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Noi succese ale minerilor Vâli Utilul
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Cartea — bun al întregului popor sovietic
Conferința de solidaritate a popoarelor Asiei și Africii
A fost respinsă o nouă încercare de infiltrare pe teritoriul 
yemenit de la granița cu Arabia Saudltă
Scopul vizitei lui Carstens la Washington
Mende se pronunță pentru o apropiere treptată intre cele 
două state germane

energetic.
are
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2 597 tone de cărbune 
peste plan

Minerii de la Aninoasa 
muncesc cu însuflețire 
pentru îndeplinirea cu 
succes a angajamentelor 
anuale de întrecere. Plu
sul de producție reali
zat la această mină creș
te cu fiecare zi ce trece. 
In primele 3 zile ale lu
nii februarie, de exem
plu, minerii de aici au 
extras peste prevederile 
planului 2 597 tone 
cărbune
ceasta depășire 
bază creșterea producti
vității muncii cu peste 7 
la sută față de cea pla
nificată. îmbucurător este 
de asemenea, faptul că în 
luna curentă toate sec
toarele productive de la 
mina Aninoasa și-au în- 

4 deplinit și depășit sarci
nile de plan. Cele mai

■ mari realizări le-a do- 
bîndit colectivul sectoru
lui 1 care a dat peste 
plan 1 337 tone de căr
bune. Aici brigăzile de 
mineri conduse de An- 
ghelufă Enache, Cristea 
Aurel, Gall Mihai au 
crat cu randamente 
peste 6 tone cărbune 
post.
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de 
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Fruntașii exploatării
In întrecerea socialistă 

ce se desfășoară la mina 
Uricani primul loc îl o- 
cupă și de astă dată 
minerii sectorului I. In 
intervalul 1—4 februarie 
ei au adăugat la realiză- 

, rile anterioare încă 786 
/ tone de cărbune cocsifi

cabil peste prevederile 
planului.

Succese frumoase a 
obținut colectivul secto-

/ N

rului și în ce privește 
sporirea productivității 
muncii. Față de planifi
cat randamentul pe sector 
a crescut cu circa 250 
kg. cărbune pe post. Cea 
mai male parte a brigă
zilor miniere din sector 
au realizat randamente 
în jurul a 6 tone căr
bune pe fiecare post 
prestat.

De la începutul anului 
și pînă acum minerii din 
sectorul I au livrat peste 
sarcinile 
mult de 
cărbune

de plan mai
2 400 tone de 

cocsificabil.

Randamente; peste 
7 de tone cărbune 

pe post
Sînt bine cunoscute în 

Valea Jiului randamente
le mari pe care le reali
zează brigăzile de la aba- 
etajele cameră ale secto
rului III de la mina Pe- 
trila. In luna trecută, de 
pildă, aici s-au obținut 
randamente medii de 6-7 
tone cărbune pe post. 
Brigada minerului Cîșla- 
ru loan, bunăoară, a lu
crat cu un randament 
mediu de peste 7 tone 
cărbune pe post. Pe 
ceasta bază brigada a 
în plus mai mult 
tone de cărbune 
nă calitate. Un 
ment asemănător 
ținut și brigăzile 
rilor Bartok Iosif și Lasz- 
lo Ștefan.

de 
de 
randa-

au ob- 
nrine-

A 6000-a tonă 
de cărbune în plus
Din abatajele sectoru

lui III al minei Lupeni 
a fost extrasă cea de-a 
6 000 tonă de cărbune

Л,

7 /V T
îndrepta grăbit spre puț în
de ortacii din schimb. Ina

de a coborî cu colivia spre

peste prevederile planu
lui de producție din a- 
cest an. Rezultatul obți
nut este rodul muncii 
însuflețite a minerilor și 
tehnicienilor din sector 
precum și a aplicării în 
viață a măsurilor tehni- 
co-organizatorice prevă
zute pentru îmbunătățirea 
condițiilor de lucru în a- 
bataje. De remarcat că în 
fiecare zi de muncă ce a 
trecut din acest an co
lectivul sectorului III a 
dat cărbune peste plan.

Intre brigăzile cu cele 
mai frumoase rezultate se 
remarcă Cele conduse de 
Petre Constantin, Ghioan- 
că loan, Aslău Ioan. A- 
cestea au extras peste 
plan între 800—1 200 to
ne de cărbune cocsifica-

Hliliii industriale vindute nenolaliei
Populația din Valea Jiului este aprovizionată cu 

mărfuri industrialg și diferite obiecte de uz casnic 
prin 110 unități comerciale. Buna aprovizionare a 
acestor unități cu mărfuri de sezon și in sortimente 
variate precum și creșterea posibilităților de cumpă
rare duc la sporirea numărului cumpărătorilor și *a 
volumului de mărfuri vindute. Valoarea mărfurilor 
vindute populației din Valea Jiului in acest an se 
cifrează Ia aproape 17 000 000 lei, cu 1 450 000 lei mal 
mult de cit în aceeași perioadă a anului trecut.

Numai prin magazinele textile și de Încălțăminte 
au fost vindute populației tricotaje, țesături, stofe 
și Încălțăminte in valoare de aproape 10 000 000 lei.

O

Acțiuni în munca cu
din 

o 
susținută muncă cu car
tea. Prin diferitele acțiuni 
organizate

• bibliotecii 
cenzii, seri

Biblioteca centrală 
Petroșani desfășoară

de colectivul 
cum sînt re- 
literare, cons-
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cartea
alte forme
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Biblioteca 
de pe strada

I. C. Frimu
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Se 
soțit 
inte 
adîncuri, tînărul brigadier Cucoș 
Gheorghe se adresă ortacilor.

— Băieți, astăzi 
trebuie să-i dăm 
fest 1 Nu uitați 
însă de calitate...

Oamenii îl pri- 
vită curioși. Cel 9Я. 
care i-а răspuns'Я 
a fost minerul I/ 
Radu Constantin, fj.

— Apăi și ieri-Ля 
am dat 
de tone 
cărbune!

— Da, 
mult și mai bun ca ieri. Sîntem 
în întrecere cu celelalte brigăzi 
din sector. Nu vreți să le-o luăm 
înainte 7

— Vrem, cum să nu vrem — 
au răspuns ortacii .

Discuția n-a mai continuat. Du 
pă ce au coborît 
>ubteran, înaintau 
galerie spre locul 
juns în abatajul

fii*

îmbrăcată în mantia albă a ză
pezii, strada pare că și-a pus veș- 
mînt de sărbătoare. Pe tabla fixa
tă la prima casă din stingă scrie: 
Str. I. C. Frimu.

Căsuța de la nr. 23, de pe a- 
ceastă stradă a devenit cunoscută 
tuturor locuitorilor cartierului I 
din Lonea. In interiorul acestei 
case funcționează o bibliotecă de 
casă, a cărei responsabilă este 
utemista Sîrbu Laura, fică de mi
ner. Prin activitatea pe care o 
depune, această ttnără, în vîrstă 
de numai 13 ani, și-a cîștfgat sim
patia și stima cartierului. Aici 
vin în fiecare zi bătrîni și copii, 
tineri și vîrstnici spre a cerceta 
cu atenție rafturile cu cărți. Ute
mista Sîrbu Laura a rezervat un 
spațiu din locuința ei numai pen
tru bibliotecă. Zecile de cărți în 
limbile romlnă și maghiară alcă
tuiesc tezaurul acestei căsuțe. 
Cînd privești rafturile cu cărți, cu
rățenia de farmacie, ai în fața 
ochilor toată strădania acestei ti
nere, toată dragostea pe care o 
dăruie pentru a răspîndi în 
dul locuitorilor din cartier, 
va de aur a cărții.

Numai 
cetățenii 
tat de la 
strada 1.
cărți. Mai bine de 250 de cititori 
și-au semnat în aceasta" perioadă 
nume.e în cartotecile de împrumut. 
Mineri, pensionari, gospodine, co
pii vin cu încredere la bibliote-
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atrași în acest 
de

de
au 
an

cititori,

fătuiri și 
popularizare a cărții, 
fost 
peste 1 450
care au împrumutat de 
la bibliotecă 7 000 diferi
te cărți beletristice, teh
nice și politice.

Numărul celor care 
împrumutat cărți de
biblioteca centrală din Pe
troșani a crescut cu pes
te 200 față de aceeași 
perioadă a anului trecut.

au 
la
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încep întâlnirile 
între alegători 

și candidați
data de
în Cftă-
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rîn- 
slo-

luni.. in Ultimele două 
din cartier au împrumu- 
biblioteca de casa de pe
C. Frimu peste 400 de
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Incepînd din 
12 februarie ace. 
șele raionale șl 
le Văii Jiului vor avea 
loc adunări populare pe 
circumscripții electorale 
în cadru] t n . • crii
se vor întîlni cu candi- 
dații F.D.P. propuși pen
tru alegerile din 3 mar
tie. In cadrul întâlnirilor 
alegătorii vor face pro
puneri viitorilor dep-i- 
tați ai sfaturilor popu
lare privind îmbunătăți
rea gospodăririi treburi
lor obștești și înfrumuse
țarea localităților.

comune-
• Că. Ei sini prieteni ai bibliotecii- -
<

♦

Cina ies din șut și vin spre ca- • 
sc muncitorii din cartier nu uită” * 
să împrumute o carte de ia căsu
ța cu nr. 23.

îmi arunc privirea pe fișele ci
titorilor. Din teancul de fișe iau

♦
♦

7a întîmplare cîteva. Citesc: Mi- ♦
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♦♦
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i .dea Ion, Crișan Ion mineri pen-
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♦
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sfonarf, Moldovan Iosif, lăcătuș 
cu 8-20 cărți citite. Apoi: lonaș 
Viorica, Bălărie Petră, pioniere, e- 
leve la școala din localitate. Fie
care din ele au citit în 
două luni cite 18 cărți.

Un alt nume: fiolvinț 
72 de ani, gospodină. De

♦♦ 
♦
♦

Incepînd chiar de la tăiatul 
tablei se hotărăște calitatea lucrări
lor ce se execută în atelierul de ti- 
nichigerie al UJl.U.M.P.-ului. Mun
citorii Maghiaru Vasile și Arcz Alex
andru lucrează cu atenție la foarfecă 
mecanică de tăiat tablă pentru a 
croi materialul Ia dimensiuni exacte.

ultimele

Iuliana. 
la data— Din abatajul ăsta o să iasă 

cărbune prima — se adresă 
ortac brigadierului Cucoș.

fie așa. Doar nu 
însușit inițiativa 

„Nici un vagonet 
de cărbune re- 
butat pentru șist". 
Trebuie să a- 
cordăm 
mare 
gerii 
va fi 
vagonete , separa
te pe care se 

vor pune mărci speciale. Acei 
care vor alege așa cum trebuie 
șistul din cărbune vor fi trecuți 
la panoul fruntașilor pentru cali
tatea producției.

...In fata clădirii administrative 
a minei Petrila se află un panou 
unde sînt însemnate rezultatele 
obținute în întrecere de către bri
găzile de mineri. Pe acest panou, 
la loc de frunte este trecut nu
mele tînărului brigadier Cucoș 
Gheorghe. In dreptul numelui este 
scris că în 
pe care o 
planul cu 
cărbune și 
i s-a rebutat nici un vagonet 
cărbune pentru șist vizibil.

Și realizările nu se vor opri 
aici. însuși brigadierul spunea:

— Avem posibilități să dăm 
cărbune mai mult și de calitate

— Musai să 
degeaba ne-am

vreo 20
peste plan. Și încă ce 
Curat ca aurul.
dar astăzi să dăm mat

cu colivia 
acum tăcuți 
de muncă 
cameră nr.

un
(Continuare în pag. 3-a)
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să 
cea mai 

grijă ale- 
șistului. El 
încărcat în

luna ianuarie brigada 
conduce și-a depășit 

aproape 200 tone 
că in acest timp

în
pe 
A

2
vest, brigadierul măsură cu pri 
virea frontul rămas de ia schim 
bul anterior apoi spuse fiecăruia 
ce are de făcut. Și munca înce
pu. Cărbunele proaspăt tăiat seîn- 
teia ușor la lumina lămpilor. Or 
tacn ui Cucoș Gheorghe nu mai 
pridideau cu lucrul. Pe fiecare 
aripă cite un mirier' dobora bui 
gări mari de cărbune cu picul ' superioară. Și vom da mai ales 
Cu toate că abatajul era proas
păt atacat, iîngă rol se strînse- 
se o' grămadă de șist. Aceasta , 
însemna că minerii acordă aten
ția cuvenită, calității producției

de
nu
ie

că aceasta este hotărîrea fiecărui 
ortac ai brigăzii mele. Vrem ca 
angajamentele luate pe acest an 
să le îndeplinim cu ■ cinste.

C. MATEESCL

învățămiutul de partid trebuie să se desfășoare 
la nivelul actualelor sarcini

■•’■5

Studierea teoriei marxist-leninis- 
te, a politicii și hotărîrilor parti
dului și guvernului constituie uda 
din principalele îndatoriri ale 
membrilor și candidaților de partid, 
înarmarea lor teoretică" temeinică 
si experiența piactică înaintată le 
dă posibilitatea să lupte cu suc 
ces pentru traducerea în viață a 
sarcinilor desăvîrșirii construcției 
socialiste elaborate de cel de-al 
Hl-Iea Congres al P.M.R.

Pornind de la aceste cerințe, 
comitetul orășenesc de partid, or 
ganizațiile de partid din Lupeni, 
acordă o atenție sporită organiză 
rii și conducerii cu competentă a 
învățămintului de partid.

In anul de învățămînt 1962— 
1963, numărul cercurilor și cursu- 
lilor învățămintului de partid în 
orașul Lupeni a crescut la 82,- în 
care sînt cuprinși aproape 2000 
de membri și candidați de partid. 
Această creștere se datorește fap
tului că un număr tot mai măre 
de oameni ai muncii, convingîn- 
du-se de justețea liniei politice 
a partidului nostru, cer primirea 
lor în rîndurile partidului. In a 
nul 1962, de, exemplu, 
noastră orășenească de 
întărit cu încă 300 
partid. In afară de cei

DAN VALER 
secretarul comitetului orășenesc 

de partid Lupeni

aceste cercuri și cursuri, 32 de to
varăși urmează forme superioare 
ale învățămintului de partid pe 
lingă cabinetul de partid Petroșani, 
iar alți 150 de tovarăși, mai ales 

tineri, frecventează cursurile serale 
ale scolii medii.

In învățămîutul de partid 
cuprinși, de asemenea, peste 
tovarăși din activul fără 
partid. Studiul perseverent, 
carea 
logic, 
tinută 
țrilor

Pentru 
.dlul în 
tămîntul 
rea nivelului muncii
gandă, comitetul 
partid a analizat 
lărgită a sa modul in care se des 
fășoară activitatea cercurilor și 
cursurilor de partid.

Plenara ă subliniat că munca 
susținută a membrilor și1 candida- 
tilor de partid pentru însușirea 
teoriei marxiste, a politicii parti 
dului nostru, se simte efectiv în

în orașul Lu. 
membrii și can
iși desfășoară 

cu zi. Este cu- 
exploatarea mi-

sînt 
250 
de 

ridi-
nivelului lț>r politic și ideo 
а devenit o preocupare sus- 
a 

Și
marii majorități a meni- 
candidaților de partid.
a cunoaște mai bine sta- 

care -se- desfășoară învă 
de partid, pentru ridica 

de propa-
orășenesc de 
într-o plenară

organizația 
partid ș-a 

membri de 
cuprinși în

de 
de

alții au scos în evidență 
acolo unde comitetul de 
organizațiile de bază se 
simt de răspundere de

faptul 
partid 
ocupa 
desfâ- 
partld,

îmbunătățirea activității economice 
și social-culturale 
peni, acolo unde 
didații de partid 
activitatea de zi 
noscut faptul că
nieră Lupeni, după ce și-a reali
zat planul de producție pe anul 
1962 cu 8 zile înainte de termen. 
Obține succese în îndeplinirea an
gajamentelor pe anul 1963. între
prinderea Viscoza și preparațla 
Lupeni, colectivul șantierului 
cons'iucții și-au îmbunătățit 
asemenea activitatea.

Participanții Ia discuțiile purtate 
în plenară, între care tovarășii 
Alexandru Constantin, Șerban Ion, 
Abraham Vasile, Furdui Romulus 
Si 
ei 
și 
cu
șurarea învățămîntlilui de 
rezultatele sini din cele mai bune. 
A.șemenea rezultate obțin în ac
tivitatea lor cercurile conduse de 
propagandiștii litiu Mihai din sec
torul IX, Nucă Ilarie din sectorul 
V sud — mina Lupeni, Vasia Cor
nel șl Cîrstoiu Valentin de la șan
tierul 7 construcții, Fioldesi Fran-

(Continuare în pag. 3-a)
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Ventilatoarele de aeraj partial trebuie întrebuințate 
capacitatea lor deplinăia

la
un

Analize statistice arată că 
exploatările miniere carbonifere 
procent considerabil din totalul 
energiei cheltuite se consumă 
pentru realizarea aerajului. Uneori 
acest procent atinge chiar 30 la 
sută din totalul energiei. Din a 
cest procent, cea mai mare parte 
se cheltuiește pentru aerajul par 
tial al locurilor de muncă în fund 
de sac. Reiese deci clar impor
tanța ce trebuie acordată efectuă 
rii aerajului parțial în condiții o 
con ornice.

Unul din factorii care duc la 
neeconomicitatea aerajului parțial 
îl constituie folosirea nerațională

a ventilatoarelor, și 
tarea inutilă a două 
multe ventilatoare în serie, pe co
loane de aeraj relativ scurte, care 
ar putea fi aerisite în condițif nor-

anume mon 
sau chiar mai

»■> I

Pe teme actuale
эоеѳоеѳеоеооэееѳоеаеоеоѳоооѳоеооооекх

male de către un singur ventila
tor. Cauza pentru care sînt nece- 

o
a

coloanelor de aeraj, care prezin
tă numeroase neetanșeități. De a-

sare mai multe ventilatoare, 
constituie proasta întreținere

semenea, o cauză este preferin; 
pe care o au unele sectoare pen
tru tuburile de aeraj cu diametre 
mici, care pretind un consum ri
dicat de presiune statică pentru 
realizarea unui debit suficient.

Indicele care ne arată cit d₽ 
bine sînt întrebuințate ventilatoa 
rele de aeraj parțial Ia un sector 
sau o mină se exprimă sub for
ma raportului

m.l. coloană de aera] 
un ventilator în funcțiune 
In tabelul alăturat se redă

voluția acestui indice în anii 1959- 
1960-1962 pe exploatările din Va 
lea Jiului.
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ventil. ventil.

1. Lonea 3486 109 32 2375 109 22 7066 103 69 / 215

2. Petrila 3651 113 32 2516 12І 21 5214 176 30 94

3. Aninoasa 4108 105 39 4150 97 43 3372 162 21 54

4. Vulcan 5212 99 53 3327 79 42 7660 164 47 89

5. Lupeni 11320 158 72 10946 180 61 10386 160 65 90!

6. Uricani 2422 69 35 2202 72 31 2005 73 28 80

7. Valea Jiului 30199 653 46 25617 658 35703 838 43 93 i

Din tabel se vede că dacă luătn 
ca bază anul 1959 (cînd s-a fă 
cut un efort în sensul unor rațio 
nalizări în aerajul parțial), în anii 
următori au 
portante ale 
cepția E.M. 
a continuat 
I.a

avut loc scăderi im- 
acestui indice cu ex- 
Lonea unde situația 

să se îmbunătățească,
toate celelalte exploatări se 

vede o delăsare în acest sens 
realizările anului 1962 coborind la 
80 la sută și chiar 54 la sută față 
de 1959 (E. M. Aninoasa).

Fără îndoială valoarea 
indice este 
mea medie 
în fund de 
caz această

se realiza ae- 
singur venti- 

de aeraj este 
gradul de si

utiliza
parțial 

aceasta 
rezervă

a ener-

întreaga

43 
de 
in 

din

Dezideratul de a 
rajul parțial cu un 
lator pe o coloană 
susținut si de către
guranță incontestabil mai ridicai 
al instalației, asigurat în acest fel. 
Doar se știe că ventilatorul nu 
poate fi amplasat întotdeauna în 
curentul de aer 
în cazul unpr 
a ventilatorului, 
de a fi cuprins
metan In lucrarea în fund de sac. 
Dar asupra acestei probleme vom 
reveni mai pe larg într-una din 
paginile tehnice viitoare.

ing. V. IUȘAN

proaspăt și astfel 
opriri accidentale 

nu există riscul 
în acumulările de

acestui 
influențată de lungi- 
a lucrărilor miniere 
sac, însă în nici un 
lungime medie nu

poate fi sub 30 metri, astfel că 
scăderea indicelui despre care este 
vorba sub 30 m.l. coloană/ventila ■ 
tor nu poate fi explicată printr-un 
astfel de motiv. In realitate mo
tivul principal îl constituie pe de 

preocupare a 
care au sar- 
luerările de
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Dezvoltarea mi
nei Lupeni e grăi
toare nu numai 
prin marele număr 
de lucrări de des
chidere din sub
teran și de zecile 
de construcții in
dustriale ridicate 
la suprafață, ci și 
de numărul im
presionant de uti
laje cu care creș
te an de an în
zestrarea tehnică 
a acestei mari 
exploatări de căr
bune cocsificabil 
Iată în clișeu două 
motoare electrice 
pentru ventilatoa
re sosite în ulti
mul timp la mina 
Lupeni.

Propaganda tehnică Ia preparația
Petrila

noi și a 
constituit 
în activi-

Introducerea tehnicii 
tehnologiei înaintate a 
și constituie o călăuză 
tatea comisiei tehnicienilor și in
ginerilor de la preparația Petrila. 
Muncitorii și cadrele tehnico-ingi
nerești găsesc un prețios ajutor 
pentru îmbogățirea cunoștințelor 
profesionale în cărțile și revistele 
tehnice de specialitate pe care le 
primesc cu regularitate la cabine
tul tehnic; De un mare folos le-a i 
fost revistele tehnice de specia
litate sovietice. Cabinetul tehnic 
a difuzat în secții revistele și 
cărțile tehnice, pentru a fi 
de cît mai multi muncitori, 
tri și tehnicieni. Lunar se 
informarea tehnică privind
zările tehnice cele mai importan- . • O serie efe articole tehnice au
ta pe scară mondială. De un real 
folos este buletinul de informare 
tehnic primit din partea C.C.V.J.- 
blui precum și revistele și căr
țile tehnice primite, de asemenea, 
cu regularitate.

In cadrul preparației se 
lunar un ciclu de conferințe 
nice pe secții. Iată cîteva din 
ferințele mai importante :

citite 
maiș- 

face 
reali-

„Brichetarea cărbunilor cu smoa
lă și huilă", conferință din care 
s-au putut trage concluzii valo-, 
roase în vederea punerii la punct 
a principalilor parametri ce in
fluențau procesul de brichetate a 
cărbunilor și calitatea brichetelor; 
„Pericolul ‘ exploziei prafului de 
cărbune"; „Aspecte noi în dome
niul preparării cărbunelui" ; „îm
bunătățirea factorului de putere'

Fiecare din aceste conferințe a 
fost urmată de discuții. In urma 
discuțiilor purtate s-au luat o 
serie de măsuri care au contribuit 
la îmbunătățirea calității brichete
lor, a captării prafului de cărbu
ne și la îmbunătățirea factorului 
de putere.

ține 
teh 
con-

fost publicate la gazeta de pe
rete. De asemenea, prin stația de 
rfldioficare s-au transmis Conferin
țe și scurte informări tehnice. La 
standul de prototipuri ău fost ex
puse publicații tehnice, care au 
avut scopul de a populariza căr
țile cu caracter tehnic. In munca 
de răspîndire și citire a cărților 
tehnice și a revistelor, un ajutor 
prețios s-a primit din partea co
mitetului sindicatului și
nizației U.T.M. Datorită
fapt numărul inovatorilor s-a mă- 

propunerile de inovații 
au rezolvat probleme 
din producție ca: au- 
centralizări, îmbunătă-

parcul de ventilatoare, se vor pu
tea realiza importante economii 
de energie electrică. Din analiza 
făcută reiese că este necesar ea 
în special exploatările miniere A- 
ninoasa, Uricani și Petrila să a- 
corde o ma.i mare atenție 
rii ventilatoarelor de aeraj 
la deplina lor capacitate, 
constituind o importantă 
internă de economisire 
giei.

De exemplu, dacă pe
Vale a Jiului indicele m.l. coloa- 
nă/ventilator s-ar ridica de la 
m.l. la 65 m.l. (indice depășit 
altfel de către E. M. Lupeni 
1959) atunci s-ar putea scoate
funcție 288 de ventilatoare. Apre
ciind o putere medie de numai 
2,5 kw. pentru aceste ventilatoare, 
economia de energie ar fi de a 
proximativ 520 000 Kw./lună ceea 
ce nu este de loc neglijabil.

Desigur eliminarea ventilatoare
lor nu trebuie să se facă cîtuși 
de puțin în dauna suficienței ae
rajului parțial, ci trebuie să aibă 
loc în baza unor etanșări cores
punzătoare a coloanelor de aeraj, 
a diminuării rezistentelor aerodi
namice suplimentare etc., măsuri 
care în ansamblul lor permit rea
lizarea unui debit corespunzător 
în frontul de lucru, însă cu o chel
tuială de energie mai scăzută.

©-------------

Din mineritul R. P. Polone

mecanici
conduce
de întreținere a insta- 

aeraj parțial, iar pe de 
insuficienta urmărire a 
de către serviciile de

o parte lipsa de 
maiștrilor 
cina de a 
montare și 
lațiilor de 
altă parte 
problemei
aeraj și energetic de la exploatări.

Este necesar ca acești factori 
să aeorde o mai mare atenție a- 
cestei probleme și atunei, pe lin
gă economisirea unei părți din

S-au împlinit 
ani de cînd o 
cărbune, extrasă din prima mină 
a regiunii Rybnik, voievodatul 
Katowice, a fost transformată în 
cocs. Noul bazin carbonifer Ryb
nik a intrat în prezent într-o e- 
tapă esențială a dezvoltării sale.

Cercetările geologice desfășu
rate pe scară largă în perioada 
d« după război a restabilit supra
fața noului bazin la aproximativ 
1 000 kmp. El cuprinde două dis
tricte sudice ale voievodatului 
Katowice-Rybnik și Wodzlslaw 
precum și două comune limitrofe 
al* districtului învecinat — Pszo- 
zyna. Aici au fost descoperite 
imense zăcăminte, necunoscute 
piuă atunci, de cărbune coșifica- 
bil — materie primă deosebit de 
importantă pentru dezvoltarea ul
terioară a metalurgiei poloneze. 
Pe baza noilor zăcăminte au' fost 
construite 
industriei 
Mai" și

anul trecut 165 de 
mică cantitate de

noi întreprinderi ale 
extractive: minele „1 

„Szozyglowiae", intrate

deja în funcțiune. In deeembrie 
1962 a fost dată în exploatare a 
treia mină — „Jastrzebîe" — iar 
în prezent sînt in curs de con
strucție minele „Moszozeniee", 
„Zofiowka" și „Borynia". Cele zece 
vechi întreprinderi extractive din 
cadrul acestui bazin carbonifer 
dau de pe acum, împreună eu noile 
mine, aproximativ 12 la sută din 
producția totală de huilă a Polo
niei.

Prospecțiunile geologice care 
continuă, aii extins in ultimul timp 
hotarele bazinului carbonifer Ryb
nik. In prezent acest bazin depă
șește frontierele voievodatului Ka
towice și pătrunde în regiunea 
Opole. Noua hartă a bazinului se 
întinde acum pe o suprafață de a- 
proximativ 1 500 kmp. Rezervele 
de cărbune (plnă la o adineime 
de 1000 m.) sint evaluate la 7,4 
miliarde de tone, în cea mai mare 
parte «ărbune cossificabil de ca
litate superioară.

de
Despre noile măsupi 

organizare a protecției muncii
începere de la i ianuarie 
a intrat în vigoare și în 

Jiului măsurile luate
■ privește reorganizarea pro- 

muncii 
măsuri

Cu 
1963 i 
Valea 
în ce 
tecției 
ceste 

mocrat-populăr 
din cele mai 
continua îmbunătățire a condițiilor 
de muncă, pentru reducerea îm
bolnăvirilor profesionale, a acci
dentelor și odată cu aceasta pen
tru perfecționarea 
ocrotire a sănătății < 
pese.

In noile măsuri 
a protecției muncii 
portant li s-a atribuit Sanepiduri- 
lor. In noua organizare sanepi- 
durile sînt transformate în ins
pecții de stat pentru igiena și 
protecția muncii. In acest fel lor 
Ie revine 
controlul 
muncă și 
desfășoară 
ție omul și mașina; deci inspec
țiile de stat vor trebui să abor
deze în mod concret problemele 
sănătății muncitorilor. Inspecțiile 
de stat pentru igiena și 
muncii se conduc . 
țiunile, instrucțiunile 
Ministerului Sănătății 
rilor Sociale și sînt 
Comitetelor executive 
lor populare.

Obligația și răspunderea pentru 
aplicarea deplină a măsurilor de 
protecție a muncii revine In pre
zent factorilor ce conduc, organi
zează și controlează producția. 
Specialiștii din diferitele sectoa
re de activitate sanitară și tehnică

în R.P.R. Prin a- 
statul nostru de- 

a creat premise 
favorabile pentru

sistemului de 
celor ce mun-

de organizare 
un rol tnr-

ca sarcină principală 
asupra condițiilor de 
de viață in care își 
activitatea de produc-

protecția 
dispozi- 
ordinele

Prevede-

după
și
și
subordonate 
ale Sfaturi-

din cadrul Inspecției de stat pen
tru igiena și protecția muncii ur
mează să exectue controlul pro
tecției muncii in întreg complexul 
factorilor de mediu cp influen
țează viața și sănătatea oameni
lor. Medicii de expertiză a capa
cității de muncă trebuie să se 
preocupe intens de orientarea pro
fesională și cercetarea procesului 
de adaptare a muncitorilor la di
versele condiții de muncă Este 
necesară asigurarea unei asisten
țe de urgență care să funcțio
neze în cele mai optime condiții.

In scopul prevenirii accidentelor 
de mancă și a intoxicațiilor pro
fesionale, starea igienică a mași
nilor și instalațiilor și asigurarea 
acestora cu dispozitive de pro
tecție, la nivelul tehnicii moder
ne, vor forma un obiectiv din cele 
mai importante pentru activitatea 
Inspecției de stat pentru igiena 
și protecția muncii.

Sub îndrumarea permanentă a 
organelor și organizațiilor de 
partid, cu sprijinul comitetelor 
executive și al sindicatelor, prin- 
tr-o colaborare permanentă cu or
ganele care planifică, organizează 
și conduc producția precum și 
printr-o colaborare strînsă cu 
Crucea Roșie și celelalte organi
zații de ma6ă, cadrele medico-sa- 
nitare și inginerești din Valea Jiu
lui cărora partidul și guvernul 
le-a încredințat sarcina protecției 
muncii vor lupta fără preget pen
tru 
tirii 
din

îmbunătățirea continuă a ocro- 
sănătății oamenilor muncii 

bazinul nostru carbonifer.

Л.
inspector șef de stat
dr. E. STANCESCU

a orga- 
acestui

calitatea

realizări 
tehnice 

nu

rit, iar 
prezentate 
importante 
tomatizări,
țiri funcționale ale utilajelor etc. 
De remarcat că în anul acesta 
s-a îmbunătățit mult 
propunerilor de inovații.

Desigur că toate aceste 
in domeniul propagandei
nu ar fi fost posibile dacă 
s-ar fi dus o muncă asiduă pen
tru atragerea muncitorilor, maiș
trilor, tehnicienilor și inginerilor 
la lupta colectivă pentru progresul 
tehnic, pentru stimularea propa
gandei tehnice.

Comisia tehnicienilor și ingine
rilor de 
sprijinul 
hotărită 
susținută 
tehnice pentri a se putea obține 
rezultate și mai bune pe linia 
introducerii tehnicii noi — factor 
hotărîtor în îmbunătățirea cali
tății produselor și funcționării 
instalațiilor.

la preparația Petrila cu 
comitetului sindical este 
să ducă o luptă și mai 
pe tărîmul propagandei

fost 
mai 
cir- 

organizate la o adincirtie
metri subteran. Căile de

_ = 0=_

Trafic la 450 mefrl 
subteran

La unul din cele mai mari combl 
nate de potasiu din Europa — 
cel din Verra (regiunea Suhi) a 
dat în folosință unul din cele 
vaste sisteme de transport si 
culație 
de 450
comunicație ale acestui sistem au 
o lungime totală de 50 kilometri ?i 
asigură circulația a aproximativ 400 
camioane, motociclete și autoșenile 
pentru transportul minerilor și a 
materialelor. Vehicolele pot cir
cula pe căile de comunicație ale 
sistemului jus arătat cu o viteză de 
25 km. pe oră.
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notă: Măsuri... nejustificate
Deși cu unele deficiente,! to

tuși, se părea la un moment'dai 
că problema transportului pe 
ruta Petroșani—Aninoasa șt re
tur a fost rezolvată. Introduce
rea autobuzului local în comu
na Aninoasa a fost mult apre
ciată de locuitori. Mai existau 
unele lacune in ce privește res
pectarea programului de circu
lație, dar adevărul e că acest 
autobuz era de un real folos ce
tățenilor. Apoi, pentru continua
rea drumului de la Surduc la 
Petroșani aveai imediat la dis
poziție un alt autobuz. Și in to 
tal, un drum de la Aninoasa к 
Petroșani te costa doar 3 lei.

După cite se știe, tendinu 
noastră, a tuturora, este ca lu
crurile să meargă din ce în cc 
mai bine. Se pare insă că con
ducerea I.C.O. nu prea este d> 
aceeași părere. Numai astfel se 
explică iaptul că in ultimul 
timp cele două autobuze; locale 
Aninoasa șl Surduc, au fost 
scoase din circulație, iar in lo
cul lor a fost introdus autobuzul 
direct Aninoasa. Poate are vreo 
justificare și această măsură, 
dar pînă în prezent locuitorii 
anlnosenf nu se pot dumiri asu 
pra adevăratului motiv care a 
dus la luarea ei- Iată de ce a- 
ninosenii își pun unele întrebări 
la care conducerea I.C.O. este 
S^icitată să răspundă. Dacă a

Aproape de preocupările sectoarelor
Prima lună a anului 1963 a fost 

rodnică pentru muncitorii din de
pozitul de lemn al minei Vulcan. 
Cu tot gerul și zăpada mare care 
a căzut în ultima vreme ei nu 
s-au dat bătuți. Au luptat cu băr
băție Împotriva vitregiei naturii 
spre a asigura sectoarelor produc
tive materialele necesare bunei 
desfășurări a muncii din adîncuri.

In cursul lunii ianuarie, harnicii 
muncitori de la depozitul minei 
au descărcat cele peste 171 va
goane cu diverse materiale, avînd 
o încărcătură de 3315 tone, înca- 
drtndu-se în termenele planificate. 
Dovadă este faptul că nu s-a plă
tit/ nici un leu locație din cauza 
tatîrzierilor. Merită a fi arătată 
contribuția muncitorilor din echi
pele de la descărcare conduse de 
Cucu Nicolae și Pîrjol Lăpădat 
care au obținut cele mai bune 
rezultate. Și echipa de ia gater 
condusă de tovarășul Monoi De- 
zideriu și cele de pendulîști ale lui 
Lenar Ioan și Crăciun Gheorghe 
au fost la Înălțime. Ele au con
fecționat mii de bucăți de mar
gini. bandaje, grinzi și alte ma
teriale.

Cu mult spor au muncit și con
ducătorii auto Ghilaș Anatolie și 
Sterpu Ilie de pe autocamioanele 
26.447 și 26.958, care s-au situat 

l în fruntea întrecerii Ia transpor
tul materialelor din depozit la mi
nă

O contribuție de seamă a adus-o 
organizația U.T.M. din cadrul sec
torului, La îndemnul organizației
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Biblioteca de pe strada 
I. C. Frimu

(Urmare din pag. l-a)

de 12 decembrie 1962 și pină In 
prezent a citit 14 cărți. Printre ci
titorii fruntași ai bibliotecii mai 
amintim pe gospodinele Martines- 
cu Florica, Dombi Terezia, Altz- 
nauer Aurelia și Maria care dese
ori vin s-o ajute pe bibliotecară 

' ia distribuirea cărților, ia schim
barea periodică a cărților la Ы- 
biioteca clubului.

Și aici in această simplă căsu
ță a unui miner, ca și oriunde In 
patria noastră cartea joacă un 
rol deosebit. Ea înaripează visuri
le și gindurlle oamenilor. Activi
tatea dusă voluntar de către a- 
ceasta tinărâ, cu multă rlvnd și 
conștiinciozitate, este un sprijin 
electiv în creșterea numărului de 
cititori. De aceea, această muncă 
obștească ar merita să tie stimu
lată prin decernarea steagului de 
fruntaș in munca cu cartea sau 
printt-un alt stimulent moral care 
ar ii .mobilizator in activitatea bi
bliotecilor de casă.

ceasta se consideră ca o măsu
ră justă, de ce autobuzul direct 
nu oprește in toate stațiile co
munei ci numai după bunul plac
ai șoferilor I (O situație asemă
nătoare și in stațiile din Petro
șani unde călătorii au posibili
tatea să se urce in autobuz ex
clusiv numai din Piața Victo
riei). Mai mult, făcind o proper 
(ie intre traseu și costul trans* 
portului, constați că in timp ce 
de la Petroșani Ia Aninoasa cos
tă 5 Iei, pe aproape numai o 
treime din traseu, (adică de la 
iscroni la Aninoasa), costul unui 
bilet este de 3,50 lei. Oare a- 
-. easta este o măsură bine ve
nită pentru aninosenii care se 
duc sau se intorc din gara Is- 
croni ? Desiugr că nu. In timp 
ce in cazul localului un drum 
dus-întors de la Aninoasa ia 
’scroni te costa 2 lei, acum, cu 
autobuzul direct, același drum 
c astă 7 lei I Și toate acestea 
sint inexplicabile, fără să mai 
vorbim de atitudinea unor con
ductori auto (cum este tov. 
Brîndău DUmitru) care mai au 
uneori atitudini necuviincioase 
față de călători.

Iată deci nedumeririle anlno- 
senilor, pe care conducerea 
I.C.O. este datoare să le lămu
rească cit mai curfnd.

IOAN TAT
Aninoasa

de partid, tinerii utemiști au pres
tat în cursul lunii ianuarie peste 
70 ore muncă voluntară Ia selec
ționarea și aranjarea materialului 
lemnos în stive și la colectarea 
a 2 500 kg, fler vechi ce a fost 
predat I.C.M.-ului. La aceste ac
țiuni patriotice, s-au evidențiat 
în mod deosebit tinerii Merișan 
Alexandru, Burlan Dumitru, Javi
nă Nicolae, Fekete Octavian și 
alții

Semnificativ este faptul că in
perioada zilelor friguroase, con- 

' ducerea minei și a sectorului s-au 
Îngrijit de Îmbunătățirea condi
țiilor de lucru ale muncitorilor, 
le-a oferit ceaiuri calde în timpul 
schimbului.

Colectivul de muncitori de la 
depozitul minei Vulcan, îndrumat 
permanent de organizația de par
tid, este hotărît ca în acest an 
să lupte pentru realizarea sarcini
lor ce le revin, aslgurind In mod 
continuu aprovizionarea sectoare
lor productive cu materialele ne
cesare în vederea sporirii produc
ției de cărbune.

D. ALBESCU
Vulcan

învățămintul de partid trebuie să se desfășoare 
la nivelul actualelor sarcini

(Urmare din pag. l«a)

cisc, Capriș Vasile, Recolta Ana 
de la Viscoza. Anghel Traian, A 
vrăraescn Li viu de la preparație, 
precum și cercurile de invățămint 
pentru corpul didactia conduse de 
propagandiștii Cernăianu Elena. 
Marinescu Aurelia, Stoica loan și 
Păunescu Dumitru. In aceste cer 
curi, pe lingă faptul că prezența 
este bună, expunerile sînt făcute 
pe înțelesul cursanților, iar la dez 
bateri participă cu interes marea 
majoritate a cursanților. Faptul 
că 60—70 la sută din cursanții e- 
cestor cercuri participă cu regu 
laritate la discuții, asigură dezba
terea temeinică a problemelor, 
permite tragerea unor învățăminte 
prețioase pentru munca concretă 
a membrilor cercurilor.

înaintarea noastră spre desăvîr 
șirea construcției socialismului

, sarcinile mereu sporite în dome- 
I niul dezvoltării economiei națio

nale, pun în fața propagandei de 
I partid cerințe mereu mai mari. 
; In această lumină, trebuie insle- 
I lat asupra înlăturării deficiențelor 

care mai există in activitatea unor 
cercuri si cursuri, pentru ca șl a- 
cestea să se ridice la nivelul noi
lor sarcini.

In primul rînd trebuie combă
tută atitudinea de formalism a a-

La școala mineritului
Dacă răsfoiești cataloagele șco

lii de calificare din Lupeni întil- 
nesti înscrise în rubricile lor mul
te nume cunoscute. De-a lungul 
anilor s-ад calificat mulți mun
citori în diferite meserii. Școala 
a format mineri pricepuți în 
scoaterea cărbunilor cu utilaje toi 
гоэі perfecționate.

Mulți din absolvenții școlii con
duc azi brigăzi vestite în Valea 
Jiului și chiar în țară. Le îtttll- 
nești fotografiile la panoul de o- 
noare de lîngă Palatul cultură!, 
in parcul din centrul orașului, pe 
aleile din incinta minei. Exem- 
Dle sînt nenumărate: Ghioancă
Sabin, Muszta Alexandru, Sălcea- 
nu Petre, Dumitr3ș Nicolae, Dum
bravă Gheorghe. Sînt numai clțt- 
va din foști elevi ai școlii dew 
niți azi cunoscuți pentru aportul 
lor în producție.

Dar să vedem ce se întîmptft 
acum la școala de calificare din 
Lupeni. Școala de mineri o frec
ventează aproape 100 de elevi, 
cea de ajutori mineri 120. Alții se 
califică pentru munca de mecanici 
de puț, mecanici de compresoare. 
sudori, mecanici de locomotive. h> 
total 370 elevi. In clasă și pe co 
ridor atmosferă de școală. Pe pe 
reți sînt expuse monografii de 
armare, schițe de mașini, diagra 
me, secțiuni geologice prin stra- 
tele de cărbune ale Văii Jiului

Orele de predare s-au terminat. 
E pauză, dar dezbaterile continuă. 
S-au iscat discuții contradictorii 
care se potolesc abia după ce se 
face apel la profesor pentru o 
lămuri problema. Cele zece mi
nute de pauză trec repede. Apoi 
pe sală și în clasă se așterne ia» 
liniștea. Se aud numai explicațiile 
clare ale profesorilor. Elevii sînt 
numai ochi și urechi. Netează cu 
toții de zor. Au multe de învățat. 
Li se predă matematică, limba ro 
mînă, tehnologie, tehnica secu 

rității, topografie. După termina

In Editura politică a apărut:

RL. BALAURE:

Proprietatea socialistă.
Legile economice 

ale socialismului. 
Rolul economic al statului 

socialist.
56 pag., 1,15 lei

Lucrarea tratează, în strînsă 
legătură cu realitățile din țara 
noastră, probleme de bază ale 
economiei politice a socialismu
lui cum sînt: necesitatea isto
rică a statornicirii’ proprietății 
socialiste, formele proprietății 
socialiste asupra mijloacelor de 
producție, acțiunea legilor eco
nomice ale socialismului, rolul 
economic al statului socialist.

celor birouri de organizații de 
bază și propagandiști căre moti
vează nejustificat slaba activitate 
a unor cercuri pe seama faptului 
că unii cursanți nu vin la învă- 
țămînt. Membrii acestor birouri, 
acești propagandiști trebuie mai 
întîi să-și pună întrebarea; ce au 
făcut pentru a imprima activității 
cercurilor lor un caracter intere
sant, atractiv ? Propagandiștii 
Scoblei Ladislau, Ghidan Mihai, 
Lado Mihai, Haiduci Gheza, Se- 
meneseu Petrică și alții vin în 
fața cursanților fără planuri de ex
puneri. Pot ei asigura astfel cali
tatea învățămîntului î Se mai in- 
timplă, de asemenea, ca unele 
expuneri să fie greoaie, conținind 
multe cifre, expresii pompoase, 
ceea ce îngreunează urmărirea lor 
de către cursanți. Nu se urmăreș
te îndeajuns legarea strînsă a în- 
vătăjnîntului de sarcinile concrete 
ce stau în fața cursanților, unii 
propagandiști nu aleg pentru ex
punerile lor exemple semnificati
ve din cadrul fiecărui sector de 
activitate, care să permită cursan- 
tilor să tragă învățăminte pentru 
îmbunătățirea activității lor de 
viitor.

Comitetul de parțid de la mina 
Lupeni a format un cerc de în- 
vățămînt în care sîht cuprinși se
cretarii organizațiilor de bază. 

rea cursurilor vor fi muncitori 
bine instrnițl. La școală se predau 
materii de specialitate de către 
ingineri cu experiență și apreciat! 
pentru munca ce o depun la mi
nă, așa cum sînt Teodorescu Cons- 
tantih, Szuszer Andrei, Voinea Mir
cea și alțiL La mină le îndrumă 
activitatea de producție, iar seara 
îi ajută să acumuleze noi cunoș
tințe din tehnica mineritului și de 
cultură generală. Școala are multi 
fruntași Ia Învățătura. Intre ăceș- 
lifi Se numără Mîndrescn Pascu, 
Apostol Vasile, Simon Szilvestru, 
Păscaru Gheorghe, Goiceanu Ioan 
și încă mulți alți muncitori har • 
nici In producție și silitori la 
școala.

Clinul de sudori are o durată 
rte șase luni și a fost organizat 
făf-8 să se facă vreo cheltuială. 
Exista sala de cursuri, existau și 
candidați de a urma cursul; aproa
pe 50. Dar lipsea profesorul. Cînd 
se frămintau oamenii pe cine să 
găsească s-a prezentat inginerul 
Făgurel Gheorghe, fost muncitor 
Ja mină. S-a angajat ca timp de 
șase luni în mod voluntar, fără 
plată, să ajute pe viitorii sudori 
să-și însușească meseria. Profe 
sorul voluntar se dovedește a fi 
foarte conștiincios.

Directorul școlii de calificare, to- 
varășul Popovici Mihaf, povestește 
cu mîndrie despre abțiunile ce se 
întreprind în școală. Astfel, cu a- 
jutorul librăriei au fost aduse de 
curînd în școală peste 650 cărți 
tehnice și beletristice în valoare 
de 5300 lei. S-au epuizat repede 
cărțile, iar elevii le plătesc în 
rate. In școală s-a deschis nu 
de mult un curs de limba rusă 
pentru începători. A fost predată 
prima lecție din cele optsprezece 
cite urmează să se predea odată 
pe săptămînă. Interesul cursanți
lor de la școala de calificare pen 
tru limba rusă e mare, știind că 
le va fi de folos mai tlrziu.

Acțiunile inițiate la școala mi 
neritului urmăresc totodată înche
garea unei trainice prietenii între 
muncitorii ce o urmează. Conduce
rea școlii de calificare â hotărît 
să organizeze cîte o excursie, cu 
fiecare serie de absolvenți. Prima 
excursie a fost organizată în toam
na trecută cu seria ce a absolvit 
cursul de artificieri. Au vizitat 
stația de cercetări pentru securi
tate minieră din Petroșani și au 
avut multe de învățat.

Pentru a întări prietenia ce i-a 
legat cînd erau colegi, cei care 
au terminat școala anul trecut 
au făcut un frumos tablou de ab
solvire și și-au dat întilnire peste 
zece ani. In 1972. Așa se trăiește, 
se învață și se fac planuri de 
viitor în școala mineritului din 
Lupeni.

FRANCISC VETRO

iar ca propagandist a fost numit 
tovarășul Furnea Simion. Plenara 
a atras atenția comitetului de 
partid de Ia mină asupra faptului 
că activitatea acestui cerc se des
fășoară defectuos și î-a indicat să 
ia măsuri corespunzătoare pentru 
îmbunătățirea activității lui. Slab 
se desfășoară învățămintul de 
partid și în organizațiile de bază 
de la Cooperativa „Sprijinul mi
nier", de la sectorul I.L.L., din sec
torul II al minei Lupeni și în alte 
organizații de bază.

Plenara a indicat birourilor or
ganizațiilor de bază ca in timpul 
cel mai scurt să analizeze aceste 
deficiențe, să ia măsuri operative 
de lichidare a lor spre a asigura 
astfel îmbunătățirea propagandei 
de partid, ridicarea activității tu
turor cercurilor și cursurilor la 
nivelul cerințelor.

Plenara a cerut organizațiilor 
de bază, propagandiștilor să-și. îm
bunătățească in permanență stilul 
și metodele lor de muncă, să ia 
măsuri eficace in vederea ridică
rii frecvenței, deoarece ridicarea 
nivelului muncii de propagandă 
asigură participarea conștientă a 
membrilor și candidaților de partid, 
a oamenilor muncii, la înfăptuirea 
cu succes a sarcinilor mereu spo
rite ale construcției vieții noas
tre pot

TELEGRAME
EXTERNE

Itorl wrual pe temeo Hop 
între U.R.S.S. ;i lapoeia

TOKIO 5 (Agerpres).
La 5 februarie s-a semnat la 

Tokio un nou acord pe terem 
lung cu privire Ia schimbul de 
mărfuri și plăți dintre U.R.S.S. și 
Japonia pe anii 1963—1965, Acor
dul a fost semnat de N. S. Pato- 
licev, ministrul Comerțului Ex

terior al U.R.S.S. și Ohira, minis
trul afacerilor externe al Japo
niei. Totodată a avut loc un schimb 
de scrisori cu privire la dezvolta
rea comerțului între regiunile din 
Extremul Orient ale U.R.S.S. și 
Japoniei.

Acordul precum șl scrisorile 
schimbate de cele două părți pre
văd extinderea continuă a comer
țului între U.R.S.S. și Japonia.

P- __=.0=._ \

împotriva arestării 
liderilor progresiști 

din Singapore
BANGKOK 5 (Agerpres).
Cele patru partide de opoziție 

din Singapore au protestat hotărît ' 
împotriva arestărilor în masă în 
rindurile conducătorilor organiza
țiilor progresiste din Singapore.

După cim relatează ziarul 
„Straits Times'', partidul „Frontul 
socialist" a cerut într-o adresă 
înaintată guvernului să fie imediat 
puși în libertate cei arestați și să > 
fie convocată Adunarea Legislati
vă pentru a dezbate represiunile' 
în masă

Partidul popular. Partidul alian
ța populară și Partidul muncii au 
înaintat, de asemenea, declarații 
de protest.

In declarația dată pentru presă 
președintele Federației sindicale 
din Singapore, a subliniat că ares
tările în masă operate în rîndu- 
rile conducătorilor sindicatelor în 
urma dispozițiilor date de guver
nul din Singapore și de stăpînii 
lui — englezii, dovedesc că așa- 
numita democrație din Singapore 
nu este decît o Iluzie.

Geneva ; ExpOZÎțîe (Ь ЛГСГЙГІ
și articole științifice

GENEVA 5. Trimistul special A- 
gerpres, C. Benga transmite:

La 4 februarie a fost inaugurată 
la Palatul Națiunilor din Geneva 
o expoziție care cuprinde peste 
6 000 de lucrări și articole știin
țifice prezentate de un număr de 
țări membre ale O.N.U., precum 
și de Organizația Națiunilor Unite 
pentru alimentație și agricultură 
(FA..G.), Organizația Națiunilor 
Unite pentru educație, știință și 
cultură( U.N.E.S.C.O.), Agenția In
ternațională pentru energie atomi
că (A.I.E.A.).

Cele aproape 200 de lucrări șt 
articole cu caracter tehnic și știin
țific expuse de țara noastră sînt 
consultate cu un deosebit interes 
de numeroși participant! la confe
rință. ’ "

—=o=—

Manevre ale subunităților 
forțelor armate americane 

în Arabia Saudită
CAIRO 5 (Agerpres)
Potrivit relatărilor presei din 

Cairo. în Arabia Saudită vor în
cepe la 5 februarie manevre mi-., 
litare ale subunităților forțelor ar
mate americane.

Ziarul „Al-Ahram" scrie că la 
aceste manevre vor lua parte sub
unități americane de parașutiști. 
Scopul acestor demonstrații milita 
re americane, subliniază ziarul, 
este de a apăra regimul monarhic 
al Arabiei Saudite de influența re
voluției din Yemen.
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Cartea bun al 
sovietic

mtregidui popor

MOSCOVA 5 (Agerpres).
’ Ointre cărțile editate în întreaga 
lume fiecare a patra carte apare 
în Uniunea Sovietică.

Revista „Nedelia" relatează in 
ultimul său număr că în anul 
1962 în U.R.S.S. au fost editate 
76 700 cărți într-un tiraj total de 
1,2 miliarde exemplare. Aceste ci
fre, arată ziarul, sînt o mărturie 
a dragostei mari a omului 
pentru citit.

Lucrările lui Lev Tolstoi 
reeditate în U.R.S.S. de
1 900 de ori într-un tiraj total de 
105 milioane exemplare, iar lucră
rile lui Pușkin — de peste 2 000 
ori într-un tiraj total de 98 
lioane exemplare. Lucrările 
Maxim Gorki au apărut în 99 
lioane exemplare.

Uniunea Sovietică ocupă primul 
loc în lume în privința apariției

so vieți c

au fost
peste

mi- 
lui 

mi-

și ale oame- 
alte țări. în

ale unor autori stfăl-

țară din lume nu se 
număr atît de mare

lucrărilor scriitorilor 
nilor de știință din 
fiecare zi cititorii sovietici capătă 
150 000 cărți 
ni.

In nici o 
editează un
de cărți pentru copii ca în U.R.S.S. 
Cărțile lui Kornei Ciukovski au 
fost editate în anii puterii SoVtetî^e 
de peste 690 de ori (într-un •îrej 
de 63 milioane exemplard), Киіій- 
rile lui Samuil Marșak — de 850 
de ori într-un tiraj total de 64 mi
lioane exemplare.

Pînă la 1 ianuarie 1963 operele 
lui Mărx și Engels au fost editate 
de 2169 ori, iar lucrările 
de peste 8 300 ori.

Pe teritoriul U.R.S.S. 
proxinrativ 400 000 de
în care sînt păstrate 2 miliarde 
de exemplare de cărți și reviste.

lui Lenin
« 

există a- 
biblioteci

©

A fost respinsă o nouă încercare 
de infiltrare pe teritoriul yemenit de la granița 

cu Arabia Saudită
SANAA 5 (Agerpres).
Potrivit unui comunicat transmis 

de comandamentul trupelor repu
blicane yemenite, la 4 februarie 
a fost respinsă o nouă încercare 
de infiltrare pe teritoriul yemenit 
de la granița cu Arabia Saudită. 
Trupele agresoare au pierdut 170 
de soldați.

Postul de radio Sanaa anunță 
că trei ofiferi saudiți s-au refu
giat pe teritoriu] 
cerut autorităților

Postul de radio amintit face cu
noscut, de asemenea, că Abdei 
Hakim Amer, adjunct al comanda
mentului 
egiptene, 
vizită în 
continuă 
superiori 
finițivării
rea oricărei încercări de infiltrare 
la frontierele Republicii Arabe 
Yemen".

suprem al forțelor armate 
care se găsește într-o 
Republica Arabă Yemen, 
întrevederile cu ofițerii 
yemeniți „în scopul de- 
planurilor pentru bara-

Prima

yemenit și au 
Yemenite azil.

©

aniversare a celei de-a Il-a
Declarații de la Havana

* »
arzătoare la lupta pentru elibera
re".

Cea de-a doua declarație de la 
Havana, subliniază „Noticias de 
Hoy", este o expresie a încrederii 
în masele populare, în victoria î- 
nevitabilă a popoarelor Americii 
Latine asupra imperialismului.

In întreprinderile, instituțiile gos
podăriile de stat din Cuba au a- 
vut loc adunări ale oamenilor mun
cii consacrate acestei date memo
rabile.

HAVANA 5 (Agerpres).
Ziarele cubane consacră nume

roase articole primei aniversări 
a celei de-a П-a Declarații de la 
Havana proclamată la 4 februarie 
1962 la mitingul de masă al oame
nilor muncii din Havana.

„Poporul cuban, se scrie în ar
ticolul redacțional al ziarului 
„Noticias de Hoy" din 3 februa
rie a adresat popoarelor Americii 
un mesaj revoluționar, o chemare

Scopul vizitei lui Carstens la

R.F.G. 
el va 
diplo- 
oficia-

care au reprezentat R.F.G.
centa conferință 
de la Bruxelles, 
vorbește despre 
tate în capitala
atitudinea lui Adenauer în legă

la re 
a Pieței comune 

la Washington se 
rezerve manifes ■ 

americană față de

Conferința de solidaritate a 
Asiei și Africii 

dependența și suveranitatea Cubei.
Trebuie zădărnicite încercările 

colonialiștilor care caută cu aju
torul a diferite grupări economice 
de tipul Pieței comune să-și men
țină dominația în țările Asiei șl 
Africii, să pună aceste țări într-o 
și mai mare dependentă economică 
de puterile imperialiste. Es Sibai 
a îndemnat la întărirea colaborări' 
între toate forțele iubitoare de 
pace care se pronunță împotriva 
imperialismului și colonialismului

de 
si

Es

popoarelor Asiei și 
întrunit în momentul 
pentru lichidarea de- 

colonialismului, pentru

MOSHI 5 (Agerpres).
Lă 4 februarie la conferința 

solidaritate a popoarelor Asiei 
Africii a luat cuvîntul Yussef
9»ai, secretarul general ăl Se- 
cf^făriltului permanent al Consi
liului de Solidaritate al țărilor A- 
siei și Africii. El a declarat că 
ceă de-a treia conferință de soli- 
darilate a 
Afridi s-a 
cîtRl lupta 
fiftitivă a
independență națională a căpătat 
o deosebită importanță. Această 
luptă a zguduit bazele imperialis
mului Totuși, numai în Africa 
27 de țări și teritorii se mai află 
încă sub jugul colonialiștilor și 
urmează să desfășoare o luptă grea 
pentru eliberarea lor.

Mișcarea noastră, a declarat 
Yussef Es Sibai, a cărei sarcină 
fundamentală este lupta împotriva 
imperialismului și colonialismului 
pentru independentă națională, a 
demonstrat că se află printre pu
ternicele forțe care se pronunță 
împotriva războiului și agresiunii, 
pentru pace în întreaga lume

Subliniind necesitatea întăririi 
unității și solidarității popoarelor 
care luptă împotriva imperialismu
lui și colonialismului, raportorul 
a declarat că popoarele Asiei și 
Africii acordă și vor acorda spri
jin popoarelor din țările Americii 
Latine în lupta lor pentru elibe
rarea economică, independență na
țională și pace. Popoarele Asiei și 
Africii, a arătat Es Sibai, sprijină 
lupta poporului cuban pentru in- I

©

popoarelor

„Ne reafirmăm hotărîrea, a de 
claiat în încheiere Es Sibai, să 
continuăm îndeplinirea pînă la capăt 
a principalelor sarcini ale popoare 
lor Asiei și Africii și anume de a 
lupta împotriva imperialismului și 
colonialismului, pentru independen 
tă națională totală, pentru 
în întreaga lume, pentru a 
popoarelor noastre o viață 
peră".

După raportul prezentat de
sef Es Sibai au luat cuvîntul re
prezentanții delegațiilor. ■,

pace 
făuri 
pros-

Yus-

Proiectul unei linii supraputernice 
pentru producția cimentului

MOSCOVA 5 (Agerpres). TASS 
transmite :

Inginerii sovietici au elaborat 
proiectul unei linii tehnologice 
supraputernice pentru producția 
cimentului. Capacitatea sa este de 
1 150 000 tone de ciment anual.

Principalul agregat al liniei îl 
constituie un cuptor gigantic pen
tru ciment cu o productivitate de 
125 tone clincher pe oră. In pre
zent cel mai mare cuptor produce 
cel mult 75 tone.

©
1

Mende se pronunță pentru o apropiere 
treptată între cele două state germane

BONN 5 (Agerpres).
După cum anunță agenția As

sociated Press, președintele Parti
dului liber democrat, Mende s-a 
pronunțat în cadrul unei ședințe 
comune a conducerii partidului 
care a avut loc în Berlinul occiden
tal, pentru o „apropiere treptată"

In Camera Comunelor
(Agerpres). 
guvernamentală din 

cu

LONDRA 5
Majoritatea 

Camera Comunelor a respins 
317 voturi moțiunea de neîncrede
re în guvern prezentată de opo
ziția laburistă în legătură cu creș
terea șomajului în țară. Pentru 
rezoluție au votat 236 de deputați.

I.uînd cuvîntul în numele opo
ziției deputatul laburist James

Callaghan a declarat că apropierea 
actualei crize „era evidentă pen
tru oricine și toți își dădeau sea
ma că șomajul se va înteți și că 
industria va intra într-o perioadă 
de depresiune". Guvernul însă s-a 
orientat greșit atît în domeniul 
politicii economice interne, cît 
și în domeniul comerțului exte
rior

între cele două state germane. 
Mende a declarat că apropierea 
între cele două state germane ar 
putea duce ia discutarea de că 
tre , adjuncții miniștrilor die ex
terne a celor două state germane 
a problemelor culturale, economice, 
si sportive care interesează ambe
le state germane". Anul 1963, a 
declarat Mende, trebuie să devi- 

„anul unor ftitîlniri și1 trata 
între Est și Vest".

©-—

vină
tive

★ ★

LONDRA 5 (Agerpreș).
Un grup de deputati laburiști au 

cerut la 4 februarie în Camera 
Comunelor ca guvernul britanic 

să tină seama de atitudinea popu
lației din Brunei fată de planul 
britanic de’ integrare a acestui te
ritoriu în Federația Malayeză. Es
te bine știut, a subliniat 
său deputatul laburist 
că toți membrii aleși ai

a protestat îm- 
arestări din Sin- 
căruia 107 per- 

progresiste au

în cuvîntul 
Brockway, 
Consiliului

WASHINGTON 5 (Agerpres).
Luni noaptea a sosit la Washing

ton Karl Carstens, secretar de stat 
la Ministerul de Externe al 
După cum s-a mai anunțat, 
avea importante convorbiri 
matice cu cele mai înalte
lități americane, inclusiv președin 
tele Kenned< y. Carstens va fi ur 
mat imediat de ambasadorul S.UA. 
în R.F.G., Walter Dowling, chemat 
de președintele Kennedy la Wa 
shington pentru consultări. Misiu
nea Iui Carstens, arată agenția 
France Presse, citind cercuri di
plomatice informate, are în princi 
pal drept scop „să furnizeze gu
vernului american precizări și ex 
plicații asupra atitudinii guvernu
lui vest-german față de intrarea 
Marii Britanii în Piața comună și 
asupra tratatului franco-vest-ger- 
man semnat recent la Paris". Au
toritățile americane, continuă a 
genția, sînt „foarte doritoare să 
obțină precizări asupra modulut 
in care aplicarea acestui tratat se 
va încadra în alianța atlantică".

„Deși, scrie la rîndul ei agenția 
Associated Press, guvernul Ken
nedy este complet satisfăcut de 
atitudinea lui Schroeder și Erhard,

Washington
tură cu intrarea Marii Britanii în 
Piața comună".

Luni după amiază, Adenauer l-a 
primit pe Walter Dowling, amba 
sadorul american la Bonn, care pă
răsește marți capitala R.F.G., și a 
avut cu el o convorbire de o oră.

©-------------

Demisia ministrului de război 
al Canadei

OTTAWA 5 (Agerpres).
După cum s-a anunțat minis

trul de război al Canadei, DougBs 
Harkness, și-a prezentat luni de 
misit. Agenția United Press Inter 
national relevă că între Harkness 
și primul ministru Diefenbaker s-au 
ivit serioase divergențe în legă
tură cu problema înarmării ato
mice a Canadei. Agenția sublinia
ză că Harkness părăsește cabine
tul „la apogeul unei crize care 
amenință cu răsturnarea iminentă 
a guvernului conservator".

Totuși, în ultimul moment, par
tidul creditului social, care deține 
balanța puterii în parlamentul ca
nadian, s-a declarat gata să salveze 
actualul guvern. Potrivit agenției 
U.P.I., conducerea acestei partid

și cauzele ei
s-a hotărît să sprijine guvernul 
conservator deoarece consideră că 
„alegeri precipitate de evenimen
tele din ultimele trei zile domi
nate de un ton antiamerican ar fi 
o tragedie".

Sprijinul partidului creditului 
social acordat guvernului conser
vator este însă condiționat de 
prezentarea de către guvern a li
nei „declarații clare" cu privire la 
politica guvernamentală în proble
ma înarmării atomice a Canadei. 
Această condiție nu pare însă să 
fie dintre cele mai ușor de înde
plinit de către guvern, dat fiind 
că ambiguitatea și neclaritatea 
constituie în ultima vreme politica 
deliberată a guvernului canadian 
în această problemă.
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legislativ din Brunei s-au pronun
țat împotriva creării acestei fe 
derații.

Același deputat 
potriva valului de 
gapore în urma 
soane cu vederi
fost arestate „pentru singura vină 
că s-au opus proiectului britanic" 
de creare a Federației Malayeze,

Răspunzînd acestor intervenții, 
Duncan Sandys, ministrul englez 
pentru relațiile cu Commonwealt- 
hul a declarat că o recentă consul 
tare a populației din teritoriile vi 
zate a intra în federație a arătat 
chipurile că marea majoritate a 
populației s-a pronunțat în favoa
rea ei. Această declarație este în
să complet falsă întrucît. după 
cum se știe, în ultima vreme, atît 
în teritoriile din nordul insulei 
Borneo, cît și în Singapore a cres
cut opoziția față de acesi plan 
britanic. Valul de arestări din Sin- 

fost dezlănțuit tocmai 
preveni alte manifestări 
creării federației.

gapore a 
pentru a 
împotriva

BERLIN. După cum anunță 
agenția ADN, Prezidiul Comite
tului permanent al conferințelor 
muncitorilor pe întreaga Germa
nie a anunțat printr-un comunicat 
că cea de-a 17-a conferință a mun
citorilor din Germania va fi con
vocată la 9 martie 1963 la Leipzig. 
Sînt invitați și muncitori și fune- 
ționari din Republica Federală.

BOGOTA. — „Amestec revoltă
tor în trdburile interne ale Colum
biei" astfel califică cercurile pa
triotice din țară nota Departamen
tului de Stat al S.U.A. adresată 
guvernului Columbiei în care cer 
intensificarea represiunilor împo
triva forțelor progresiste ale tării.

BONN. — După cum relatează 
ziarul „Die Welt" într-o declara
ție făcută la Helsinki, profesorul 
Friedensburg, membru creștin de
mocrat al Bundestagului, a afirmat 
că „Republica federală trebuia 
să-și întărească și să-și îmbună
tățească relațiile cu Uniunea So
vietică. Acest lucru se poate re
aliza numai printr-o politică ex
ternă rezonabilă"

MOSCOVA. — După cum anun
ță agenția TASS, la 4 februarie s-a 
deschis ședința generală a mem
brilor Academiei de Științe a 
U.R.S.S., care va diseuta principa
lele rezultate ale dezvoltării ști
inței sovietice în anul 1962.

Mstislav Keldîș, președintele 
Academiei de Științe a U.R.S.S. 
a rostit o euvîntare.

șgr’

Economia americană stagnează, 
iar profiturile monopoliștilor sporesc

NEW YORK 5 (Agerpres). 
Economia americană trece 

tr-o perioadă de stagnare 
ultima jumătate de an s-a 
ținut aproximativ la același

Totuși, luerurile nu stau
la fel cu profiturile. Creșterea pre
turilor de monopol, noile privilegii 
fiscale acordate de guvern au con
tribuit le creșterea profiturilor ma-

prin
și îtl 
men- 
nivel, 
deloc

rilor monopoluri pînă la un nivel 
fără precedent.

Revista „United States News 
and World Report" anunță că su
ma totală a profiturilor obținute 
de peste 250 de mari societăți a 
sporit de la 7,5 miliarde de dolari 
în 1-961 la 8.8, miliarde de dolari 
în anul 1962.
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