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Sâ îndeplinim planul pe 1963 la toți indicii!

Pentru o producție sporită 
de cărbune cocsificabll

Angajamentele colectivului minei Lupeni
Cu ocazia prelucrării cifrelor de 

plan pe anul 1963, muncitorii, teh
nicienii și inginerii exploatării 
miniere Lupeni au făcut nume
roase propuneri concrete menite 
să asigure realizarea și depășirea 
sarcinilor de plan pe anul în eurs.

Pe baza centralizării acestor 
propuneri, colectivul minei și-a 
luat, printre altele, următoarele 
angajamente în întrecerea socia- 
listă pe anul 1963:

— depășirea planului de pro
ducție cu 10 000 tone de cărbune 
cocsificabll extras;

— creșterea, pe exploatare, a 
productivității muncii Ia 1,130 tone 
cărbune pe post;

— prin reducerea prețului de 
cost se vor realiza economii peste 
plan in valoare de 1500 000 lei;

— îmbunătățirea calității cărbu
nelui brut prin micșorarea conți
nutului de cenușă cu 0,2 puncte 
fată de norma admisă;

— realizarea a 700 000 tone căr
bune din abataje cu susținere me 
talică ;

— reducerea consumului speci
fic de lemn de mină cu 0,5 mc/mia 
de tone ;

— obținerea unei avansări 
<dii la abataje frontale de 27,5 
tri pe lună.

Pentru realizarea acestor anga - 
jamente, se vor lua următoarele 
măsuri tehnico-organizatorice:

— introducerea susținerii meta 
lice moderne cu grinzi în consolă 
pentru utilizarea rațională a trans
portoarelor blindate;

— mecanizarea diferitelor ope
rațiuni de lucru (tăiere, încărcare 
și transport) pentru mărirea vite
zei de avansare în abataje și ga
lerii;

— extinderea folosirii benzilor 
reîncărcătoare, precum și a mași
nilor de încărcat cu cupă;

— tăierea mecanizată în abata
jele frontale cu mașini de havat 
și plug de cărbune;

— utilizarea mai rațională a 
instalațiilor de forță, în vederea 
reducerii consumului de, energie 
electrică cu 0,5 kWh pe tonă;

— extinderea pușcării selective 
in locurile de muncă cu interca
lați! de steril. Depozitarea la locui 
de muncă a sterilului rezultat;

— organizarea de cursuri pen 
tru ridicarea calificării care să; 
cuprindă un număr de 50 maiștri 
mineri, 50 artificieri, 300 mineri, 
300 ajutori mineri, 100 mecanici 
și electricieni.

I

Numele brigăzii conduse de Năsăleanu Miron a fost tot timpul 
anului trecut nelipsit de pe panoul fruntașilor de la mina Uricani. Pe 
loc de frunte se situează brigada și în noul an, datorită realizăriler 
frumoase înscrise de ea pe graficul întreeerii socialiste din primele 
zile lucrate pe 1963.

Fotografia noastră înfățișează minerii dintr-un schimb al aceetei 
harnice brigăzi uricăaene.

o

PETRU IACOB
secretarul C.S.L. Petroșani
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cărbune cocsiiicabil d« 
Cu acest angajament 

noastră cheamă la în- 
toate brigăzile de le

lucrează cu plugul de cărbune pe î 
stratul 18.
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Prevederi din proiectele noilor contracte colective

<

I

La sfîrșitul schimbului I 
ziua de 7 ianuarie în sala festivă 
a minei Lupeni și-au dat Irit Unire 
sute de' mineri, artificieri, "maiștri 
mineri, tehnicieni și ingineri.

...Ropote de aplauze însoțesc cu
vintele șefului de exploatare, in
ginerul Nicorici Nicolae, care în 
expunerea sa arată că minerii Lu- 
peniului, iuptînd pentru înfăptui
rea sarcinilor ce le revin din Di
rectivele celui de-al IlI-lea Con
gres al Г.М.Н., și-au luat șl pen
tru anul 1963 angajamente mobi
lizatoare în întrecere. Cu prilejul 
dezbateri: cifrelor de plan ei au 
făcut o seamă de propuneri pre
țioase menite să Îmbunătățească 
planul de măsuri tehnlco-organiza- 
torice. Cei prezenți la adunare 
confirmă aprobarea colectivului ca 
noile angajamente să devină ja
loanele întrecerii socialiste desfă
șurate de minerii Lupeniului.

In sală se aude vocea cunoscu
tului irontalist Ghioancă Sabin de 
la sectorul IV В, a cărui brigadă

în anul 1963 sini mai mari, dar 
noi minerii de la Lupeni sintem 
hotărîfi să le realizăm cu cinste 
și să fim la înălțimea angajamen
telor luate. Brigada noastră s-a 
angajat să dea 700 de tone de 
cărbune peste planul anual. Vom 
lupta pentru a îndeplini angaja
mentul înainte de vreme.

Brigadierul Nagy Andrei de la 
sectorul II se angajează In numele 
trontaliști/or din brigada sa:

— Vom da peste plan 2 500 to
ne de 
calitate, 
brigada 
trecere 
exploatare. Alți vorbitori ca ingi
nerul șef adjunct Giuclea Ghebr- 
ghe, inginerul Voinea Mircea, șe
ful sectorului I B, Dvorac Carol, 
pieședintele comitetului sindicatu
lui se angajează să sprijine bri
găzile miniere ca să-și realizeze 
angajamentele asumate.

In acest? zile, oamenii muncii 
din Valea Jiului participă cu în
suflețire la acțiunea de încheiere 
a noilor contracte colective pe a- 
nul 1963. La fiecare exploatare mi
nieră, întreprindere s-au instituție 
din Valea Jiului, proiectul noului 
contract colectiv a fost pregătit 
din timp și afișat spre a fi cunos
cut de toți muncitorii, tehnicienii, 
inginerii și funcționarii și p=ntru 
a se face propuneri de completare.

Noi abataje în lucru
In proiectul noului contract co

lectiv de la E.M. Lonea se acordă 
o mare atenție sporirii continue a 
producției de cărbune. în 1963 se 
prevede ca minerii de la Lonea să 
extragă din adîncuri și să trimită 
industriei noastre socialiste 9 300 
tone cărbune peste plan, să reali
zeze o productivitate a muncii de 
1,210 tone cărbune pe post și să 
obțină economii suplimentare la 
prețul de cost ai producției 
475 000 lei. Pentru asigurarea în
deplinirii obiectivelor propuse, în 
primul trimestru al anului vor în

tra în exploatare noi fronturi de 
lucru. Astfel, în cadrul sectorului 
I se fac intense pregătiri pe stra
tul 3, blocul I. In ritm susținut sa 
desfășoară și lucrările de pregăti
re de pe ■ stratul 5, blocul III, ori
zontul 623, precum și deschiderea 
abatajului nr. 12 din blocul III. 
In toate aceste locuri de muncă sa 
va utiliza susținerea cu stîlpi me
talici tubulari și vor fi introdusa 
transportoare cu raclete. In proiec
tul noului contrat colectiv se mai 
prevede mecanizarea transportului 
la orizontul 500. blocul 3 est din 
sectorul IV, unde vor fi introduse 
două locomotive L.A.M.-4.

Uzina de reparat utilaj mi- 
Petroșani. primul capitol 

proiectul noului contract co-

In sprijinul minerilor
La 

nier 
din
lectiv pe 1963 este consacrat pro
blemelor economice. In noul an, 
metalurgiștii $Jin secțiile uzinei 
s-au angajat să realizeze volumul 
producției globale planificate cu 
10 zile înainte de termen și să tri
mită minerilor cantități sporite de

piese de schimb, utilaje, armături 
metalice de galerie, stîlpi d= aba
taj etc.

In scopul realizării angajamente- 
asumate, comitetul sindicatului

sindicale 
iRSlIlRlIi 

catelor trebuie să 
vegheze ca dă
rile de seamă 

z să trateze proble
mele concret, să oglindească ac
tivitatea organizatorilor de grupe, 
a delegaților culturali și cu asi
gurările sociale, a inspectorilor 
obștești cu protecția muncii, a tu
turor membrilor de sindicat, să 
facă o apreciere reală asupra 
muncii desfășurate de la ultimele 
alegeri, să îndrepte atenția mem
brilor de sindicat spre principa
lele probleme ce stau în fața co
lectivelor. In sectoarele miniere, 
dările de seamă trebuie să refles» 
te preocuparea minerilor, a tehni
cienilor și inginerilor față de în
deplinirea ritmică a planului de

Alegerile in grasele 
din întreprinderi și

In aceste zile, 
în bazinul nostru 
carbonifer au loc 
adunări de dări
de seamă și alegeri în grupele sin
dicale din întreprinderi și institu
ții. Adunările de dări de seamă și 
alegeri trebuie să contribuie din 
plin la mobilizarea maselor largi 
de oameni ai muncii la îndeplini
rea sarcinilor de plan pe anul 
1963, a angajamentelor luate in 
întrecerea socialistă. Perioada de 
pregătire și desfășurare a alege
rilor trebuie să fie folosită de sin
dicate pentru a ridica la un nivel 
superior întreaga lor activitate, 
pentru a atrage și mal larg masele 
de muncitori la noi succese în ac
tivitatea de fiecare zi, Ia lupta 
susținută pentru îmbunătățirea in- producție, creșterea productivității 
dicilor tehnico-economici âi pro
ducției.

Adunările 
..dărilor de
Uzeze felul 
muncitorii, 
activul lor, 
viață a măsurilor luate în alege
rile precedente, să scoată în evi
dență experiența pozitivă 
stabilească 
îmbunătățire

întreaga
că alegerile în grupele sindicale 
se desfășoară la un nivel înalt 
numai atunci cînd comitetele sin
dicatelor și comitetele de secții se 
ocupă îndeaproape de felul cum 
acestea sînt pregătite, cînd se a- 
cordă un sprijin concret grupelor 
sindicale. Comitetele sindicatelor 
au datoria să urmărească cu grijă 
ca membrii de sindicat să știe din 
timp data și locul unde se țin ă- 
legerile, să cunoască ordinea de 
zi a adunărilor. Membrilor comi
tetelor sindicatelor și de secții șă 
11 se repartizeze 1—3 grupe sin
dicale pe care să le ajute în 
zolvarea problemelor legate de 
legeri, să le dea îndrumările 
orientarea necesară.

Să luăm, de pildă, dările 
seamă. De modul în care a fost 
întocmită darea de seamă depinde 
într-o mare măsură asigurarea u- 
nor dezbateri constructive, vii, 
fructuoase, în spirit critia și auto
critic, 
brilor 
Darea 
țiilor.

pentru prezentarea 
seamă .trebuie, să-.шіа- 
cum au fost mobilizați 
grupele sindicale și 
pentru traducerea în

și să 
măsuri concrete de 
a muncii.

experiență dovedește

re-
a-
și

de

participarea activă a mem- 
de sindicat la dezbateri, 
de seamă dă tonul discu- 

De aceea, comitetele sindi-(Continuare în pag. 3-a)

muncii, felul în care grupele sin
dicale ș-au preocupat de extinde
rea' inițiativelor apărute în între
cerea socialistă; „Nici un vago- 
net de cărbune rebutat pentru 
șist", „Două cîmpuri extrase pe zi 
în abatajele frontale", „Două cîm
puri pe schimb în fiecare aripă 
în abatajele cameră" etc. In dările 
de seamă nu este deajuns să fie 
analizată numai activitatea depusă 
în trecut, ci, în același timp, ele 
să pună în discuție și problemele 
esențiale legate de activitatea vii
toare a grupelor sindicale. Comi
tetele sindicatelor trebuie să com
bată formalismul în întocmirea dă
rilor de seamă, să 
iile de seamă care 
ficial problemele, 
generalități, care 
profund și multilateral 
grupele sindicale și fiecare mem
bru de sindicat în parte își înde
plinesc sarcinile.

Tn sectoarele miniere, unitățile 
C.F.R. și forestiere, la Viscoza Lu
peni, U.R.U.M.P. și în celelalte în
treprinderi din Valea Jiului, un loc 
însemnat trebuie să-l ocupe în 
dările de seamă întrecerea socia
listă. Este necesar 
ze modul în care a 
întrecerea, ajutorul 
citorilor de către
Inginerii întreprinderilor în înde
plinirea sarcinilor 
a angajamentelor 
asemenea, dările 
rate cum au fost 
rămase în urmă 
dica la nivelul

nu aprobe dă- 
tratează super- 
care cuprind 

nu analizează 
felul cum

să se analize- 
fost organizată 
acordat mun- 

tehnicienii si

de producție și 
de întrecere. De 
de seamă să a- 
ajutate brigăzile 
pentru a se ri- 

celor fruntașe, să 
reliefeze felul cum 
grupele sindicale, 
sub îndrumarea 
organizațiilor de 
partid, au anali
zat în consfătui
rile de producția 
problemele cele 
mai esențiale ridi
cate de procesul 
de producție, creș
terea productivi
tății muncii, re
ducerea prețului 
de cost, calita
tea producției si 
realizarea d? eco- 
nomii. Este nece
sar ca în dările 
de seamă să se

(Continuare 
fn pag. 3-a)
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POVESTE
sovietici au descopo-Ningă I Baba iarnă cerne, 

Fluturi din enorma-i sită 
Straie albe de ninsoare 
Pe naiura-ncremenită. Ari clnd stau și ascult iar vtatul 

Cum neputincios se «hat» 
Printre biocurile-nalte
Cu zid trainie, de aetata.

DE IARNA
Șuiera prelung sinistru 
Oftlnd jalnic cu reproș

Casă
de

din oase 
mamut

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

Vintul bîntuie năpraznla 
Insotindu-se cu gerul 
(în apartament la „maxim", 
Am deschis caloriferul).

Vremea vitregă de-afară 
Ti-amintește făr-să vrei, 
De ierni grele de-altădată 
Petrecute in bordei.

Biet bordei, proptit în stîlpii 
Prispei, gata ca să cadă,
Sub povara uriașă
A căciulii de. zăpada...

8
8

Răscolind cenușa rece 
Vlntul pătiunzind pe coș,

Pared aici nu-mi vine-a crede 
Că-i schimbat totul de.acum. 
Mai cu seamă că din coșuri 
Nu vezi nici azi fir de fum I

Doar din două coșuri numai 
Fumul se-nalță agale
(Ce-i drept coșurile astea 
P«rcă-ș șoșuri de... furnale).
!........................

Azi «ă staj ід gura sobei 
5-asculti basme de demult 
Nu e chip (lipsește soba) 
Insă... n-o regret prea mult I

I. SAS AR,AN
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ANECDOTE

Arheologii
rit în apropiere de satul ludlnovo, 
regiunea Briansk (R.S.F.S.R.j, o ca
să a omului primitiv construită 
din oase de mamut.

Pe baza analizei rămășițelor de 
floră și faună s-a stabilit că oa
menii au locuit aici cu aproxima
tiv 17 000-10 000 ani in urmă.

Drept fundament al casei, oare 
are o suprafață de J50 m, patrati 
au servit 10 cranii de mamut, iar 
oasele mădulare au »»rvit drept 
susțineri pențru carcasa pereților 
Ieșirile casei au fost orientate spre 
rîu. Chiar Ungă intrare se află o 
mare vatră.

Pe doi colți de mamut ș-a des
coperit un ornament geometric în 
formă de romb. Oamenii de știin
ță presupun că aceștia au servit 
drept sapă. Au fost descoperite și 

scoici de moluș
te găurite.

In 1063, arheo
logii vor continua 
cercetarea acestei 
așezări străvechi.

Valea noastră a îmbrăcat mantie albă de nea. In grupuri moi 
mari ori mai mici, ba chiar și de unu) singur, schiorii se îndreaptă 
spre înălțimi- După cum se vede din clișeu, drumul e» duce spre 
cabana Rusu pare puțin umblat, iar troienele d» zăpadă Intacte. Că 
poteca nu se prea vede e „opera" iernii- Fulgii ce se cern într-una 
din înalt, acoperă degrabă urmele. De rătăcit totuși nu te poți rătăci- 
Drumul duce ta mod sigur la cabană.

---------—---

Din lumea largă
imaginilor
sovietici au găsit 

un procedeu care permite înre
gistrarea imaginilor pe o „memo
rie" electrică și retransmiterea lor 
prin televiziune.

Păstrarea
Cîtiva savanti

I procedeu care

rate pe hectar, ceea ce eehivalea- 
■ ză cu 16 tone îngrășăminte orga

nic». In atari de acestea, rețele, 
căutlndu-șl hrana, afinează pămin- 
tul și înlesnesc aerisirea orezului.

Rafe... cultivatoare de orez
In orezărille din regiunea Vla

divostok se cresc pină la 800 de

Gemeni" în comportare

to-

celor 
treacă 
achite

bi-
un

In tara piramidelor
Solul Egiptului rămine încă, o 

surea de surprize i le 15 kmJ d» 
Gizeh niște arheologi olandezi au 
descoperit 200 de morminte. Majo
ritatea sînt de pe 
și celei de-a doua 
vechiul Egipt,

timpul primei 
dinastii, din

• Mareșalul rus Suvorov obiș
nuia să pună întrebări ciudate 
subordonaților săi pentru a-i pune 
la încercare. Intr-o seară friguroa
să de ianuarie, Suvorov a ieșit 
în fața cantonameutului său si I-a 
Întrebat pe un soldat;

— Spuae-жі cit» 
cer ?

— Așteptați puțin 
reșal — a răspuns 
să încep imediat să le număr. Si 
liniștit, soldatul privea pe cer și 
număra; una, două, trei... Cînd a 
ajuns la o sută, Suvorov era com
plet înghețat. El s-a grăbit să a- 
jungă la gura sobei după ce mai 
întîi a avut grijă să se intereseze 
de numele soldatului. In ziua ur
mătoare acesta a fost avansat lo
cotenent pentru priceperea cu ед- 
re a știut să dejoace farsa ma
reșalului.

v- • Un cunoscut romancier ducea 
un adevărat război cu tinerii fe
ciori de bani gata, pe care-i Iro
niza în scrierile sale. Din această 
cauză, era deseori obiectul a fel 
de fel de farse din partea aces
tora, mai ales că scriitorul nu dă
dea prea multă atenție ținutei sala 
vestimentare. Astfel, șe povesteș
te că. odată, pe cînd tșt făcea 
plimbarea obișnuită într-o 
publică, unul’ dintre tinerii 
cine îl opri în drum și, 
tîndu-si arătătorul spre 
demodată a scriitorului, i i 
să obraznic:

— Spuneti-mi domnule, 
miti oare pălărie 
d» pe capul dv ?

— Și dv. numiți 
tul acesta de sub 
răspunse cel întrebat cu mina În
tinsă spre mutra opărită a impar- 
Uoeatului filfizon.

A' nins. Stratul pufos de un alb imaculat, care a 
Îmbrăcat creștetul Postăvarului bucura sute și аціе 
de sportivi. Deși soarele a coborit mult spre asfințit, 
schiorii sosiți la cabană au Șl tras prin zăpadă pîrtis 
de încercare. Iscusința lor, a înmărmurit pînă și vin- 
tul care a uitat să sufle de pe umerii brazilor fru
moasa dar greaua podoabă.

lăsate de 
luptă in
și piatră 

nici uțrde
stei» sînt pe

domnul» ma- 
acesta — am

grădină 
i cu pri- 

îndrep- 
pălăria 

se adre

dv. nu- 
obiectul acesta

oare cap oblec- 
pălăria dv? —

„model" mai rar I 
Urcă în autobuz, își face 
loc cu coatele, adresează 
cuvinte grosolane 
din jur și „uită" să 
pe la taxatoare să 
biletul de călătorie.

Deunăzi, în autobuzul 
care face, ruta Petroșani-- 
Pețrila s-au urcat. împreu
nă cu alti pasageri, doi 
oameni care au atras a, 
tentia asupra lor din clipa 
în care au pus piciorul pa 
scările autobuzului. S-au 
nimerit să fie cunoștințe 
vechi, amîndoi locuitori ai 
orașului Petrila și cu apu
cături care îi făcu pe res
tul pasagerilor să presupu
nă despre ei că ar fi... 
„gemeni", Gemeni erau 
însă numai in comportare. 
Si, lucru curios, amîndoi 
parcă sufereau de a sur-

zenie completă față de in
sistențele taxatoarei Dră- 
gan Maria de a-si lua 
lets. Xn schimb aveau 
„dar" de a vorbi,..

N-au tăcut nici cînd
varășii Banu Ioan și Majaj 
Iosif, din organele de con
trol ale I.C.O. î-a invitat 
să achite costul transpor
tului. Ba, ca să dovedeas
că o comportare „model" 
au dat drumul unul to
rent de cuvinte de... să-ti 
înfunzi urechile cu ceară 
de albtae. Controlorii însă 
nu s-au lăsat intimidați și 
și-au făcut datoria, Si, spre 
satisfacția pasagerilor „ge
menii" identificați a fi 
numiții Huzum Vasile și 
Ardeleanu Ioan au fost 
supuși unei amenzi și in
vitați să părăsească au
tobuzul.

Tribul firi
In inima Africii

Nairobi este victima unei ciudat» 
mutații demografice care 
de pesta douăzeci de ani 
— la doisprezece băieți 
o singură tată.

furnal
Negre, tribul

dăinuie 
și anume 
se naște

Ghlocalul 
yi sistemul nervos

Doi medici bulgari au extras din 
firul de ghiocel o substanță care 
combate paralizia sistemului rier- 
voe. Ea constituie un antidot 
cu rarei si este experimentată si 
tratamentul poliomielitei.

:0*~.

al 
la

MUZEELE NATURII
Strimt la Început, coridorul care 

procodaaaă intrarea peșterii se lăr
gește cu flecare pas, După cițiva 
metri o sală largă fără podoabe 
deosebite împarte coridorul in trei 
galerii opuse. Prima din dreapta, 
lungă dar ușoară de străbătut, du
ce la o rotondă cu numeroase po
lițe toate bogat Înflorat» d» mici 
cristale alb-gălbui. Mai greu de 
pătruns din cauza pragurilor de 
piatră este coridorul din mijloc. E- 
fortul escaladării e răsplătit însă 
cu dărnicie dacă drumul început 
continuă piuă la marginea lacului

ala
p«ș- 
care' subteran. Coloanele grease ale sta- 
la-a

Urmele 
continua 
tre apă 
nu apar
pe suprafața regiunii Hunedoara 
mai spectaculoase și interesante ca 
cele aflate pe versantul apusean 
al munților Sebeș. Prezența cal
carelor jurasice, structura și sta
bilitatea lor la apă au permis ele
mentului lichid să sape în acește 
locuri un adevărat labirint subte
ran. Cine nu a auzit de peșterile 
Șura mare, Gura de părete. Cio
clovina cu apă, Tecuri, Ghaba, 
Plăișor și de splendorile ce le as
cund ele de ochiul omenesc ?

Dar ramificațiile apusene 
munților Sebeș ascund și alte 
teri mai puțin cunoscut» pe 
însă cu greu le uită cel ce
vizitat. Pe partea dreaptă a liniei 
ferate ce coboară de la Bănită 
spre Livadia și chiar dincolo de a- 
ceastă local itw>. masivele calea- 
raase deschid în trupul lor zsci 
de intrtnduri întunecoase, avide 
parcă după aer, soare și viață. De 
cele mai multe ori drumurile spre 
adîncuri prin aceste neobișnuite 
porțî se termină după cîțiva pași, 
alteori ele continuă spre inima 
muntelui oprindu-ee intr-o lume 
plină de miraje. Să pătrundem prin 
citeva din ele,

Urctad scocul Livadiei de coasta 
care desparte dealul Pinului de 
localitate, drumul se întovărășește 
după doi kilometri cu un mal stin- 
cos, cenușiu și ros de vreme. La 
capătul lut o mică pată întune
coasă cu fomm do cerc turtit anun
ță că In acest loc sa găsește intra-

lagmitelar, egltade lacului ciobită 
de picăturile dese care se cern din 
tavan, sunetul elipeciriler ce prind 
tonalități de vaier, sisiitul amenin
țător dar inofensiv al cioporului de 
lilieai trenit din hibernare, Îndeam
nă omul spre noi galerii și noi 
cercetări.

O altă peșteră în apropierea Li- 
vadei cunoscută bine si de local
nici este aceea situată lingă Tău. 
Interiorul el impresionează in spe
cial prin adindmea și proporții e 
golurilor.

Pe valea Straiului da la Baru 
Mare In sue spre obirșia apei o 
frumoasă peșteră nu de mult iden
tificată este SipotuL Ascunsă pri
virii de un bord stîncos. izolată 
din față de o năvalnică cădere de 
apă, peștera Sipotu 1 și-a păstrai 
intacte pină acum toate podoabele 
din interior. Cu excepția pereților

gîtuiți lîngfi intra
re, accesul epre 
tainicele încăperi 
ale cetătii da 

piatră se tace ușor. O pantă lină 
de 10—15 metri așternută cu frun
ze uscate, un podeț natural peste 
albia unui torent îngust dar vije
lios, două trei cotituri spre dreap
ta și spre stînga și palmele mii- 
ni lor fug grăbite să facă streașină 
ochilor orbiți de lumină. Domul 
care se înfățișează privirilor și e- 
nroția neprevăzutului sînt greu de 
redat. Printr-o spărtură de sub cu
pola ce Întruchipează acoperișul 
ziua inundă cu dărnicie un spațiu 
imens, rece și umed. La înălțimi 
amețitoare, aidoma unor șerpi sus
pendați unduiesc ai se cuprind in 
bătaie curenților lungi rădăcini de fag. 
Vrînd parcă să înobileee dimensiu
nile ciclopice, un covor pufos de 
mușchi acoperă solul și o bună 
porte din pereți. Totuși șirul sur
prizelor nu s-a epuizat Încă.

In partea de nord a domului se 
află un gând întortochiat și Întu
necos. A doua Încăpere a peșterii, 
deși modestă, oprește de multe ori 
pașii în loc. Aici calcita încreme
nită de milenii într-o fantastică tă- 
lâzuire de valuri dă văzului o 
stranie impresie de mișcare. Iluzia 
provocată de apa ce se prelinge 
continuu pește formele d» piatră 
e și mai perfectă dacă sursele ar
tificiale de lumină se opun din 
colturi diferite. Peștera se ramifi
că și-n alte direcții- Drumurile ei 
sînt însă greu de străbătut și car 
un echipament special.

ȘTIAII CA...
...umbra pe care luna o aruncă 

în spațiu are1 o lungime de 
400000 km.?

...presiunea totală exercitate de 
lumina solară asupra Pămlntului 
este de 100 000 tone?

...energia termică radiată de 
Soare ta fieeare secundă ar fi su
ficientă pentru a topi și apoi a 
aduce in «tare de fierbere o can
titate de gheață atît de mare, incit 
ar putea învălui globul pămîntesc 
eu ид strat compact în grosime 
de peste 1000 km. ?

...cel mai înalt continent al glo
bului este Antarctida ? înălțimea 
ei medie față de nivelul mării 
este de 2200 m„ de 
njult decît înălțimea 
siei?

.„Oceanul Pacific a 
100 000 000 de ani? 
concluzie au ajuns
sovietici care, cu prilejul ultimei 
curse a vasului oceanografie „Vi
teaz" au analizat sedimentele de 
pe fundul oceanului.

...dacă suprafața scoarței pă- 
mtntului ar fi fost perfect netedă, 
fără adîncituri și ridicături, apele 
oceanului l-ar acoperi 
de apă gros de 
3000 m. ?

...potrivit calculelor 
lor, în centrul 
nea ajunge la 
fere ?

...primul An

2,5 ori mai 
medie a A-

»

apărut acum * 
La această 

cercetătorii

cu un strat 
aproximativ

specialiști-
Pămîntului presiu- 

3 500 000 de atmos-

A. NîCHIFOBEl

geofizic internațio
nal a fost organizat în 1883. ol 
doilea peste 50 de ani (1933), iar 
al treilea, organizat în 1957. a 
fost prelungit cu încă 12 luni, $ub 
denumirea de ,,Cooperarea geofi
zică internațională 1959" ? Aceasta 
pentru a se putea dezvolta cît mai 
mult Lucrările începute.



3STEAGUL ROȘU

Mai multă atenție 
învătămîntului politic U.T.M 

In acest an de învățămînt poli
tic, cei 90 de tineri de la termo
centrala din Paroșeni cșre nu frec
ventează învătămîntul de stat, au 
fost încadrați în cinci cercuri de 
învătfimînt politic, patru cursuri 
serale și un cerc de studiere a 
trăsăturilor moral? socialiste ale 
tinerei generații. Pentru conduce
rea acestor cercuri au fost recrutat) 
tineri eu un nivel politico- 
ideologic trai ridicat printre care 
se numără țov. Grozeseu Teodora. 
Gusan Marin, Arhire Lucia, Stăni- 
șeie Qheorghe și alții.

Pentru buna desfășurare a acti- 
I vitătii cercurilor a fost întocmit 

un grafic în care s-au stabilit data 
cînd se vor tine lecțiile, locul, lec
ția care va fi predată, precum și 
cine răspunde din partea comitetu
lui U.T.M. de cercul respectiv

Luînd aceste măsuri, conritetui 
U,T,M. a considerat că p flcut to
tul, lăslnd ca 
mîntul politic 
sine.

Atunci insă 
cercurile de învățămînt politic, nu 
s-a manifestat și grijă pentru ca 
materialul bibliografic necesar să 
fie procurat din timp. Pînă în pre
zent în fața eurșanțllor celor cinci 
cercuri a fost predată cîte o 
fie la care frecvența a fost in 
die de SO la sută. Iată deci 
un argument care arată eă 
de la prima lîctie nu a existat

< ocupare pentru mobilizarea tuturor 
eurșanțllor la învățănrînt.

Experiența unor cercuri care au 
obținut rezultate bune în anii tre- 
cuti arată cit se poate de convin-

• gător că aprofundarea temeinică a 
lecțiilor predate se 
mai atunci cînd în 
lor sînt organizate 
instructiv-educative, 
ta a fost indicat ca fiecare cerc 
să-și întocmească un plan cu toata 
acțiunile ce le va întreprinde cu 
tinerii cursant) de la deschidere și 
pînă la încheierea anului de în- 
vătărnint politic, Din păcate, ase
menea planuri nu au fost Întocmi
te, la nici .unul din cele 5 cercuri. 
E adevărat, cu tinerii din 
centrală au fost organizate 
acțiuni inslrucțiv-educative.

’ care vizionarea în colectiv 
mului „Oameni șj stînci", | 
Uri de conferințe ți recenzii. Dar 
asemenea manifestări în cadrul cer-

—saaQawoj-.,, 

йеѵейіі Iii piaieciele 
teilor contrarie [elective

(Urmare din pag. l-a)

mal 
să

cînd

I

departe învăță - 
meargă da la

s-au organizai

lec- 
me- 
incă 
Încă 
pre-

realizează nu- 
sprijinul teme- 
difsrite acțiuni
Pentru aceas-

tețmo-
• unele 

întfe 
а Ш- 

prezen-

și-a propus ca sub conducerea or
ganizației de partid să organizeze 
mai temeinic întrecerea socialistă 
pe bază de angajamente între sec
ții. brigăzi si echipe. Totodată, co
mitetul sindicatului, împreună cu 
conducerea uzinei, vor organiza 
cursuri de ridicare a calificării 
profesionale a muncitorilor, schim
buri de experiență Ia nivelul sec
țiilor. unde se vor popularize me
todele înaintate ale muncitorilor 
fruntași.

Forestierilor - condiții 
tot mai bone de meneâ

Proiectil noului contract colectiv 
de la I.F. Petroșani a fost din timp 
afișat atît la sediul întreprinderii 
cit și la toate exploatările fores
tiere din Valea Jiului. Capitolul 
Ill din proiectul contractului co
lectiv se referă la îmbunătățirea 
condițiilor de muncă ale forestieri
lor, prin înzestrarea parchetelor 
de exploatare cu utilaje de mare 
productivitate. Astfel, în cursul a- 
nului 1963, exploatările forestiere 
din Valea Jiului vor primi încă 30 
fierăstraie mecanice cu care să 
se execute lucrări la doborîren și 
secționarea arborilor. Pentru a 
ușura scoaterea materialului lem
nos din parchete, s? vor mstala 
un număr de 5 funiculare Wissen 
în exploatările Strîmbuta, Polatlște, 
Gîrbovu, Valea Boului și Valea de 
Pești, iar în exploatarea Corbu va 
intra în funcțiune un funicular tip 
Nlîneciu. De asemenea, proiectul 
contractului colectiv mai prevede 
ca în depozite!? finale să fie in
troduse două instalații de încărcat 
mecanic.

•
cului au loc rar. Oare tinerii 
cursanti nu sînt dornici să învețe 
cîntece? Lecțiile nu gr putea fi 
îmbogățite organizing îptîlniri cu 
muncitorii mai vîrstnici, vechi 
membri de • partid ? Tinerii da la 

. exploatările noastre
interesați să viziteze
Paroșeni. Oare tinerii 
nu sînt și ei dornici 
munca minerilor ? Este deci necesar 
să se organizeze și asemenea vi
zite. Tot astfel s.ar mai putea or
ganiza in cadrul cercurilor seri 
literare, excursii în diferite loca
lități 
lecții

In 
toate 
litlc U.T.M. să se desfășoare la ni- 

' vilul sarcinilor. Pentru aceasta este 
însă necesară mei multă preocupa
re din partea organelor de condu
cere U.T.M.. de ajutor și îndruma
re din partea organizației de partid 
din termocentrală. Unele rezultate 
bune obținute pînă în prezent tre
buie să constituie un imbold gpra 
o muncă și mai intensă, pentru ca 
învătămîntul politic să contribuie 
din plin la formarea conștiinței so
cialiste a tînărului de tip nou.

v. QROS

nrtnlere sînt 
termocentrala 
energetieieni 
să țpnpască

din regiune și din țara, pro- 
de dlafilme ș.a.
cadrul termocentralei există 
condițiile ca învățămîntul po-

Alegerile in grupele sindicale 
din întreprinderi și instituții

(Urmare din pag. l-a)

vorbeasfiă despre ridicarea pregă
tirii profesionale а muncitorilor, 
respectarea normelor de tebnica 
.securității, desfășurarea activității 
cultural-educative.

Adunările pentru prezentarea 
dărilor de seamă și alegeri din 
grupele sindicale să analizeze cura 
я-4 desfășurat munca de гИІйгё 
a conștiinței socialiste a muncito
rilor, de întărire a disciplinei so
cialiste a muncii, a atitudinii noi 
față de muncă și avutul obștesc. 
In instituții să se analizeze munca 
desfășurată de grupele sindicale 
pentru educarea lucrătorilor din 
paratul de stat în spiritul eăapun- 
derii fată de sareinile încredințate.

In adunările de alegeri în gru
pele sindicale să fie subliniate ro
lul si sareinile creseînda ale sindi
catelor în toate domeniile de ac
tivitate și, ca urmare, necesitatea 
ca In grupele sindicale 
promovați cei mai activi 
tați membri 
în producție, 
tă în munca

să fie 
și înaln- 
fruntașide sindicat,

oameni cu experien- 
organizatiei sindi-

Degeaba ai unitate 
dacă n-ai... bucate 

făcut cu marfa trimisă, asta nu se 
mai poate ști. Cert est? faptul că în 
asemenea condiții, cînd angajatii 
minei dau ochii cu chioșcul, n» 
mai spun ,.ai unitate, ai de toate" 
Ci „degeaba ei unitele dacă n-ai. • 
bucate". De ce aceasta, numai ges
tionara Costea «i conducerea O.C.L. 
Alimentara Petroșani o știu.

la magazinul din co
mei întîmpla (ai 
în ultimul timp) 
surprize. Astfel,

as-
să 
in 
au 
că 

aut

La Aninoașa se spunea că prin 
înființarea In curtea minei a unită
ții alimentaro, angajați» ar fi scu
tiți eă mai piardă timpul mergînd 
după alimente 
anină. Dar se 
ta foarte des 
întîlneeti *i...
repetat? rînduri, angajat» care 
plecat la serviciu cu gindui 
îți vor procura mîncare pentru 
de la amintita unitate au rărnae... 
fltolnzi. 81 asta din cauză că în 
ultima vreme aprovizionarea uni
tății cu cele necesare se face foar
te anevoios (îndeosebi cu produse 
lactate ți de carne).

Cine ss face vinovat de această 
stare de lucruri? Asta e mai greu 
de aflat. Tovarășa gestionară Cos- 
tea Viorica, susține că din comen
zile făcute pînă acum s-ar putea 
alcătui un dosar în lege, că ele 
Sînt trimise săptămînal și că la 
rîndul ei, O.C.L. a trimis in nenu
mărate rîndurj spre Aninoașa mar
fa solicitată dar... mașinile nu ur
că cu marfa pînă în curtea minei. 
Aea că rafturile stau goala (o do
vadă ți poza alăturată).

Dacă я-a interesat cineva ce s-a

cale, cu pregătire politică și pro
fesională corespunzătoare, comba
tivi ți cu înalt spirit de răspunde
re tată de sarcinile primite. In a- 
celași timp, trebuie promovate cu 
multă hotărîre femei In activul 
obștesc al grupelor sindicale.

Pentru a asigura un înalt nivel 
ui desfășurării adunărilor de dări 
de seamă și alegeri în grupele 
sindicale din întreprinderi și insti
tuții pentru ea acestea să devină 
adevărate școli ale generalizării 
experienței pozitive, comitetele 
sindicatelor au datoria să asigure 
un control și sprijin concret pen
tru respectarea întocmai a instruc
țiunilor C.C.Ș. cu privire la ale
geri. îndată după alegerea orga
nizatorilor de grupă, a delegațllor 
culturali, eu asigurări soaiele șl 
a inspectorilor obștești cu protec
ția muncii, comitetele sindicatelor 
trebuie să înceapă instruirea Ipr 
aștfel ca încă din primele zile a- 
ceștia să fie înarmați cu cunoș
tințele necesare desfășurării unei 
activități rodnice, corespunzătoare 
sarcinilor de răspundere pușe de 
partid în fata sindicatelor din pa
tria noastră.

Comitetele sindicatelor, sub con
ducerea organizațiilor de partid, 
sînt chemate să acorde din timp 
ajutor pentru pregătirea adunări
lor de dări de seamă și alegeri în 
grupele sindicale, astfel ca acestea 
să contribuie din plin la îmbună
tățirea întregii activități « sindi
catelor, la creșterea capacității de 
mobilizare a meselor largî de oa
meni ai muncii la lupta pentru 
traducerea îa viată a sarcinilor 
mărețe pe care Congresul al III- 
lea al partidului Ie-a pus în ista 
(.indicatelor din țara noastră.

TELEGRAME
EXTERNE

Vizita unei delegații 
parlamentare sovietice 

în R. D. Vietnam
MOSCOVA 11 (Agerpres). —

TASS transmite:
La 10 ianuarie, Iuri Andropov, 

secretar al C.C. al P.C.U.S. șl mem
bru ai Comisiei pentru afacerile 
extsrna a Sovietului Uniunii al 
Sovietului Suprem al U.R.3.8., a 
plecat cu avionul în Republica. 
Democrată Vietnam în fruntea unei 
delegații parlamentare sovietice.

Scade producția 
„Comunității europene 

a cărbunelui și oțelului**
LUXEMBURG 11 (Agerpreș).
Potrivit statisticilor pficiafe date 

publicității de înalta autoritate a 
„Comunității europene a cărbune
lui și oțelului", în cursul anului 
1962 extracția do cărbun? în cele 
șase țări membre a înregistrat o 
scădere do 1,4 U sută în compa
rație cu anul precedent. Producția 
de oțel |n țârHa membre ale „co
munității" a înregistrat, de aseme
nea, pe anul 1963 o scădere cu 
0,6 la sută fată ds anul trecut.

Q, VÂLESCU

In noul an, mai mult fier vechi 
pentru ofelarii!

„Fierul vechi «sta plinea cup
toarelor noastre" — obișnuiesc să 
spună otelarli. Si pe bună drepta
te. Cu sît oțelăriile primesc mai 
mult fier veghi cu atît crește și 
cantitatea de metal elaborată, iar 
agregatele respective pot fi folo
site la indici înalți.

Anul trecut, multe din colecti
vele exploatărilor carbonifere din 
Valea Jiului, întreprinderi, șantie
re au dat o atenție sporită colec
tării și expedierii fierului, vechi 
— reallzlndu-și eu cinste sarcinile 
de pion fixate în acest domeniu. 
Muncitorii și tehnicienii de la 
U.R.U M.P. și-au realizat sarcinile 
anuale ce le reveneau la colec
tarea și expedierea flerului vechi 
încă in prima jumătate a anului, 
iar I.C.M.M., U.E.V., șantierul de 
prefabricate au dat peste plan 
îneă 1512 tone fler vechi. Bine au 
muncit în această direcție și co
lectivele unităților economice a- 
partinlnd sfatului popular; I.L.L., 
I.I.L. „6 August" etc., apoi ter
mocentrala Paroșeni, care și-au 
realizat sarcinile de plan în acest 
domeniu.

Cu toate acestea, global, pe 
bazinul nostru carbonifer Valea 
Jiului, sarcinile prevăzute la colec
tarea și expedierea flerului vechi 
nu au fost realizate, Astfel, am 
rămas datori oțelurilor cu 1123 
tone fier vechi și cu 104 tone me
tale neferoase. Aceasta se dato- 
rește în special unor unități eco
nomice ca minele Lupeni. Uricnni, 
Vulcan, Aninoașa, preparațiile Lu

peni și Patrila, L F, Petroșani, 
șantierul Coroiești în care astiu- 
nea de colectare a fierului vechi 
nu ș-a bucurat de toată atenția.

De cele mai multe ori, tovarășii 
de la aceste colective invocă mo
tivul că „au epuizat" toate posi
bilitățile de coleetare, nu mai au 
de unde scoate fler vechi si deci 
nici ce preda. Realitatea este însă 
alta. La unitățile respective și în 
special la mine există încă multe 
rezerye de fier vechi, în special 
in subteran. Lipsa principală o 
constituie însă faptul că în această 
aațiune. nu se luerează pa baza 
unui plan judicios întocmit ci pe 
campanii, efectuîndu-se colectări 
sporadice, Iată un exemplu edifi
cator : anul trecut mina Lupeni nu 
și-a realizat planul de coleetare a 
fierului vechi. Nu mai este fier 
veehi aici ? Ba da 1 Funicularul de 
la Ileana-Victoria este scos din 
funcțiune și chiar casat. Dar nu 
este demontat și transportat. La 
puțul Ștefan, sectorul ѴЦ are a- 
<iunat un vagon de fier vechi, la 
puțul Ileana, în sectorul I A, exis
tă tuburi veehi de rambleu în can
titate de eca. un vagon, pe ram
pa de încărcare a minei sînt 100 
stîlpl de abataj vechi pe care co
misia de casare a exploatării le-a 
șl văzut dar... nu a sosit încă a- 
probarea C.C V.J.-ului. In curtea 
minei zace un compresor vechi 
(15 tone fontă) eare este șî casat 
dar... fiind alcătuit din piese mari 
si grele de eîteva tone (mixta nu 
в găsit încă o automacara pentru

a le încărca). La Cimpa, de multi 
ani, stau în albia Jiului — ca un 
baraj — 10 vagonete vechi de 
mină, șine de cale ferată. Iată cî- 
teva exemple concrete de rezerve 
de fier vechi, care trebuie numai 
valorificate.

O altă greutate pe care o întîm- 
ptnă I.C.M.-ul o constituie lipsa 
de mijloace de transport — ma
șini — pentru expedierea meta- 
lului colectat la gară. Numărul 
mașinilor apartinînd I.C.M.-ului este 
insuficient, iar I.R.T.A. dă mașini 
numai sporadic, cînd vrea.

Noul an 1963 pune sarcini spo
rite in fața oțelarilor. Ei trebuie 
să producă mai mult metal nece
sar economiei naționale. De aceea, 
îneă din primele săptămîni ale 
anului, colectivele exploatărilor 
carbonifere, întreprinderilor din 
Valea Jiului sînt datoare șă dea 
toată atenția colectării și expe
dierii fierului vechi, pentru ca o- 
telarii să poată produce ritmic șl 
cit mai mult metal.

Mai mult metal înseamnă avînt 
Industrial, progres tehnic, mașini, 
mai multe bunuri de larg consum 
— într-un cuvînt, putere economi
că creseîndă. La întărirea econo
mică a patriei noastre socialiste 
trebuie să-și dea cu prisosință 
contribuția șl colectivele unități
lor industriale, oamenii muncii din 
Valea Jiului, inlensificlnd acțiunea 
de stringers я fterulul vechi.

MUNTEANU IOAN
șeful centrului I.C.M. — Petroșani

încă un pat pe calea 
ini bușirii libertăților 

democratice t* S.U.Â.
NEW YORK 11 (Agerpres).
Reactiunea americană a făcut 

încă un pas pe colea înnăbușirii 
libertăților democratice din tară. 
Robert Kennedy, ministrul justiției 
din S.U.A. a cerut oficiului de con
trol asupra activității subversive 
să înregistreze în baza legii fascis
te McCarran. organizația progre
sistă de tineret „înainte" ca „Or
ganizație a frontului comunist".

Vai de greve 
în Uruguay

MONTEVIDEO 11 (Agerpres).
începutul anului nou a fost con

semnat în Uruguay printr-un nou 
val de mișcări greviste. Timp de 
cfteva zile au fost paralizate mu
nicipalitățile departamentelor peri
ferica. Lucrătorii ziarelor au de
clarat o grevă de o zi. La 9 ia
nuarie au intrat în grevă muncito
rii industriei de prelucrare a lem
nului. La 10 ianuarie locuitorii ca
pitalei au așteptat în zadar în sta
țiile de autobuzș — începuse gre
va de 24 de ore a transportului 
orășenesc. Se așteaptă greve din 
partea muncitorilor din industria 
textilă, metalurgică și din cons
trucții, din partea funcționarilor 
din bănci.

Oamenii muncii cer majorarea 
salariilor, revizuirea contractelor 
colective, îmbunătățirea condițiilor 
materiale ale vieții.

Kwame Nkrumah cere 
ca Chombe să fie judecat 

pentru complicitate 
la asasinarea lui Lumumba 

si a tovarășilor M
LONDRA 11 (Agerpres).
„Organizație Națiunilor Unite 

nu trebuie să ia nici un fel de 
contact cu Chombe pînă ce aces
ta nu va fi judecat pentru compli
citate la asasinarea lui Patrice 
Lumumba șl a tovarășilor sal de 
luptă" a declarat la Ю ianuarie 
președintele Ghanei Kwame Nkru
mah.

Kwame Nkrumah a arătat în 
continuare că guvernul Ghanei a- 
tribuie „o mare importantă înde
plinirii riguroase a rezoluției din 
21 februarie 1961 a Consiliului de 
Securitate, care prevede că persoa
nele răspunzătoare peptru asasina
rea lui Patrice Lumumba și a to
varășilor săL trebuie să fie defe
riți justiției".
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GeewMrile dintre V. V. Knxnețov,
D. Rusk și W. Foster

WASHINGTON 11 (Agerpres).
După cum s-a anunțat la 10 ia

nuarie, V. V. Kuznețov, prim-loc- 
țiitor al ministrului afacerilor ex
terne al U.R.S.S., a avut o convor
bire cu D. Rusk, secretar de stat 
al S.U.A. După convorbire Rusk 
a oferit un dejun în cinstea lui 
V. V. Kuznețov.

V. V. Kuznețov a avut, de ase
menea, o convorbire cu W. Fos
ter, directorul Agenției pentru de
zarmare și control asupra arma
mentelor.

șl 
F. 
ta

La convorbirile cu D. Rusk 
W. Foster a luat parte și A. 
Dobrînin, ambasadorul U.R.S.S. 
S.U.A.

După întrevederea cu secretarul 
de stat al S.U.A., V. V. Kuznețov 
a declarat corespondenților: „Am 
avut cu Rusk o convorbire intere
santă și utilă. In cursul aeestel 
convorbiri au fost abordate pro 
bleme privind relațiile sovieto-amo 
ricane precum și unele probleme 
internaționale importante.

Ѳ

Inîrrfîmpinarea Congresului al Vl-lea al P. S. U. G,

Succesele oamenilor muncii 
din R. D. Germană

11 (Agerpres). 
muncii

succese 
întrecerii

din R.D. Germa- 
importante în 

socialiste desfă- 
Congresului al 

Delegații la

Ziarul american „Gazette and Daily" 
despre Cuba

ii (Agerpres). 
fața conducătorilor 
cum sînt Statele U- 

a renunța la

NEW YORK
„Astăzi, în 

marilor puteri, 
nite, stă sarcina da
încrederea tradițională în forță și 
de a elabora noi mijloace de în 
lăturare a încordării". La această 
concluzie ajunge într-un editorial 
ziarul „Gazette and Daily" car* 
apare la York (statul Pennsylva
nia)

Analizînd situația din Cuba, zia
rul subliniază că vechea Cubă, o 
Cubă a asupririi, analfabetismului, 
foametei și bolilor pentru multi, 
a privilegiilor pentru o minoritate 
a dispărut de pe arena mondială".

„Această Cubă, arată ziarul, a 
de revoluția con
st ea nu va mat 
cum a fost cînd ■

Havană a corupției, discriminării, 
viciilor, mizeriei, iar pentru unii a 
luxului". Ziarul subliniază că o 
asemenea Cubă nu poate fi reîn
viată. Ea nu poate fi creată nici 
„cu ajutorul unei invazii și al răz
boiului care ar atrage după sine 
exterminarea a sute de mii de oa
meni".

„Nu ne putem închipui, se spu
nă în articol, că cineva să 
dere aceasta cu putință".

In articol se subliniază 
condițiile create o tentativă
vazie militară în Cuba s-ar solda 
cu o „catastrofă".

Arătînd, în această ordine de 
idei, că declarația Iui Kennedy de 
la Miami cu privire Ia o „Havană 
liberă" a stîrnit neliniște și deza
măgire, ziarul scrie că președintele 
„a indus pe emigranții cubani tn 
eroare, declarîndu-le că ei pot 
spera să trăiască din nou într-o 
„Havană liberă".

BERMN 
(ЗійЙепіі 

nă obfîn 
cadftl
șurate în cinstea 
Vl-lea al P.S.U.G. 
congres din partea unor întreprin- 
cfeK ЛЯЙигдісе ca cea din Eisen- 

uzinei de oțeluri supe- 
й® Mai" din Freital, a uzinei 

Constructoare de mașini din Gorlitz, a 
uzinei de cabluri electrice din Ber
lin, a uzinelor constructoare de 
mașini din Leipzig și Magdeburg 
și din partea multor altor între
prinderi vor raporta la congres 
despre succesele obținute în pro
ducție.

Colectivul uzinai constructoare 
de locomotive din Babelsberg a

dezvol- 
Pînă la 
producă 
serie.

pregătit un frumos dar pentru con 
greș. Aici a început producția iu 
serie a puternicei locomotive Die
sel „VAU-180", care poate 
ta o viteză de 120 km/h. 
sfîrșitul anului, uzina va 
15 locomotive din această

Succese însemnate au obținut în 
cinstea congresului și minerii R.D. 
Germane. Colectivul întreprinderii 
de lignit „Cottbus" a realizat cea 
mai mare productivitate înregistra
tă pînă acum în regiunea Cottbus, 
extrăgînd numai în două schim
buri 308 000 tone de cărbune. în
treprinderile miniere din Lauch- 
nammer, Senftenberg și Gralfen- 
hein, au adus, la rîndu] lor, 'o con
tribuție importantă la mărirea pro
ducției de cărbune.

©

consi-

că tn 
de in-

De ce sînt îngrijorate 
cercurile guvernante italiene

I 
fost transformată 
dusă de Castro 
fi niciodată așa 
va".

Ia legătură cu aceasta, ziarul 
critică discursul rostit de preșe
dintele Kennedy la Miami în fața 
contrarevoluționarilor cubani, mai 
ales declarația lui că renegați! cu
bani pot spera să trăiască din nou 
în „Havana liberă". „Ѳ 
liberă, scrie „Gazette and Daily", 
nu

la

Havana
scrie

a existat niciodată. A

Havană

fost o

Președintele Braziliei a început 
consultările pentru rezolvarea 

situației politice din țara

ROMA 11 (Agerpres).
La Roma s-a anunțat aproapt- 

simultan că primul ministru italian. 
A. Fanfani, va face o vizită ofi
cială la Washington la 16 și 17 
ianuarie ca invitat al președintelui 
S.UA și că la începutul lunii vii
toare, intre 1 și 3 februarie, pri
mul ministru britanic Macmillan va 
vizita la rîndul său capitala Ita- . 
liei. Cei doi prim-miniștri, precizea
ză France Presse, vor discuta si
tuația internațională și îndeosebi 
problemele privind Piața comună 
și „eventuala creare a unei for
țe nucleare multinaționale a pac
tului Atlantic".

Observatorii politici au semnalai 
îngrijorarea cercurilor guvernamen
tale italiene față de aceste pla
nuri americane, îngrijorare accen-

©
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Adoptarea legii cu privire 
serviciul militar obligatoriu 

în Yemen
, CAIRO 11 (Agerpres).

La 10 іапиагіэ, Abdallah As-Sal- 
lal, președintele Republicii Arabe 

i Yemen, a aprobat legea cu pri
vire la serviciul militar obligato
riu și a dispus încorporarea în ser- 

, viciul militar activ a cetățenilor 
de vîrstă corespunzătoare.

Această lege a fost adoptată la 
ședința din 10 ianuarie a Consi
liului de Miniștri al Republicii A- 
rabe Yemen. întreaga țară va fl 

1 împărțită în regiuni militare.

BRASILIA 11 (Agerpres).
Președintele Braziliei, Joao Gou- 

lart a început la 10 ianuarie con
sultările în vederea rezolvării ra
pide a situației politice din țară 
ca urmare a referendumului de 
duminică în care partizanii resta
bilirii regimului prezidențial au ob
ținut o majoritate de 80 la sută. 
Goulart — transmite agenția Fran
ce Presse — a avut o întrevedere 
cu primul ministru Hermes Lima 
pentru a studia modalitățile în 
vederea demisiei actualului guvern 
șl constituirii primului guvern pre
zidențial.

Uzina plutitoare 
de conserve de pește 
„Aleksandr Obuhov“
VLADIVOSTOK 11 (Agerpres).
A intrat în funcțiune marea uzi

nă plutitoare de conserve de pește 
— „Aleksandr Obuhov", construită 
la șantierele navale din Leningrad. 
Deplasamentul uzinei plutitoare es
te de 14 000 tone — anunță TASS.

„Aleksandr Obuhov" este a pa
tra din marile uzine de conserve 
de pește construite la Leningrad 
pentru pescarii din Extremul ®- 
rient. Trei asemenea uzine pluti
toare lucrează cu succes în lar
gul Oceanului Pacific.

tuată de acordurile Kennedy-Mac
millan de la Nassau, și de propu
nerea S.U.A. de a livra și Franței 
ca și Angliei rachete „Polarls".

In acelaș timp, presa america
nă și engleză au pus în circulație 
cu multă insistentă știri privind, 
intenția cercurilor oficiale da la 
Roma de a schița o apropiere de 
Anglia. De fapt s-a lăsat să se în
țeleagă că interesul în această pri 
vință este reciproc. S-a subliniat, 
îri primul rînd, că vizită premie
rului britanic va avea loc într-o 
perioadă în care noua serie de 
tratative de la Bruxelles cu privire 
la spinoasa problemă a primirii An
gliei în Piață comună va intra în
tr-o fază hoțărîtoare pentru dez- 
nodămîntul acestor tratative. Co
respondentul din Londra al ziaru
lui „Naw York Herald Tribune" 
arată că „Italia, este din ce ta ce 
mai dornică ca Anglia să intre în 
Piața comună, și dorește să sta
bilească un anumit gen de legă
turi italo-britanice pentru a contra
balansa „sistemul de relații spe
ciale" franco-vest-germane care te 
conturează tot mai mult în Europa 
occidentală".

In Brazilia călduri caniculare...
RIO DE JANEIRO 11 (Agerpres).
In Brazilia vara este în toi. Au 

început călduri caniculare. In ul
timele zile, coloana de mercur a 
termometrului s-a ridicat pînă la 
plus 40 de grade C. La 9 ianuarie, 
la Rio de Janeiro s-a înregistrat 
o temperatură de plus 39,3 grade 
la umbră. Soarele meridional dogo
rește necruțător. La 9 ianuarie, 
cinci persoane au murit de inso- 
latie. In mai multe cartiere ale 
orașului se simte lipsă de apă. 
Conform prevederilor serviciului 
meteorologic, vara din acest an va 
fi în Brazilia una dintre cele mal 
călduroase din ultimele decenii

...iar io Sietia юишіюі 
Inllcă — 30 grade Celtiuc
STOCKHOLM 11 (Agerpres),
In Suedia se înregistrează o scă

dere neobișnuită a temperaturii — 
termometrul indică — 30 grade 
Celsius. Golful Botnic s-a acoperit 
cu un strat compact de gheață pî
nă la insulele Aland. Navigația In 
apropierea țărmului de sud și sud- 
vest al Suediei este, de aseme
nea, îngreunată. In numeroase re
giuni lucrării? de construcții au 
fost suspendate, școlile au fost ■ 
închise. Se semnalează victime o- 
menești.
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Un nou „dar" oferit 
iui Adenauer 

de către de Gaulle
PARIS 11 (Agerpres).
Președintele de Gaulle a dat ins

trucțiuni să fie puși în libertate 
doi criminali de război hitleriștl i 
generalul S.S., Oberg, „călăul Pa
risului", și acolitul lui, Knochen. 
condamnați la moarte № octombrie 
1954 de Tribunalul militar din Pa
ris. Aceștia au părăsit in liniște 
la 28 noiembrie anul trecut în
chisoarea franceză din orașul Mul
house și s-au înapoiat în Germania 
occidentală.

Timp de șase săptămîni autori
tățile franceze au ascuns opiniei 
publice hotărîrea cu privire la pu
nerea în libertate a criminalilor 
de război hitleriști și au anunțat-o 
abia cu puțin înainte de apropia
ta vizită în Franța a lui Adenauer, 
liderul revanșarzilor vest-germani.

Protestînd împotriva acestei mă
suri scandaloase, ziarul „Libera
tion" o califică drept un „nou dar 
oferit lui Adenauer de către de 
Gaulle".

Comuniștii algerieni și frontul unicf<

GUAYAQUIL. — Peste 20 de 
organizații muncitorești și studen
țești din Ecuador au 
Guayaquil 
rarea 
lupta 
jului 
nilor

din Ecuador au creat la 
„Comitetul pentru apă- 

vieții poporului" care va 
împotriva scumpetei, șoma

și reducerii salariilor oame- 
muncii.

ratai puțin de patru mile. In pre
zent, lungimea liniilor metroului 
londonez este 244 mile

— Un articol semnat de Bachir Hadj Aii publicat de „L* Humanite" —
PARIS 11 (Agerpres).

Sub titlul „Comuniștii algerieni și 
frontal unic", ziarul „L’Humanite" 
a publicat la 10 ianuarie un articol 
semnat de Bachir Hadj Aii, secre
tar al C.C. al P.C. din Algeria, 
referitor Ia interzicerea Partidului 
Comunist din Algeria.

Hotărîrea ilegală cu privire 
interzicerea P.C. din Algeria, 
spune în articol, contravine 
tereselor naționale ale țării.

In această ordine de idei cemtt- 
niștii algerieni declară că proble
ma partidului comunist nu trebuie 
și nu poate să 
sfere înalte sau 
ТВ

Partidul unic
spune că ar avea nevoie Algeria 
subliniază Bachir Hadj Aii, poate 
fi rezultatul final al dezvoltării im-

la
se

in

fie rezolvată în 
pe cale autorita

despre care se

petuoase a revoluției sub condu
cerea frontului unic al tuturor for
țelor patriotice și progresiste.

Comuniștii din Algeria vor spil- 
jini și pe viitor orice măsuri po 
zitive ale guvernului, îndreptate 
spre construirea accelerată a tării 
spre democratizarea el

Comuniștii algerieni aduc calde

mulțumiri partidelor comunista șl 
muncitorești, precum și democra
ților care în întreaga lume mani
festă o solidaritate frățească.

Sprijinindu-se pe ajutorul mase
lor, comuniștii algerieni își expri
mă convingerea că hotărîrea cu 
privire la interzicerea partidului 
lor va fi anulată.

ANKARA. — Ministrul muncii al 
Turciei a prezentat în parlament 
un raport din care reiese că Tur
cia deține recordul în ce privește 
numărul accidentelor 
In anul 1960 au avut
63 000 de accidente, din 
au fost mortale. In anul 
accidentelor s-a ridicat 
din care 448 au fost mortale

HAGA. — Agenția France Pres
se relatează că în cursul anului 
1962, Administrația căilor 
din Qlanda a înregistrat 
care a fost apreciat la 
30 milioane

ferate 
un deficit 

circa 25—
florini.

O

In Danemarca menghina impozitelor 
se stringe tot mai mult

COPENHAGA 11 (Agerpres).
In anul 1962 danezii au avut de 

suportat o majorare a impozitelor 
de 24 Ia sută față de anul 1961, 
Cu fiecare an, constată ziarul, 
„Extrabladet", menghina impozite
lor se stringe tot mai mult. In ci
fre absolute impozitele directe au 
crescut de la 5917 milioane co
roane în 1961 la 7134 milioane

coroane în anul 1962. Fiecărei fa
milii daneze îi revine în medie a- 
proximativ 5 000 de coroane nu - 
mai în ce privesc impozitele di
recte. In afară de aceasta, adaugă 
ziarul, am fost nevoiți să achităm 
numeroase impozite indirecte sub 
formă de suprapret la mărfuri in
dustriale și produse alimentare, 
taxe vamale și alte taxe.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA Petroșani, Str. Republicii ar. 56. TeL interurban 322, automat 269.

de muncă 
loc peste 
care 460 

1961 cifra 
la 68 70H

MEXIC© CITY. — Potrivit 
telor furnizate de Serviciul 
cercetări economice al Băncii 
tionale mexicane, în anul
populația Mexicului s-a cifrat la 
37.3 milioane locuitori.

da
de

na-
1962

LONDRA. — La 10 ianuarie s-au 
împlinit 109 de ani de la inau
gurarea metroului din Londra, pri
ma cale ferată subterană din lu
me.

Construcția metroului a început 
cu un tunel avînd o lungime de

au luat 
sfîrșit lucrările celui de-al doilea 
congres național al Uniunii tinere
tului revoluționar din . Ecuador 

Congresul a adoptat un nou pro
gram politic, a completat statutul 
uniunii și a ■ 
noua conducere

QUITO. La Quito

ales, de asemenea 
I a uniunii.

La 9 ianuarie, la 
din Helsinki a avut 
unei expoziții ro-

HELSINKI. — 
Casa de cultură 
loc deschiderea 
mînești de fotografii intitulată „A 
15-a aniversare a proclamării Re
publicii Populare Romîne".

DAR ES SALAM. — In capitala 
Kenyei, orașul Nairobi, s-au dat 
publicității rezultatele recensămîn- 
tului 
gust 
date, 
este

efectuat în tară în luna au- 
anul trecut. Potrivit acestor 
numărul populației Kenyei 

de 8 676 000 oament
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