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DECLARAȚIA (ilVIIlMIlI SOVIETIC
MOSCOVA 23 (Agerpres). — 

TASS transmite următoarea 
declarație ai guvernului sovie
tic :

Tn seara zilei de 22 octom
brie, președintele S.U.A., Ken
nedy, a anunțat că a dat ordin 
flotei maritime militare a 

S.U.A. să intercepteze toate 
navele ce se îndreaptă spre 
Cuba, să le supună unui con
trol și să* interzică trecerea 
navelor cu armament care du
pă aprecierea autorităților a 
mericane, are un caracter o 
îensiv. A fost emis, de aseme- 

• nea, ordinul de a supraveghea 
în permanență și cu atenție 
Cuba. In felul acesta, guver 
nul S.U.A. instituie de fapt o 

l blocadă maritimă împotriva 
ț Republicii Cuba. In același 

timp, la baza americană Gu 
antanamo, situată pe teritoriul 
Cubei, a început debarcarea 
de noi trupe americane, iar 
forțele armate ale S.U.A. sînt 
puse în stare de luptă.

Președintele încearcă să jus
tifice aceste acțiuni agresive 
fără precedent prin conside
rații că Cuba ar amenința se
curitatea națională a Statelor 
Unite.

Guvernul sovietic a atras în 
repetate rînduri atenția guver
nelor tuturor țărilor și opiniei 
publice mondiale asupra pri
mejdiei serioase pentru cauza 
Dăcii De care o comoortă po
litica dusă de S.U.A. față de 
Republica Cuba. Declarația 
președintelui S.U.A. confirmă 
că cercurile imperialiste ame- 

r ricane nu se dau în lături de 
la nimic în încercările lor de 
a înăbuși acest stat suveran, 

* membru al Organizației Na
țiunilor Unite. In acest scop 
ele sînt gata să împingă ome
nirea în prăpastia unei catas
trofe militare. Popoarele tutu
ror țărilor trebuie să înțeleagă 
clar că pășind pe calea aces
tei aventuri, Statele Unite ale 
Americii fac un pas pe calea 
spre dezlănțuirea războiului 
mondial termonuclear. Incăl- 

Jr cînd cu impertinență normele 
internaționale de conduită a 
statelor și principiile Cartei 
'Organizației Națiunilor* Unite, 
S.U.A. și-au arogat dreptul, și 
au anunțat acest lucru, de a 
ataca navele altor state în 
marea deschisă, adică1 de a 

'face piraterie.
Cercurile imperialiste din 

S.U.A. încearcă să (licteze Cu
bei ce politică trebuie să pro
moveze aceasta, ce rînduîeli 
trebuie să stabilească acasă la 
ea, ce armament trebuie sa po
sede pentru apărarea ei. Dar 
cine a dat dreptul Statelor 
Unite de a-și asuma rolul de 
stăpîn pe destinele altor țări 
Si popoare ? Pentru ce cubanîi 
trebuie să-și hotărască trebu
rile interne ale statului lor 
nu după propria lor apreciere, 
ci așa cum ar dori S.U.A. ? 
Cuba aparține poporului cuban 
si numai el poate fi stăpîn 
pe soarta sa.

Potrivit Cartei O.N.U., toa
te țările, mari sau mici, au 
dreptul să-și construiască via
ța așa cum doresc, să ia acele 
măsuri de asigurare a securi
tății lor pe care le consideră 
necesare să dea ripostă forțe
lor agresive care atentează la 
libertatea și independența lor 
A nu ține seama de aceasta 
înseamnă a submina însăși ba
za existenței O.N.U., a intro
duce în practica înternaționa- 

Mlă legea junglei, a genera con- 
flicte și războaie intermina
bile.

In acest moment de mare 
îngrijorare, guvernul sovietic 
consideră ca o datorie a sa să 
adreseze un avertisment serios 

guvernului S.U.A. și să-1 pre
vină că înfăptuind măsurile 
anunțate de președintele Ken
nedy, își asumă o grea răs
pundere pentru destinele pă
cii, se joacă cu focul in mod 
nesăbuit.

Conducătorii S.U.A. trebuie 
să înțeleagă însfîrșit că acum 
sînt cu totul alte timpuri. Nu
mai smintiții pot miza acum 
pe politica „de pe poziții de 
forță" șl pot considera că a 
ceastă politică le va aduce 
vreun succes, le va permite să 
impună rînduielile lor altor 
state. Dacă in trecut S.U.A. 
puteau să se considere statul 
cel mai puternic din punct de 
vedere militar, acum ele n-au 
nici un temei pentru aceasta. 
In lume există o altă forță, nu 
mai puțin puternică, care ac
ționează pentru ca popoarele 
să-și organizeze viața așa cum 
doresc. Mai mult ca oricînd 
acum oamenilor de stat li se 
cere să dea dovadă de sînge 
rece și înțelepciune și să nu 
admită zăngănitul armelor.

Guvernul sovietic reafirmă 
din nou că întregul armament 
de care dispune Uniunea So
vietică servește și va servi în 
scopuri de apărare împotriva 
agresorilor. In condițiile inter 
naționale actuale deținerea de 
arme puternice, inclusiv arma 
racheto-nucleară, de către U- 
niunea Sovietică este, după 
cum recunosc toate popoa
rele lumii, un mijloc hotărîtor 
care reține forțele agresive ale 
imperialismului de la dezlăn
țuirea unui război mondial dis
trugător. Uniunea Sovietică își 
va îndeplini și pe viitor cu toa
tă fermitatea și cosecvența a 
ceastă misiune

Președintele S.U.A. a decla
rat în cuvîntarea sa că dacă 
pe teritoriul S.U.A. va cădea 
măcar o singură bombă nu
cleară, Statele Unite vor da o 
contralovitură. Această decla
rație este plină de fățărnicie, 
întrucît Uniunea sovietică a 

declarat deja în repetate irîn- 
duri că nici o bombă nuclea
ră sovietică nu va că'dea nici 
asupra S.U.A., nici asupra vre
unei alte țări, dacă nu va îi 
săvîrșită o agresiune. Arma 
nucleară care a fost creată de 
poporul sovietic se află în mli-î 
nile poporului și nu va îi fo
losită niciodată în scoipurî a- 
gresive.

Dar dacă agresorii vor dez- 
iănțui războiul, Uniunea So
vietică va da contralovitura cea 
mai puternică.

Uniunea Sovietică a fost în
totdeauna credincioasă princi
piilor Cartei O.N.U., a promo
vat și promovează cu consec
vență o politică îndreptată 
spre menținerea și întărirea 
păcii. întreaga lume știe ce 
eforturi uriașe depune Uniunea 
Sovietică pentru destinderea 
încordării internaționale, pen
tru lichidarea focarelor de 
conflicte și litigii între state, 
pentru traducerea în viață a 
principiilor coexistenței paș
nice a statelor cu orînduiri 
sociale diferite. Uniunea Sovie
tică este aceea care a. prezen
tat și fundamentat programul 
dezarmării generale și totale, 
a cărui înfăptuire ar deschide 
nerspective reale pentru crea - 
rea unei lumi fără războaie, 
fără arme. Aceste propuneri se 
bucură de un sprijin tot mal 
mare în lume, ele au pus stă- 
pînire pe cugetele oamenilor, 
au devenit imperativul timpu
lui. Dacă pînă acum problema 
dezarmării nu a fost urnită 
din loc, vina pentru aceasta 
revine Statelor Unite ale Ame- 
ricii și aliaților lor din
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N.A.T.O. Ei se tem de dezar
mare, nu vor să se despartă de 
bita cea mare cu ajutorul că
reia încearcă să-și impună vo
ința altor țări.

Guvernul S.U.A. acuză Cuba 
că ar crea o primejdie pentru 
securitatea Statelor Unite. Dar 
cine va crede că Cuba poate 
crea o primejdie pentru S.U.A.? 
Dacă vorbim despre dimensiu
nile și resursele celor două 
țări, despre armamentele lor, 
nici unui om de stat cu ju
decata sănătoasă nu-i va trece 
prin minte că Cuba poate pre
zenta o primejdie pentru Sta
tele Unite ale Americii sau 
pentru vreo oarecare altă ta
ră. Este cel puțin fățarnic să 
se afirme că mica Cubă poate 
atenta la securitatea Statelor 
Unite ale Americii.

Cubanii vor să-și asigure ca
sa, independența împotriva pri
mejdiei care vine din partea 
Statelor Unite ale Americii. 
Guvernul Cubei face apel la 
rațiune și conștiință, cere Sta
telor Unite să renunțe la pla
nurile împotriva independen
ței Cubei, să stabilească rela
ții normale cu statul cuban. 
Oare nu răsună convingător 
ceea ce guvernul cuban a de
clarat oficial cu privire la nă
zuința sa de a reglementa prin 
tratative cu guvernul S.U.A. 
toate problemele litigioase ? 
Foarte recent, luînd cuvintul 
la sesiunea Adunării Generale 
a O.N.U., O. Dorticos, preșe
dintele Republicii Cuba, a de
clarat din nou că Cuba „și-a 
exprimat întotdeauna hotărî- 
rea să ducă tratative pe căile 
diplomatice obișnuite sau pe 
oricare altă cale pentru exa
minarea divergențelor existen
te între Statele Unite șl Cu
ba". Acum președintele S.U.A. 
afirmă că aceste declarații ale 
guvernului cuban ar fi insu
ficiente. Dar în felul acesta 
poate fi justificată orice ac
țiune agresivă, orice aventu
ră.

(Continuare în pag. 4-a)
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In pas cu sarcinile puse de partid 
în fa (a industriei carbonifere

Zilele trecute s-au desfășu
rat lucrările conferinței de 
partid de la mina Lupeni. La 
lucrările conferinței au luat 
parte tovarășii Negruț Clement, 
secretar al Comitetului orășe
nesc de partid Petroșani, Szu- 
der Wiliam, membru în Biroul 
Comitetului orășenesc de 
partid, directorul general al 
C.C.V.J., Dan Vaier, secretar 
al comitetului orășenesc de 
partid Lupeni.

întreaga desfășurare a lu
crărilor conferinței a oglindit 
răspunderea comuniștilor de 
la mina Lupeni pentru înde
plinirea sarcinilor puse de cel 
de-al III-lea Congres al P.M.R. 
in fața industriei carbonifere, 
hotărirea de a-și îmbunătăți 
necontenit munca, spre a mo
biliza colectivul minei la spo
rirea continuă a producției 
de cărbune.

In lumina sarcinilor stabi
lite de conferința de partid de 
acum un an și a angajamen
telor luate de mineri, princi
palele obiective ale colectivu
lui minei Lupeni pe anul 1962 
au fost : depășirea planului 
de producție cu 35.000 tone de 
cărbune, realizarea unei pro
ductivități de 1,090 tone de 
cărbune pe post, obținerea u- 
nei economii de 1.500.000 lei.

Darea de seamă prezentată 
în fața delegaților Ia Conferin-

Tovarășii Gheorghe Gheorghiu-Dej 
și Ion Gheorghe Maurer au sosit 

la Moscova
TAȘKENT 23 (Trimisul spe

cial Agerpres I. Gălățeanu 
transmite:

La 23 octombrie a plecat din 
Tașkent spre Moscova tovară
șul Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
președintele Consiliului de 

i Stat al Republicii Populare 
Romine împreună cu tovarășii 
Ton Gheorghe Maurer, preșe
dintele Consiliului de Miniștri, 
și Corneliu Mănescu, ministrul 
afacerilor externe, care s-au 
oprit pentru o scurtă escală 
in capitala R-S-S. Uzbecă du-

★ ★

In cursul zilei, avionul spe- 
cial cu care călătoresc tova
rășii Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
Ion Gheorghe Maurer șl Cor
neliu Mănescu a sosit la Mos
cova, în drum spre patrie.

Pe aeroportul Vnukovo, pa
voazat cu drapelele de stat 
ale Republicii Populare Romî- 
ne și Uniunii sovietice. în în- 
ttmpînarci conducătorilor de 
stat rbmîni ău venit tovarășii 
Leonid Brejnev, Frol Kozlov, 
Alexei Koșîghin și alte per 
soane oficiate. Erau prezențl 
Adam MalUr, ambasadorul In
doneziei. U Pe_ Tir- ambasado 
rul Blrmaniei,. Taf. însărcinat 
cu afaceri ad-înterim al Indiei, 
precum șj_mernbrif Ambasadei 
R.E- îă jî^scova.

Cu același avion s-a înapo
iat de la Tașkent Nicolae Gui
nă. ambasadorul R.P. Romine 
în U.R.S.S.

MOSCOVA 23 (Agerpres). — 
TAS transmite :

La 23 octombrie in Palatul

MOSCOVA 23 (Agerpres), — 
TASS transmite :

Seara tovarășii Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, Ion Gheorghe 
Maurer, Corneliu Mănescu și 
persoanele care îi însoțesc au 
asistat la spectacolul cu opera 
Boris Godunov, prezentat la 
Teatrul Mare de Operă și Balet 
al U.R.S.S.

In loja centrală, împreună

ță a oglindit pe larg munca 
politică și organizatorică des
fășurată de comitetul de partid, 
de organizațiile de bază pen
tru realizarea acestor obiecti
ve. Comitetul de partid a a- 
nalizat în ședințele sale pro
bleme importante ale activi
tății colectivului. La ordinea

GOOOOOOOOCOOSOOOOOOOOOOOOOOOQOeSOSOO

Conferința de partid 
de la mina Lupeni
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de zi a ședințelor de comitet 
au figurat, între altele, redu
cerea prețului de cost al pro
ducției, folosirea rentabilă a 
utilajelor, situația brigăzilor 
rămase sub plan. Analizarea 
fiecăreia din aceste probleme 
a dus la elaborarea de măsuri 
concrete pentru îmbunătățirea 
activității organizațiilor de 
partid, a organizațiilor de ma
să și a conducerii tehnico-ad- 
ministrative. Comitetul de 
partid a inițiat formarea de 
colective pe sectoare cu sar
cina de a studia posibilitățile 
de remediere a unor deficien
țe, de îmbunătățire a activi
tății economice. In primele 9 
luni ale acestui an, colectivul 
minei Lupeni a extras peste 
plan 22.537 tone cărbune coc-

pă terminarea vizitei înlndo-, 
nezia, India și Birmania.

Pe aeroportul din Tașkent, 
conducătorii de stat romlni 
au fost conduși de Șaraf Ra- 
șidov, membru supleant aî 
Prezidiului C.C. al P.C.U.S., 
prim-secretar al C.C. al P.C. 
din Uzbekistan, Iadgar Nasrid- 
dinova, președintele Prezidiului 
Sovietului Suprem al R.S.'S.; 
Uzbece, Rahmankul Kurbanov,; 
președintele Consiliului de Mi
niștri al R.S.S. Uzbece, și alte 
persoane oficiale.

*
Mare al Kremlinului în nume
le C.C. al P.C.U.S., sovietului 
Suprem al U.R.S.S. și Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S. a 
fost oferit un prînz în cinstea 
delegației guvernamentale a 
RJ. Romine.

La prînz au participat to
varășii Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, prim-secretar al C.C. al 
P.M.R., președintele Consiliu
lui de Stat al R.P. Rolmîne, 
Ion Gheorghe Maurer, preșe
dintele Consiliului de Miniștri 
al R.P. Romîne, Corneliu Mă’- 
nescu, ministrul afacerilor ex
terne precum și ambasadorul 
R.P. Romîne în Uniunea Sovie
tică, Nicolae Guină și alte 
persoane.

Din partea sovietică la prînz 
au luat parte tovarășii Leonid 
Brejnev, Alexei Koșîghin, Frol 
Kozlov, Nikita Hrușciov, Anas 
tas Mikoian, Dmitri Poleanski, 
Mihail Suslov, Nikolai Svernik, 
Viktor Grișin și alții.

☆ *
cu oaspeții, au luat loc tova- 
șii L. I. Brejnev, A. N. Koșîghin, 
F. R. Kozlov, N. S. Hrușciov, 
A. I. Mikoian, D, S. Poleanski, 
V. Grișin și alții.

In lojă se afla, de asemenea, 
Nicolae Guină, ambasadorul 
R.P. Romîne în U.R.S.S.

Spectatorii au salutat cu căl
dură și cordialitate pe înalții 
oaspeți romîni și pe conducăto
rii sovietici.

sificabil, a realizat o produc
tivitate de 1,075 tone de căr
bune pe post, față de 1,060 to
ne pe post planificat, iar la 
prețul de cost a realizat o e- 
conomie de 1.015.000 lei. latăl 
bilanțul de înfăptuiri cu care 
s-au prezentat comuniștii de 
la mina Lupeni la conferința 
de partid pe mină, înfăptuiri 
care sînt rezultat al muncii 
politice desfășurate de orga
nizațiile de partid.

Realizările sînt însemnate, 
dar nu pe măsura posibilități
lor. Acest lucru a fost subli
niat de mai mulți delegați la 
conferință. In ultimul an mi
na Lupeni a fost dotată cu un 
însemnat număr de utilaje 
moderne de mare capacitate; 
transportoare blindate, perfo
ratoare pneumatice rotative, 
un plug de cărbune, precum și 
un număr important de stîlpi 
hidraulici și grinzi în consolă 
— toate acestea menite să con
tribuie la ușurarea muncii mi
nerilor, la sprijinirea lor în ob
ținerea unor realizări sporite. 
Se ridică însă realizările colec
tivului minei la nivelul posibi
lităților create ?

In conferință sau purtat 
discuții în deosebi în legătură 
cu un neajuns care umbrește 

I. DUBEK
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Metodele avansate de muncă, larg răspîndife!

CRAI Ț UREA ARC-AER “
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Comisia inginerilor și teh

nicienilor de la U.R.U.M. Pe
troșani, îndrumată de comite
tul de partid și sprijinită de 
comitetul sindicatului luptă 
pentru introducerea noului în 
producție, ridicarea nivelului 
tehnic și calitativ al produse
lor ce se execută în uzină pen
tru exploatările miniere din 
Valea Jiului. In scopul livră
rii unor produse mai bune, mai 
rezistente și mai ieftine au 
fost aplicate în producție me
tode noi și eficiente dintre ca
re amintim metoda turnării în 

și forjarea

tehnice im-

coji de bachelită 
In matrițe închise.

Intre problemele 
.portante de a căror rezolvare 
s-a ocupat în ultimul timp 
comisia inginerilor și tehnicie
nilor se numără și înlocuirea 
craițuirii mecanice a rădăcinii 
cusăturilor sudate cu craițui
rea „arc-aer".

Se știe că craițuirea cu dalta 
este o operație grea, pentru că 
este necesar un efort fizic ma
re. Productivitatea muncii la 
craițuirea cu dalta și ciocanul 
este redusă. De asemenea, zgo
motul industria! provocat la 
această metodă are un efect 
dăunător asupra sănătății mun
citorilor, asupra capacității lor 
de muncă și mai ales asupra 
organului auditiv (zgomotele 
sînt de frecvențe mai înalte 
ca 899 Hz). Aceste inconve
niente sînt eliminate complet 
în cazul craițuirii prin meto
da „arc-aer".

Procedeul de dislocare a me
talului cu ajutorul curentului 
electric și de aer constă în 
principiu din întreținerea unui 
arc electric într-un electrod 
de cărbune cu înveliș de cupru 
în contact cu piesă supusă pre
lucrării. Metalul topit cu aju
torul arcului electric este eva
cuat succesiv prin acțiunea 
mecanică a unui jet de aer 
comprimat 'dirijat paralel cu 
electrodul. Electrodul de căr
bune se fixează Intr-un port- 
electrob asemănător unui cleș
te de sudură. Pe corpul elec
trodului este înșurubat mine
rul. în interiorul căruia sînt 
amplasate conducta de aer 
comprimat șl cablul de legă
tură la convertizorul de su 
dură.

W
Așa cum se vede și din de

sen, postul de eraițuire „arc- 
aer" se compune dintr-un eon- 
vertizor de curent continuu de 
cea, 500 A, o sursă de aer com
primat de 4—6 atmosfere 
port-eleetrodul de cărbune.

Legătura port-electrodului 
cablul de curent se face cu 
jutorul unui papue de cupru, 

iar legătura cu piesa printr-o 
clemă de contact. Legăturile 
trebuie bine făcute pentru e- 
vltarea unor defecțiuni în func 
ționarea „arc-aer".

După efectuarea tuturor le- 

cu
a-

gâturilor se fixează electrodul 
de cărbune pe port-electrod, 
în așa fel incit între orificiile 
aerului comprimat și capătul 
electrodului să nu existe o 
distanță mai mare de 80—100 
mm., pentru că In eaz contrar 
are loc o dislocare Insuficientă 
a metalului topit, iar electro
dul de cărbune Incălzindu-se 
sueesiv duce la Întreruperi de 
curent electric.

Executarea corectă a erai- 
țuirii rădăcinii sudurii sau e- 
xecutarea unor prelucrări mar
ginale impune următoarea con
diție : după declanșarea arcu
lui electric se va da electro
dului avansul de sus în jos, 
avansul pentru dislocarea ma
terialului și mișcarea alterna
tivă, perpendiculară pe șanțul 
dislocat, pentru realizarea lă
țimii șanțului.

Viteza de înaintare este în 
funcție de adîncîmeă stratului 
dislocat și de curent. Pentru 
un electrod eu diametrul de 
5 mm. se folosește nn curent 
de 180—220 A. eu înclinarea 
electrodului de 45 de grade 
față de planul piesei prelucra
te: viteza de avans longitudi
nală este de circa 40 cm. pe 
minut, iar pentru un electrod 
cu diametrul de 12 mm., la un 
curent de 490—500 A, viteza 
de avansare longitudinală este 
de 109—110 cm. pe minut. Pen
tru realizarea unor adincimi 
mici, unghiul de înclinație al 
electrodului trebuie să fie de 
circa 25—30 de grade. Lățimea 
șanțului este In funcție 'de nu
mărul de treceri realizate șl de 
diametrul electrodului, avtad o 
formă de „U", formă ideală 

pentru realizarea îmbinărilor 
sudate.

După executarea craițuirii 
prin metoda „arc-aer" este ne
cesar a se peria șanțul rezultat 
cu o perie de sîrmă, în vede
rea eliminării pojghiței de car
bon rezultată.

Procedeul craițuirii „arc- 
aer" are un domeniu larg 
de aplicare : craițuirea în orice 
poziție a rădăcinii sudurii; la 
sudurile cap la cap cu comple
tare la rădăcină, teșirea table
lor, îndepărtarea defectelor de 
sudură; tăierea oțelurilor ino
xidabile, îndepărtarea denive
lărilor la îmbinările a două 
margini, debavurarea pieselor 
de oțel sau fontă maleabilă, 
îndepărtarea defectelor de tur
nare, a surplusurilor de metal 
prin folosirea unor converti- 
zoare de 1000 A și a unor elec

trozi de 12 mm. diametru. De 
remarcat că realizarea unui 
post de prelucrare electro- 
pneumatfeă nu constituie o 
problemă dificilă. Totodată 
metoda este avantajoasă și da
torită economiilor realizate 
prin creșterea productivității 
muncii cu 3-6 ori față de me
todele folosite pînă în prezent. 
Pe de aită parte și lucrul exe
cutat e de calitate. Analizele 
chimice, metalografice și me
canice efectuate la uzinele 
„Independența" Sibiu și „23 
August" București au dovedit 
că nn se produce nici o modi
ficare a structurii 

în regiunea afectată 
în timpul prelucrării electro- 
pneumatice, totodată 
defecte care au fost caracte
ristice la craițuirea mecanică 
au fost remediate.

Metoda craițuirii „arc-aer" 
la U.R.U.M.P. este în prezent 
In fază de introducere, iar în
cercările efectuate tn această 

privință dovedesc că o dată cu 
aplicarea ei practică pe scară 
largă, se va ajunge la crește
rea productivității muncii, la 
însemnate economii realizate 
la prețul de cost, contribuind 
totodată din plin și Ia prote
jarea sănătății muncitorilor.

metalului 
termic

multe

ing. IOSIF GUDAS 
șeful secției construcții metalice 

U.R.U.M.P.

Colțul celor certați cu N.T.S.-ul

Și-a săpat singur „groapa

1

Despre cei care-și provoacă 
rău cu bună știință se obișnuiește 
să se spună în limbaj plastic 
că-și sapă singur groapa. „Groa
pa'' în care a căzut și și-a frac
turat picioarele șeful brigăzii dt 
montaj lanoși Ludovic de la
l. C.M.M. au săpat-o alții. Nu cu 
scopul de a cădea cineva în ea. 
Pentru că de fapt nici nu-i groa
pă. Locul unde a căzut lanoși Lu
dovic este un canal adine de 2.8
m. din fundația mașinii de ex
tracție de la puțul auxiliar al mi
nei Dîlja.

Brigada de montaje condusă de 
lanoși Ludovic a primit sarcina 
de a monta mașina de extracție 
pe fundație. Desigur că înainte de 
a începe lucrul șeful brigăzii în 
persoană și maistrul de construc
ții Crișan Alexandru au cercetat 
amănunțit load unde trebuiau 
transportate și montate piesele 
componente ale mașinii de extrac
ție. Au văzut deci că va trebui 
să lucreze în apropierea acelui ca
nal adine. Conform N.T.S.-UÎU. 
înainte de a începe lucrul: tre
buia să ia măsuri pentru acoperi
rea canalului cu un pod provizo

Roadele grijii 
de buni gospodari 
pentru reducerea 

consumului
încheiat bilanțul pe 
exploatarea minieră 
putut constata rezul •

Cînd 
9 luni 
Petrila 
tate bune în activitatea colectivu
lui. Minerii 
în această 
12.570 tone

Colectivul 
Petrila, pe lîngă rezultatele obți
nute în sporirea producției, se 
remarcă cu realizări bune și în 
domeniul prețului de cost și obți
nerea de economii pe această ca
le. Suma economiilor realizate în 
cele 9 luni trecute se cifrează la 
564.000 lei. Pentru a obține ce- 
zultate cît mai valoroase în aceas
tă direcție, în centrul preocupării 
minerilor petrileni stă reducerea 
permanentă a consumului specific 
la materialul lemnos, a celorlalte 
materiale, precum și a energiei 
folosite la extracția cărbunelui. Ca 
să obțină acest lucru minerii la 
locurile de muncă folosesc judicios, 
bine gospodărit, acest material. In 
afară de aceasta se pune accent 
pe aplicarea și generalizarea unor 
metode înaintate de lucru cu efi
ciență în reducerea consumului spe
cific de lemn de mină. Dintre a- 
ceste metode cele mai de seamă 
sînt: a) Susținerea metalică în 
galerii care s-a folosit la aproxi
mativ 5 kilometri lucrări miniere ; 
b) Introducerea armării mixte în 
abataje cameră cu lemn și stîlpi 
metalici tubulari prin care consu
mul specific de lemn de mină sca
de cu cca. 15 la sută. Față de anul 
1961. consumul de lemn a scăzut 
anul acesta cu 2 metri cubi pe 
1.000 tone cărbune, iar față de 
sarcina planificată s-a consumat pe

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

Tehnica nouă este larg folosită de mineri

plan
de la Petrila au dat 
perioadă peste 
cărbune.
de muncă al minei

Brigada de mineri condusă de 
Szekely Sigismund de la sectorul 
de investiții al minei Uricani exe
cută săparea unei galerii la ori
zontul 500. Pentru ca viteza de 
avansare la săpare să crească s-au 
luat o serie de măsuri tehnioo- 
organizatorice pentru folosirea lar
gă a tehnicii noi la locul de mun
că. In primul rînd brigada a pri-

tiu de lemn. Dar brigadierul a 
lăsat această treabă, socotită pro
babil de el ca o „corvoadă". pe 
seama maistrului. Acesta motivînd 
că nu are material lemnos pentru 
a acoperi locul periculos a permis 
începerea lucrului. Brigadierul a 
acceptat acest lucru țări a te 
gtndi că pune in pericol oamenii 
din brigadă și chiar pe el însuși. 
Greșala făcută s-a întors asupra 
lui. In ziua cînd s-a transportai 
rama mașinii de extracție pe 
fundație; a trebuit să lucreze 
chiar în apropierea acelui canal 
adine și neacoperit. Pentru ca ra
ma grea să fie deplasată cu ușu
rință pe fundație, brigadierul ma
nevra rama de la un capăt cu o 
rangă, iar din celalalt capăt or
tacii o împingeau înainte cu răn- 
gile. La un moment dat, țnrțind 
cu violență ranga, brigadierul la- 
nosi Ludovic și~a pierdut echili
brul casând în canalul adine de 
la picioarele lui. Nesocotind cele 
mai elementare reguli prevăzute 
de NT.S. și-a provocat singur su
ferințe pe o perioadă cel puțin 
de 3 luni cit e necesar pentru 
vindecare.

I. BRADEANU

de materiale
1000 de tone extrase cu 1,6 m.c. 
de lemn mai puțin. Totodată prin 
folosirea mai judicioasă a agre
gatelor a scăzut simțitor consu
mul specific de energie electrică. 
Demn de remarcat este și faptul 
că a scăzut cu 2 m.c. pe tonă con
sumul de aer comprimat.

Toate aceste la un loc au per
mis colectivului de la mina Pe
trila să obțină economiile aminti
te la prețul de cost

La rezultatele obținute o con
tribuție de seamă a adus-o între
cerea socialistă. Pe primul loc în 
întrecere, în cele trei trimestre ale 
anului 1962, s-a clasat colectivul 
de muncă de la sectorul III. El a 
dat peste plan mai mult de 10.000 
tone de cărbune, iar cu producti
vitatea muncii a ajuns la 3,174 
tone pe post depășind astfel sar
cina planificată cu 6 la sută. Mun
citorii 
același 
țul de 
mativ 
Merite 
cestor 
la sectorul III conduse de comu
niștii Cîșlaru Ioan, Bartok Iosif, 
Vătafu Petre și Purda Constantin.

La celelalte sectoare, din cei 
680 fruntași în producție confir
mați în anul acesta putem aminti 
pe cei din brigăzile conduse de 
comuniștii Bartha Francisc. Car- 
doș Gavrilă. Karda Emetic. Mi- 
chiev Gheorghe. Ropota Constan
tin. Szabo Carol și Dogaru Sebar- 
tian care sînt exemple demne de 
urmat de toți minerii exploatării 
Petrila.

ALEXANDRU KOSA" F

sectorului se mîndresc în 
timp că au realizat la pre- 
cost o economie de aprcxi- 
2 lei pe tona de cărbune, 
deosebite în realizarea a- 

succese le au brigăzile de

mit o mașină de încărcat cu cupă 
tip P.M.L. Acest lucru face să sca
dă efortul fizic al minerilor, iar 
încărcarea sterilului excavat să se 
facă mult mai repede. In acelașjaA 
timp, la susținerea provizorie bti-™ 
gada folosește armături metalice 
T.H. 6 pentru a efectua avansări 
cît mai mari, fără să fie nevoie de 
a opri înaintarea cînd trece la 
executarea lucrărilor de betonarc.

rie ascuțit joagăre rea~ 
dulgberul Popa Marin 
una din inovațiile apli- 
acesta la mina Petrila^ 

o economie

Mașina 
lizată de 
este și ea 
cate anul 
inovația aduce 
5.000 lei anual s; reduce un Dost 
de regie pe zi.

IN CLIȘEU : Inovatorul Popa 
Marin ascuțind un joagăr cu ma
șina concepută de el.



STEAGUL' ROȘU

inovații

< Bune și rele din activitatea 
s tinerilor de la A

Participa
7 la mișcarea de

r Alături de vîrstnici, tinerii de 
? la A.C.R.E. Vulcan aduc un în- 
? semnat aport în toate domeniile 
( de activitate. Astfel, printre mt
's meroasele propuneri de inovații.
> prezentate la cabinetul tehnic în
) acest an. o bună parte sînt făcu-
? te de tineri. Din acestea, 6 sînt 
c deja aplicate, adutind îmbunată- 
( țiri în procesul de producție și 
\ importante economii.
S Printre inovațiile propuse de
) tineri, care sînt aplicate în pro-
/ dticție se numără „Dispozitivul
C pentru presarea colectoarelor 
î rotoarelor de curent continuu''. 
? inovație concepută de tînărul 
\ Caraman Ștefan, „Suport pentru 
’ perii la motoarele cu acumulatori 
S LAM-4", inovație a tînărului 
? Bădău losif, precum șt inovația 

■h tinerei bobinatoare Elena Coroian 
ț „Dispozitiv pentru cositorirea 
( rotoarelor bobinate în bare".
) Importante inovații 

ulcgncepute și de tinerii i
\ mitru, Safta Cecilia,
/ Constantin și alții.

i au fon
Bălan Du- 

Simedre

cinsteÎndeplinesc cu 
o datorie de onoare
Asemenea întregului tineret 

muncitor din patria noastră, și 
tinerii energeticieni de la 
A.C.R.E. Vulcan au dedicat multe 
ore din timpul lor liber acț unilor de 
muncă patriotică. Așa bunăoară, 
la recentul bilanț făcut cu ocazia 
alegerilor, ei au raportat colecta
rea a 26.000 kg. de tier vecin, 
precum fi a cantității de IdfOu 
kg. cupru. De asemenea, un im
portant număr de tineri din ate
lier au participat la curățenia sec
țiilor, înfrumusețarea incintei uz< 
nei electrice, precum și la demo
larea clădirilor vechi din preaj
ma uzinei.

Ca stimulent, tinerilor care au 
efectuat peste 100 de ore de 

< muncă patriotică le-a fost acor
dată, in cadru festiv, insigna de 
brigadier al muncii patriotice. In 
acest an, această insignă a fost 
primită de peste 20 de tineri.

Agitație vizuala sau... 
obiecte decorative ?

In drum spre secțiile unde lu
crează, muncitorii de la A.C.R.E. 
Vulcan trec întii printr-un coridor

C. R. E. Vulcan] 
spațios care la prima vedere pare 5 
frumos pavoazat. Astfel, pe cei ? 
doi pereți laterali sînt expuse lo- c 
Zinci, fotomontaje, aspecte privind < 
protecția muncii, o gazetă a pos- \ 
tului utemist de control. Apro- ) 
piindu-te însă de aceste ..expo- J 
nate". cu regret, iți dai seama că 
ele stau pe pereți în scop deco
rativ și mai puțin în scop edu
cativ. Conținutul frumoaselor ra- ", 
me denotă că tinerii care trec \ 
zilnic de zeci de ori prin acest ) 
coridor nu-și aruncă de loc pri- / 
virea spre cei doi pereți. Gazeta / 
postului utemist de control are o < 
rubrică goală, iar in celelalte ( 
două sînt articole vechi care re- J 
dau felul cum au întîmpinat di- ) 
ferite brigăzi ziua de 23 August. ) 
Alături de gazetă este expus un ) 
fotomontaj care datorită timpu- < 
lui de tind datează ft-a pierdut { 
de mult culoarea. Deasupra foto- / 
montajului, o lozincă îndeamnă / 
tinerii să întîmpine cu rezultate ( 
pumoase în muncă zi*a de i \ 
Mai! <

Comitetul U.T.M. trebuie să ia ) 
măsuri urgente pentru remedierea ) 
acestor stări de lucruri. )

„Puietiu— care dau ) 
semne de uscare

Educați cu pricepere de orga- ? 
nizația UăT.M., tinerii muncitori ( 
ai A.C.R.E.V .-ului participi cu \ 
entuziasm, alături de muncitorii ' 
vîrstnici la îndeplinirea tuturor \ 
sarcinilor ce le sînt trasate. Pen- ) 
tru aportul însemnat ce îl aduc i 
în producție, precum fi pentru <■ 
activitățile desfășurate în ai ars 
orelor de serviciu, colectivul uzi' ) 
nei electrice Vulcan se mîndrește ) 
cu tineri harnici. )

Dar așa cum orice pădure mai < 
are fi uscături, 
unii tineri care 
lectioului, care 
sarcinile ce le 
tineri absentează nemotivat de la 
serviciu, nu respectă cele 8 ore 
de muncă, nu respectă disciplina 
în timpul șutului, se eschivează 
de la chemările organizației 
U.T.M. De asemenea lipsuri au 
dat dovadă tinerii Pucansbi Irina, 
Breteanu Andrei, M anole Maria 
și Marincia Catinca, care încă nu 
au înțeles ajutorul tovărășesc ce 
le-a fost acordat de colectivul în 
mijlocul căruia lucrează. Cu ast
fel de „puieți" trebuie intensifi
cată munca de educare, lipsurile 
de care dau dovadă să fie com
bătute de întreaga masă de tineri.

fi aici mai există 
nu fac cinste co~ 
nu se achită de 
sini trasase. Unii

In cadrul festivalului filmului sovietic, azi la Petroșani, pe 
ecranul cinematografului „7 Noiembrie" rulează filmul „Oa
meni și fiare", seria n-a, o coproducție a studiourilor cine
matografice „M. Gorki" din Moscova și a studioului „Defa“ 
Berlin. Ieri, pe ecranul aceluiași cinematograf a rulat seria I-a 
a filmului „Oameni și fiare". —

IN CLIȘEU: Un aspect din film.
-------------------©---------------

Bilanțul unei activități rodnice
Colectivul de muncitori de 

la LI.L. „6 August" Petroșani 
pe primele 9 luni din acest an, 
și-a depășit planul producției 
globale cu 4,33 la sută, ceea 
ce valoric reprezintă 1.053.000 
lei, cu 104.000 lei mai mult 
decit angajamentul anual. S-au 
obținut economii la prețul de 
cost in valoare de 71.000 lei, 
față de angajamentul între
prinderii care era de 57.000 
lei. Din angajamentul de a da 
peste plan 50.000 lei beneficii 
s-a realizat pină la 30 septem
brie 80 la sută. Indicele de 
productivitate a muncii pe a- 
ceastă perioadă a fost reali
zat în proporție de 108.3 la 
sută.

In fruntea întrecerii socia
liste pentru îndeplinirea an
gajamentelor se situează har
nicul colectiv de muncitori al 
atelierului de tîmplărie Live- 
zeni. Planul producției glo
bale a fost îndeplinit aici în 
proporție de 106,11 la sută, iar 
la producția de bază a aces
tei secții, binalele, s-a obținut 
o depășire de plan de 2,672 m.p. 
In obținerea acestor succese o 
contribuție substanțială au 
adus-o comuniștii Udroiu Con
stantin, Văduva loan, Costes- 
cu Napoleon, Șandru Ovidiu și 
alții.

Rezultate remarcabile in

realizarea angajamentelor Îna
inte de termen au obținut și 
secțiile: tapițerie, cariera de 
piatră, concasorul de la Live- 
zeni. atelierul mecanic, tipo
grafia, morile de porumb, a- 
telierul de tîmplărie din Pe
troșani.

Astfel, secția tapițerie a pro
dus peste plan 314 dormeze și 
somiere, 96 bucăți canapele 
tip pat, atelierul de tîmplărie 
din Petroșani a produs 28 
garnituri camere combinate, 
76 garnituri bucătării.

De la începutul anului și 
pină acum s-au livrat comerțu
lui socialist, mărfuri în valoa
re de 19.000.000 lei din care 
mobilă de 2.700.000 lei.

Prin efortul comun al tutu
ror muncitorilor bin cadrul 
ILL. ,,6 August" Petroșani, 
sub conducerea organizației de 
bază de nartid s-a reușit, ca 
întreprinderea să-și realizeze* 
planul pe primele 9 luni din 
acest an cu 10 zile mai de
vreme.

Potrivit angajamentului luat 
de comuniști In adunarea ge
nerală de bare de seamă șl 
alegeri, care a avut loc re
cent, planul pe anul 1962 va 
fi realizat cu 16 zile înainte 
de termen.

C. IOAN 
corespondent

In pas cu 
in fa|a

(Urmare dir. pag, l-a)
iu mare măsură realizările co
lectivului. Conferința orășe
nească de partid Petroșani a 
stabilit drept sarcină pentru 
organizațiile de partid să des
fășoare o muncă politică sus
ținută pentru ca nici o briga
dă să nu rămină sub plan. în
făptuirea acestui obiectiv ar 
fi asigurat minerilor din Lu- 
peni realizări mult superioare 
celor obținute. Dar această 
sarcină importantă n-a fost 
încă înfăptuită la mina Lupeni. 
In prezent din totalul brigă
zilor de la exploatare, 43 la 
sută sînt sub plan. Cele mai 
multe brigăzi rămase în urmă 
sînt la sectoarele II, IV B și V 
sud, sectoare care tocmai din 
această cauză sînt datoare cu 
cantități însemnate de cărbu
ne din planul pe acest an. In 
vederea scoaterii brigăzilor de 
sub plan, la mina Lupeni au 
fost stabilite măsuri. Insă mai 
puțin s-a urmărit felul cum 
sînt traduse în viață măsurile 
luate, eficacitatea acestora. 

gAșa se explică faptul că nu- 
ineroase brigăzi întîmpină 
greutăți din cauza aprovizio
nării defectuoase cu materiale, 
a indisciplinei la unele locuri 
de muncă și a unei asistențe 
tehnice insuficiente. Pe bună

sarcinile puse de partid 
industriei carbonifere

dreptate au fost criticați în 
conferință inginerii Husti Ște
fan, Iungher Herman, tehni
cienii Pelugan Gheorghe, Băut 
Valentin, Sfiștea Vilhelm, 
Gagyi Ștefan, Brilla losif, Ze- 
leneac Gheorghe, membri și 
candidați de partid, care in 
activitatea lor de zi cu zi nu 
s-au preocupat in măsură su
ficientă de crearea condițiilor 
necesare ca toate brigăzile de 
care răspund să-și poată înde
plini sarcinile de plan.

Pentru ca sarcinile ce revin 
în viitor minerilor lupeneni să 
fie înfăptuite, pentru ca în
tregul eolectiv să fie în pas 
cu sarcinile trasate de partid 
In privința sporirii producției 
de cărbune, este necesar ca ră- 
mînerea in urmă să fie lichi
dată în toate sectoarele, în 
toate brigăzile. Acest obiectiv 
impune o preocupare mult 
mai mare din partea organi
zațiilor de bază și a noului 
comitet de partid pentru îm
bunătățirea activității cadrelor 
tehnico-inginerești în direcția 
creării condițiilor tehnico-ma- 
teriale necesare brigăzilor de 
mineri, folosirii judicioase a 
noilor utilaje, ridicării califi
cării profesionale a muncitori
lor la nivelul tehnicii moderne.

In conferință s-a subliniat că 
întărirea rolului conducător al

organizațiilor de partid depin
de în primul rind de lărgirea 
continuă a rîndurilor lor. De 
la începutul anului organiza
țiile de partid de la mină au 
primit în partid 101 membri și 
114 candidați de partid din 
rindurile celor mai buni mun
citori și tehnicieni, cum sînt 
minerii fruntași Gligor Nicolae 
și Petre Constantin, inovatorii 
Morar loan, Morar Constantin 
și Rotaru Virgil. Deși rezulta
tele în aceasta privință sînt 
însemnate, conferința a apre
ciat că ele nu se ridică încă la 
nivelul posibilităților, în deo
sebi în sectoarele I B, IV A, IV 
B și VI. Organizațiile de partid 
din aceste sectoare n-au acor
dat atenția cuvenită muncii 
de primire în partid, educării 
activului fără de partid și a 
utemiștilor spre a-î atrage pe 
cei merituoși în rindurile parti
dului. întărirea continuă a 
muncii de primire în partid 
trebuie să constituie o preocu
pare de seamă a noului comi
tet de partid și a organizații
lor de bază. Pe această cale se 
va asigura intensificarea mun
cii politice a organizațiilor de 
partid în mobilizarea colecti
vului minei la îndeplinirea in
tegrală a angajamentelor de 
întrecere pe anul 1962 și a

sarcinilor de plan sporite pe 
1963.

Calea spre obținerea de noi 
realizări în sporirea produc
ției și a productivității mun
cii este folosirea judicioasă a' 
utilajelor, aplicarea metodelor 
avansate de muncă, întărirea 
disciplinei în producție. încă 
în acest an la mina Lupeni 
sînt condiții ca în abatajele 
frontale să fie realizată o a- 
vansare de trei fîșii la două 
zile și două fîșii pe zi.

In cadrul conferinței au luat 
cuvîntul tov. Negruț Clement 
și Szuder Wiliam. Vorbitorii 
au făcut recomandări prețioa
se noului comitet 3e partid în 
vederea intensificării activită
ții politice a organizațiilor de 
bază pentru mobilizarea co
lectivului minei spre noi suc
cese.

Tovarășul Negruț Clement a 
cerut noului comitet de partid 
și organizațiilor de bază să-și 
exercite cu competență drep
tul de control asupra condu
cerii administrative, să-și îm
bunătățească activitatea poli- 
tlco-educativă asigurînd ca 
fiecare comunist să devină un 
militant activ pentru mobili
zarea colectivului la realizarea 
sarcinilor economice puse de 
partid pe anul 1963.

Conferința a ales noul co
mitet de partid al minei. In 
prima sa plenară, noul comi
tet de partid l-a reales ca se
cretar al comitetului pe tova
rășul Ană Ferdinand.
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Institutul de mine
PETROȘANI

ANGAJEAZĂ :

Inginer constructor 
cu salarizarea de lei 1200- 
1700.

Condiții : diplomă de 
inginer în specialitate sau 
în specialitate înrudită 
și 3 ani în muncă.

Desenator artistic cu 
salarizarea de lei 950- 
1250.
Condiții: studii superioare

Bibliograf șef cu sala
rizarea de lei 1100-1250

Condiții : studii supe
rioare de specialitate sau 
înrudite și 3 ani în func
ția de specialitate.

Contabil revizor cu 
salarizarea de lei 95o-125o

Economist cu salari
zarea de lei 95o-12oo

Condiții : studii supe
rioare economice și 3 ani 
vechime.

Atelierul de zonă 
C.F.R. Petroșani

angajează
cu dată imediată în 
următoarele posturi;

1. SUDOR autogen 
și electric — salariu 
900=1000 lei lunar.

2. ELECTRICIAN 
în lumină și forță — 
salariu 900=1000 lei 
lunar.

In atenția
| cumpărătorilor!
♦
♦

V

A
3
9

o e

Magazinele de solduri 
din Petroșani, Lupeni și 
Vulcan, aparținînd de O.C.L. 
Produse Industriale, 
pus în vînzare mari 
tități de mărfuri cu 
țuri reduse: 
STOFE DE LINA, 
Țesături de 
ȚESĂTURI DE 
confecții,
ÎNCĂLȚĂMINTE și altele.

Cumpărînd solduri 
prețuri reduse, realizați 
conomii însemnate l

Soldurile de confecții 
vînd si cu plata în rate.

■Vizitați magazinele
solduri, prețurile fiind re
duse între 30—60 la sută.

au 
can- 
pre-

BUMBAC, 
MATASE,

cu 
e-

se

de
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STEAGUL ROȘUA

Declarația guvernului sovietic
[(Urmare din pag. l-a)

Sovietică a delegației 
alcătuită din E. Gue- 
E. Aragones guvernul 
a mers în întîmpi-

In ce privește ajutorul a- 
cordat de Uniunea Sovietică 
Cubei, acesta urmărește exclu
siv scopurile de a contribui la 
întărirea capacității de apă
rare a Cubei. După cum s-a 
arătat la 3 septembrie a.c. în 
comunicatul comun sovleto- 
cuban cu privire la vizita în 
Uniunea 
cubane, 
vara și 
sovietic
narea cererii guvernului cuban 
cu privire la ajutorarea Cubei 
cu armament. In Comunicat se 
spune că acest armament șl 
tehnică militară sînt destinate 
exclusiv scopurilor ide 'apărare. 
.Guvernele celor două țări se 
situează ferm și în prezent pe 
această poziție.

Necesitatea ajutorului so
vietic pentru întărirea apărării 
Cubei este determinată de 
faptul că din primele zile ale 
existenței ei, Republica Cuba 
este supusă unor necontenite 
amenințări și provocări din 
partea Statelor Unite. S.U.A. 
nu se dau în lături de la nimic, 
inclusiv de la organizarea in
tervenției 'armate împotriva 
Cubei, așa cum s-a întîmplat 
în aprilie 1961, pentru a lipsi 
poporul cuban de libertate și 
independență pe care le-a cu
cerit, pentru a-1 subordona din 
nou dominației monopolurilor 
americane, pentru a face din 
Cuba O' marionetă a S.U.A.

S.U.A. cer să fie înlăturată 
de pe teritoriul Cubei tehnica 
militară necesară pentru auto
apărare, lucru cu care, firește, 
nu poate fi de acord nici un 
Stat ce pune preț pe indepen
dența sa.

Uniunea Sovietică dorește ca 
toate trupele străine sa fie re
trase de pe teritoriile altor 
țări în cadrul frontierelor na
ționale. Dacă S.U.A. manifestă 
într-adevăr grija pentru întă
rirea relațiilor de prietenie cu 
celelalte state și năzuiesc să 
asigure o pace trainică în în
treaga lume, așa cum a iafir- 
Irnăt' președintele Kennedy în 
cuvîntarea rostită la 22 octom

brie, ele ar îi trebuit să adop
te propunerea sovietică și să-și 
retragă trupele și tehnica mi
litară, să lichideze bazele mi
litare aflate pe teritorii stră
ine în diferite părți ale lumii.
Dar S.U.A. care și-au răspîndit 

forțele armate și armamentul 
în întreaga lume, refuză cu în- 
căpățînare să adopte această 
propunere. S.U.A. folosesc â- 
cestea pentru amestecul în tre
burile interne ale altor state 
și pentru înfăptuirea intenții
lor lor agresive. Imperialismul 
american este acela care și-a 
asumat rolul de jandarm in
ternațional. Reprezentanții 
S.U.A se laudă mereu că ța- 
viaanele americane pot aricind 
să atace Uniunea Sovietică, să 
arunce bombe americane asu
pra orașelor și satelor pașnice 
și să dea lovituri grele. ’Nu 
trece o zi fără ca oameni de 
stat și personalități militare, 
precum și presa din S.U.A. Bă 
nu amenințe că submarinele 
americane, care, cu rachete 
„Polaris" la bord, cutreieră 
multe mări și oceane, pot da 
o lovitură atomică Uniunii So
vietice și altor state iubitoare 
de pace. In lumina acestor fap
te sună deosebit de fals cu
vintele președintelui Kennedy 
că guvernul S.U.A. s-ar că- 
lăuzi de interesele păcii atunci 
cînd pretinde privarea' Cubei de 
mijloacele de apărare.

Statele iubitoiare de pace hu 
pot să nu protesteze împotri
va acțiunilo'r piraterești anun
țate de președintele S.U.A., la 
adresa navelor care se îndreap
tă spre țărmurile Cubei, împo
triva stabilirii controlului a- 
supra navelor statelor suvera
ne în marea deschisă. Se știe 
că oamenilor de Stat americani 
le place să vorbească despre 
devotamentul lor față de prin
cipiile dreptului internațional, 
să peroreze despre necesitatea 
respectării ordinii de drept în 
lume. In fond însă, ei consi
deră, probabil, că legile nu Sînt 
făcute pentru S.U.A’., Ici pentru 
celelalte state. Instituirea blo
cadei S.U.A. împotriva Cubei 
este o acțiune provocatoare, o 
încălcare nemaiîntâlnită a drep -

----- —---------©-----------------

0 măsură excepțională luată de guvernul 
U. R S. 8.

MOSCOVA 23 (Agerpres). —
La 23 octombrie guvernul so

vietic a dat indW+H ministru
lui apărării al U.R.S.S. ca pî
nă la dispoziții speciale să 
amîne lăsarea la vatră a mi
litarilor din armata sovietică 
ce au depășit vîrstă stagiului 
în termen din trupele de ra
chete cu destinație strategi
că. din trupele apărării anti
aeriene a teritoriului si Sin 
flota de submarine, să între
rupă concediile întregului per

sonal militar și să ridice capa
citatea de luptă și vigilența 
în cadrul tuturor trupelor.

In legătură cu acțiunile pro
vocatoare ale guvernului 
S.U.A. și cu intențiile âgresive 
ale forțelor armate americane, 
guvernul sovietic a ascultat la 
23 octombrie raportul mareșa
lului Maîinovskî, ministrul’ a- 
părării al U.R.S.S. privitor la 
măsurile luate pentru ridica
rea capacității de luptă a for
țelor armate.

jului internațional, o sfidare 
Ia adresa tuturor popoarelor 
iubitoare de pace.

Nu se poate trece cu vede
rea nici faptul că dacă astăzi 
S.U.A. încearcă să interzică 
celorlalte țări să facă comerț cu 
Cuba și să-și folosească navele 
pentru a transporta mărfuri și 
încărcături în Cuba, mîine cer- 
curile guvernante americanei 
vor putea cere să se ia măsuri 
similare împotriva oricărui alt 
stat a cărui politică sau; orîn- 
duire socială nu sînt pe placul 
cercurilor 
E.U.A.

Guvernul 
dreptul de a cere ca statele să 
le dea socoteală cum își orga
nizează apărarea, să le rapor
teze ce transportă cu navele 
lor în marea deschisă.

Guvernul sovietic respinge 
cu hotărîre aceste pretenții. 
Acțiunile insolente ale impe
rialismului american pot avea 
consecințe catastrofale pentru 
întreaga omenire, lucru >pe 
care nu-1 dorește nici un po
por, și nici poporul S.U.A’.

Ținînd seama de întreaga 
gravitate a situației create de 
guvernul S.U.A. în jurul Cu- 
bei. guvernul sovietic a idat in
dicații reprezentantului său în 
Organizația Națiunilor Unite 
să pună problema convocării 
imediate a Consiliului de Secu
ritate pentru examinarea prob
lemei „Cu privire la încălca
rea Cartei O.N.u. și la amenin
țarea păcii de către Statele 
Unite ale Americii".

Uniunea Sovietică adresează 
tuturor guvernelor și popoare
lor chemarea ide a-și ridica 
glasul de protest împotriva ac
țiunilor agresive ale statelor 
Unite ale Americii față de Cu
ba și de alte state, să condam
ne cu hotărîre aceste acțiuni și 
să bareze! calea dezlănțuirii u- 
nui război termonuclear de că
tre guvernul S.U.A.

Guvernul sovietic va face tot 
ce depinde de el pentru â 
dămici planurile agresive 
cercurilor imperialiste 
S.U.A., pentru a apăra 
tăiri pacea pe pămînt.

Guvernul sovietic *și 
mă’ convingerea fermă că po
porul sovietic își va spori și 
mai mult eforturile în muncă 
pentru întărirea puterii econo
mice și de apărare a patriei 
sovietice. Guvernul sovietic iă 
toate măsurile necesare pentru 
ca țâra noastră să nu fie lua
tă prin surprindere și să fie în 
Stare să dea un răspuns demn 
agresorului.

guvernante din

S.U.A. își jarogă.

și

ză- 
ale 

rdin 
în-

exprl-

I
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Indicațiile mareșalului Greciko
MOSCOVA 23 (Agerpres).
La 23 octoîmbrie mareșalul 

Greciko, comandantul suprem 
al Forțelor armate unite ale 
statelor participante la Trata
tul de la Varșovia, i-a convo
cat pe ofițerii reprezentanți ai 
armatelor statelor participante 
la Tratatul de Ia Varșovia și 
le-a dat indicații cu privire la

efectuarea unor măsuri pentru 
perfecționarea pregătirii de 
luptă a trupelor și flotelor 
care fac parte din Forțele 
armate unite.

Aceasta s-a făcut în legă 
tură cu acțiunile provocatoa
re ale guvernului american s’ 
cu intențiile agresive ale clicii 
militariste americane.

Noi aofiuni agresive 
ale S.U.A. împotriva Cubei
Pentru apărarea cuceririlor revoluției

HAVANA 23 (Agerpres). - 
TASS transmite :

Ziarele din Cuba au publicat 
următorul comunicat:

;.In seara zilei de 22 octombrie, 
primul ministru al Cubei, în cali
tate de comandant suprem al for
țelor armate; a emis ordinul cu 
privire la introducerea stării de 
război, ordin care se dă tuturor 
unităților forțelor armate revolu
ționare numai în caz de extremă 
primejdie. Această măsură a fost 
luată în urma știrilor sosite din 
Statele Unite privind mobilizarea

forțelor armate nord-americane îm
potriva țării noastre.

Unitățile noastre de luptă au 
fost puse imediat în stare de lup
tă. Sute de mii de oameni au fost 
mobilizați în decurs de cîteva ore. 
Membrii partidului unic al revolu
ției socialiste și membrii tuturor 
organizațiilor de masă se pregă
tesc să-și îndeplinească datoria 
patriotică cu curaj și abnegație. 
Țara se află în stare de război; ea 
este gata să respingă orice atac. 
Patria sau moartea 1 Vom 
gel".

©

Amenințări războinice 
ale președintelui Kennedy

WASHINGTON 23 (Agerpres).
TASS transmite :

Luînd cuvîntul în ziua de 22 
octombrie, la televiziune, președin
tele Kennedy a declarat că 
S.U.A. instituie „un embargo se
ver asupra tuturor categoriilor de 
armament ofensiv; care se trans
portă în Cuba".

Președintele a făcut cunoscut că 
a dispus „să se efectueze o supra
veghere minuțioasă continuă asu
pra Cubei și asupra creșterii poten
țialului ei militar".

Kennedy a ordonat să fie eva
cuate familiile 
naiului S.U.A.

militarilor și perso- 
de la baza militară

Guvernul

invin-^

americană Guantanamo, situată pe 
teritoriul Cubei, și a trimis acolo 
întăriri. S-a dat ordin forțelor ar
mate ale S.U.A. „să fie gata pen* 
tru orice eventualitate".

Kennedy a declarat, de aseme
nea, că S.U.A. cer convocarea de 
urgență a unei ședințe a Con
siliului consultativ al Organizației 
Statelor americane, pentru a exami
na problema „primejdiei" pe care o 
prezintă Cuba „pentru emisfera occi
dentală" și pentru a aplica împo
triva Cubei sancțiuni colective din 
partea țărilor continentului ame
rican, pe baza tratatului încheiat 
în anul 1948 la Rio de Janeiro.

0

cubanez a cerut convocarea Consiliului 
de Securitate

23 (Agerpres).HAVANA 
TASS transmite :

După cum anunță agenția Pren- 
sa Latina, Cuba s-a adresat pre
ședintelui Consiliului de Securita
te, V. A. Zorin; cu rugămintea 
să fixeze imediat o ședință a Con
siliului de Securitate pentru 
cutarea acțiunilor guvernului 
telor Unite care au instituit 
cada împotriva Cubei.

Adresîăd această cerere; guver-

dis- 
Sta- 
blo-

nul revoluționar al Cubei s& bre
zează pe art. 34, pe primul para
graf al art. 35, pe art. 39 al Cartei 
Organizației Națiunilor Unite, pre
cum și pe primul paragraf al art. 
1, pe paragraful 4 al art.2 și pe 
primul paragraf al art. 24 ale 
Cartei Organizației Națiunilor U- 
nite și pe articolele corespunză
toare ale regulamentului 
liului de Securitate".
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SITUAȚIA DIN YEMEN
SANAA 23 (Agerpres)
Postul de radio Sandia a 

transmis un comunicat în care, 
reluînd o telegramă transmisă 
regelui Hussein de către co
mandamentul trupelor iorda 
nlene ce operează Ia granița

componență adunarea. în care ma
joritatea de locuri aparține parti
dului liberal-democrat pro ameri
cani urmează cu docilitate poli
tica americană din aceste insule.

BRUXELLES. —■ In institutele 
militare de învățămînt din Belgia 
studiază aproximativ 30 de repre
zentanți ai forțelor armate din 
Katanga. Această cifră a fose re
latată de ministrul afacerilor ex
terne al Belgiei; Spaak; în răspun
sul său la interpelarea unui de
putat.

Astfel, guvernul belgian recu
noaște fățiș că acordă în conti
nuare ajutor separatistului Chom- 
be și sprijină planurile lui de dez
membrare a Congoului.

TOKIO. — La 22 octombrie în 
insulele japoneze Okinawa aflate 
sub ocupația S.U.A. a început cam
pania electorală pentru alegerile 
în adunarea legislativă.

Adunarea legislativă a Okinawei 
se află sub controlul înaltului co
misar american care de fapt este 
guvernatorul militar și are drep
tul să anuleze orice hotărîre a 
Adunării legislative. In actuala sa

JOHANNESBURG.— Guvernul 
Verwoerd intensifică 
împotriva africanilor 
oamenilor progresiști

După cum anunță 
tul din Johannesburg al agenției 
Associated Press, Vorster, minis
tru de justiție al Republicii Sud- 
Africane. a declarat că în repu
blică a început ;,O luptă crîncenă 
împotriva elementelor de stînga, o 
luptă care va fi dusă pînă la vic
toria finală". El a anunțat că 
Verwoerd, primul ministru al Re
publicii Sud-Africane, intenționea
ză să ia măsuri și mai drastice 
„împotriva comuniștilor și adepți- 
lor lor, atît albi cit și de culoa
re".

represiunile 
și a tuturor 
din țară- 
coresponden-

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA Petroșani, Stt. Republicii n* 56 Tel. interurban 322, automat 269

cu Yemenul, se arată 
noaptea 
brie 900 
Saudită 
dănieni 
aviația 
se retrăgeau spre granița

că în 
octom-de 22 spre 23 

de solJdați din Arabia 
și 300 de soldați îotj 
au fost zdrobiți de 
yemenită în timp ce

i cu 
Arabia Saudită. In telegramă 
se arată că 300 de soldați au 
fost omorîți, iar alțî 150 grav 
răniți. Potrivit relatărilor a- 
genției M.E.N., armata repu
blicană yemenită, căreia i s-au 
alăturat numeroase triburi, es
te în drum spre Maarib, unde 
urmează să desăvîrșească ope
rațiunile de lichidare a forțe
lor contrarevoluționare. Tru
pele yemenite ău ocupat, de 
asemenea, regiunea Wacha, și 
l-au arestat pe șefii triburilor 
din această localitate, vino* 
vați de a fi acordat azil unor 
membri ai familiei regale. Ei 
vor fi deferiți justiției.

Relatînd situația din capi
tala Republicii Arabe Yemen, 
trimisul special al agenției 
France Presse relatează : „Noul 
regim are poziții solide. Aceas
ta este de altfel părerea tutu
ror observatorilor străini în 
Yemen. La Sanaa, scrie cores
pondentul. la sediul guvernu- 
lui republican, se desfășoa^fe 
o vie activitate. Un vai neîn^ 
trerupt de oameni din toate 
colturile tării vin’ să asigure 
guvernul de sprijinul lor".
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