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Katanga, 
partizanilor dezarmării nucleare. 
Si Home.

• Junta militară din Peru intensifică represiunile împotriva mase* 
lor populare.

CARNET

acestei ex-

12

acum arată 
mobilizarea

răspunde din partea corni* 
de partid de lecția respec-

de lemn de mi- 
mia de tone de 
unei economii 
de cel puțin

răspundă de 
activității cer-

de măsuri a 
grafic de des-

!

I

iu prezent, toate cele cfncx 
au ținut cfte două lecții, 
predate fiind: „Rolul agi-

OESTONATOA Do D
LUPENI»

pectu.' unul peron de sta
ție C.F.R. în așteptarea 
unui tren special. Pregă
tirile necesare pentru des
cărcarea prețiosului trans
port s-au făcut Sub direc
ta coordonare a tovară
șului inginer Pușcariu E- 
milian, directorul între
prinderii. Echipele de des- 
cârcători conduse de Liță 
loan și Niță Dumitru, în 
așteptarea trenului, discu
tau cu un grup de тип- 

reulilarea 
та-

Cu prilejul sărbătorilor de iarnă, magazinele din 
Valea Jiului au cunoscut o mare afluență de cumpă
rători încît se părea că rafturile vor fi golite de măr
furi. După cum se vede însă și din clișeu la unul 
din magazinele alimentare din Petrila ca și în 
lelalte din întreaga vale, rafturile sînt încărcate 
mărfurile așteaptă cumpărătorii Aprovizionarea 
desfășoară continuu și în bune condițiuni.

ce- 
iar 
se

©

NE SCRIU CORESPONDENȚII

Inovator de frunte
Printre echipele de întreținere despre care se 

bește inult la preparația Petrila se numără și aceea 
condusa de comunistul Rad Gheorghe, un inovator 
apreciat

Acestei echipe i s-a încredințat întreținerea sec
ției flota ție

Pe comunistul Rad Gheorghe, 
preocupă introducerea tehnicii noi. 
lui și introducerea lui în secție 
permanentă. Ca dovadă, numărul
concepute de tovarășul Rad Gheorghe. „Dispozitivul 
de găurit segmenți de filtru", inovație aplicată anul 
trecut, a dus la reducerea timpului de execuție a 
segmenților.

Tot tovarășului Rad Gheorghe îi aparține 
ziiivul de prindere a paletelor la lanțurile de 
tere’.

Pentru îmbunătățirea calității și umidității
inovația „Modificarea acțio- 
prezentat o nouă inovație: 

de naftenat".
din care fac parte tinerii 
loan și Ciur loan confec-

vor-

ѴВВСО’ІД
— Alo, aici rediția sta

ției C.F.R. Lupenț. Tre
buie să vorbesc cu rampa 
de descărcare a Viscozei.

De la celălalt capăt al 
firului centralista II a- 
j iun fă.

— . .-li legătura cerută.
Rediționarul tocmai î, 

țumea centralistei pen- 
operativitatea cu care 
servit, cînd funcționa- 
de serviciu de pe 

rampa de descărcare se 
prezentase la telefon. Cu 
gîndul la vestea pe care 
o avea de transmis, redi- 
ționarui -imți cum ii cu
prinde un sentiment de 
bucurie, de mindrie. înce
pu convorbirea telefonică

— Cu primele transpor
turi din noul an a sosit 
în stație un lot de mașini 
de bobinaj. Sînt primite 
din R.S. Cehoslovacă 
destinația I.I.S. 
Lupeni.

Interlocutorul 
mai așteptă ca 
rui să-l anunțe 
nele sosite în stație au și 
fost remorcate de o loco
motivă și au luat drumul 
spre rampa de descărcare 
a Viscozei. Vestea că în 
stația Lupeni a sosit un 
lot de mașini de bobinaj 
s-a răspîndit în toate sec
țiile Viscozei. Curînd ram
pa de descărcare hiă as-

<.v
.Viscoza

său nu 
rediționa- 

că Vagoa-

citoii despre 
secțiilor Viscozei cu 
șini noi, moderne.

Descărcarea celor
mașini noi-nouțe s-a făcut 
cu entuziasm. Liță loaft, 
Niță Dumitru, Iancu Ioan, 
frații Ruja Ioan și laUtl 
precum și ceilalți desert.'- 
cători au lucrat indemftfti- 
du-se reciproc și fntrecîn- 
du-se pe ei înșiși. Pe toți 
îi stăpînea bucuria cetă
țeanului care participă la 
ușurarea muncii, la cons
truirea vieții noi și la îm
plinirea visului. Da. Noile 
mașini sosite în cadrul 
planului de reutilăre a 
secțiilor Viscozei vor ușu
ra munca bobinatoarelor, 
o vor face mai spornică 
și mai plăcută, iar rodul 
muncii lor va fi de cali
tate superioară.

muncă la întrecerea 
realizarea angajamen-

munca agitatorilor să

șeful echipei îl 
Descoperirea nou- 

este o preocupare 
mare de inovații I

„Dispo- 
Ia cra-

șlamu-
lui flotat, el a conceput 
nării filtrului". Recent,, a 
„Mecanizarea dozatorului

In prezent echipa sa, 
Goneiulea Vasile, Nicula
tionează o baterie de flotare? com
plet din metal.

MARGARETA MICA 
O---------------

Echipele de întreținere 
la datorie

de îmreținere. Echipa co- 
munistumi Bojihcă loan, 
lăcătușii Mareș Nichits. 
Dincă loan, Sălăjan Iuliu. 
echipa de întreținere con
dusă de Graff Carol și 
ceilalți lucrători ai atelie
rului condus de maistrul 
comunist Bădău Nicoiae 
se străduiesc să traducă 
în viață angajamentele 
luate, de a asigura o bu
nă întreținere a mașinilor 
pentru a Sprijini produc
ția.

Din prima zi de lucru 
noului an, membrii e-а

chipelor de întreținere 
mașinilor și instalațiilor 
din secțiile depănat, răsu
cit și bobinaj din cadrul 
Viscozei Lupeni au fost 
la datorie.

O cît mai bună Între
ținere a mașinilor în sco
pul asigurării funcționării 
ritmice, cu alte cuvinte 
sprijinirea brigăzilor pro
ductive îr, realizarea sar
cinilor de plan — acesta 
este obiectivul echipelor

c.

I, MĂNDOIU

C. BADUȚA p E S

părăginită, aceste 
par lăsate în 

interioarele, unele

Mtonliiil părăsite
De un timp îndelungat în curtea 

din spateie policlinicii din Petrila 
stau garate două autosalvări. Ele 
poartă numerele de ordine 50123 
și, respectiv, 30 299. Judecind după 
înfățișarea lor 
două autosalvări 
voia soartei deși
piese de la motoare și cauciucu
rile sînt în stare bună. Supuse 
intemperiilor, ele s-au degradat.

Sesizînd ziarului această stare 
de lucruri, mai mulți, cetățeni ca
le locuiesc în Petrila propun con
ducerii policlinicii să ia măsuri 
urgente pentru conservarea regu
lamentara a autosalvărilor pînă 
and acestea vor fi reparate sau 
(dacă este cazul) casate. E nece
sar să se recupereze piesele ce se 
mai pot folosi.

В. CONSTANTINESCU

Romanul scriitorului ame
rican T. Dreiser a consti
tuit tema procesului literar 
prezentat recent de către 
artiștii amatori ai clubului 
muncitoresc din 
Demascînd fără 
mult trîmbițatul 
viață american,

care au pregătit și prezen
tat procesul literar s-au 
străduit să interpreteze cît 
mai bine rolurile încredin
țate, încît să satisfacă exi
gențele numărului mare de 
spectatori. Și au reușit în 
mare
lucru, fiind aplaudați^* la

măsură să facă acest

localitate, 
cruțare 

mod de 
orînduirea

sălbatică care împinge 
menii spre sentimente 
mane, spre înșelăciune 
minciună, spre furt și 
mă, cartea lui 
este deosebit 
Dezvăluind sub 
pectele „raiul 
romanul are o ] 
semnificație socială, 
tuie un 
acuzare 
care întunecă și 
sufletele miilor de 
miilor de oameni

Cei 22 artiști

deschisă. Interpreta-scenă
rea s-a desfășurat sub for
ma unui proces literar, im- 
primîndu-le spectatorilor acea 
atmosferă specifică din să
lile tribunalelor. Pe rînd, 
s-au perindat pe scena pa-

oa-
inu-

și
cri-

T. Dreiser
de actuală.

toate as-
capitalist", , latului cultural din Lupeni 

profundă 
, consti- 

puternic act de 
a lumii capitaliste

mutilează 
tineri, a 
cinstiți, 
amatori

muncitori, tehnicieni, ingi
neri și funcționari — talen- 
tați artiști amatori.

Printre ei se numără 
strungarul Blăjan loan, mi
nerul Constantinescu Vasile, 
măsurătorii de gaze Untea 
loan, Buzaș Anton și Săbău

Anul în care am intrat, 1963, 
constituie o perioadă importantă 
pentru înfăptuirea istoricelor sar
cini elaborate de cel de-al ІП-Іеа 
Congres al P.M.R. In noul ah, mi
nerilor aninoseni le revin sarcini 
sporite. Realizarea unei producti
vități pe mină de cel puțin 1,293 
tone de cărbune pe post, reducerea 
consumului specific 
na sub 40 m. c. pe 
cărbune, realizarea 
la prețul de cost
800 000 lei, extragerea peste pro
ducția planificată a 15 000 tone de 
cărbune sînt principalele obiective 
ale muncii colectivului 
ploatări miniere.

Experiența de pină 
că un rol însemnat în
muncitorilor la înfăptuirea tuturor 
obiectivelor îl au agitatorii. Peste 
tot, în abataje, ateliere șl în cele
lalte locuri de muncă, agitatorii 
au constituit exemple personale în 
muncă, au antrenat pe toți tova
rășii lor de 
socialistă, la 
telor luate,

Pentru ca
se desfășoare în acest an la nive
lul sarcinilor, pentru folosirea în 
munca de agitație a unor metode 
cit mai eficiente, comitetul de 
partid al minei Aninoasa, a trecut, 
imediat după prelucrarea cifrelor 
de plan pe acest an, la instruirea 
agitatorilor. Au fost organizate 
cursuri de instruire a agitatorilor 
fără scoaterea lor din producție. 
Pentru buna desfășurare a' acestui 
curs, comitetul de partid și-a în
tocmit un plan in care a stabilit 
măsuri pentru buna desfășurare a 
celor patru cercuri pentru agitato
rii din sectoarele subterane șl a 
cursului în care au fost încadrați 
agitatorii din sectoarele de Ia su
prafață. Ca propagandiști la aceste 
cercuri au fost recrutați tovarăși 
cu experiență, capabili să asigure 
înțelegerea deplină a problemelor 
predate. Printre aceștia se numără 
tovarășul Cocotă 
al minei, Hfsem 

Maxim, membru
al comitetului 
de partid, Blro 
Ludovic, 
bilul șef 
ploatării.
semenea,
planul de mă
suri 
bilit 
re 
de 
te

din birou care să 
buna desfășurare a 
curilor.

Paralel cu planul 
fost întocmit și un
fășurare a celor șase lecții din ca
drul cursurilor, în care a fost sta
bilită data și locul cînd se țin lec
țiile, temele care se predau, precum 
și cine 
telului 
livă.

Pînă 
cercuri 
temele 
tațiel politice de masă fn construi
rea socialismului, trăsăturile carac
teristice ale agitației comuniste'', 
„Sarcinile agitatorilor la locurile^ 
de muncă pentru creșterea conti
nuă a productivității muncii". 
Printr-o bună mobilizare s-a reu
șit ca frecvența la aceste lecții să 
fie bună, evidențilndu-se îndeosebi 
cercurile nr. 2, 3 șl 5 unde frec
vența a fost de sută Ia sută.

Instruirea agitatorilor constituie 
o importantă premiză pentru ridi
carea nivelului muncii politice de 
masă. Este necesar, ca în tot cursul 
anului, o preocupare de seamă a 
comitetului de partid să fie instrui
rea periodică a agitatorilor, Tre
buie subliniat că instruirea agita
torilor fși va arăta din plin roadele 
dacă toți agitatorii vor acorda a- 
tenția cuvenită aplicării cu consec
vență a învățămintelor dobîndite 
in cadrul cursurilor, generalizării 
experienței pozitive dobîndită pî
nă In prezent

Comitetul de partid 
organizațiilor de bază 
să controleze și să 
permanență activitatea 
Să urmărească felul cum agitatorii 
aplică în practică învățămintele a- 
cumulate la instructaj, asigurînd
în acest fel mobilizarea tuturor
muncitorilor la înfăptuirea sarcini
lor ce stau în acest an în fața co
lectivului acestei exploatări.

și birourile 
sînt datoare 
îndrume in 
agitatorilor.

Dan, inginer șef у. OROS

conta- 
al ex- 
De a-

în

a fost sta- 
din fieca- 
organlzație 
bază cî- 

un membru

Vașile, maistrul Coroi Va
sile, pensionarul Farkaș Iu- 
liu, inginerul Petrescu Ma
rin, funcționarele Haiducsi 
Viorica, Musta Maria. Bu- 
gheș Aurora, Grtiber Vero
nica și bibliotecara clubu
lui central Bucur Olivia.

Regia procesului literar a- 
parține profesorului Coman 
Constantin de la Școala 
populară de artă din Petro
șani, iar textele martorilor 
au fost scrise de tovarășul 
Ardeleanu 
comitetului 
nier.

Procesul 
romanului 
mericană" 
de către 
din Lupeni
lități din Valea Jiului.

A. MICA 
corespondent

Ioan, activist al 
sindicatului mi-

literar pe tema 
„O tragedie a- 
va fi prezentat 
artiștii amatori 
și în alte loca-
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I SUTAMTTȘTIIl
fi 8

16-
la

es-
Șî 

de 
ca-

lucru cere oamenilor ca g 
re stau la volan o înaltă g 
calificare, inițiativă și a- g 
tănție. 8

Activitatea șoferilor d: g 
;â Baza de utilaj și 8; 
transport Livezeni și de 8 
la celelalte unități locale 8 

transport. dovedește 8 
din plin aceste calități. 8 
Majoritatea șoferilor 
ftlintașf în muncă, 
valori, sutamiiști. 
luăm, de exemplu, 
Arămitu Mlhai. Lucrează 
cu 
26 739 
Herul

sînt 
îno- 
Să-l 

pe

Odată cu fiecare car
tier, bloc ori apartament 
dat în folosință, oamenii 
muncii simt în inimi o 
mare bucurie. Sentimen- 
tu! lor este firesc și în
dreptățit. Noile clădiri le 
aparțin. In ele se mutd
mineri, preparatori, ener-.de 
geticierd, filatori, medici. 
Învățători.

In Valea Jiului cons
tructorii au Înălțat 
cuințe frumoase.- De 
Holul apartamentului, 
nă la dormitor, totul 
te modern, luminos 
confortabil. Alături 
harnicii constructori,
re schimbă de la o zi ia 
alta vechea înfățișare a 
localităților noastre, lu
crează și șoferii. Dacă ți
nem cont de activitatea 
rodnică a marii majori
tăți a șoferilor, putem 
spune că această catego
rie de muncitori merită 
toată lauda. Pe ger sau 
că d'ud, gonind cu auio 
camioane ‘pe șosele în- 
tr-uo neîntrerupt dute-vi- 
no, șoferii sînt aceia care 
aprovizionează șantierele 
de construcții cu mate
riale Nu-i ușor să trans
porți la timp și In bu
ne condițiuni mii de că
rămizi și blocuri din be
ton, suie de tone.de ci
ment și nisip, zeci și zeci 
de vergele de fier. Acest

autocamionul nr. ° 
H.D. pe șan- | 

5 construe- ° 
ții din Petrila. Este un ° 
om harnic, modest, me- ° 
reu- prezent acolo unde 2 
se cere o mină de aia- o 
tori Pe șantier e totdea- g 
una primul. In anul 1962, g 
ei a transportat peste | 
sarcina de plan, munți g 
de materiale,- E și suia- g 
miist. A parcurs fără ie- g 
parații 120 000 km. Ho- g 
tărlrea sa este însă de g 
a parcurge în noul an g 
150 000 km. fără repara- g 
ții. Asemenea iui Arămi- g 
tu sînt șl șoferii Șoinea- g 
i:u Petru, Benovschi Iu- g 
liu, Ursit Nicoiae. Ca- g 
mloanele lor, bine îngri- g 
pte. au transporta* fără g 
reparație 
tru zeci 
cuti.

A.

materiale Den- 8 
și zeci de blo- 8

8 
NICHIFOREL 8
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STEAGUL ROȘU
■№

UNICII MINIERE
Pngreaul tehnic -

Miler эсгсйм
In fața colectivului minei Petrila 

stau In acest au sarcini importau 
te. Producția de cărbune energe
tic va crașțe cu 1,6 la sută față de 
anul trecut iar productivitatea 
muncii va spori in medie la 1,288 
tone de cărbune pe post.

La baza creșterii producției și 
productivității muncii va sta ex
tinderea continuă a tehnicii avan
sate, introducerea noului in pro
ducție Planul tehnic întocmit în 
acest scop la mi 
na Petrila prevede 
o seamă de mă
suri printre care 
introducerea 
stratele subțiri

Pe teme actuale
••«•••*••••••••••«•••*«

de 
cu- 
ro-
cu

în 
a 

unui plug de cărbune cu ajutorul 
căruia indicele de tăiere a cărbu
nelui va crește simțitor. Tot în 
scopul creșterii indicelui de tăiere 
a cărbunelui brigăzile miniere 
la abataje vor primi în anul 
rent perforatoare pneumatice 
tative de tipul WP-8, echipate 
sfredeie spirale.

Fentru mecanizarea încărcării 
sterilului la lucrările miniere de 
deschidere și pregătiri, mina Pe 
trlla va fi dotată cu 3 mașini noi 
de Încărcat cu cupă precum și cu 
6 reincărcătoare cu bandă.

Un accent deosebit se va pune 
anul acesta Ia mina Petrila pe ex
tinderea procedeelor moderne de 
susținere. In sectorul Ш va 
Începe în curînd exploatarea 
stratului 3 «u două abataje fron
tale armate în fier care pînă Ia 
sfîrșitul anului vor da circa 28 000 
tone de cărbune. Susținerea mix
tă, prin utilizarea combinată a 
stilpilor de lemn și a celor me
talici tubulari recuperabili, se va 
extinde la un număr de 30 aba
taj» cameră din care se vor ex
trage cca. 400000 tone de cărbu
ne. Numărul stilpilor 
bulari necesari pentru 
crește eu 900 bucăți 
fel pină 
de 1200. 
metalici 
mixtă se 
d» peste

Extinderea tehnicii avansate In 
producție la mina Petrila va duce 
la creșterea vitezelor de avansare 
la toate lucrările miniere. In aba
tajele cameră, bunăoară, viteza 
medie de avansare lunară va creș
te la 80 m. față de 77 m. cît s-a 
obținut în anul trecut.

Pentru îmbunătățirea condițiilor 
de lucru la lucrările de înaintare, 
se va extinde perforajul umed cu 
Injecție axială la toate brigăzile 
care efectuează lucrări de pregă
tiri în 
ceste: 
de la 
planul
realizarea

■ chezășia realizării 
da producție

perforatoarelor C.P.-17 pentru per
forajul umed axial". Sfnt prevă
zute, de asemenea, și teme care să 
rezolve, probleme și din alte do
menii ale procesului de produc
ție din subteran. Așa, de exemplu, 
o temă importantă urmărește cap
tarea apei în abataj rezultată de 
Ia rambleul hidraulic, cu reține
rea materialului mărunt în abataj. 
Această temă urmărește in final 
evitarea degradării lucrărilor mi

niere.
Este prevăzut 

să se realizeze o 
inovație care 
rezolve în i 

acesta evacuarea nămolului 
bazinele de colectare a apelor 
lă orizontul XIII la suprafață.

Progresul tehnic 
dicarea continuă a 
tehnico-profesionale 
lor, tehnicienilor 
mineri. Acest lucru 
dere comisia inginerilor ți tehnl 
elenilor de la mina Petrila, care 
si-a prevăzut în planul de măsuri 
pe anul acesta o 
ferințe axate pe 
folosirea tehnicii 
cestea se numără 
factor hotărîtor în realizarea sar
cinilor de plan", „Extinderea a- 
vansârilor rapide în abatajele ca
meră", 
specific de

Aplicînd 
precum și 
nizatorice 
nivelului tehnic al producției, co
lectivul minei Petrila se va ridica 
cu aetivitatea economică la nive
lul sarcinilor de plan, a angaja
mentelor de întrecere.

R-Л POLONĂ

GirbuMlo de la Belnhsfew
brun iu 
о reve 

locuitorii 
pentru 

prospec- 
Zăcă-

apiopisre de localitățile 
Piaski, la adîncimea de 
sub nisipurile din Bel-

1 să
anul 
din 
de

ri-presupune 
cunoștințelor 

ale rnuncitori- 
și inginerilor 
l-a avut în ve-

seamă de con- 
introducerea șt 
noi. Printre a- 
„Tehnica nouă,

„Reducerea consumului 
lemn de mină" si altele
In viață planul tehnic 
măsurile tehnico-orga- 

luate pentru ridicai ea

Descoperirea cărbunelui 
raionul Belchatow, a fost 
lație nu 'numai pentru 
regiunii respective, ci și 
geologii care făceau aici
țări în căutarea țițeiului, 
minte bogate de cărbune au fosl 
găsite in 
I.ekinsk și 
120 metri 
chat o w.

fn munca geologilor polonezi a- 
ceasta nu este prima descoperire 
neașteptată, dar bogăția zăcămin
telor din Belchatow a pus In 
umbră toate descoperirile de pînă 
acum. Conform calculelor geologi
lor, sub straturile sărace de la 
suprafață ale Belchatowului zac 
două miliarde de tone do cărbuni' 
brun.

Pe baza rezultatelor cercetările: 
de pînă acum ale geologilor, spe
cialiștii au ajuns la concluzia că 
la Belchatow ar fi potrivită exploa 
tarea 
punct 
tarea 
le va
scopuri energetice. S-a hotărît cons
truirea unui combinat energetico 
carbonifer.

Vizitatorul iși poate face aici o 
idee despre metodele de muncă 
folosite în mină în secolele tre- j 
cute. ’

Galeria de mină Molchner exis ? 
tă din anul 1925. Exponatele arată J 
că acolo, în perioadele de Inflo- ș 
rire, 6 mineri aveau nevoie de 12 î 
ani, pentru săparea unei gelerll pa • 
care astăzi o sapă trei mineri, cu f 
ajutorul mașiniloi moderne, într-o | 
singură lună. Porțiunile înnegrite j 
de funingine, urme ale metodei d» ț. 
folosire a focului, practicată larg i 
In secolul ai XVU-Іяа pentru a j 
slăbi rocl'e și a desprinde astfel î 
bucăți mai mari, stau mărfuri» a î 
muncii grele a minerilor în seco- J
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trecut, inovatorii 
Petrila au desfd- 
activitate pentru

i
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cărbunelui in carieră. Din 
de vedere economic exploa 
va fi rentabilă, iar cărbune- 
fi folosit la fața locului în

R. D. GERMANA

Galerie de mină muzeu

tehnic

Prima inovație
In anul ce a 

de la preparația 
șurot o rodnice
găsirea noului In tehnică și apli
carea lut In producție. La cabine' 
tul al pteparației au fost

lele trecute.
Liniștea misterioasă din 

minei este tulburată de 
fără i______ _ ___  ___ _ .
apă. Pe alocuri ea a format lacuri î 
mici de apă limpede ca sticla, sau J 
verzuie cu conținut de cupru t stnt j 
foste puțuri de mină adinei 
peste 70 
cu apă.
rămășițe 
zinc de 
în lumina lămpilor.

Vizita prin mina-muzeu ca re
prezintă numai o parte a siste
mului de galerii lung de 24 km. 
durează aproape o 
lei poate face aici 
tul nouă și despre 
reulul de zinc pe 
așa cum se 
XVlI-lea în 
din aptuala 
Stadt.

galeriile 
căderea ț 

încetare a unor stropi de T

dai 
de metri care s-au umplut ț 
Minunate vine de cvarț.
de pirită și minereuri de 
culoare cenușie strălucesc
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înregistrate 119 propuneri de ino
vații. Din acestea 59 au lost apli
cate iar 17 propuneri se allă în 
experimentare. Inovațiile au adus 
întreprinderii economii antecaicu- 
late in vuioare de 148 368 lei. E- 
conomlile poslcalculate se citiea-n 
la 179 693 lei.

In noul an inovatorii preparație-, 
insistă cu și mai multă energie 
fn căutarea noului și introducerea 
iui în procesul de lucru. In zluu 
de 5 ianuarie 1963* la cabinetul 
tehnic "d $1 lost Înregistrată prima 
propunere de inovație și anume 
.Ciur vibrant la banda M". Ino
vația este a tovarășului Maior lo 
sil și ea figurează in planul te 
matic de inovații pe anul 1963. 
Harnicul inovator Maior Iosif a 
studiat amănunțit functionarea 
ciurului de cărbuni existent și a 
constatat că el nu corespunde la 
ciurul rea deșeului care vine de ia 
silozul M la silozul brichetațulul, 
iar in aiară de această munca fi
zică de aici este obositoare. Ino
vația propusă- urmărește înlătura
rea acestor deficiente. Aplicarea 
eJ va contribui la îmbunătățirea 
piocesului tehnologic de preparare 
a cărbunilor și totlbdată la econr»- 
rrusltea fondului de salarii prin 
excluderea totală a muncii omu
lui la ciurul de cărbune.

B. CONSTANTIN 
. corespondent
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A

oră. Vizitatorul 
o ideie cu to- 
extracția mine- 
diferite etape, 
în secolul al 

Marienberg 
Karl-Marx

lucra 
bazinul 
regiune

" F ;

La Pobershau, regiunea Karl- 
Marx-Stadt, în munții bogați In 
minereuri, un grup de foști mineri 
au reconstituit galeria de mină 
Moli chner, complet căzută In rui 
nă, transfortt»Ind-o prin muncă vo 
luntară mină muzeu.

R. P. MONGOLĂ

Prima mină carboniferă

la sffrșitul 
Prin folosirea 
tubulari la 
va economisi o cantitate
1500 m. c. lemn de mină.

steril. Pentru rezolvarea a- 
probleme, cabinetul tehnie 
mina Petrila a prevăzut în 
tematic pe anul în eura 

inovației „Adaptarea

C. MATEESCU

a fost 
un 1
Fotografia
înfățișea-

cu- 
ter- 

filtru-

metalici tu- 
susținere va 

atingînd ast 
anului cifra 

stâlpilor 
susținerea

De la an la an 
tot mai largă 

gama de utilaje 
produse în secțiile 
Uzinei de reparat 
utilaj minier din 
Petroșani. De 
rlnd 
minat 
presă, 
noastră 
ză utilajul respec
tiv ]n timpul 
montajului.
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In 1922, în R.P. Mongolă a luai ? 
ființă prima întreprindere de ex- * 
tracție a cărbunelui — în locali- 
tatea Nalailia. In cei 40 de ani t 
de existență, 
„Nalaiha" s-a

mina carboniferă * 
transformat într-o ? 

mare întreprindere a industriei mi- ? 
ni Ere, dotată cu utilaj modern, 
tracția de i cărbune a crescut aici » 
an de an și în prezent, 
7 ore, colectivul minei 
tot atîta cărbune cît se 
intr-un an în Întreaga 
primii ani după crearea ei. Rezer
vele de cărbune ale minei „Na- 
laiha" sînt imense.

ex-:

în numai 
dă țării 
extrăgea 
mină în

♦I
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9
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Colțul celor certați cu N.T.S.-ul
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irlitre nlntrli wiMemanl
Silicoze, această cruntă boală 

profesională a. minerilor, face ra
vagii printre minerii din Ger
mania de vest, ilustrind astfel 
lipsa de grijă a patronilor față 
de muncitor!. In bazinul Ruhr, 
intre anii 1836—1940 s-au Înre
gistrat 4471 de cazuri, iar Intre 
1956—1860 (de asemenea in 4 
ani) 13 345 cazuri. Iată dar că In 

1 douăzeci de ani, ritmul îmbol- 
năvirilor de silicoză a crescut 
cu peste 250 la sută.

Analizind numărul Îmbolnăvi
rilor do silicoză la 1000 munci
tori s-au găsit: 14 cazuri in Ruhr, 
22,7 cazuri fn regiunea Aiz și 6 

I cazuri fn Saxonia Inferioară. 
I Menționăm că cifrele de mai sus 
I sfnt statistici oiiciale, și deci se 
I poate presupune că cifrele reale 
i sfnt și mai mari.
L - --------

Noi utilaje pentpu exploetăpi
pentru modernizarea 
bazinul carbonifer al 

pentru Înzestrarea lor

Acțiunea 
minelor din 
Văii Jiului, 
cu utilaje noi de mare productivi
tate este continuată cu avlnt spo
rit in 1963. Pentru procurarea de 
noi utilaje s-a alocat In anul a- 
cesta pe combinat suma de 
80 000 000 let Vor fi aduse din im
port și de Ia uzinele constructoare 
din tară mașini și utilaje miniera 
pentru tăiere, Încărcare, trans- 
port,ventilațîe etc. Din U.R.S.S, vor 
sosi: o combină pentru extracția 
cărbunelui, 9 mașini de diferite ti
puri pentru încărcat în galerii, 5 
mașini de extracție cu mnlticablu 
pentru puțuri, două ventilatoare 
VOKD, precum și 3 000 grinzi me-

talice și 1 500 stîlpi hidraulici pen
tru susținerea modernă in abataje. 
Din R P. Ungară vor fi importate 
două mașini de extracție tip Bamert 
pentru puțuri.

Numeroase utilaje miniere vor 
fi procurate din țară. Intre aceste 
utilaje amiutim: 560 ciocane de
abataj și 430 perforatoare, 31 lo
comotive de mină, 240 transportoa
re cu raclate — de tipurile TP-1. 
SKR-11 și 2 400 vagonete 
de mină, 4 500 stîlpi de 
abataj de diverse tipuri. 1 000 bu
căți lămpi de mină electrice și al
tele Multe din aceste utilaje pre
cum și însemnate cantități de pie
se de schimb vor Й produsa la 
U.R U.M.P.

„Oile negre" de
Coleetivul minerilor din Vulcan 

are in componența sa mulți mun
citori harnici și pricepuți în ale 
mineritului, cu o bună reputație 
în privința disciplinei in produc
ție Dar in același timp în sinul 
colectivului mai există și cîte unul 
din aceia care nu se încadrează 
în mersul armonios al ortacilor de 
muncă, caută înadins să se „deo
sebească" eu ceva de alții. Dacă 
or căuta să se deosebească în bi
ne, prin hărnicie, iscusință în mun- 
aS, disciplină etc. nu ar fi rău. 
Rău este însă că o fac tocmai pe 
dos, reușind să se „deosebească" 
prin indisciplină. Cum s-ar spune 
mai plastia sînt un soi de „oi 
negre" în colectivul minei Vulcan.

Una din aceste „oi negre" este 
măsurătorul de gaze Slabu loan. 
El se „deosebește" de alți măsu
rători de gaze din serviciul de 
aeraj al minei prin neglijență în 
timpul orelor de lucru, prin aba
teri de la N.T.S. De la un timp 
încoace Slabu loan a început să 
muncească... slab: nu a controlat 
metanul la unul din abatajele de 
la orizontul 610, s-a „învrednicit" 
doar să-și semneze numele (chri-

la mina Vulcan
aeraj fără a spe
cie metan de la

Costea loan și-a

purile că și-a îndeplinit misiunea !J 
pe conducta de 
cifica procentul 
locul de muncă.

Și cuplătorul
inserts numele între „oile negre" 
de la mina Vulcan, lăcînd transport 
de personal pe puțul 7 vest fără 
uși la colivie încâlcind In mod 
grosolan normele de tehnică a se
curității și punind în pericol viața 
oamenilor in timpul transportului 
pe puț. De asemenea, s-au pus în 
această postură . muncitorii Jura- 
levea Aurel, David Andrei, Onea- 
sa Petru, Popa Dănilă și Eftlmoiu 
Alexandru de la sectorul I. Aflin- 
du-se la șut în schimbul de noapte 

ș-au lăsat „gîdilați de moș-Fne 
și au tras un puișor

ei
pe la gene 
de somn in mină.

Pentru nerespectarea N.T.S.-ului 
și abaterile grave de la disciplină 
pe care le-au săvîrșit, „oile ne
gre" au primit ceea ce li s-a eu- 
venit. Poate o să le fie de învă
țătură pe viitor că 
N.T.S.-ului, disciplina
sînt obligații pe care nimeni nu 
are dreptul să le nesocotească.

I. ANDREI

respectarea 
în muncă
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Dumitru, șef de briga-

din activ 11 constituie 
acestora la rezolvarea 

ce stau In fața organi- 
bază prin .Încredințarea 
concrete, Avînd In ve-

Diaconescu 
In sector.

profesională a tină
Încă de cind a Ій- 

activul fără da par- 
pe deplin roadele.э un mi-

Dovedind

Activ fără de partid puternic în jurul 
de bază

In cursul anului 1962. organi
zația da bază din sectorul VII! 
investiții de la mina Vulcan și-a 
întărit rindurile prin primirea în 
partid a 19 membri și 22 candi
dați de partid —- toți mineri dî 
frunte, care aduc o contribuție de 
seama la realizarea sarcinilor ce 
Stau în față sectorului. Pentru me
rite deosebite în muncă, unii uu 
fost primiți în partid cu stagiul 
de candidatură redus. Printre aceș
tia se numără și minerul fruntaș 
Diaconescu 
dă.

Tovarășul 
ner vechi
conștiinciozitate în îndeplinirea «j- 
bligațiilor de producție, în ridi
carea pregătirii sale profesionale, 
el a fost avansat ca șef de bri
gadă, iar comuniștii l-au atras în 
rindurile activului fără de partid. 
In cadrul activului, comuniștii s-au 
ocupat de creșterea minerului șef 
de brigadă. Bunăoară, comunistul 
Dudui Ioan care a primit sarcina 
s* 8° ocupe de tov. Diaconescu, 
l-a ajutat în organizarea lucrului 
la locul de muncă pentru ca bri
gada lui să-și depășească cu regu
laritate 
drumeț 
tru в 
cadrul 
tutului 
drat.
Diaconescu a devenit în scurtă vre
me un bun organizator. Astfel, 
ctn<l și-a înaintat cererea de a fi 
primit în partid, comuniștii au vo
tat în unanimitate pentru primirea 
lui în 
partid, 
crescut

sarcinile de plan, l-a în- 
in studiul individual pen- 

insuși temeinic lecțiile din 
cercului de studiere a Sta- 
P.M.R. unde a fost înca- 

Ajutat de comuniști, tov.

rindurile candidaților de 
In această calitate el a 
și mai mult. Brigada lui

a sxecutat în scurt timp una din 
tre cele mai grele șl importante 
iucrări din sector, devenind un 
colectiv fruntaș. Apreciindu-i me- 

. ritele în muncă și în îndeplinir.u 
sarcinilor ce i-au fost încredin
țate comuniștii l-au primit pe tov 
Diaconescu în rindurile membrilor 
de partid redueîndu-i cu mai multe 
luni stagiul de candidatură. lata 
deci, că- preocuparea pe care au 
dovedit-o comuniștii pentru crește
rea politică și 
rului brigadier 
cut parte din 
tid și-a arătat

Educarea activului făta de pârtiei 
constitui» o preocupare de seam.i 
pentru biroul organizației .de bază 
pentru toți comuniștii din sector. 
In prezent, activul fără de partid 
a organizației de bază numără a- 
proape 100 de tovarăși selecționați 
din rîndul celor mal buni munci
tori și tehnicieni din sector.

In creșterea activului fără de 
partid biroul organizației de bază 
are in vedere, în primul rind, edu
carea politică a acestuia. In acest 
scop, peste 30 de tovarăși din‘acti
vul fără de partid sînt încadrați 
în cercul de studiere a Statutului 
P.M.R. Totodată, în fața activulir 
se expun lunar conferințe politico- 
educative pe diferite teme ca; 
„înaltul titlu de membru de par
tid", „îndatoririle și drepturile 
membrilor și candidaților de partid" 
„Realizările poporului nostru în 
anii regimului democrat-popular" 
La fel, în fața tovarășilor din ae 
tiv se țin cu regularitate informări 
politice, recenzii. Toți tovarășii din 
activ sînt abonați la diferite pu
blicații de partid.

------- O---------
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Cine răsnunde: constructorii sau 1.1.1. ?
Ture s-а mal bucurat minerul

Acs Mihai în luna august a anu
lui trecut cind i s-a repartizat un 
apartament frumos și confortabil 
in blocul 1. scara ii de pe strada 
Constructorul din Petroșani. Două 
eamere spațioase, bucătărie, bale 
și toate cu * încălzire centrală. Cf- 
teva luni, asta pină a venit ano
timpul friguros, familia tovarășu
lui Acs s-a. simțit tare bine. Fe- 

. tita ce n-are încă trei ani zburda 
prin casă în voie, 
băluia de zor. De 
însă frigul, bucuria 
a început să scadă.
tețea gerul, ea a ajuns la„. zero 
grade, așa cum era și temperatu
ra de afară. Asta din cauză că 
nu funcționau caloriferele.

— Ce ne facem, tovarășe An- 
gher. că înghețăm de frig — li 
spuse intr-o zi minerul Acs res 
ponsabilului cu încălzirea centrală 
a blocurilor din întreaga stradă

— S-a făcut, tovarășe ! O să 8- 
veți căldură. A schimbat tovarășul 
Angher robinetul 
țumit zicînd :

— Asta a fost 
O fi fost sau

tentă, dar căldură în apartament 
tot n-a venit cu toate că tovară 
șui Angher a mai intervenit cu 
„reparațiile" de cîteva ori apoi 
S-a lăsat păgubaș.

Necăjit, s-a dus omul să recla
me la I.L.L.

— Mergi liniștit acasă, iovară- 
că mîine vine „specialistul" 
să vedem.
doua

— Mîine venim să reparăm — 
a venit prompt răspunsul.

„Mîine" era 3 ianuarie. A tre- 
eut șl 7 ale lunii, dar constructo
rii nu $i-au mai făcut apariția. Șv 
să stai in frig cu 
fetita sub 
plăcut.

Се-au de 
de încălzirea
să se lichideze cu nepăsarea 1

soția și
trei ani, zău că nu-й

spus cei ce răspund 
centrală ? Ar fi bine

Fără îndoială că aceste forme lu 
educarea activului fără de partid 
au o mare însemnătate. Totodată, 
biroul organizației de bază are în 
vedere că mijlocul cel mai impor
tant de creștere și formate a to
varășilor 
atragerea 
sarcinilor 
zației de 
de sarcini
dere acest lucru, biroul organiza
ției de bază a repartizat majorită
ții tovarășilor din activ sarcini 
concrete. Tovarășului Stoicuța Ni 
colae, de pildă, i s-a încredințat 
sarcina de a face colectarea abona 
mentelor în sector/ maistrului mi
nier Sider Alfred i s-a cerut sa 
ajute o brigadă de mineri care a 
întîmpinat unele greutăți, tov. 
Mîndru Eugen, un sportiv de frun
te, a primit sarcina să atragă și 
alți muncitori la practicarea a di
ferite discipline sportive, iar nnilți 
tovarăși din activ sînt agitatori- 
Biroul invită tovarășii din activul 
fără de partid la adunările deschi
se ale organizației de bază, cu 
care prilej îi solicită să vină cu 
propuneri pentru îmbunătățirea ac
tivității colectivului sectorului. Pro
puneri importante au făcut, de 
pildă, în adunarea generală car* 
a analizat preocuparea comitetului 
de secție pentru organizarea în
trecerii socialiste, tov. Gros Va- 
sile, Gîlcă Pavel, Borza Ilie șl al
ții. Activul fără d? partid este a- 
tras totodată la traducerea în via
ță a măsurilor stabilite de adună 
rile generale, in urma dezbaterii 
de diferite aspecte ale activității 
sectorului. In îndeplinirea sarcini
lor Ce le sînt încredințate, tova
rășii din activ primesc ajutor din 
partea membrilor de partid.

Nu de mult, încă 8 tovărăși din 
activul fără de partid și-au expri
mat dorința de a deveni candidați 
de partid. Iată o expresie elocven
tă a eficacității muncii educative 
pe care o desfășoară comuniștii 
din acest sector pentru educarea ac
tivului fără de partid. Printr-o preo
cupare 
tuturor 
munca 
rată de 
partid din acest sector va deveni 
un ajutor și mai însemnat în acti
vitatea organizației de bază.

continuă pentru atragerea 
tovarășilor din activ la 

politico-educativă desfășu- 
cotrrunișțl, activul fără de

iar soția tre- 
cum a venit 

Întregii familii 
Cu dt se In-

D. CRISTEA L DUBEK

Orașul Vulcan cunoaște o continuă dezvoltare. In • anul 1962 în 
această veche localitate minieră au fost predate încă 136 apartamente.

Iată în clișeu blocurile P, R, S, predate de constructorii vulcă- 
neni In ultimul timp.

avariei. 
răsputeri 

prind-

O FAPTĂ CURAJOASĂ
— Avarie, — strigă îngrijorat 

inginerul de serviciu. Deasupra 
clădirii cazonelor pocni o supapă, 
iar șuieratul asculit al aburului 
vesti tuturor începerea 
Oamenii alergau din
pentru dublarea punctelor 
oale.

— S-a defectat sistemul 
bare — se auzi din nou 
inginerului după care el 
dreptă grăbit spre 
ției de radioticare 
dădu dtspoziți.

O clipă privirile 
neri din fața sa se 
celași gind II stăpinea. Sistemul 
doi tie bare trebuia decuplat, iar 
legătura dintre uzină și sistemul 
energetic trebuia reldcută prin In
termediul sistemului întti de bare 
care era bun.

De rapiditatea executării acestei 
manevre, depindea reducerea 
ratei avariei.

— Merg eu — spuse simplu 
hotărît șeful de tură Kedveș 
pad

— Și eu — adăugă tabiotarut
Teslict Vasile.

Si amîndoi coboriră in fugă scă
rile. Se oprird In atelierul seivi- 

8 ciilor interne, iși luară cizmele, 
â 
g mănușile și pelerinele de protec 
«o eooo eo oo ao oo ao «ю oe oo eo oo ao oo oo

doi de 
glasul 

se in- 
pupitrui sta- 
operativă

ce a*

Si a plecat mnl-

baiul.
nu. n-are Impor-

De

zi a sosit 
A venit, 

făcut n-a

intr-adevăr 
a văzut, a 
făcut insă

a reclamat din nou, omul 
„lămurit".

n-n 
con-

I.L.L.

șe. 
și o

A
tehnicianul.
plecat, 
nimic.

Cind 
a foșt

— Nu-i în competința noastră, 
tovarășe. Anul de garanție 
trecut așa că să răspundă 
structorii de reparații.

Ieșiți din cauză, cel de la
au răsuflat ușurați. Cind li s-a 
adus la cunoștință necazul lui Acs. 
tovarășii din conducerea șantie
rului 6 construcții s-au pus pe 
„roate".

8
0
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

celor doi 
intllniră.

ti- 
A-

du-

dar 
Ar-

fie și se sfătuită în grabă 
nume aveau de tăcut.

Deschiseră ușa ce da în 
de 110 K.V. Vfntul puternic 
Meu să dea înapoi.

O serie de operații furt 
executate. Mai rămăsese de de- 8 
cuplat separatorul cupid. încerca- 8 
râ pe rînd. Nu ceda. Era Înțepe- 8 
nit de-a bîneiea. Erau obosiți și 8 
uzi leoarcă. Picături mari și teci > 
izbeau trupurile lor înfierbintate

PI Ml la urmă reușită.
Cercetară apoi izolatorul separa

torului care pricinuise avaria. Era 
intr-adevăr crăpat și afumat... hiioi 
nu apucară să iasă din 
șuieratul aburului începu 
treptat pinii se stinse, 
termocentrala Paroșeni 
în sistem cu întreaga ei copaci- 
tate. Kilowații 
liberă. Cei doi 
erau mulțumiți. 
Iși făcuseră pe

stafia 8
nu li 8

8
rapid

stafie și 
să scadă 
semn că 
reintrose

aveau acum cale 
tineri electricieni 
$1 aveau de ce. 

deplin datoria.

De la această întimplare a tre
cut vreme mai multă. De atunci 
s-au tntimplal multe in viața tor 
și a uzinei dar comuniștii n-au 
uitat fapta lor curajoasă 
multă vreme i-au primit 
în rindurile lor.

1OSIF
corespondent
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și nu de 
cu drag

CRAC
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JLa. siuL de, 'Xxti, px)ț>xu'ul Luptă
Pe alocuri apele galbene ale 

rtuluî Ben Hai pot fi trecute cu 
piciorul. Dar nimeni nu le trece. 
Podul Hien Luong de peste aceas
tă apă a rămas un fel de decor. 
Rîul Ben Hal taie în două un 
popor care luptă de secole pentru 
libertate, pentru unitate națională. 
Ripl Ben Hai taie in două Vietna
mul. Parcă pentru a preîntlmpina 
anomalia acestei despărțiri istoria 
a făcut ca majoritatea localități
lor de pe valea acestui rlu să fie 
așezate pe ambele maluri. Pentru 
a se vedea între ele, rudele vin 
pe malul rîului. Numai că cei 
din nord au grijă să nu spună 
niciodată cît orez au recoltat, ce 
salarii obțin. Rudele din sud ar 
fi suspectate de „propagandă co
munistă". Căci In timp ce vietna
mezii din nord construiesc o so
cietate fără exploatare, frații lor 
din sud luptă împotriva celei mal 
crîncene dictaturi de tip fascist, 
snriiinită de colonialismul ameri
can

Poale că pentru a ilustra ce fel 
de regim este menținut în Vietna
mul de sud ar fi suficient de ară
tat eă în 1962, armata șl politia 
au avut un efectiv de 340 000 de 
oameni la o populație 
Ximativ 13 milioane de

Armata șomerilor din 
și așa destul de firavă,
ză 150000 de oameni. „Patria o- 
rezului" cum era denumit Viet
namul de sud, este nevoită să 
importe orez pentru consumul in
tern, din cauza vastelor suprafețe 
Care stau nefolostte. Foametea și

al 
la 
a- 
de

în

Dinh Dlem", căci 
aparat de stat 
rude ale slnge- 

care este șeful 
„al

de apro- 
locuitori. 
industrie, 
însuffiea-

mizeria sînt atribute inseparabile 
ale regimului instaurat de Ngo 
Dinh Diem. Toate acestea, precum 
și crunta teroare ce domnește a- 
colo, oferă o explicație cît se 
poate dfe limpede a marilor a«- 
țiunl ale populației sud-vietname- 
ze. Numai în primul semestru 
acestui an au participat direct 
diferite acțiuni anticolonialiste 
proape un milion și jumătate 
sud-vietnamezi.

Două forțe luptă în prezănt
Vietnamul de sud. Familia ' lui 
Ngo Dinh Diem, care se bazează 
pe armamentul și dolarii ameri
cani, și Frontul de eliberare na
țională, sprijinit de întregul popor 
Nu, nu este greșit să se spună 
„familia lui Ngo 
aproape întregul 
este alcătuit din 
rosului dictator,
partidului semnificativ numit 
muneii (?) și personalismului". 
Ngo Dinh Nhu, fratele lui Diem, 
este șeful partidului de „opozi
ție" (sic) Hong Țrao Cach Maug 
Quoc Gia, fiind totodată consilie
rul politic al președintelui. Soția 
acestuia, Le Xuan. supranumită șl 
„doamna nr. 1", este fiîea lui Tran 
Van Choung, ambasadorul lui 
Diem la Washington. Nu este lip
sit de semnificație să amintim că 
sforile celor mai mari afaceri din 
Vietnamul de sud, reprezentînd 
miliarde de piaștri, sînt concen
trate în mina îndemînăticel doam
ne nr. 1. Un alt frate al lui Diem, 
Ngo Dinh Can, este șeful siguran
ței, în timp ce un altul, Ngo Dinh

Luyen, este ambasador la Londra 
etc., etc.

Pentru a se menține la putere, 
Ngo Dinh Diem a întreprins mă
suri cu adevărat draconice. Este 
de ajuns să amintim eă recent 
autoritățile diemiste au emis un 
decret prin 
strumentele 
„subversive" 
întrebuințate 
muniste. Ce
bertatea presei și a întrunirilor. 
Pentru orice bănuială de „propa
gandă comunistă" cetățenii 
pasibili de a fi judecați 
nâlele speciale care șe 
ză prin Întreaga țară 
eu mașini speciale de 
In anii dominației sale, 
lui Ngo Dinh Diem a
cirea 75 000 de cetățeni, 
au fost arestați, torturati.
847 de Închisori mari pe care Ngo 
Dinh Diem le-a construit în ul
timii ani sînt arhipline. La 
ceputul anului 1962 palatul 
tătarului de la Saigon a fost 
duit de bombele lansate de
Dria-i aviație. Ngo Dinh Diem a 
scăpat ca prin minune ascunzîn- 
du-se in beci, în timp ce cumnata 
sa, ■ doamna nr. 1", s-a ales cu 
mina fracturată, sărind de la e- 
talul întîi

Cum se menține totuși la pu 
tere clisa 
este simplă, 
curenții lor 
american au
lor regimurile rele mai reacțio
nare și antipopulare din Asia. La

menit să 
in reprî- 
Totodată, 
vizitat de

care se arată, că in- 
muzicale sînt obiecte 

deoarece ele pot fi 
la manifestările co

să mai vorbim de Ii

stnt 
de tribu- 
deplasea- 
împreună 
ghilotinat, 

guvernul 
asasinat 
500 000 

Cela

în- 
dic- 
zgu- 
pro-

diemlstă ? ExDllcația 
Inlăturîndu-i pe con- 
francezi, colonialiștii 
luat sub apărarea

începutul anului 1962 in Vietnamul 
da sud s-a creat un comandament 
militar special al S.U.A. 
ațute trupele diemista 
marea maselor populare. 
Vietnamul de sud a fost
înalta personalități americane prin
tre cere fratele președintelui S.U.A., 
Robert Kennedy, care l-a denumit 
pe Ngo Dinh Diem, nlei mai mult 
nici mal puțin, deeît „apărător al 
libertății". Generalul american 
Paul Harkins, care și-a sîștigat a 
faimă tristă în războiul Împotriva 
Coreei, a fost numit comandant 
al Misiunii de la Saigon. După 
cum relata publicația „Eastern 
World", S.U.A. au cheltuit înce- 
pînd din anul 1955 două miliarde 
de dolari pentru Vietnamul d» 
sud, adică 20 000 de dolari Împo
triva fiecărui luptător sud-vietna- 
mez. Aproape zilnic agențiile de 
presă relatează despre eșecurile 
suferite de trupele diemiste co
mandate de americani în atacurile 
însoțite de avioane și elicopter» 
americane, împotriva forțelor de 
eliberare sud-vietnameze.

Străduindu-se să izoleze de po
por, forțele de eliberare națională, 
autoritățile dictatoriale au elabo
rat, la sugestia și cu binecuvinta 
rea Washingtonului, faimoasele 
planuri „Stanley" și „Sunrise", 
care prevăd crearea așa-numiteloi 
„sate strategice" (un fel de lagă
re de concentrare), in care este în
chisă populația a sute de sate.

Ziarul „New York Times" des
crie în felul următor aceste ope
rațiuni : ....Au fost înconjurate
sase sate, familiile au fost scoa-

(Continuare In pag. 4-a)
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Convorbire Шге U Thant 

și N. T. Fedorenko
NEW YORK 8 (Agerpres).
i.a 7 ianuarie, N. T. Fedorenko, 

noul reprezentant permanent al 
U.R.S.S. la O.N.U. a prezentat scri
sorile de acreditare secretarului 
general al O.N.U., U Thant.

După prezentarea scrisorilor de 
acreditare, între U Thant și N. T. 
Fedorenko a avut loc o convorbi
re în problemele legate de acti
vitatea O.N.U.

Greva docherilor din S.U.A. continuă
NEW YORK 8 (Agerpres).
Eforturile autorităților federale 

ale S.U.A. în vederea reglementă
rii grevei docherilor de pe coasta 
de est a Statelor Unite, care a in
trat în cea de-a treia săptămînă, 
au eșuat din nou la 7 ianuarie.

-----------©

Tratativele dintre

-=©=

Conferința internațională 
a partizanilor 

dezarmării nucleare
LONDRA 8 (Agerpres). — TASS 

transmite:
La 7 ianuarie, în orașul Oxford 

s-a încheiat conferința internațio
nală a partizanilor dezarmării nu
cleare, convocată de Federația 
europeană împotriva înarmării a- 
tomice. La conferință a fost ales 
Comitetul permanent al cărui scop 
este crearea unei confederații in
ternaționale a diferitelor organi
zații care luptă pentru pace. Con
ferința a pregătit un proiect de 
declarație cu privire la principiile 
și scopurile acestei confederații 
în care se arată că organizațiile 
care fac parte din confederația in
ternațională trebuie să lupte ac
tiv pențru dezarmarea generală și 
totală, împotriva producției, expe
riențelor,
mei nucleare, împotriva 
nucleare, 
țăiilor lor

LONDRA 8 (Agerpres).
La 7 ianuarie au început la Londra, 

tratativele dintre ministrul afacerilor 
externe al R. F. Germane Schrâder 
pe de o parte și ministrul afa
cerilor externe al Angliei lordul 
Home și lordul sigiliului privat, 
Heath, principalul negociator en
glez la tratativele de la Bruxelles 
privind aderarea Angliei la piața 
comună.

Comentînd aceste tratative co
respondentul din Londra al agen
ției Associated Press, scrie că ele 
au loc într-un moment cînd lumea 
afacerilor și cercurile industriale

----------- ©

stocării și folosirii ar- 
bazelor 

împotriva participării 
la uniuni nucleare. I
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Evoluția
După ce a participat la două întîl- 
niri separate ale reprezentanților 
armatorilor și sindicatului docheri
lor, Willard Wirtz, ministrul mun
cii al S.U.A. a declarat: „întîlnirile 
au fost descurajante și nu au mar
cat nici cel mai mic progres".

Schroder și Home
engleze nu mai poate suporta at- 
moetera de nesiguranță în legă
tură cu intrarea Angliei în piața 
comună. Așa dar vizita lui Schro
der deschide noua serie de trata
tive diplomatice ți a manevrelor 
care vor trebui în cele din urmă 
să răspundă Ia întrebarea: va in
tra sau nu Anglia în piața comu
nă ? La Londra se acordă o mare 
însemnătate convorbirilor cu 
Schroder întru cît spre sfîrșitul a- 
cestei luni ministrul de externe 
vest-german îl va însoți pe Ade
nauer la Paris la tratativele cu 
reprezentanții guvernului francez.

de presă
zilei de 7

LIMA 8 (Agerpres).
Agențiile occidentale 

anunță că în tot cursul 
ianuarie poliția peruviană, acțio-
nînd în virtutea „stării de ase
diu" a continuat perchezițiile și 
arestările în rîndurile a numeroși 
fruntași politici, sindicali, oameni 
de artă și cultură cunoscuți pen
tru vederile lor progresiste. Po
trivit agenției Associated Press, 
deși autoritățile nu au indicat
numărul persoanelor arestate, s-a 
aflat că numai la baza aeriană

Discuții pe marginea proiectului de buget 
al Franței

PARIS 8 (Agerpres).
In legătură cu începerea, marți 

după-amiază, în Adunarea Națio
nală Franceză, a discuțiilor pe mar
ginea noului buget, ziarele fran
ceze din 8 ianuarie se ocupă de 
aspectele economice 
guvernului gaullist. 
Jour" subliniază în 
că actualul guvern 
face decît să continue politica e-

ale politicii 
Ziarul „Paris 

primul rînd 
Pompidou nu

conomieă a trecutelor formații 
ministeriale din regimul gaullist. 
Din punctul de vedere al majori
tății parlamentare gaulliste, scriu 
alte ziare, nu sînt de așteptat nici 
un fel de măsuri concrete, și nu 
se face decît să se vorbească de 
„eforturi continue" de „o mai 
justă repartiție" etc., fără a se a- 
nunța măsuri concrete.

I
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La sud de Ben Hai, poporul luptă
(Urmare din pag. 3-a)

se cu forța din cocioabele 
apoi satelor li s-au dat foc".

■ iorul Bashore dezvăluie în publi
cația militară americană „Army 
I Magazine" aspecte din aceste sate 
strategice: „Fiecare „zonă a pros
perității" (cum mai sînt denumite 

’aceste lagăre de concentrare) este 
împrejmuită cu un gard de bam
bus. La intrarea în zonă există 
santinele permanente. In fața fie
cărei uși există o lîstă cu loca
tarii, precum și eu numele celui 
care răspunde de fiecare a cincea 
familie. Orice întrunire familială 
trebuie anunțată eu cel puțin 24 
de ore înainte. Plecînd Ia muncă, 
fiecare cetățean trebuie să se în
registreze în dosarul gărzii mili
tare. Pentru fiecare întîrziere Ia 
înapoiere se percep amenzi sau 
închisoare".

Dar planurile „Stanley” și „Sun
rise" nu dau rezultatele scontate. 
Nu apucaseră autoritățile să co
munice la Saigon că 7 500 de ță
rani au fost încadrați în „satele 
strategice", că 4 000 dintre aceș
tia fugiseră în junglă.

Repetatele atacuri ale partiza
nilor sud-vietnamezi împotriva 
trupelor diemiste, comandate de 
americani, au provoeat pierderi

lor, 
Ma-

uriașe regimului de la Saigon. 
Numai în primul semestru al anului 
trecut au dezertat aproape 18 000 
de militari diemiști, au fost cap
turate zeci de mii de arme, au 
fost doborîte 11 avioane șl au 
fost dezarmate în total 58 de pos
turi militare. In eforturile lor dis
perate de a zăgăzui atacurile tot 
mai persistente ale forțelor popu
lare, imperialiștii americani nu se 
dau în lături de Ia crime monstru
oase. întreaga lume a fost zgudui
tă de așa-zisul război al copaci
lor care constă în distrugerea ve
getației cu ajutorul substanțelor 
chimice. Recent, agențiile de pre
să transmiteau că S.U.A. utilizea
ză în lupta de junglă cîini lupt, 
a căror întreținere costă peste 
doi dolari pe zi, în timp ce hrana 
unui soldat diemist nu depășește 
18 cenți.

Speriat de amploarea pe care 
a căpătat-o lupta pentru libertate 
a poporului vietnamez, Ngo Dinh 
Diem recurge la metode jalnice. 
Recent s-a anunțat că dictatorul 
intenționează să-și construiască un 
nou palat, prevăzut eu adăposturi 
subterane de beton armat. Dar nicî 
un adăpost nu poate salva pînă Ia 
urmă regimul putred al dictatoru
lui de Ia Salgon.

LAURENȚIU DUȚĂ
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intensifica 
maselor

sînt deținute 685 de

unei știri a agenției 
Press, guvernul S.U.A. 

cu interes desfășurarea

Junta militară din Peru 
represiunile împotriva 

populare
Las Palmas
persoane.

Potrivit 
Associated 
urmărește
situației din Peru și măsurile re
presive luate de junta militară 
peruviană pentru a face față creș
terii nemulțumirii populare. In
tr-o telegramă din Washington, a- 
genția arată că „oficialitățile a- 
mericane și-au exprimat -satisfac
ția față de măsurile energice în
treprinse de junta peruviană pen
tru a menține pacea și stabilitatea 
în țară”.

Intre timp, relevă agenția As
sociated Press, la chemarea orga
nizațiilor sindicale și studențești, 
în numeroase regiuni din Peru au 
fost declarate Ia 7 ianuarie greve 
de protest împotriva acțiunilor 
antidemocratice ale guvernului.

R.F.G.

Pianul pentru 
Katangăi cu Congo

NEW YORK 8 (Agerpres).
După cum s-a mai anunțat, pri

mul ministru al guvernului central 
congolez, Cyrille Adoula, a anun
țat la 7 ianuarie noul plan pen
tru unificarea cît mai grabnică a 
Katangăi cu Congo.

Potrivit acestui plan, secretarul 
general al Ministerului Lucrărilor 
Publice, Francois Kalala, va pleca 
la Elisabethville în fruntea unei 
misiuni administrative pentru a 
prelua temporar conducerea admi
nistrației din Katanga de sud.

După cum anunță coresponden 
tul agenției Associated Press, ob
servatorii din New York conside
ră că noul plan al guvernului con
golez constituie o tendință de a 
merge în întîmpinarea aspirațiilor 
populației din Katanga. In același 
timp însă, referindu-se la măsurile 
în domeniul monetar, observato
rii subliniază că controlul guver 
nului central asupra valutei Ka
tangăi înseamnă că o parte din 
străini vor fi nevoiți să părăseas
că țara, deoarece
C.hombe le îngăduia să transfere 
în străinătate 50 la sută din ve
niturile lor.

unificarea

regimul lui

(Agerpres). 
Press rela- 

pregătește

Seces'oniștii se pregătesc 
pentru ducerea unui război 

înde'ungat
EI ISABETH VILLE 8
Agenția Associated 

tează că Chombe se
pentru a se reîntoarce la Elisa
bethville unde ar dori să se în- 
tîlnească cu ceea ce el denumește 
„o persoană din comandamentul 
O.N'.U. neimplicată în recentele 
operațiuni militare". După cum 
relatează aceeași agenție, s-a pus 
la dispoziția lui Chombe un avion 
special pentru a-1 
pitala

In 
niștii 
unui
zani împotriva autorităților O.N.U. 
și a guvernului central congolez. 
„Ministrul de interne” katanghez,

readuce în ca-
katangheză. 

același timp 
se pregătesc 
război îndelungat de partl-

însă, seeesio- 
pentru ducerea

-------------------- ■ • ■ ------------------------- ------------------

Impozit pentpu înapmape
(Agerpres). 
occidentale de presă 
pentru a face fată 
tot mai mari pentru

BONN 8
A.gențiile 

relatează că 
cheltuielilor
înarmare, Ministerul de Finanțe de 
la Bonn intenționează să efectueze 
o nouă sporire a impozitelor, in- 
troducînd, ca o completare la im
pozitul pe venit, un nou impozit 
pentru înarmare.

Noul impozit, relatează agen
țiile de presă, va reprezenta apro
ximativ zece la sută din impozitul 
pe venit. La Bonn s-a calculat că 
veniturile realizate din impozitele 
directe reprezintă peste 37 mili
arde de mărci. Așa-numitul impo
zit pentru înarmare care repre
zintă zece la sută din impozitul 
pe venituri, va aduce la rîndul 
său încă 3,7 miliarde mărci.

Munongo, a făcut la Mokambo în 
apropiere de frontiera dintre Ka
tanga și Rhodesia de nord, o de
clarație belicoasă în care a anun
țat că tuturor locuitorilor Katan- 
kăi li s-a ordonat să se considere 
soldați și să se împotrivească prin 
toate mijloacele realipirii provin
ciei katangheze la Congo. Potri
vit agenției France Presse, Mu
nongo a declarat că în lupta îm
potriva trupelor O.N.U., secesio- 
niștii katanghezi sînt sprijiniți de 
guvernul Federației Rhodesiei și 
Nyassalandului în frunte cu pri
mul ministru Roy Welensky.

o manevră 
răgaz pentru a-și 
armate în vede- 

operațiunilor mî- 
forțelor O.N.U.

a
atace 
spre

a. Bunche: „Forțele 0. N. U. 
vor continua operațiunile**
LEOPOLDVILLE 8 (Agerpres).
Declarațiile făcute de secesio

nistul Chombe, potrivit cărora ar 
ii gata să înceapă tratative cu re
prezentanții forțelor O.N.U. și ai 
guvernului central congolez, s-au 
dovedit a fi numai 
menită să-i dea 
regrupa forțele 
rea continuării 
litare împotriva

După cum se știe, Chombe 
ordonat iandarmeriei să 
forțele O.N.U. pe drumul 
Kolwezi. El continuă, de aseme
nea, să instige populația katan
gheză la acțiuni împotriva forțe
lor O.N.U. Totodată agențiile de 
presă anunță că forțele O.N.U. au 
ocupat orașul Kaniama, situat la 
nord-vest de Kamina.

Agenția Reuter anunță că la 7 
ianuarie, după discuțiile cu oficia
litățile O.N.U. de la Elisabethville 
și Jadotville, Ralph Bunche, se
cretarul general adjunct al O.N.U., 
urmează să se reîntoarcă la Leo
poldville. In declarațiile făcute 
(orespondenților de presă Bunche 
a arătat că „forțele O.N.U. 
continua operațiunile militare 
Katanga "

vor 
în 

întrucît Chombe nu ma
nifestă o reală dorință de a duce 
tratative

Conferință a șefilor 
statelor africane

CAIRO 8 (Agerpres).
Toate țările africane au hotărît 

în unanimitate să convoace o 
conferință a șefilor statelor afri
cane la 23 mai 1963 în orașul 
Addis 
ci arat 
R A.U. 
de o 
facerilor externe ai țărilor afri
cane. Data convocării ei nu a fost 
încă stabilită.

1963
Abbeba. După cum a de- 
ambasadorul Camerunului în 
conferința va fi precedată 

consfătuire a miniștrilor a-

VOLGOGRAD 2 februarie
1963 locuitorii Volgogradului vor 
sărbători cea de a 20-a aniversare 
a bătăliei de pe Volga. In orașul 
erou se fac ultimele pregătiri în 
vederea acestei date memorabile. 
Se așteaptă sosirea unui mare 
grup de cunoscuți comandanți so
vietici, participanți la marea bă 
tălie, de scriitori, artiști.

PRAGA. După cum anunță 
C.T.K., Plenara Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist din 
Cehoslovacia, care a avut loc zi
lele acestea, a înființat, pe baza 
recomandărilor Congresului al XII- 
lea al partidului, Comisia Comite
tului Central al Partidului Comu
nist din Cehoslovacia și a guver
nului pentru conducerea agricul
turii.

TAȘKENT. In Uzbekistan a în
ceput construirea unui mare com
binat pentru producția materiale
lor de construcții și articolelor din 
masă plastică anunță TASS.

MOSCOVA. După cum anunță 
agenția Novosti, compozitorul E- 
duard Lazarev a compus opera 
„Ploșnița" după comedia feerică

cu același nume de Maiakovski. 
Libretul operei a fost scris de 
compozitor împreună cu Vasili 
Katanian.

ANKARA. Agenția France Presse 
anunță că Ia 7 ianuarie a sosit Ia 
Ankara pentru o vizită oficială de 
cinci zile dr. Fazii Kuciuk, vicepre
ședinte al Republicii Cipru, șeful 
comunității turce din insulă.

LONDRA. La 7 ianuarie, în ora
șul Heywood, situat în apropiere 
de Liverpool, 150 de muncitori de 
la șantierul de construcție a noii 
uzine a societății „Ford" 
clarat grevă în semn de 
împotriva concedierilor.

NEW YORK. Peste 100
fesori și asistenți de la Universi
tatea Columbia din New York au 
semnat un apel către membrii Ca
merei Reprezentanților din Con
gresul S.U.A. în care cer lichida
rea faimoasei Comisii pentru an
chetarea activității antiamericane. 
In apelul lor oamenii de ' știință 
menționează că comisia a încălcat 
și incalcă permanent drepturile 
cetățenilor garantate prin consti
tuție și că printre multele sale

a- 
au 
de 
de

în Berlinul occidental
44 782 de accidente 
în urma cărora 326 
au murit, iar alte 15 232
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au de- 
protest

de pro-

victime se află numeroși reprezen
tanți ai științei.

DAKAR. Agenția France Presse 
relatează că Adunarea națională a 
Senegalului a hotărît intentarea 
unui proces fostului prim-ministru 
al țării, Mamadou Dia, răsturnat 
recent de la putere. Procesul ur
mează a fi judecat de înalta curte 
de justiție a Senegalului.

BERLINUL OCCIDENTAL. In 
nul 1962 
avut Ioc 
circulație 
persoane
au fost rănite.

TUNIS. Autoritățile tunisiene au 
arestat la 7 ianuarie noi persoane 
implicate în complotul antiguver
namental descoperit recent. Aceas
ta a determinat Tribunalul mili
tar din Tunis să amîne judecarea 
procesului intentat participanților 
la complot după numai cîteva mi
nute de la începerea sa. In cadrul 
scurtei ședințe de luni a procesu
lui s-a dat citire actului de acu
zare. Capetele de acuzare sînt: 
atentat la siguranța statului, ten
tativă de răsturnare a regimului, 
tentativă de asasinare a președin
telui republicii.
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