești, 
deputați, reprezentanți ai comi
tetelor pentru apărarea Cubei din 
mai multe regiuni ale țării.

tere, au transportat arme 
Bangkok în orașele Seno și 
vanpaket.

Intre 28 și 
țeri americani 
pele rebelilor.

30 octombrie 
au inspectat

din 
Sa-

ofi- 
tru-

- ★
VIENTIANNE 14 (Agerpreș).
După cum anunță agenția 

Reuter, primul ministru al Lao- 
sului, prințul Suvanna Fumma, 
a dat publicității la Vientianne 
o declarație în care se spune 
că guvernul nu va accepta nicf 
o hotărîre impusă cu forța re
gelui Vatthana.

Regele se află în palatul său 
de la Luang-Prabang, unde Ia 
11 noiembrie, comandantul gar
nizoanei a organizat o rebeliune 
împotriva guvernului Suvanna 
Fumma.

HANOI 14 (Agerpreș). TASS 
Știrile sosite din Laos arată 

că imperialiștii americani și a- 
genții lor — rebelii lui Fumi 
Nosavan, și-au intensificat ac
țiunile subversive împotriva gu
vernului Suvanna Fumma.

După cum a transmis postul 
de radio „Vocea Patet-Lao“, im
perialiștii americani au pus la 
dispoziția rebelilor 16 milioane 
de dolari pentru recrutarea de 
soldați și desfășurarea activită
ții subversive în interiorul țării.

Avioane americane transportă 
regulat din Tailanda arme în 
sudul Laosului unde staționează 
trupele rebelilor. Intre 30 oc
tombrie și 5 noiembrie rebelii 
au primit 500 de lăzi cu puști, 
mitraliere, aruncătoare de mine 
și alte arme. La 1 noiembrie, a- 
vioane, fără semne de recunoaș-

Declapația partidului 
Neo Lao Haksat

marea Laosului într-un nou tip 
de colonie și într-o bază mili
tară.

împreună cu poporul întregii 
țării, se subliniază în declarația 
C.C. al Partidului Neo Lao Hak
sat, sprijinim cu hotărîre aver
tismentul prințului Suvanna 
Fumma în care se arată că gu
vernul nu va ține seama de nici 
o hotărîre a regelui în cazul 
cînd aceasta îi va fi impusă prin 
forță.

Pentru a zădărnici uneltirile 
imperialiștilor americani și ale 
clicii rebele conduse de Fumi 
Nosavan, partidul Neo Lao Hak
sat cheamă poporul întregii țări, 
pe țărani, muncitori, comer- 
cianți, militari, studenți, .inte
lectuali etc., să se unească în 

jurul guvernului Suvanna Fum
ma și să sprijine Comitetul lo
viturii de stat 
Lao Haksat în 
rîtă îndreptată 
clipii rebele.

HANOI 14 (Agerpreș).
După cum anunță Agenția 

Vietnameză de Informații, Comi
tetul Central al Partidului Neo 
Lao Haksat a dat publicității o 
declarație în legătură cu rebe
liunea din Luang Praban împo
triva guvernului legal condus de 
Suvanna Fumma. In declarația 
partidului Neo Lao Haksat se 
subliniază că imperialiștii ame
ricani și clica lui Fumi Nosavan 
au creat la Savannaket un așa- 
numit „comitet revoluționar", 
ridicîndti-se fățiș împotriva gu
vernului legal condus de Su- 
vanija Fumma.

Clica lui Fumi Nosavan, se 
subliniază în declarație, încear
că să exercite presiuni asupra 
regelui și guvernului Suvanna 
Fumma pentru ca acesta din 
urmă să înceteze tratativele cu 
partidul Neo Lao Haksat, să re
nunțe la politica de pace, neu
tralitate și conciliere națională, 
să ațîțe războiul civil și să 
creeze condiții pentru transfor-

și partidul Neo 
lupta lor hotă- 
spre zdrobirea
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