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Pregătiri in vederea 
alegerilor

In ultimele zile, în Ani
noasa au apărat tăblițe 
și indicatoare care arată 
locuitorilor comunei nu- 
tnărui circumscripției e- 
lectorale din
f.aite, locui unde și-au 
stabilit sediul biroul 
F.D.P. și comisia comu
nală electorală, precum 
și locurile unde au luat 
ființă casele alegătorului.

La cele două case ale 
alegătorului care au luat 
ființă, au fost amenajate 
standuri de cărți și bro
șuri. au fost aduse mese 
de șah și aparate de ra-

dio. Incepind cu data de 
20 ianuarie, aici vor fi 
afișate listele electorale 
vor avea loc intîlniri In
tre candidați și alegător1, 

care fac se vor desfășura diferite 
cctivități cultural artisti
ce. Pentru aceasta, for
mațiile artistice ale clu- 
bulut fac repetiții, pre
gătind scenete, cintece 
și poezii Închinate ale
gerilor, iar brigada artis
tică de agitație pregă
tește, paralel cu alte 
programe, un program 
special dedicat acestei 
sărbători.

L3 n 
I

La colectarea de fier vechi

Brigada condusă de minerul Mafiei Stan se bucură 
de apreciere și stimă în colectivul sectorului I de la 
mina Uricani. Din prima zi de muncă din noul an mi
neri) acestei brigăzi extrag ritmic cărbunele planifi
cat și pun 
tul vizibil 
înfățișează 
condus de 
dreapta).

accent pe calitatea cărbunelui, alegînd șis- 
la locul de producție. Fotografia noastră 
trei ortaci dintr-un schimb al brigăzii, 

șeful de schimb Sfetcu Ștefan (primul din

I

de partidGrupele 
din orașul Lupeni

In ultimii ani, VAIER DAN care a trecut, cîud
orașul Lupeni a secretar al comitetului orășenesc orașul nostru a 
cunoscut o dez- de partid Lupeni ciștigat primul
voltare fără pre- —=
cedent. In Lupeni au apărat car
tiere întregi de blocuri noi cu a- 
partamente moderne, confortabile. 
Dezvoltarea orașului ridică tot
odată sarcini însemnate în privin
ța gospodăririi fondului de locuințe 
și ridicării nivelului urbanistic al 
orașului. O activitate rodnică in 
direcția bunei gospodăriri a loca
lității au desfășurat în 
grupele de partid din 
străzi.

In orașul nostru își 
activitatea un număr de 7Ѳ grape 
de partid. Grupele comuniste cu
prind membrii și candidații de partid 
care locuiesc în același bloc sau 
stradă, iar ca organizatori ai gru
pelor de 
mai buni 
prestigiu 
tovarășii 
Pavel, Borșai Oscar, Vișlovscht L. 
și alții.

Cele mai multe grupe de partid 
au desfășurat o activitate susținu
tă, aducind un aport prețios la mo
bilizarea cetățenilor la Înfrumuse
țarea orașului și păstrarea in cele 
mai bune condițiuni a avutului 
obștesc, a fondului locativ.

Rezultate importante au obținut 
grupele de partid în mobilizarea 
oamenilor la munci de înfrumuse- 
(area orașului îndeosebi în anul

ultimii ani 
blocuri și

desfășoară

partid au fost numiți cei 
comuniști, tovarăși cu 

șl autoritate, cum sînt 
Bako Anton, Regenyl

ciștlgat 
loc în întrecerea 

patriotică pentru înfrumusețarea 
localităților Văii Jiului. Astfel, față 
de anii trecuți, a crescut mult grija 
locatarilor pentru păstrarea avutu
lui obștesc, pentru înfrumusețarea 
blocurilor și cartierelor. Pentru 
mobilizarea cetățenilor la buna gos
podărire a orașului, grupele de 
partid au întreprins mai multe ac
țiuni. Grupa comunistă de pe stra
da Pîriul Roșia, al cărui organiza
tor e tov. Cristof Mihai, a inițiat 
mai multe acțiuni obștești cu ce
tățenii pentru construirea unul dig 
și a trei trepte în pîriu in scopul 
opririi aluviunilor, be asemenea, 
grupa de partid din blocul 21 (or
ganizator tov. Sălniceanu Terezia) 
din cartierul Vlscoza a desiășurat 
o susținută muncă educativă pentru 
dezvoltarea răspunderii locatarilor 
față de 
prezent 
cesc de 
in mod 
de asemenea, grupele de partid din 
blocurile 4, A șl 3 din 
Vlscoza și altele.

In activitatea grupelor 
din blocurile și străzile 
nostru sînt și lipsuri, unele exis- 
tînd chiar de la constituirea gru
pelor de partid. Astfel, noi nu am

întreținerea blocului. In 
scările acestui bloc strălu- 
curățenie, sînt întreținute 
exemplar. Bine muncesc.

cartierul

de partid 
orașului

Personalul autobazei 
I.R.TA.. Petroșani vădește 
o preocupare intensă pen
tru 
vechi.

colectarea fierului 
Cele 71 000 kilo- 

fier vechi trimis?grame
I.C.M.-ului în cursul anu 
lui trecut, oglindesc a- 
cest lucru.

Zilele trecute, munci
torii autobazei avînd în 
frunte pe specialiștii din 
resortul tehnic, au desfă- 
ciXt voluntar vehiculele 
scoase din uz și casate. 
Deșeurile rezultate, circa 
4 tone, au fost trimise la 
I.C.M. Cu prilejul acestei 
acțiuni de muncă volun-

Re-
-i folosirea 

economiile

care s-au 
numără to- 

Constan- 
Nițuiescu 
Iuliu, Ta

tară au fost valorificate 
și numeroase piese. 
condiționare.1 
lor va spori 
întrepiinderii.

Printre cei 
evidențiat se
varășii Boștină 
tin. Radu loan, 
Nicolae, Crișan 
pu loan, Vintilă Floraa. 
Marian Ludovic și Oprea 
Emil.

Muncitorii autobazei 
I.R.T.A. și-au propus să 
mai organizeze în curînd 
asemenea acțiuni.

CORNEI.IU MARIN
corespondent
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Pe drumul aerian
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UN MAGAZIN MODEL
Vitrina magazinului 

O.A.D.L.F. nr. 24 din o- 
rașul Lupeni îmbie pe lo
calnici la cumpărături. 
In interior curățenia, fe
luritele mărfuri aranjate 
cu gust, dovedesc mina 
și activitatea unor 
gospodari.

Cuvinte de laudă 
fi spuse și despre

face în aceas- 
deservirea cu 
cumpărătorilor, 
totdeauna bo

gat aprovizionat cu legu
me și fructe, magazinul

este

buni

pot 
felul

în care se 
tă unitate 
mărfuri a 
Așpectuos,

o 
model, 
contir- 

сиптрй- 
per- 
iac 

Du- 
Cu-

nr. 24 din Lupeni 
unitate O.A.D.L.F. 
Acest lucru este 
mat de afluența
rătciilor, de hărnicia 
sonalului din care 
parte tovarășii Sanda 
mitru, Dogaru Marin,
poia Eugen. Ca urmare 
a hărniciei, colectivul de 
aici deține de doi ani con
secutiv drapelul de frun
taș în întrecerea pentru 
bună deservire și depăși
re de plan.

1

AVRAM MICA
corespondent

Feste pădurea încreme
nită sub mantia albă si 
pufoasă a zăpezii, cupe
le funicularului minei A- 
ninoăsa aleargă continuu 
pe cablul aerian, ducînd 
spic preparația Petrila ro- 

-dwl. bogat al muncii ini-, 
nerilor. De acolo de la 
mina din dealul Anino.-.- 
sei minerii trimit uzinelor 
hrana de fiecare zi. 
cupele nu se opresc 
clipă din drumul lor 
rian. Au dus în cele
zii? lucrătoare din acest 
an aproape 1 000 tone mai 
mult decît prevedeau sar
cinile de plan. Din cele 
1 096 tone de cărbune ex
trase din adînc în afara 
planului, 906 au și por
nit pe calea funicularului 
spre uzinele și 
fabricile patriei. 
Trei din cele 
patru sectoare 
productive de la 
mina Aninoasa 
au extras în fie
care zi zeci de 
tone de cărbu
ne în afara pla
nului. Fruntași 
sînt minerii ce
lui mai , mare 
sector — colec
tivul de la I — 
care în perioada

trecută din această lună, 
avînd locuri suficiente de 
muncă și folosind 
plin utilajul cu care 
dotați, și-au depășit 

de producție
9,3 la sută. Locul II îl 
осчра, harnicii priboienl, 
cei care în anul trecut 
au condus în întrecere la 
mina Aninoasa.

Succesele minerilor ani- 
noseni se datoresc si ran
damentelor sporite reali
zate zilnic, randamente 
care pe mină înscriu ci
fra de 1,275 tone/post fa
tă de 1,253 cit e plani
ficat. Cele 906 tone de 
cărbune trimise în plus 
patriei se încadrează în 
procentajul admis de ce
nușă. umiditate șl granu- 
latie.
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Pentru modul 
exemplar în care 
deservește clien- 
ții, pentru hărni
cia și conștiin
ciozitatea în

utemista 
Livia, o- 
la ghi- 
încasare

muncă. 
Nicoară 
ficiantă 
șeul de
a abonamentelor 
radîo și radiofi- 
care și abona
mente presă 
la P.T.T.R. 
troșani se 
cură de •

apreciere.
IN

Fruntașa 
ducție 
Livia în 
serviciului.

fir»
Pe- 
bu- 

stimă

CLIȘEU : 
în pro- 
Nicoară 

timpul
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(Continuare In pag. 3-a)

L. LUCIA

VALEA
încă 1400 

apartamente 
anii puterii populare, peste

Constructorii din Lupeni au obținut însemnate succese In acti
vitatea lor: numai in cartierul V iscoza au fost ridicate pînă acum 
cca. 40 de blocuri cu peste 800 apartamente, 5 magazine, două cen
trale termice, iar la sfirșitul trimestrului I vor mai fi predate încă 0 
magazine noi.

IN CL IȘEU: Blocurile C și D din cartierul Vlscoza, date in fe- 
loslnță anul trecut

in
7 000 de oameni ai muncii au avut 
parte de bucuria de a primi noi 
apartamente. In anul 1963, peste 
2 000 de familii ce vor muta in 
locuințe noi. Prin dareaA în folo
sință a 1 436 apartamente planifi
cate în 1963 (plus a celor 595 res
tanță de anul trecut) spațiul loca
tiv din Valea Jiului se va lărgi 
substanțial. In acest an, noul car
tier Livezeni din Petroșani se va 
lărgi cu încă 399 de apartamente, 
în Lupeni, prin construirea a încă 
550 apartamente se va termina 
cartierul Braia II, iar In orașul 
Vțilcan vor apare, noi blocuri care 
vor cuprinde 375 apartamente, ia 
Petrila și Aninoasa se vor preda, 
de asemenea, 50, respectiv 64 a- 
partamente.

Tot în cursul acestui an va în
cepe construirea a noi blocuri cu 
o suprafață locuibilă de 10 000 
m.p.

♦
o
♦

Magazine noi
Odată ci construcțiile de lo

cuințe, In noiie cartiere din Valea 
Jiului se vot deschide noi unităti

*

NOASTRA
comerciale. La Lupeni, la parterul 
blocului 9 magazin vor fi amena
jate 6 unități comerciale, printre 
care magazine alimentare, de des
facere a legumelor și fructelor 
etc.

De asemenea, ia Lupeni a înce
put construcția unui nou complez 
comercial cu mai multe unități de 
desfacere, iar la Livezenl se Înal
tă o nouă fabrică de produse lac
tate cu o mare capacitate.

re !л localitățile Petroșani, 
peni și Vulcan cu 9,6 km.

Noi așezăminte 
de cultură

♦
♦

LU- •
♦

♦
4
♦
♦
♦
♦

Va crește 
nivelul urbanistic

In anii regimului democrat 
popular, in fața tuturor oamenilor 
muncii din Valea Jiului, în trecut 
oropsiți șt ținuți la întuneric, s-au 
deschis porțile științei și culturii. 
Mărturie sînt așezămintele de cul
tură care au răsărit în ultimii ani 
pe meleagurile Văii Jiului.

In anul 1963 nivelul urbanistic 
al localităților Văii Jiului se va 
ridica în continuu. In acest scop 
se vor executa importante lucrări 
gospodărești. In 1963 se vor exe
cuta lucrări de modernizare de 
drumuri și șosele pe o suprafață 
de 59 000 m.p. Modernizarea dru
murilor, asfaltarea și pavarea a 
numeroase străzi din cartierele 
noi precum și din cele vechi va 
contribui și mai mult la întinerirea 
localităților Văii Jiului.

In acest an se vor
10 800 000 iei pentru lucrările 
gospodărire comunală. Astfel 
teleie de apă se vor extinde 
5.89 km. iar rețeaua de canaliza-

investi 
de
re-
CU
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In acest an în Valea noastiă ♦ 
vor apare noi așezăminte de cui- * 
tură. La kupenî, in noul cartier al $ 
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Brăii, va fi dat in folosință un nou 
cinematograf cu 500 de locuri, iar 
•a Petroșani a Început construirea 
casei ; de cultură. O importantă 
realizare în domeniul culturii va 
ii deschiderea în acest an a unui 
muzeu în Petroșani, pentru a că
rui amenajare s-a investit suma 
de 48 000 lei.

Totodată pentru fiii oamenilor 
muncii va fi construită în cursul a- 
cestui an o școală nouă cu 16 săli 
de clasă in Lupeni, iar în Pe
troșani se va construi Încă o
școală cu 8 săli de clasă. Sume • 
însemnate au fost investite, de ♦ 
asemenea pentru dotarea unități- • 
lor școlare cu mobilier și mate- * 
rial didactic nou. î

♦
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Panoul inovatorilor fruntașiprimProgresul tehnic

în creșterea productivității muncii

moderne 
metodelor

de susținere, 
avansate de

de plan pe anul în 
de 

muncii

Pentru îndeplinirea și depășirea 
Sarcinilor de plan și a angajamen
telor luate pe anul 1963, condu
cerea tehnică de la mina Aninoasa 
și-a Îndreptat întreaga atenție asu
pra creșterii productivității muncii. 
Prin creșterea productivității muncii 
mina Aninoasa a realizat în anul 
1962 o depășire a planului de pro
ducție cu 31 607 tone de cărbune. 
Creșterea productivității muncii s-a 
făcut pe seama progresului teh
nic : mecanizarea operațiunilor cu 
volum mare de muncă cum ar fi 
încărcarea sterilului în galerii și a 
cărbunelui în abataje, introducerea 
procedeelor 
extinderea 
muncă.

Sarcinile
curs au crescut simțitor față 
anul 1962. Productivitatea 
trebuie să sporească pe exploatare 
cu 7,3 la sută, producția de cărbu
ne cu 3,8 la sută,. extinderea sus
ținerii metalice în abatajele fron
tale cu 90 la sută, viteza medie de 
avansare în galerii cu 4,1 la sută 
și extinderea susținerii metalice a 
galeriilor cu 17 la sută.

Bazîndu-se pe experiența dobîn- 
dită în anul trecut, conducerea ex
ploatării Aninoasa, îndrumată de 
comitetul de partid, și-a îndreptat 
în primul rfnd atenția asupra creș
terii productivității muncii.

Planul de măsuri tehnico-organi
zatorice prevede în acest scop: 
completarea utilajelor existente cu 
utilaje de productivitate mai ridica
tă I extinderea perforajului pneuma
tic rotativ; creșterea numărului 
mașinilor de încărcat în galerii; 
dotarea unor abataje cameră din 
stratul 3 cu transportoare moderne 
prevăzute cu plasă de reținere, 
pentru eliminarea operației de în
cărcare manuală a cărbunelui i 
transportul în subteran va fi îmbu
nătățit prin montarea și punerea în 
funcțiune a 26 transportoare grele 
în abatajele frontale din stratul 3 
și 18, în galeriile de subdivizie din 
strat ele 7, 8 și 15 și la lucrările 
de pregătire din stratul 18. Atenție 
deosebită se acordă și reducerii 
consumului de lemn, avîudu-se în 
vedere că s-a planificat pe 1963 un

consum specific de lemn mai mic cu 
3,6 m.a./lOOO tone dedt țel din anul. 
trecut. In vederea încadrării și în 
acest indice s-au luat măsuri ne
cesare pentru aprovizionarea ex
ploatării. cu 1000 grinzi metalice de 
abataj, 500 stîlpi hidraulici, 550 
stîlpi metalici pentru abatajele fron
tale și 600 bucăți stîlpi metalici 
tubulari pentru abataje cameră.

Realizările obținute în zilele ce 
au trecut din acest an dovedesc că 
măsurile tehnico-organizatorice lua
te pentru promovarea progresului 
tehnic și-au atins scopul, 
tivitatea planificată a fost 
tă în prima decadă a lunii 
cu 25 kg. pe post și s-au 
peste plan 1 100 tone cărbune Fac
torul principal care a dus la aces
te rezultate este înzestrarea tehnică, 
aplicarea unor 
că. In cursul 
tins armarea 
stîlpi metalici 
tajele cameră 2, 3, 10, 11 și 12 din 
cadrul sectorului I.La sectorul IV 
s-au montat transportoare moderna 
în abatajele cameră nr. 8 și 7 iar 
la abatajul nr. 13 montarea aces
tui tip de transportor se va face 
după terminarea rambleierii. In cel 
mai scurt timp armarea mixtă se va 
extinde la toate abatajele 
sector.

Realizări de seamă au 
pe baza progresului tehnic 
zile conduse de minerii Gall Mihai, 
Crlstea Aurel, Angheluță Enache, 
de ia sectorul I, Asmarandei Au
gustin de la sectorul II, Schneider 
Francisc de la sectorul III, Iancu 
Victor, Barzu Gheorghe și Ungu*' 
reanu Vasile de la sectorul IV. 
Aceste brigăzi au dat peste planul 
ia zi Intre 150—600 tone cărbune 
și au depășit productivitatea mun
cii. cu 0,800—2 tone pe post.

Minerii din Aninoasa sînt ho- 
lărlți să lupte șl mai activ pentru 
introducerea progresului tehnic, 
factor principal pe seama căruia 
vor obține noi succese pe calea 
creșterii 
realizării 
cum și a 
cere.

in Republica Democrată Ger
mană s-a experimentat și s-a 
pus la punct un dispozitiv care 
efectuează simultan tăierea, în
cărcarea șl transportul fn aba
taj. Este vorba de un transpor-

************************

O mașină de tăiat 
și transportat 

în

La cabinetul

Produc- 
depăși- 

ianuarie 
extras

metode noi de mun- 
acestei luni s-a ex- 
mixtă cu lemn șl 
telescopici în aba-

tor blindat, prevăzut pe una din 
laturi cu împingătoare hidrauli
ca puternice șl pe cealaltă latu
ră cu un lanț tăietor.

Impingătoarele presează trans
portorul asupra frontului care 
este tăiat șl slărfmat de lanțul 
tăietor, cărbunele abatat căztnd 
pe transportor.

Acest complex mecanic poate 
li întrebuințat cu succes în stra
fe subțiri cu înclinare mică și 
medie și chiar în strate de gro
sime medie.

început 
promițător

Colectivul inovatorilor de la 
preparația Lupeni a muncit bin? 
în anul ce a trecut,
tehnic al preparației s-au înregi* 
trat pe întregul an 103 propuneri 
de inovații, din care 46 au fos' 
aplicate în producție, contribuind 
la îmbunătățirea procesului teh
nologic, la ușurarea muncii fizice 
și aducînd întreprinderii economii 
postcalculate în valoare de 626 072 
lei.

Inovatorii de la preparația Lu
peni se străduiesa să fie și în noul 
an pe loc de frunte cu activitatea 
lor ereatoare. Pînă la data de 14 
ianuarie a. c. ei au și Înaintat 
la cabinetul tehnic 5 propuneri 
de inovații, fiind fruntași pe com
binat în acest 
iul Dumitrescu 
punerea pentru 
unui troliu la
vator", care contribuie la reduce
rea efortului fizic. Inovația „Re 
ducerea pierderilor de barită", pro
pusă de tov. Sălăjan Alexandru șl 
Ciula Vasile, prezintă o deosebită

domeniu. Inovato- 
loan a făcut pro- 
inovația „Montarea 
capul lanțului ele-

acestui

obținut 
brigă-
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productivității muncii și 
sarcinilor de plan pre* 
angajamentelor de între- I

C. DANILA H|
tehnician mina Aninoasa , , iasa

УЛ.І1--

Din secțiile U- 
zinei de reparat 
utilaj minier din 
Petroșani pleacă 
zilnic spre ex
ploatările din ba
zinul Văii Jiului 
o sumedenie de 
utilaje miniere 
reparate la un 
nivel tehnic ridi
cat, precum și o 
mare diversitate 
de piese de 
schimb. IN CLI
ȘEU : Se frezea
ză o roată din
țată pentru ma
șina de extracție.

importanță economică, la fel ca și 
propunerea făcută de inovatorii 
Avasiloaie Dumitru și GyOrgy Ște
fan și anume „Reducerea apei 
clare din circuitul de barită". îm
bunătățirea procesului tehnologie, 
obținerea de economii, urmăresc 
și inovațiile „Evitarea înfundării 
lanțului cu șlam", propusă de ino
vatorul Iszlai loan, și „Reducerea 
consumului de clorură de zina" 
înaintat la cabinetul tehnic de ino
vatorul Predoșan Constantin.

. —Q

Colțul celor certați cu N.T.S.-ul

S-a „ars" cu țigara...
Minerul Moruțan Nicolae de Ia 

mina Lupeni are o slăbiciune — 
turnatul. Nu s-ar despărți de țigară 
pentru nimic in lume I Chiar șl în 
mină ar purta chiștocul aprins' în 
coltul gurii, dacă i s-ar da voie. 
Dar normele de tehnică a securi
tății interzic cu strășnicie prezenta 
în subteran a rechizitelor de fu
mat — dușmanul de moarte a! 
minerilor din minele grlzutoase. 
Respectarea acestei prevederi din 
N.T.S. constituie o obligație de 
mare răspundere pe care o îndepli
nește cu strictefe fiecare muncilor 
din subteran.

In minerul Morufan Nicolae în
să a tost mai puternică pasiunea 
pentru țigară decîl conștiința. Nu 
de mult el a fost găsit cu figara 
aprinsă pe galeria principală nr. 
2, ignorînd ostiei cele mai elemen
tare norme de siguranță minieră. 
Dar de dala aceasta s-a „ars" cu 
țigara. Organele de protecție *a 
muncii de la mina Lupeni au an
chetat cazul, iar Mor uf an s-a ales 
cu două luni retrogradare din mun
ca de miner în subteran și dat sd 
lucreze in această perioadă la su
prafață. Acum poate fuma și în 
șut, pentru că nu pune în oeri- 
col viata nimănui. Dacă el, ca mi
ner virstnic, nu s-a gindit la con
secințe și-au făcut alfii datoria să-i 
amintească. intr-un mod educativ 
că-i obligat să respecte normele 
de conduită în producție.

La preparația Petrila

Toate eforturile tehnlco-organlzatorlce 
urmăresc sporirea capacității de producție

In fața colectivului preparației 
Petrila în anul 1963 stau sarcini 
deosebit de importante. Preparația 
Petrila va trebui să prelucreze căr
bunele brut livrat de exploatările 
miniere Lonea, Petrila, Aninoasa 
ai Vulcan, în cantități care depă
șesc capacitatea normală a insta
lațiilor de preparare. Pentru a pu
tea face față acestor sarcini pre
parația Petrila va trebui ca în a- 
numite perioade ale anului să 
funcționeze 22 ore pe zi cec» ce 
depășește cu 6 ore de funcționare 
pe zi prevederile de mers pentru 
preparații din literatura mondială 
de specialitate.

Această depășire a orelor de 
funcționare normală a instalațiilor 
de preparare se datorește faptului 
că în trimestrul IV 1963 exploa
tările miniere mai sus amintite au 
sarcini de plan sporite. Astfel, ți- 
nîndu-se seama de angajamentele 
luate de exploatările miniere de 
a da cărbune peste plan, la un 
moment dat preparația Petrila va 
trebui să facă față unei producții 
de 10000 tone pe zi, cifră ce nu 
a fost atinsă pînă în prezent. A- 
nalizlndu-se din timp sarcinile care 

stau în fața colectivului pe anul 
1963 s-a întocmit un plan cores
punzător de măsuri tehnico-orga- 
nizatoriee pentru a putea face față 
sarcinilor mai sus amintite. Tot în 
acest scop a fost întocmit din timp 
și planul pregătirilor de iarnă, 
care a cuprins 104 măsuri.

Planul de măsuri tehnice-erga- 
nizatorice care cuprinde 56 mă
suri importante a fost elaborat 
încă la sffrșitul trimestrului III 
1962 și Îmbunătățit în urma pre
lucrării cifrelor de plan. Măsurile 
mai urgente prevăzute în plan au 
fost executate încă în cursul tri
mestrului IV 1962. Iată cîteva din 
aceste măsuri tehnico-organizatori- 
ce mai importante realizate pînă 
în prezent: modificarea acționării 
elevatorului 0—10 mm. de respă- 
lare pentru Îmbunătățirea funcțio
nării acestuia; raționalizarea cir
cuitului de vecuwn Ia filtrele no
tației,- înlocuirea conductei cu dia
metrul de 300 mm. de la aspirarea 
pompei de 21 m.c./niin. cu con
ductă cu diametru! de 400 mm. la 
apă clară; supralnălțarea ramuret 
nr. 2 la funicularul de steril.

Pentru a putea face fată vîrfu- 

lui de producție din trimestru] IV 
1903 va trebui ca planul de mă
suri tehnico-organizatorice să fie 
Îndeplinit în evreul trimestrului 
IU 1963. Amintim cîteva măsuri 
care trebuie neapărat realiaate 
pînă la Începutul trimestrului ГѴ 
pentru primirea producției de vlrf 
in bune cendițiuni: modificarea 
vitezei benzilor Lonea 1 șl 2; 
schimbarea bonzii Lonea 3 de la 
900 mm. lățime la 1200 mm. lăți
me; înlocuirea benzii metalice de 
ales șist cu bandă de cauciuc de 
1200 mm.—1400 mm.; supraînălța- 
rea ramurel 1 de la funicularul de 
steril; repararea capitală a eleva
toarelor de cărbuni bruti; construi
rea și montarea a încă unei site 
oscilante ;. înlocuirea conductelor de 
refulare cu diametrul de 300 mm. 
cu conducte avînd 450 mm. dia
metrul la pompele de 26 mc./min. 
apă circulație.

Avîndu-se în vedere numărul de 
ore. ridicat în funcționarea spălă
toriei rezultă că intervențiile în 
timpul funcționării normale sînt 
imposibile, fără a cauza prejudicii 
primirii producției de la exploa
tările miniere. Deci, pentru a se 

prelntlmpina strangulările în pro
cesul de producție va fl necesar 
să se organizeze reviziile preven
tive și reparațiile numai în zilele 
de repaus, precum și de a se creea 
în cursul săptămînii o rezervă la 
silozurile de bruți de cca. patru 
ore pentru a folosi acest timp la 
reparații și revizii curente la sec
ția- spălare.

Tinînd cont că reparațiile vor 
trebui să fie executate la timpul 
planificat, se impune Ga și 
U.R.U.M.P.-ul să ne livreze piesele 
comandate la timp și de bună ca
litate, iar Direcția Comercială a 
combinatului să ne asigure mate
rialele necesare cerute prin pla
nul de aprovizionare. De aseme
nea se cere ca exploatării* mi
niere să extragă cărbune în mod 
ritmie evitîndu-se asalturile. La 
fel organele C.F.R. vor trebui să 
ne aprovizioneze în mod ritmic 
cu vagoane goale și apte pentru 
încărcare. Trebuie ea vagoanele 
încărcate să fie scoase la timp din 
preparație, în așa fel îneft la un 
moment dat, să nu fie mai mult 
de 50 vagoane încărcate, deoare
ce în caz eontrar, din cauza ea- 
pașității reduse de garare a va
goanelor încărcate, s-ar produce 
strangulări serioase în procesul de 
producție.

Pentru realizarea sarcinilor spo
rite de producție се-f revin, aoa- 

ducerea preparației se orientează 
spre introducerea tehnicii noi, co
respunzătoare etapei actuale. Ast
fel, în cursul anului 1963 la pre
parația Petrila se va introduce un 
nou sistem de haldare a sterilu
lui prin tericoane; se va monta 
o bandă mobilă la încărcarea va
goanelor, oare va duce atît la 
ușurarea muncii fizice precum și 
la realizarea unei încărcări unifor
me pe osii ale vagoanelor. De a- 
semenea, se va continua centrali
zarea comenzilor și automatizarea 
anumitor procese tehnologice. Co
lectivul preparației Petrila ș:-a 
fixat totodată ca sarcină și îm- 
bunătătirea^" calității produselor șl 
depune toate eforturile pentru a 
găsi noi metode fn scopul reali
zării unei calități superioare, men- 
ținind totodată recuperarea la ni
velul realizării anului 1962. Ba- 
ztndu-se pe îndrumările primite 
din partea organelor de partid și 
a conducerii tehnice a C.C.V.J. 
colectivul preparației Petrila va 
munci cu abnegație pentru ca la 
sfîrșitul anului 1963 să raporteze 
partidului realizarea integrală a 
indicatorilor de plan precum șl a 
angajamentelor luate.

Ing. S. FLOREA 
șeful preparației Petrila

■-І GH. MIRICA
"*»■ inginer șef
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Se elaborează noile contracte colective

EXPRESIE A GRIJH FAȚADE OM
Una din preocupările ce stau în 

perioada actuală în fata eomite- 
tului sindicatului minei Lonea este 
acțiunea de încheiere a noului con* 
tract eolectiv pe anul 1963. După 
cum e și firesc, noul proiect de 
contract colectiv a stîrnit interes 
în rlndurile muncitorilor, tehnicie* 
nilor, inginerilor si funcționarilor 
din sectoarele exploatării noastre. 
Zi de zi, numeroși muncitori din 
sectoarele minei pot fi văzuți ci* 
tind pe Îndelete cîte un capitol 
din proiectul noului contract co
lectiv, comentîndu-1. Dar comite
tul sindicatului nu s-a mărginit 
numai la afișarea proiectului de 
contract eolectiv. El a organizat, 
cu ajutorul comitetelor de secție, 
citirea în colectiv, pe grupe și 
schimburi, a proiectului.

Membrii colectivului de redac
tare a proiectului de contract eo
lectiv, din care fac parte ingine
rii Ciriperu Vasile, Ciocan Nico* 
lae, minerii șefi de brigadă Burdea 
Nicolae, Miclea Pamfil, responsa
bilul comisiei de asigurări sociale 
Kuron Dezlderiu, responsabilul eo- 
misiei eu întrecerea socialistă De
meter Stefan și alții, au studiat 
timp de cîteva săptămîni fiecare 
sector și loc de muncă, au stat de 
vorbă cu mineri și tehnicieni, au 
analizat care sînt posibilitățile și 
rezervele interne pentru sporirea

Se dezvoltă capacitatea de producție 
a intreprinderii

Recent, comisia pe probleme cons
tituită din reprezentanți ai comite
tului sindicatului și conducerea 
I.I.L. „6 August" Petroșani a ter
minat întocmirea proiectului nou
lui contract colectiv pe anul 1963.

Printre obiectivele propuse, pro
iectul de contract colectiv preconi
zează ca în acest an planul valo
ric ai producției globale să fie 
depășit cu 230 000 lei, iar cel al 
producției marfă cu 290 000 lei. Se 
preconizează, de asemenea, ca pro
ductivitatea muncii să crească cu 
6,6 la sută față de sarcina planifi
cată. Se vor realiza economii Ia 
prețul de cost în valoare de 20 000 
lei peste sarcinile de plan și be
neficii de 30 000 lei.

Conducerea intreprinderii va lua 
o serie de măsuri menițe să asi
gure buna desfășurare a procesu
lui de producție. Printre acestea se ; 
numără mărirea capacității de pro
ducție la mașinile Reiss. La ate
lierul de timplărie Livezent se va 
confecționa o nouă mașină pentru 
cozi-unelte, se va întocmi un pro
iect pentru un nou atelier meca
nic care să ducă pe viitor la dez
voltarea producției acestuia, iar ' 
pentru creșterea productivității 
muncii la mobilă se va trece la 
desfășurarea procesului de produc
ție în ciclogramă.

In fiecare lună planurile de pro
ducție vor fi defalcate pe unități.

------------ ©------------

бгирвіе de partid din orașul lupani
(Urmare din pag. l-a)

avut o preocupare согеяршюМла. 
re pentru a asigura ca grapele de 
partid să cuprindă toțî membrii și 
candidați! de partid care locuiesc 
pe aceeași stradă sau în același 
bloc. Aceasta a făcut ca grupele 
de partid să nu poată fi în toate 
privințele la înălțimea sarcinilor 
care le-au stat în față.

De asemenea, dacă în lunile de 
vară comitetul orășenesc de partid 
a organizat cu regularitate, de o- 
bicel în fiecare lună, instruirea 
organizatorilor grupelor de partid, 
inițiind uneori și schimburi de ex
periență intre aceștia privind În
deplinirea sarcinilor ce revin gru
pelor de partid, in mobilizarea oa
menilor muncii Ia buna gospodă
rire a cartierelor, în ultimul timp 
aceste instruiri nu se țin cu regu
laritate. In trimestrul IV al anului 
trecut, de pildă, noi am ținut o 
singură consfătuire cu organizato
ri! grapelor de partid, iar Ia instrui
rea din luna decembrie 1962 din 79 
organizatori au fost prezenți doar 
29 tovarăși.

continuă a producției de eărbune 
și îmbunătățirea Condițiilor de 
muncă ale minerilor.

Fieeare punct din proieetul con
tractului colectiv este bine cîntă- 
rit și are un conținut mobilizator. 
Astfel, îndrumat îndeaproape de 
comitetul de partid, colectivul mi
nei Lonea se angajează să extra
gă în noul an 5 000 tone cărbune 
peste plan, să realizeze o produc
tivitate medie de 1,210 tone căr
bune pe post și să obțină 460 000 
lei economii peste plan. In ace
lași timp, comitetul sindicatului 
și conducerea minei s-au angajat 
să creeze condiții pentru desfășu
rarea cu succes a întrecerii socia
liste.

In esență capitolul I din proiec
tul noului eontract eolectiv se re
feră la îmbunătățirea indicilor teh- 
nico-economici ai producției, la a- 
provizionarea eu materiale pentru 
ritmicitatea producției, la introdu
cerea de noi transportoare cu ra- 
clete și diferite mașini miniere 
pentru creșterea productivității 
muneii In abataje șl la lucrările 
de pregătiri.

Capitolul II din "proiectul nou
lui contract colectiv se referă la 
îmbunătățirea continuă a condiții
lor de muncă ale minerilor. Ast
fel, pînă la data de 1 februarie 
a. c., se va Introduce perforajul 

secții și oameni. De asemenea, 
conducerea întreprinderii va des
chide cursuri de calificare de scur
tă durată pentru manctlcrii din ra
murile alimentară, lenfu și poligra
fie. Tot în vederea ridicării cunoș
tințelor profesionale, pe lingă 
cursul de calificare de scurtă du
rată se vor mai organiza cursuri 
de ridicare a calificării unde vor 
fi cuprinși un număr de 150 sa- 
lariați.

Se vor îmbunătăți condițiile de 
muncă prin repararea tavanului și 
amenajarea încălzirii centrale la 
vopsitoria de mobilă și atelierul de 
timplărie Livezeni, precum și prin 
instalarea a trei sobe de teracotă 
la secția mezelărie, instalarea un si 
băi la tapițerie, introducerea ilu
minatului fluorescent Ia toate sec
țiile din cadml unității poligrafice, 
repararea planșeelor de beton la 
sifonăria din Petroșani.

Un loc important în contractul 
colectiv îl ocupă capitolul care 
se referă la asigurarea de condiții 
optime de muncă și de viață pen
tru muncitori.

Proiectul noului contract colec
tiv a fost afișat la locuri vizibile 
în toate unitățile ce aparțin în
treprinderii. El urmează să fie îm
bunătățit cu propunerile ce vor 
veni din rîndurile muncitorilor.

C. IOAN 
corespondent

Rămine deci ca in timpul cel mai 
scurt comitetul orășenesc de partid 
să ia măsuri pentru remedierea a- 
cestor lipsuri. Comitetul orășenesc 
de partid a dat deja indicații bi
rourilor organizațiilor de bază 
pentru întocmirea unei evidențe cu 
toți membrii și candldațil de partid 
cu adresele lor. Astfel în timpul 
cel mal scurt noi vom asigura ri
dicarea activității grupelor de 
partid la nivelul sarcinilor ce le 
revin. Pentru a îndruma efectiv 
activitatea grupelor de partid, co
mitetul nostru orășenesc va Întocmi 
un plan de acțiune pentru instrui
rea lunară a organizatorilor grape
lor de paitld $1 va forma un colec
tiv care să îndrume grapele de 
partid în rezolvarea sarcinilor cu
rente.

Sîntem siguri că sub îndrumarea 
comitetul orășenesc, grupele de 
partid din Lupenl vor obține noi 
succese in mobilizarea oamenilor 
muncii la Înfrumusețarea și buna 
gospodărire a orașului nostru în 
plină dezvoltare.

umed la toate brigăzile ce lucrea
ză la săparea galeriei direcționale 
de la orizontul 522, preeum și la 
brigăzile ce adîneesc puțul 8 de 
la orizontul 500. Extinderea (Mr*. 
forajului umed se va face la toate 
locurile de muncă unde se de
gajă praf în timpul perforajului. 
De asemenea, pînă în luna mai 
a. c. conducerea minei și comite
tul sindicatului se vor îngriji de 
introducerea apei potabile, pe сев- 
duetă de 3 țoii, pe galeria ori
zontului 615, respectiv de la pu
țul prinolpal al minei II, pînă la 
ramificația spre puțul 7 și de aici 
in continuare spre sectoarele II 
și III. In scopul imbunăWIMt ea» 
rajului, in cadrul sectoruhzi И ne 
va pune în funcțiune o stație de 
ventilatoare.

Proiectul noului contract colec
tiv mai prevede o serie de articole 
ce se referă la dotarea minerilor 
cu măști de protecție, captarea 
apei de la puțul auxiliar al mi
nei II, aprovizionarea cu medica* 
mente a posturilor de prim aju
tor, buna funcționare a băilor 
muncitorești și alte obiective pri
vind îmbunătățirea sondițiilor de 
muncă și trai ale minerilor.

Obiectivele inserise In proiectul 
noului contract colectiv sînt o vie 
mărturie a grijii față de om. Pro
iectul de contract colectiv afișat 
în toate sectoarele minei este' com
pletat și îmbunătățit prin propu
nerile făcute de muncitori, ingi
neri și tehnicieni. In fiecare zi oa
menii vin cu propuneri concrete. 
Ele se referă la toate capitolele 
din proiect. O propunere se re
feră la extinderea iluminatului fix 
în unele locuri de muncă și pe tra
seele principale de transport. Altă 
propunere a minerilor din secto
rul П se referă la extinderea sus
ținerii eu stîlpi tubulari a unor 
abataje cameră, iar minerii din 
sectorul IV au propus să fie me
canizat transportul de Ia orizon
tul 500.

Odată ce contractul colectiv va 
fi aprobat de conferința sindica
tului, el îșl va căpăta putere de 
lege. Comitetul sindicatului șl con
ducerea minei vor face totul ea 
obiectivele scrise în contractul 
colectiv pe anul 1963 să-și gă
sească Ia timp rezolvarea, spriji
nind astfel Întreg colectivul de 
muncă să-și realizeze cu sueees 
sarcinile sporite de plan și anga
jamentul de întrecere luat cu pri
lejul dezbaterii cifrelor de plan 
pe 1963.

IOSIF ȘANDRU 
președintele comitetului sindicatului 

minei Lonea

: SIMBOL AL
•
Z Ninge. Un covor gros de zăpa- 
t dă a acoperit întreaga fire pînă
* dincolo de zare. Ascunzlndu-se
• speriată sub troiene, vegetația s-a 
Z cufundat pentru multe luni lntr-un 
J somn adine și odihnitor. Plină de 
J toane, iarna și-a propus, după toa-
• te aparențele, să iacă anul acesta 
Z un popas med îndelungat în Valea
* Jiului. Numai intr-un singur loc 
t situat la doi pași de secția chimică
♦ a termocentralei Paroșeni, geroasa
* stupină a întinderilor albe a pri-
♦ mit un afront.
♦ ...Pe tăpșane cu părnlnt prods-
* păt afinat au înflorit in plină iar- 
î nd spuze de azalee, mușcate.
J Colorate în toate nuanțele
• curcubeului, petalele lor Încărcate
• de rouă apei sclnteiază gingaș sub 
Z locul sorilor artificiali. îngrijite 
J cu pricepere, zeci de dature, sute
• de atomii, mii de begordi, 
. ciizanteme, aspedistre, pregăti-
* le pentru a răsplăti cu o 
J caldă și delicată atenție hdr- 
s nicia, Indemînarea și conștiinciozt- 
ț tatea oamenilor muncii se dei- 
f voltă alături de plantele și arbuștii
♦ decorativi care in curînd vor îm- 
ț podobi aspectuos parcurile din in- 
î cinta termocentralei Paroșeni.
J Ridicată prin muncă voluntară 
j cu doi an în urmă, sera de flori 
I a termocentralei Paroșeni a fost 
J încredințată grădinarului Lăzăruț 
J Petru. Meseriaș cu mare dragoste

(ШП COLTOIOL

Vacanța de lamă a elevilor a fost plină de bucurii și frumuseți. 
Acțiunile au fost multiple. Bibliotecile le-au stat tot timpul la dis
poziție.

IN CLIȘEU: Bibliotecara lone seu Aurelia de la clubul U.R.UJrf.P. 
recomandă cu plăcere micilor citi lori cărți adecvate vîrstei lor.

Măsuri preconizate în ședință de lucru
Zilele trecute, la Comitetul pen

tru cultură și artă din Petroșani 
a avut loc o ședință de lucru «u 
direstorii căminelor culturale din 
Valea Jiului. Cu aeest prilej a fost 
prelucrat pianul de muncă pe tri
mestrul I al anului 1963 și s-a fă
cut un instructaj privind desfă
șurarea festivalului filmului și luna 
cărții la sate.

Din instructaj, cit și din pre
lucrarea planului de muncă au 
reieșit sarcinile ce revin cămine
lor eulturale, einematografelor să
tești și bibliotecilor din Valea 
Jiului în domeniul intensificării 
activității artistice de amatori și 
a muncii cultural-educative în lu
nile de iarnă.

In trimestrul I al acestui an, 
comisia pentru răspindirea cunoș
tințelor cultural-științifice va or
ganiza 240 de conferințe pe dife
rite teme. De asemenea, brigăzile 
științifice vor efectua în acest tri
mestru 20 de ieșiri în localitățile 
din Valea Jiului.

----------©
Din carnetul corespondentului

Dulgherul
— Ce vreme, ce vreme I Vlntul 

bate năpraznic. Și totuși munca 
noastră îsi are farmecul ei. Ea 
strecoară in inimi o mulțumire -. 
satisfacția că din mlinlle noastre au 
ieșit atîtea lucruri...

E multă vreme de cînd am au
zit aceste cuvinte din gura dul-

VIEȚII NOI i
* 

de muncd, comunistul Lăzăruț nu t 
și-a precupețit eforturile pentru a • 
Îmbogăți sera cu noi specii de 1 
flori. Pe rind, în pătule special 1 
amenajate, au fost cultivate, acll- ♦ 
matizate șl îmulțite cu multă răb- ♦ 
dare diferite varietăți de plante î 
indigene. Mai tirziu, după instala- J 
rea unor puternice radiatoare ter- • 
mice, sub acoperișul de sticlă a ♦ 
serei au Început să fie crescuți î 
și arbuști exotici. 1

Pentru mul ți tineri cum sini, de f 
exemplu, Popescu Ioan sau Chin- Z 
chlșan Vaier sera a devenit o î 
adevărată școală. Cu ajutorul gră- ’ 
dinarului, plantele dezvăluie min- т 
ții lor lucrul! tot mai interesante I 
Odată cu viața oamenilor care in- î 
Horește zi de zi Înfloresc și loca- J 
lltățiie ln care trăim și muncim. j 
De aceea, meșteșugul de a cunoaș- ♦ 
te cum se înfrumusețează o supra- Z 
față de teren neaspectuoasă, se * 
impune azi tot mal mult. •

...Ninge. Deși iarna e în toi, în J 
sera termocentralei Paroșeni se f 
muncește intens. Cu ajutorul mul- I 
lor brațe voluntare aici se pregă- , 
tesc de pe acum pentru primă- • 
vară 60 000 fire de flori. Sădite j 
în incinta uzinei, covorul multi- » 
Color al florilor nu va Închipui • 
numai un ornament plăcut ochilor î 
ci va constitui și un simbol mi nu- J 
nat ai primăverii noii vieți. J

A. NICH1FOREL •
•

Tot în cadrul acestei ședințe a 
fost scos în relief sprijinul pe ca
re trebuie să-1 acorde căminele cul
turale și cinematografele c ap 
niei electorale.

877 de cititori în 13 zile
Numai in primele 13 zile al* 

anului 1963, la Biblioteca centrală 
orășenească din Petroșani au fost 
înscriși și reînscriși un număr d« 
377 cititori, care au împrumutat 
în acest timp, peste 2500 de vo
lume.

Printre cititorii fruntași ai bi
bliotecii se numără minerul Biro 
Edmund de la mina Petrila, mun
citorul Bameti Ioan de la C.F.R. 
Petroșani, funcționara Vîjdea Le
titia și alții sare sînt cititori per
manent! încă din anul 1952, cîad 
a luat ființă biblioteca:

R. BÂLȘAN 
corespondent

— lăcătuș
gherului Băcilă Remus de ia
I.C.M.M.  Pe atunci eram începător 
în ale meseriei, el mai vechi. Acum 
dacă întrebi însă de dulgherul 
Băcilă Remus nimeni nu poate să 
spună ceva despre el. Nu spune 
pentru că Remus a îndrăgit altă 
meserie: aceea de lăcătuș. A lu
crat multă vreme printre construc
torii metaliști și nu s-a mai putut 
despărți de ei. S-a calificat în me
seria de lăcătuș și a rămas ală
turi de ei. Acum așa îl știe lumea: 
lăcătușul Băcilă.

Dar oare numai pentru atîta îl 
știe toată lumea ? Nu I

Lumea îl cunoaște ca pe un tî- 
năr modest, harnic și priceput Ia 
lucru. Și II mal știe pentru felul 
lui deschis și sincer în care îl pri
mește pe oameni alături de el. Bri
gada lui a colindat’ toată Valea 
Jiului. Unde se înălța un nou turn 
de mină, unde se monta o nouă 
mașină de extracție, unde se înși
rau pe dealuri pilonii unui nou fu
nicular cu salbele lui de cupe și 
cabluri era prezent și Remus.

La început lăcătuș, mai tirziu 
șeful unei brigăzi fruntașe, Băcilă 
Remus nu și-a precupețit eforturile 
pentru a sădi mereu în sufletele 
ortacilor cu care lucrează dragos
tea pentru muncă. O -ingură ca
tegorie de oameni nu-i plac: cei 
leneși. Pe aceștia îi biciuie cu vor
ba ori de cîte ori are ocazia s-o 
facă. Viața lăcătușului Băcilă Re
mus se confundă cu viața între
prinderii în care lucrează. între
prinderea a luat de-a lungul ani
lor multe denumiri dar oamenii, 
oameni ca Remus au rămas mai 
departe la locul lor.

Pe astfel de oameni îi leagă 
munca lor, dragostea față de me
seria lor, sudura pe care aceasta o 
face intre ei și ceilalți oameni 
cu care lucrează alături.

I. CIOCLEI 
tehnician constructor
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Lucrările celui de~al VWea 
Congres al

BERLIN. — Corespondentul A- 
gerpres, St. ®eju, transmite i

La 15 ianuarie, la Berlin în sala 
care poartă numele antifascistului 
german Werner Seelenbinder s-a 
deschis cel de-al VI-Iea Congres 
al Partidului Socialist Unit din Ger
mania. Printre delegați se află 
muncitori din întreprinderi și gos
podării de stat, membri ai coope
rativelor agricole de producție, ino
vatori în producție, eroi ai mun
cii, veterani ai mișcării muncito
rești germane, activiști de partid 
și de stat, reprezentanți ai vieții 
publice.

La congres participă delegații 
din partea a 70 de partide comu
niste și muncitorești.

Delegația Partidului Muncitores. 
Romîn care participă la Congres 
este alcătuită din tovarășii Chivu 
Stoica, membru al Biroului Politic, 
secretar al C.C. al P.M.R., condu
cătorul delegației, Nicolae Ceau- 
șescu, membru al Biroului Politic, 
secretar al C.C. al P.M.R., Leontn 
Răutu, membru supleant al Birou
lui Politic al C.C. al P.M.R., șeful 
Direcției de propagandă și cultură 
a C.C. al P.M.R., Aldea Militaru, 
prim-secretar al Comitetului regio
nal Brașov al P.M.R., și Ștefan Cle- 
ja, ambasador extraordinar și pleni
potențiar al R.P.R. în R.D.G.

Sala congresului este pavoazată 
f istiv : drapele roșii ale mișcării 
muncitorești internaționale, drapele 
de stat ale Republicii Democrate 
Germane, Marea stemă a congre
sului — figurile lui K. Marx, F.

Івігеѵейеге івігв одшйііі Ѵ.Ш. îi зі Ш. 
іа tratativele bilaterale деиігв inretarea ециіізііізі 

ca ama
NEW Y©RK 15 (Agerpres). — 

.TASS transmite :
La reprezentat,a U.R.S.S. de pe 

lingă O.N.U. din New York a avut 
loc la 14 ianuarie prima întreve
dere între reprezentanții U.R.S.S. 
și ai S.U.A. la tratativele bilatera
le în problema încetării experien
țelor cu arma nucleară.

La întrevederea care a avut loc 
la propunerea S.U.A., au participat 
din partea sovietică I.T. Fedorenko, 
reprezentantul permanent al U.R.S.S. 
la O.N.U. și S. K. Țarapkin, repre
zentantul U.R.S.S. în Subcomitetul 
pentru interzicerea experiențelor 
CU arma nucleară; din partea a-

==©==.

LUPTA MINERILOR 
DIN JAPONIA

TOKIO 15 (Agerpres).
Să se pună capăt așa-zisei „Ra

ționalizări" în industria cărbunelui, 
care duce la concedierea în masă 
a oamenilor muncii, să se națio
nalizeze toate ramurile industriei 
energetice, să se stabilească un mi
nimum garantat de 12 000 ieni al 
salariilor lunare, să se oprească 
tratativele japono-sud-coreene și 
alte măsuri politice antipopulare 
ale guvernului Ikeda — acestea 
sînt principalele revendicări pe 
care le vor prezenta minerii din 
Japonia în timpul luptei de pri
măvară a oamenilor muneii. Mi
nerii vor declara greve de scurtă 
durată în sprijinul revendicărilor 
lor iar în perioada februarie-mar- 
tie vor declara o grevă generală 
împreună cu alte organizații sindi
cale, care fac parte din Consilial 
general al sindicatelor. In afară 
de aceasta cu ajutorul partidelor de 
opoziție revendicările minerilor vor 
fi expuse în parlament.

p. s. v.
Engels și V. I. Lenin pe fondul 
unei pînze roșii.

Tov. Walter Ulbricht, prim-se
cretar al C.C. al P.S.U.G. declară 
deschis Congresul al VI-lea al Par
tidului Socialist Unit din Germa
nia. In picioare asistența cinstește 
memoria activiștilor de frunte ai 
mișcării muncitorești internaționale, 
ai P.S.U.G., precum și altor pa- 
trioți de frunte ai R.D. Germane 
care au încetat din viață în pe
rioada după cel de-al V-lea Con
gres al P.S.U.G.

In aplauzele puternice ale celor 
prezenți tov. Walter Ulbricht, salu
tă delegații și reprezentanții parti
delor comuniste și muncitorești 
prezente la congres.

După alegerea Prezidiului, Con
gresul confirmă următoarea ordine 
de zi :

1. — Raportul Comitetului Cen
tral al Partidului Socialist Unit din 
Germania și raportul Comisiei Cen
trale de Revizie (cele două rapoar
te au fost prezentate delegaților în 
scris).

2. — Expunerea „Programul so
cialismului și sarcina istorică a 
Partidului Socialist Unit din Ger
mania" — raportor tov. Walter 
Ulbricht.

3. — Statutul P.S.U.G. Raportor 
tov. Erich Honecker.

4. — Alegerea organelor centrale. 
Tov. Friedrich Ebert, membru al

Biroului Politic dă cuvîntul tova
rășului Walter Ulbricht care pre
zintă expunerea „Programul socia
lismului și sarcina istorică a Par
tidului Socialist Unit din Germa
nia".

Mtleară
mericană au participat William Fos. 
ter directorul Agenției pentru de
zarmare și control asupra arma
mentelor.

In cursul întrevederii a avut loc 
un schimb de păreri în unele pro
bleme referitoare la înc starea ex
periențelor cu arma nucleară.

Următoarea întrevedere urmează 
să aibă Ioc astăzi.

ADDIS-ABEBA. — Ziarul ,Ethio
pian Herald" a supus unei aspre 
critici politica dusă de colonialiști 
englezi în Kenya, cerînd acordarea 
independenței acestei țări africane

Ampliiicînd în mod artificial li
tigiul dintre Kenya și Somalia a- 
supra, așa-numitei probleme a re
giunii de frontieră din nordul Ke- 
nyei, Anglia, scrie ziarul, se stră
duiește „să pescuiască în apă tul
bure". După cum arată „Ethio
pian Herald" Anglia se limitează 
doar la promisiuni fără a întreprin
de nimic practic pentru a apropia 
ziua proclamării independenței Ke- 
nyei.

ROMA. — După cum anunță 
agenția France Presse, la 14 fe
bruarie, Jacques Soustelle, unul 
dintre conducătorii organizației te
roriste 0.A.S., a fost condamnat 
în contumacie de către tribunalul 
din Milano la trei luni închisoare.

Tribunalul l-a acuzat pe Soustelle 
că a folosit legitimații și acte de 
conducere auto false în cursul ul
timei sale vizite în Italia în au
gust 1962. i

CAIRO. — După cum relatează 
„Al-Ahtam", la granița de răsărit

V. V. Kuznețov 
a sosit la Havana

HAVANA 15 (Agerpres).
La 14 ianuarie a sosit la Havana 

răspunzînd invitației lui Râul Roa, 
ministrul afacerilor externe al 
Cubei, V, V. Kuznețov, prim-ad- 
jtMkCt al ministrului afacerilor ex
terne al U.R.S.S.

La aerodrom V. V. Kuznețov a 
fost Intîmpinat de Râul Roa, minis
trul afacerilor externe al Cubei, 
Cfcoaon Mediavilla, ministrul co- 
юшйеаЩІог, și A. I. Alexeev, am
basadorul U.R.S.S. în Cuba.

In drum spre Havana, V. V. 
Kuznețov și persoanele care îl în
soțesc au făcut un scurt popas pe 
aerodromul din Ciudad de Mexico, 
unde V. V. Kuznețov a făcut o 
declarație pentru reprezentanții 
presei.

-=©=—

„Marșul păcii 
Hiroșima-Oswiecim"

PRAGA 15 (Agerpres).
La 14 ianuarie a sosit în regiu

nea Ostrava grupul de participanți 
la Marșul păcii Hiroșima—Oswie- 
cim organizat de luptătorii pentru 
pace din Japonia.

După cum se știe, partizanii păcii 
din Japonia au organizat un marș 
al păcii care să traverseze 17 țări. 
Participanții la acest marș au pornit 
în luna februarie anul trecut de 
la Hiroșima și vor încheia acțiu
nea lor Ia 27 ianuarie la Oswiecim, 
cînd se vor sărbători 18 ani de 
la eliberarea fostului lagăr.

=©=

Piața comună amenință 
cu șomaj mii de irlandezi

LONDRA 15 (Agerpres).
Piața comună amenință cu șo

maj și mizerie mii de oameni ai 
muncii irlandezi.

Potrivit datelor furnizate de Co
misia guvernamentală pentru orga
nizarea industrială, aderarea An
gliei la piața comună va avea re
percusiuni deosebit de grave ' în 
industria de automobile, textilă, a 
hîrtiei.

Va fi sistată cu desăvîrșire a- 
samblarea automobilelor și vor ră- 
mîne fără lucru 2 600 de muncitori 
care lucrează în această ramură 
industrială. Aceeași soartă va fi 
hărăzită unui număr de 2 000 de 
muncitori din ramurile conexe. In 
alte multe întreprinderi va fi in
trodusă săptămîna de lucru redu
să.

a Yemenului a avut loc o nouă 
ciocnire armată, în urma încercării 
unor detașamente, conduse de ofi
țeri ai fostei armate regale yeme- 
nlie de a se infiltra în această 
regiune. Ziarul amintit arată că de
tașamentele republicane yemenite 
au capturat mari cantități de arme 
și muniții și au provocat dușma
nului importante pierderi în oa
meni. (65 de morți și 30 de răniți) 
Ziarul subliniază că armele și mu
nițiile capturate erau în cea mal 
mare parte de proveniență engleză 
și americană.

TEL AVIV. — Parlamentul izrae- 
llan a început la 14 ianuarie dis
cutarea proiectului bugetului de 
stat propus de guvern pe anul fi
nanciar 1963—1964, care va începe 
la 1 aprilie. Noul buget al Izraa- 
lului este prevăzut la suma de 
2 790 000 000 lire izraeliene. Trăsă
tura caracteristică a noului buget 
o constituie creșterea uriașă a alo
cațiilor în scopuri militare. Numai 
cheltuielile militare directe vor 
reprezenta 850 de milioane de lire 
față de 410 milioane de lire alo
cate în bugetul anterior.

PARIS. — Ea 14 ianuarie a sosit

Tineretul Americii Latine lupta
pentru

HAVANA 15 (Agerpres).
Un grup de reprezentanți ai or

ganizațiilor de tineret din șapte 
țări din America Latină (Cuba, Co
lumbia, Nicaragua, Bolivia, Ar- 

' gentina, Peru, Chile) au dat publi- 
I cității la Havana un apel prin 

care cheamă tineretul din această 
parte a lumii să intensifice lupta 
pentru independența țărilor lor.

In apel se spune între altele: 
„America Latină progresează pe 
drumul istoriei. Ca rezultat al lup
tei popoarelor, a trecut vremea de 
cînd America Latină era o provin
cie a Statelor Unite. Popoarele la- 
tine-americane luptă pe diferite căi 
împotriva imperialismului și slugl-

-- --------------©-----------------

N. Gpunitzky va fopma 
noul guvern togolez

LOME 15 (Agerpres).
Comitetul insurecțional din To

go a avut luni o ședință în cursul 
căreia au fost luate hotărîri în 
vederea normalizării situației din 
țară după victoria loviturii de stat 
și răsturnarea guvernului lui Syl- 
vanus Olympio. După ședință, lo
cotenentul Kongo, secretarul Comi
tetului insurecțional, a anunțat că 
acest comitet a liotărît să ceară lui 
Nicolas Grunitzkv să formeze noul 
guvern togolez. Grunitzky este unul

La închiderea ediției
Chombe a capitulat, dar se manifestă 

îndoeli ln iegătura 
cu validitatea actului

LEOPOLDVILLE 15 (Agerpres).
Ageuția United Press Internatio

nal anunță că podul peste rîul Lu- 
fira, aruncat în aer de mercenarii 
lui Chombe a fost reconstruit, iar 
forțele O.N.U. au trecut acest rîu 
și au ocupat poziții de atac în 
apropierea orașului Kolwezi, ulti
mul punct de sprijin al secesioniș- 
tilor katanghezi.

Dîndu-și seama că atacul împo
triva orașului Kolwezi este iminent 
și că în acest caz aruncarea în 
aer a instalațiilor industriale l-ar 
lipsi complet de posibilitatea de a 
mai duce tratative cu guvernul

la Paris ministrul finanțelor și eco
nomiei al Aigeriei, Ahmed Francis, 
EI va conduce delegația Republicat 
Algeria la tratativele iranca-alge- 
rlene în probleme financiare, valu
tare și vamale.

LONDRA — De clnd Societatea 
americană a cumpărat acțiunile 
acționarilor englezi exploatarea 
muncitorilor de la uzina Societății 
„Ford" din Dagenham s-a inten
sificat. Despre acest lucru ss vor
bește în broșura publicată de Co
mitetul comun al șefilor de secții 
din această uzină.

CANBERRA. — In decembrie a- 
nul trecut, în Australia au iost în
registrați 101 248 șomeri, a declarat 
ministrul muncii. In comparație cu 
luna anterioară, numărul șomerilor 
în țară a sporit cu peste 20 000 
Ministrul a spus că șomajul a cres
cut pe seama absolvenților de 
școli. După cum subliniază ziarele 
australiene, în luna ianuarie arma
ta șomerilor va crește și mai mult.

LONDRA. — La 14 ianuarie a 
avut loc o puternică explozie la 
depozitul de gaze aflat în apropie
re de stația feroviară Wisden (par
tea de nord a Londrei). Un munci
tor a fost ucis iar doi răniți.

libertate
lor sale din America Latină".

Apelul relevă că tineretul din 
America Latină este conștient de 
rolul său în lupta pentru indepen
dența țărilor și popoarelor lor. 
„Tineretul ridică tot mai sus stea
gul de luptă împotriva imperialis
mului și lupta lui a adus tot mai 
aproape vremea cînd porțile spre 
adevărata democrație vor fi deschi
se", se spune în apel.

După ce cheamă la întărirea u- 
nității, apelul cere tinerilor să-și 
trimită reprezentanții la cel de-al 
doilea congres al tineretului din 
America Latină, care va avea loc 
în luna iunie la Santiago de Chile.

din conducătorii partidului de opo
ziție — Uniunea democrată a po
pulațiilor din Togo și a fost prim 
ministru al tării pînă în 1958, cînd 
a venit la putere Sylvanus Olym
pio. El s-a aflat în ultima vreme 
în emigrație în Dahomey. Grunitz
ky a sosit luni la Lome și a avut 
întrevederi cu membrii Comitetu
lui insurecțional, precum și cu oa
meni politici de frunte ai Togo- 
uiui. Componenta noului guv ern, 
care ara un caracter provizoriu, va 
fi. anunțată ulterior.

central congolez, Chombe a re
curs la o manevră de ultimă oră. 
Și-a adunat imediat „miniștri" săi 
refugiați la Kolwezi, și a adoptat 
hotărîrea de a capitula în fața tru
pelor O.N.U. In comunicatul dat 
publicității după întrunire, anunță 
agenția France Presse, se arată ur
mătoarele : „Noi sîntem gata să 
proclamăm în fața lumii că sece
siunea Katangăi a luat sfîrșit. Sîn
tem gata să permitem trupelor 
O.N.U. libertatea de mișcare în în
treaga Katangă și să ne reîntoar
cem la Elisabethville pentru a re
glementa modalitățile de aplicare 
integrală a planului U Thant". 
Chombe cere totodată amnistierea 

. oamenilor săi, arestați din ordinul 
guvernului central, ca o condiție 
pentru punerea în aplicare a aces
tui plan.

Referindu-se la comunicatul lui 
Chombe, agenția U.P.I. relatează 
că în cercurile politice și diplo- 

I matice „se manifestă serioase în- 
: dcieli în legătură cu validitatea 
I capitulării lui Chombe, întrucît este 

bine știut că liderul katanghez a 
mai făcut asemenea promisiuni și 
în trecut pe care tot el nu le-a 
respectat".

La numai 30 de minute de la a- 
nunțarea capitulării, vrînd parcă să 
întărească îndoielile în legătură cu 
sinceritatea declarației sale, Chom
be, anunță agenția Associated Press, 
a plecat cu avionul de la Kolwezi 
spre orașul Kitwe, situat la grani
ța cu Rhodesia de nord. In ace
lași timp, rasistul Roy Welensky, 
premierul Federației Rhodesiei și 
Nyassalandului. pretextînd „o ins
pecție de la granița federației", 
a plecat tot spre orașul Kitwe, 
desigur, pentru a se întîlni cu 
Chombe.

După cum relatează agențiile de 
presă, atitudinea secretarului gene
ral al O.N.U., U Thant, și a guver
nului central congolez față de 
Chombe nu este cunoscută.
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