
Conferința orășeneasca — eveniment 
important în viața organizațiilor 

de partid din Valea Jiului
In dimineața zilei de astăzi, în 

aula Institutului de mine are loc 
deschiderea Conferinței orășenești 
de partid Petroșani, Reunind dele
gați ai organizațiilor de partid de 
la toate exploatările miniere, din 
întreprinderi, de pe șantiere, din 
instituții, precum și din toate ce
lelalte domenii de activitate, Con
ferința orășenească de partid va 
analiza munca desfășurată de or
ganizațiile de partid din Valea 
Jiului pentru îndeplinirea sarcini
lor trasate de cel de-al III-lea Con
gres al P.M.R., pentru mobilizarea 
maselor de oameni ai muncii la 
înfăptuirea programului desăvîrși- 
rii construcției socialiste.

Membrii și candidații de partid, 
și alături de ei toți ceilalți oa
meni ai muncii, sînt mîndri de fap
tul că munca entuziastă depusă in 
adîncul minelor, în uzine, in ate
liere, pe șantiere, este Întruchipa
tă de bilanțul bogat in realizări, 
în toate domeniile de activitate, 
pe care îl face Conferința orășe
nească de partid. Constituie o 
mare cinste pentru colectivele lor 
faptul că delegații comuniștilor de 
la exploatările miniere Lupeni și 
Uricani, ai Uzinei de reparat uti
laj minier Petroșani, ai energeti- 
cienilor din Paroșeni și Vulcan, 
de la cooperativa „Jiul" din Pe
troșani și din alte unități și sec
toare, raportează Conferinței oră
șenești îndeplinirea înainte de 
termen a sarcinilor de plan pe 
1863. Extragerea peste planul a- 
nual la zi, pe întregul bazin car
bonifer, a 124 300 tone de cărbu
ne, realizarea și depășirea pentru 
prima oară in acest an a progra
mului de construcții de apartamen
te pe șantiere, realizările dobîndite 
in toate unitățile economice în 
creșterea producției și productivi
tății muncii, în reducerea prețului 
de cost, constituie un important 
rezultat al muncii politico-organi- 
zatorice desfășurate de organiza
țiile de partid, sub conducerea 
Comitetului orășenesc de partid, 
pentru mobilizarea maselor largi 
de oameni ai muncii la înfăptui
rea sarcinilor economice elaborate 
de cel de-al Ш-lea Congres al 
P-M.R. îndeosebi, minerii Văii Jiu
lui și-au îndeplinit cu cinste mi
siunea de a aproviziona din plin

rea lucrărilor Conferinței orășe
nești de partid, deoarece sînt con- ’ 
vlnși că în cadrul lucrărilor ei va 
fi elaborat, în lumina sarcinilor 
trasate de partid, un nou program 1 
concret de dezvoltare a succeselor 
în lupta pentru construirea vieții 
noi. An de an Valea Jiului devi
ne mai înfloritoare, mai bogată în 
realizări. Se dezvoltă impetuos 
noile cartiere cu locuințe confor
tabile și luminoase pentru oamenii 
muncii, exploatările carbonifere își 
sporesc capacitatea de producție, 
pe întinsul Văii Jiului apar unități 
economice noi. Oamenii muncii 
își întăresc convingerea că tot 
ceea ce se înfăptuiește poartă pe- 
ceta marii griji a partidului pen
tru oamenii muncii, pentru ridica
rea bunăstării lor materiale și cul
turale.

O dovadă grăitoare a atașamen
tului ferm al maselor largi mun
citoare față de partid, față de po
litica Sa pusă în slujba fericirii po
porului, o constituie faptul că 
mulți dintre cei mai buni oameni 
ai muncii se adresează organiza
țiilor de partid pentru a fi primiți 
in rîndul comuniștilor. In cei doi 
ani care au trecut de la Conferin- , 
ța orășenească din toamna anului 
1961, organizațiile de partid din 
Valea Jiului au devenit mai puter
nice prin primirea în rîndul can- 
didaților și a noilor membri de 
partid a unui mare număr de mi
neri, muncitori, ingineri și inte
lectuali de frunte.

Desfășurindu-și lucrările in preaj
ma noului an, Conferința orășe
nească de partid va da un nou și 
puternic imbold luptei colectivelor 
minelor, întreprinderilor și șantie
relor Văii Jiului, sub conducerea 
organizațiilor de partid, pentru în
deplinirea sarcinilor economice pe i 
anul 1964. Măsurile ce vor fi luate ! 
de Conferința orășenească vor con
tribui la ridicarea continuă a ni
velului muncii de partid în mine; 
și întreprinderi. Ia ridicarea rolu
lui de conducător politic al orga
nizațiilor de partid. Hotărîrea ce 
va fi adoptată de Conferință va 
constitui un însuflețitor program 
de muncă al. comuniștilor, al tu
turor oamenilor muncii din Valea 
Jiului pentru sporirea continuă a 
producției de cărbune cocsificabil

proletari din toate țările, unițl-vă !

prgan ai Comitetului orășenesc P.M.R. Petroșani și ai Sfatului popular orășenesc

Comuniștii — 
exemple personale in muncă

A4îndria
Comunistul Burdea Ni- 

colae, pe care membrii 
de partid din sectorul I 
al minei Lonea l-au ales 
delegat la Conferința o- 
rășenească de partid Pe
troșani, este unul dintre 
cei mai vrednici șefi de 
brigadă de la Cimpa I.

Brigada condusă de 
Burdea Nicolae a trimis 
la lumină în acest an 
2 238 tone cărbune peste 
plan. In felul acesta, la 
19 noiembrie a. c„ briga
da a raportat îndeplini
rea integrală a sarcinilor 
de producție pe 1963.

colectivului
Sporul de producție rea
lizat de brigada lui Bur
dea Nicolae, a avut loc 
exclusiv pe seama creș
terii productivității mun
cii care lună de lună a 
fost depășită cu pînă la 
118 tone cărbune pe post.

La succesele acestui 
colectiv vrednic o con
tribuție de seamă au a- 
dus-o comuniștii Porca 
Ioan, Buda Iosif, Burdea 
Ilie, Lungu Nicolae, 
Curteanu Vasile, Condu- 
rache Mihai și alți mi
neri de frunte crescuți 
și educați de Burdea Ni
colae.

ărnicia minerilor de la Piscu
In perioada care s-a 

scurs din ultima lună a 
anului minerii sectorului 
III Piscu de la Aninoa- 
sa au extras aproape 500 
tone cărbune peste pre
vederile planului. In 
fruntea luptei pentru căr
bune mai mult se situea
ză brigăzile conduse de 
comuniștii Bulgaru Gheor- 
ghe și Schneider Fran- 
cisc, care la un loc au 
dat în luna decembrie 
287 tone de cărbune pes
te plan.

Pe primele locuri ale 
întrecerii se situează și 
brigada comunistului Ca- 
sian Traian, de pe stra
tul III, care în cursul 
lunii decembrie a extras 
186 tone cărbune de ca
litate în afara sarcinilor 
de producție, succes la 
care au contribuit comu
niștii Valea Gavrilă, Fe- 
her Mihăi, Gitej Teodor, 
Chițu Costache, Țoțoi Du
mitru, Tecsa Mihai și 
alți mineri de nădejde.

Evidențîațn urinei
economia noastră națională cu 
cărbune cocsificabil și energetic. 

Conferința orășenească de partid 
va sta în atenția comuniștilor, a 
tuturor oamenilor muncii din Va
lea Jiului, pentru că lucrările ei 
vor contribui Ia generalizarea ex
perienței dobîndite în obținerea a- 
cestor succese, constiuind astfel 
un bogat izvor de învățăminte 
pentru îmbunătățirea muncii de 
viitor, pentru ridicarea la un ni
vel mai înalt a rolului conducător 
al organizațiilor de partid în toate 
domeniile de activitate.

Oamenii muncii din Valea Jiu
lui salută cu însuflețire deschide-

și energetic, pentru îmbunătățirea 
activității pe șantierele de con
strucții, pentru sporirea producției 
șl productivității muncii, pentru 
îmbunătățirea calității și reduce
rea prețului de cost în toate în
treprinderile.

Pe baza măsurilor concrete, ela
borate de Conîerința orășenească, 
oamenii muncii din Valea 
in frunte cu comuniștii, vor 
mai rodnic, mai bine pentru
tuirea luminoaselor sarcini ale de- 
săvirșirii construcției socialiste in 
patria noastră.

Succes deplin lucrărilor Confe
rinței orășenești de partid 1

Jiului, 
munci 
înfăp-

Comitetul
la U.R.U.M.P. a îndru
mat conducerea tehnico- 
administrativă să folo
sească din plin capacită
țile existente de produc
ție. In acest sens s-au 

obținut rezultate pozitive. 
Față de anul trecut, in
dicele de utiliza
re a capacității 
de producție a 
crescut cu 1,62 la 
sută. Această 
creștere s-a rea
lizat pe seama re
partizării mai ju
dicioase a co

de partid de
a

menzilor pe mașini, în- 
lăturîndu-se timpii morți 
la predarea și preluarea 
schimbului, evidențiindu- 
se în această privință 
comuniștii Lazăr Nicolae, 
Măciucă
Stefan, 
Mitrana 
-Svoboda

Florea, Ciobanu 
Sereș Gheorghe, 
Ilie, Deji Mihai.
Adalbert.
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minei Petrila,
IN CLIȘEU: Comunistul Barcsay Eugen taie o 

conductă cu ajutorul unui aparat de sudură cu a- 
cetilenă.

-----------e----------
80 de familii în case noi
Constructorii de la șan

tierul 7 Lupeni dau zor 
pentru a preda în acest 
an pe lingă cele 560 a- 
partamente date în folo
sință încă 80 de aparta
mente. Este vorba de 
blocurile В 2 și В 4, la 
care finisajele interioare 
sînt avansate. Prin pre

darea acestor obiective 
constructorii din Lupeni 
depășesc planul anual la 
predări de apartamente. 
Priii munca plină 
de elan cu care mun
cesc constructorii din 
Lupeni, pînă la sfîrșitul 
anului, alte 80 de familii 
de oameni ai muncii se 
vor muta în case noi,

Ѳ----------------

PRIME DE
cadrul exploatărilorIn 

miniere’ din Valea Jiului 
a început ieri plata pri
melor de vechime pentru 
muncă ireproșabilă. Su
ma totală alocată de stat 
pentru plata primelor de 
vechime pe C.C.V.J. se 
cifrează în acest an la

cu
de

VECHIME
aproape 20 000 000 lei,
I 000 000 lei mai mult 
cît în anul trecut. Mine
lor din Lupeni, Petrila și 
Lonea li s-a alocat, pen
tru plata primelor de ve
chime, suma de aproape
II 000 000 lei.
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Colectivul minei Lupeni, în ziua de 18 decembrie a.c., și-a îndeplinit planul a- 
nual Printre brigăzile care au contribuit la acest succes de seamă se numără și bri
gada comunistului Ghioancă Sabin, care a extras în acest an 11 935 tone de cărbune 
peste sarcinile de plan

IN CLIȘEU: Brigadierul Ghioancă Sabin și patru ortaci do-ai «31,

DRUMUL SPRE ABATAJ
o brigadă întreagă ' admi
răm acest miner , „pripă
șit". Noi am coborît în 
mină mai mult de nevoie 
Ne-a mînat sărăcia și 
foamea. Pe el însă me
seria noastră-1 atrage. 
Singur și-a ales-o. Uite 
ce repede s-a împrietenit 
cu picul. Adio ! De el 
nu se mai desparte. Asta-i 
noua generație. Cînd 
vom sta pe cuptor, tră
ind doar cu amintirea 
minei, el ne va lua lo
cul. Ciocanele noastre, 
cărora le-am dat glas o 
viață întreagă nu vor 
tăcea.

Maistrul încercă să se 
răcorească ștergîndu-și cu 
mîneca cămășii sudoarea 
de pe, frunte. începu să 
simtă oboseala. Nu se a- 
șeză însă. In acele clipe 
nu voia să simtă nimic, 
nu voia să știe nimic. Se 
bucura din adîncul ini
mii că-1 vede teafăr pe 
utemist. Din ochii lui, ca 
și ai minerilor din jur 
se desprinse o notă de 
admirație pentru Andrei. 
Nu se mai sătura pri- 
vindu-L

— Ștram miner va a-

(■Urmare din nr. 4410)

nu se
Ochii-i 

In fata
Andrei

în- 
ve-
lui 
pe

— Am vedenii ? Mi-au 
obosit, oare ochii, scor
monind de atîția amari 
de ani măruntaiele pă- 
mîntului ? Dar nu I Cel 
ce tăia era el. Andrei, 
lunganul cu părul auriu, 
harnic și tăcut la treabă. 
Nu, maistrul 
șela deloc, 
deau bine, 
era aeelași
care de două ceasuri îl 
căuta disperat, prin toa
te fronturile 
Ortacii lui 
supravegheau 
cie, stind în 
la circ. In sufletul mais
trului se încinse o ade

vărată bătălie. Disperarea 
îl îndemna să-1 ia pe u- 
temist la palme. Să-l în
vețe minte pentru tot
deauna. Dar conștiința îi 
sta împotrivă, înaintă un 
pas spre ort. Fila baei, 
ghicindu-i intenția, îi făcu 
semn cu degetul la gură 
să stea liniștit. Părea a 
spune: ,

— Ștaigăre I Să lași 
feciorul în' pace. Nu-1 
stingheri. Nu vezi, noi.

de lucru. 
Fila baci îl 
cu strășni- 

jurul lui ca
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junge — părea a-și spu
ne fiecare.

Apdrei se opri o 
pă din tăiat. Radia 
fericire. In acel - timp
tea fi asemuit cu o stea 
luminînd singură în nop
țile fără lună, atît de 
strălucitoare îi era pri
virea, întreaga-i înfăți
șare. Fără îndoială căr
bunele chiar de la prima 
lor întîlnire îi împrumu
tase din lucirea sa. Abia 
cînd -înfipse din nou cio
canul ’ de abataj în strat 
își"aduse aminte' de to
varășii săi rămași în 
lerie și de maistrul 
Retrăia clipele care 
dat ' această fericire,
văzu fugind din galerie, 
apoi urcind site ■ două 
treptele suitorului; cînd 
ajunse sus, piti lampa 
sub haină și tiptil, tiptil, 
s-a apropiat de frontul 
de cărbune. Deodată, de 
undeva dintr-un colț al 
abatajului, îi tună în 
urechi:

— Ce cauți aiai ? Unde 
ți-e lampa, feciorule ?

VICTOR DELEANU
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(Continuare în pag. 3-a)
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Animatorii mor importante motorii

La 10 decembrie 1962, la termo
centrala Paroșeni a fost turnat pri
mul metru cub de beton Ia fun
dația halelor care aveau să adă
postească noul grup electrogen de 
150 MW, menit să dubleze capaci
tatea acestei mari uzine energe
tice.

Constructorii șantierului și-au a- 
mintii, cu emoție de acest eveni
ment, dar n-au avut timp să-l săr
bătorească. N-au avut, pentru 
fiecare minut cîștigat grăbește 
pariția unui nou și uriaș izvor 
energie care să pulseze milioane
kilowați în rețelele de înaltă ten
siune ce se pierd în aere.

Și totuși, evenimentul 
sărbătorit. Trebuia, pentru că
mai într-un singur an, aici 
înălțat un oolos. Betonul ți 
Iul, sticla ți fermele metalice 
reunit la înălțimi amețitoare. In 
prezent, noile hale apar sub forma 
unui uriaș labirint de schele și 
duete, de cabluri ți utilaje, în 
constructorii și mentorii văd 
musetea noii uzine.

, închiderea" halelor asigură
ditiile pentru ca montarea cazane- 
lor, turbinelor, generatorului și a 
celorlalte agregare să se desfășoa
re rapid.

Animatorii acestei importante 
victorii șînt constructorii comu
niști. La fiecare din cele trei tur
nuri de răcire ale 
construcția a durat 
tractorul comunist
a aflat că la Reșița s-au construit 
turnuri de răcire intr-un timp mai 
scurt, cu ajutorul unor schele mo
bile. S-a interesat de noul procedeu, 
l-a perfecționai și astfel el, împreună 
cu brigada pe care o 
înălțat cel de-al iV-iea 
Cire în numai trei luni,
nomie de material lemnos care se 
ridică la 1 200 m.c.

Venise timpul de ridicare a fer
melor metalice cu o deschidere de 
42 m. la tavanul halei cazanelor. 
Proiectanți; încă nu găsiseră mij
locul de ridicare a acestor ferme.

că 
a- 
de 
de

trebuia 
nu- 
ș-a 

oțe- 
s-au

cînd tovarășul Panamarenco Tudor, 
din activul fără de partid al orga
nizației de bază, a conceput și apli
cat în practică un ingenios funi
cular cu care a executat lucrarea 
intr-un timp record1 Pentru a cîș- 
tiga timp la montarea pereților de 
sticlă ai halei, tovarășul Bogdan 
Alexandru, maistru constructor, se
cretarul organizației de partid de 
pe șantier, a propus ca geamurile 
să fie montate pe sol și ferestrele 
să fie ridicate cu geamuri cu tot. 
Așa s-a și procedat, și din nou cîș- 
tig de timp. In zile, în ore cîștigate 
și-au măsurat rezultatele 
în întrecere multe brigăzi 
tier ului, în frunte cu cele
de comuniștii Stancu loan, Stancu 
Florea, Chițu loan.

In bătălia cu termenele, cu timpii 
de execuție, constructorii obțin vic
torii. La un an de la începerea lu
crărilor, ei au asigurat 95 la sută 
din spațiul necesar pentru montaj. 
Acum montorli noilor agregate tre
buie să-și spună cuvîntul!

obținute 
ale șan- 
conduse
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Eondpc Mihai,

conduce; a 
turn de râ- 
plus о eco-

In fiecare exploatare 
nieră, în fiecare întreprinde
re, pe fiecare șantier de con
strucții din Valea Jiului, oa
menii muncii salută Conferin
ța orășenească de partid, prin 
obținerea unor succese de 
seamă în realizarea sarcini
lor economice. Zilnic noi uni
tăți anunță îndeplinirea pla
nului
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Cu fața spre cele mai importante 
probleme ale producției

anual înainte
noi colective își inten- 
eforturile pentru creș- 
continuă a productivi-

men, 
silică 
terea 
lății muncii, îmbunătățirea ca
lității producției, în vederea 
asigurării condițiilor pentru 
realizarea cu cinste a sarcini
lor planului pe anul 1964.

Insuîlețitorii luptei colecti
velor pentru
tui bogat bilanț de realizări, 
sînt organizațiile noastre de 
partid, minerii și muncitorii 
comuniști.
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Pasionanta întrecere pe anul 
1963 între sectoarele minei Petri- 
la a fost cîștigată de vrednicii mi
neri ai sectorului III. Acești munci
tori entuziaști, în mijlocul cărora 
lucrează numeroși membri și can
didați de partid, au devenit cunos
cut! în întreaga Vale a Jiului pen
tru realizările frumoase dobîndite 
în procesul de producție. In urmă 
cu cîteva zile, s-a sărbătorit aici 
un eveniment deosebit : realizarea 
integrală a sarcinilor de plan pe 
anul 1963.

Acest succes valoros este rodul 
muncii însuflețite, pline de abne
gație a tuturor minerilor, tehnicie
nilor și inginerilor și în primul rind 
a minerilor din brigăzile conduse 
de comuniștii Purda Constantin, 
Bartok Ioșif, Rotaru loan, Jurca 
Ioan, Laszlo Ștefan, care au mili
tat' neobosiți, zi de zi, pentru ca 
planul de producție să fie ritmic 
îndeplinit. Principala grijă a or
ganizației de partid a fost îndrep
tată spre intensificarea muncii po-
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TRADIȚII
noștri, sub 

comunifti- 
de care ei

organizației de bază, tov.
Ioan, de ceilalți membri

N 0 I
Au o intercalate 
groasă de aproa
pe 1 metru, iar 
tovarășul Popes-

tinăr, are mai puțină 
Am o propunere:

bupeni. Acest 
nume amintește 
nu numai de ve
chile tradiții de
luptă ale minerilor 
conducerea partidului 
lor, pentru cuceririle 
se bucură astăzi, ci și de tradiții
noi, de luptă neobosită pentru în- 

g ilorirea patriei noastre socialiste. 
8 Mu. nu este o simplă coincidență 
8 îaptul că chiar In aceste zile din 
8 preațma Conferinței orășenești de 
8 paitid, colectivul acestei mari ex

ploatări carboniiere a anunțat în
deplinirea planului anual. Nu este 
o coincidență, ci rezultatul luptei 
minerilor lupe ne ni pentru înfăp
tuirea sarcinilor pe care Congre
sul al IlI-lea ai partidului ie-a 
pus în fața industriei carbonifere. 
Extragerea celor 50 000 tone de 
cărbune cocsificabil peste plan, 
suma de 3 239 000 lei economisită 
ia prețul de cast, randamentele 
mai mari de cit cele planificate, 
alcătuiesc un buchet de rezulta
te ce încununează in chip minunat 
numeroase fapte de muncă, de 
luptă cu greutățile adincurilor, în 

g care comuniștii au fost și sînt 
§ exemple demne de urmat.

Iată cîteva dintre ele.
Brigadierul comunist

loan, cu 
crări de 
blocul 7. Vn loc de muncă bun, 
unde lucra rodnic și cîștiga peste 
3 500 lei lunar. Intr-o zi, brigadie
rul Demetet a fost oprit de se-
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Demeter 
ortacii săi, executau lu- 
pregătiri pe stratul 18,

creț arul 
Nelega 
ai biroului.

— Pentru o chestiune impor
tantă..

Și această chestiune importan
tă consta In faptul că munca în 
abatajul frontal din panoul I stra
tul 15, unde brigadier era Isai 
Gheorghe mergea slab. Neprice
perea brigadierului, plus unele 
greutăți provocau, lună de lună, 
rămînerea în urmă.

De la primul cuvînt comunistul 
Demeter a înțeles despre ce e 
vorba. Știa că la noul loc de mun
că îl așteaptă greutăți, că va tre
bui să modeleze alți oameni, știa 
că va cîștiga mult mai puțin de 
cit la vechiul său loc de muncă.

Și a plecat în frontalul de pe 
stratul 15, spre a îndepiini misiu
nea încredințată de organizația de 
bază a partidului...

Sau, minerul comunist Dopai 
loan. Acest brigadier, împreună cu 
ortacii lui a făcut din locul lor 
de muncă din sectorul IV A un 
abataj frontal „ca la carte". Ală
turi, un alt abataj frontal unde lu
crurile nu mergeau așa cum tre
buie. Intr-o bună zi, Dobal a fost 
întrebat: ce s-ar putea face ca 
și în frontalul lui Popescu trebu
rile să meargă bine ?

— Acolo e mal greu ca la noi

cu e mai 
experiență, 
merg eu cu toată brigada în aba- 

tovarășul Po
lul să vină Ia

tajui celălalt, și 
pescu, cu ortacii 
noi.

Astfel, incă un frontal a fost 
smuls din rîndul celor rămase în 
urmă...

In a doua jumătate a lunii no
iembrie, cînd sectorul de investiții 
și-a îndeplinit planul anual, orga
nizația de bază de aici a venit 
cu o inițiativă: 5 brigăzi de in
vestiții să plece în sectoarele pro
ductive, să ajute la cărbune. Așa 
au ajuns minerii din brigăzile con
duse de comuniștii 
șr Panțiru Mihai în
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Cu 11 zile mai devreme și-a 
realizat în acest an sarcinile 
de plan pe 1963 colectivul sec
torului П al minei Petrila.

IN CLIȘEU: Comunistul Si
dorov Vasile, secretarul orga
nizației de bază (al doilea din 
stingă) discută cu tov. Nisto- 
reanu Gheorghe, membru în 
birou, ing. Feieș Ludovic, șe- 
lul sectorului, și cu minerul 
Gali Anton noile sarcini ce 
stau in fața sectorului pe a- 
nul 1964.

litico-organizatorice privind mobi
lizarea întregului colectiv la obți
nerea unei producții mari de căr
bune Pentru acest lucru, organiza
ția de bază a repartizat comuniștii 
în locurile cheie aie procesului 
de producție. Dintre cei 154 mem
bri și candidați de partid din sec
tor, majoritatea lucrează în brigă
zile din abataje și de la pregătiri 
și au repartizate sarcini concrete, 
axate pe îndeplinirea principalilor 
indicatori de plan.

Comuniștii din sector se preocu
pă de organizarea regulată a cons
fătuirilor de producție, în care se 
dezbat cele mai importante proble
me. La una din consfătuirile de 
producție, de exemplu, s-a anali
zat felul în care minerii se preo
cupă de calitatea producției. Cu 
acest prilej s-au popularizat meto
dele folosite în alegerea șistului 
vizibil de către minerii din bri
gada comunistului Tereny Ludo
vic. care in tot cursul anului nu 
a avut rebutat nici un vagonet cu 
cărbune pentru șist.

Militînd continuu pentru îndepli
nirea ritmică a planului de produc
ție de către fiecare brigadă, bi
roul organizației de partid ține 
periodic ședințe cu șefii de brigăzi, 
unde analizează mersul produc
ției, îndeamnă comuniștii secto
rului să se situeze la loc de frunte 
în întrecerea pentru mai mult căr
bune, pentru sprijinirea brigăzilor 
rămase în urma. La îndemnul or
ganizației de bază, comunistul 
Băcilă Aurel a preluat condu
cerea unei brigăzi rămase în ur
mă, care în prezent dă rezultate 
bune, iar comunistul Șișu Virgil 
a trecut și el în fruntea unei bri
găzi dintr-un abataj ce obține suc
cese demne de laudă.

Organizația de partid acordă o 
mare atenție mecanizării procesului 
de producție. Desigur ca in aceas
tă privință, o activitate stăruitoare 
desfășoară comunistul Tenczler 
Stefan, șeful sectorului, care de
pune o muncă stăruitoare pentru 
extinderea mecanizării. In 10 aba
taje din sector s-a extins susți
nerea mixtă, la locul de muncă al 
brigăzii lui Kiss Moise s-a introdus 
cje curînd perforajul umed, iar 
la orizontul 12 A, o mașină de 
încărcat steril.

Toate acestea au avut o înrîurire 
pozitivă asupra îmbunătățirii pro
cesului de producție. Din ziua de 
17 decembrie, ziua îndeplinirii sar
cinilor anuale de plan, minerii sec
torului au mai extras încă 2 000 
tone cărbune. Ținînd seama de rea
lizările sporite de plan pe anul 
viitor, colectivul sectorului, în 
frunte cu comuniștii, au luat toate 
măsurile necesare ca planul 'pe 
1964 să fie îndeplinit ritmic. A- 
ceasta este de fapt hotărirea mino
rilor din sectorul III.

Garanția îndeplinirii sarcinilor 
de viitor

n o 
Florea lacob | 

marile ironia- oV 
le de pe stratul III, unde muncesc 8 
mineri harnici. Venind în aceste 
frontale, ei și-au unit forțele 
noii lor ortaci, iar crațerele au 
ceput să se opintească mai 
greu sub povara cărbunelui...

Minerii
negru 
teptai 

'cienii Paroșeniului. Cărbunele lor 
cocsificabil înseamnă fontă, oțel, ‘g 
energie și lumină. Și-n lupta pen
tru acest cărbune, se nasc fapte 
ce formează noua tradiție a Lupe-

I. BRANEA

cu 
în- 
din

pe
de

Lupeniului știu că aurul 
care-t scot la ziuă e aș- 
furnaliști, de energeti-
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Aproape în tot cursul acestui 
an colectivul sectorului V al mi
nei Lonea s-a situat la loc de frun
te în întrecerea pe exploatare. Co
lectivul de aici a realizat cu 31 
de zile mai devreme planul de pro
ducție pe acest an, dînd 7 000 to
ne cărbune peste plan.

Pentru înfăptuirea sarcinilor spo
rite de pian pe anul viitor, orga
nizația de partid a întocmit un 
plan de măsuri politico-organizato- 
rice, cu responsabilități precise pri
vitor la îmbunătățirea muncii po
litice în rîndurile muncitorilor. La 
propunerea biroului organizației de 
bază s-au luat măsuri în vederea 
omogenizării brigăzilor de mineri, 
s-a făcut o repartizare judicioasă a 
efectivului organizației de bază pe 
cele 3 grupe de partid. La indicația 
organizației de bază, conducerea 
sectorului a repartizat pe cei mai 
vrednici maiștri mineri să răspun
dă da activitatea brigăzilor mai

slabe, să Ie ridice la nivelul celor 
evidențiate. Asemenea sarcini au 
primit maiștrii mineri Țif Eugen, 
Borbey Samuilă și David Gheor
ghe.

Pe baza planului de măsuri po- 
litico-organizatorice, biroul organi
zației de bază a convocat o adu
nare generală lărgită, unde pe mar
ginea referatului prezentat de tov. 
ing. Tabacu Mircea, șeful sectoru
lui, s-au dezbătut sarcinile ce re
vin minerilor pentru îmbunătățirea 
calității producției. Ședințe asemă
nătoare au ținut și grupele de 
partid, unde comuniștilor, șefilor 
de brigăzi și de schimb li s-au tra
sat sarcini privitoare la asigura
rea unui control permanent asupra 
calității producției. In următoarele 
zile, pe baza planului întocmit, bi
roul organizației de bază va instrui 
agitatorii cu sarcinile ce revin co
lectivului pe 1964, precum și , cu 
alte problem» legate de bunul mers 
al producției.
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ACTIVITATE CULTURALA BOGATĂ LA CLUBURI

Dki munca de zi cu zi Toate formațiile la lucru
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de conducere
sindicatelor

Consiliul 
al clubului 
din Lupeni se preocupă 
îndeaproape de organi
zarea în mod plăcut și 
util a timpului liber al 
oamenilor 
calitate.

Zilnic, 
bului au 
țiuni

tineri

dens Și

muncii din lo-

elu* 
ac-

in cadrul 
> loc diferite 
educativ-culturale 

la care participă un ша-

re număr de 
vtrstnici.

Repetiții de 
cor, seri și recenzii lite
rare, conferințe, seri de 
odihnă, la care se adaugă 
activitatea cercurilor de 
artă plastică, foto, muzi- 

ușoară etc., 
activitățile 

desfășoară

că 
din
se

fac parte 
zilniee ce 
în club.

Spectacol reușit
Duminică dimineața, pe 

scena Palatului cultural 
din Lupeni, 
artistice ale 
*-au prezentat 
spectatorilor,
Umplut sala, cu 
pertoriu bogat. Corul 
mat din 
fanfara,

formațiile 
clubului 
în

care
un

fața 
au 
re- 

for-
160 persoane, 
orchestra 

muzică ușoară, 
de dansuri și

de 
formația 

soliști vo-

caii au evoluat 
cu repertoriul 
pentru spectacolul pe ca
re ii vor prezenta în 
fața delegaților la Con
ferința orășenească de 
partid Petroșani. Cu a- 
cest repertoriu s-au pre
zentat și în fața unei 

comisii, în cadrul deschi
derii celui de-al Vlî-lea 
concurs 
artistice

pe scenă 
pregătit

Au sosit
...S-au adus 

la bibliotecă, 
tînd tov. Medrea 
Stoica Aurel, 
pamfil, și-au 
Iile preferate 
cat mulțumiți, 
bliotecara nu
o clipă de răgaz. Noi ci
titori apăreau mereu în 
Ușa bibliotecii...

La biblioteca sindicatu
lui C.F.R. Petroșani, unde 
ș-au petrecut cele tela

in lucrare se analizează cîteva 
metode epistemologice generale — 
observația și experimentul — pro
blema abastracției științifice, a ta- 
ducției și deducției, a practicii și 
adevărului. Un capitol întreg tra
tează despre cel mai importam' 
aspect al metodei dialectice - me
toda ridicării de la abstract la con
cret, acordîndu-se o mare atenție 
concretizării acesteia în fizică, chi
mie, biologie.

Analizarea raportului dialectic 
dintre metodologia generală și ще- 
todologiile particulare aie științe
lor este abordată în alte cfteva 
capitole. Un interes deosebit pre
zintă partea în care sînt studiate, 
din punct de vedere filozofic, o se
rie ut metode folosite pe larg in 
cunoașterea științifică contempora- 
nă-istorică, experimentală, mate
matică, axiomatică, statistică, a mo
delării, tipologică. Se analizează, 
de asemenea, raportul dialectic în
tre diferitele metode particulare ale 
științelor,, insistîndu-se asupra dia
lecticii metodelor fizice, chimice și 
biologice în cercetarea biologică 
propriu-Zisă.

Ultima parte’a lucrării analizează 
critic concepțiile filozofice ale neo- 
pozitivișinului, curent filozofic bur- 

demonstrîndu-se amplu carac- 
riguros științific al interpre- 

filozofice marxist-lenirdste.
ansamblul ei, lucrarea relie- 
unitatea dialectică între cu

un colectiv
InstitutuluiBatin Gheorghe, care în 

ultimele luni a citit peste 
20 volume de literatură 
beletristică. La fel ute- 
mistul Crișan Teodor și 
lăcătușul Bpgyo Ludovic.

Alături, în sala de lec
tură, inginerul Stănescu 
Virgil studiază din ope
rele lui Lenin.

In sala alăturată echi
pa de teatru a clubului 
repetă la piesa lui G. 
Dorin „Colecția". regi
zată de muncitorul Lany 
Emeric.

Rodnica activitate des
fășurată în cadrul clu
bului, de echipa de tea
tru, orchestra de estra
dă, echipa de dansuri, 
brigada artistică de agi
tație, de șahiști, atrage 
din zi în zi tot mai mulți 
muncitori mineri în a- 
ceste activități.

CONSTANTIN DANILA 
tehnician 

mina Aninoasa

Timp de cinci luni, 
clubul muncitorilor din 
Aninoasa a fost închis 
pentru renovare. Deschi
derea Iui era așteptată 
cu nerăbdare. Această 
dorință a minerilor a 
fost îndeplinită. Zilele 
trecute li s-a pus la dis
poziție localul în eare 

pot să-și petreacă timpul 
liber în mod plăcut și 
util.

...Vizitatorul este atras 
— în primul rind — de 
melodiile plăcute ale or
chestrei de estradă afla
tă în repetiție. De cu- 
rînd colectivul acestei 
orchestre a fost comple
tat cu noi instrumentiști 
și soliști vocali, printre 
care Krausz Ludovic 

(farmacist), Vîlceaiiu Vic
tor (muncitor).

In noua sală de șah, 
spațioasă și luminoasă 
află mulți spectatori, 
liniște ei urmăresc 
tenție încordată 
partidele ce se 
dispută între cei 
doi Iacob (tată 
și fiu), unul mi
ner, celălalt pen
sionar, între mi
nerii Neagu E- 
mil și Andriș- 
luliu.

O yie animații 
se întîlnește zil
nic și în bibliote
ca clubului. Prin
tre cei prezenti 
se află — ca deo- 
bicei — minerul

ale problemei 
generale a științe- 

dialectic al aces- 
din științele par-

cărții este cdnsa-

Volumul elaborat de
de cercetători al
de filozofie al Academiei R.P.R., 
împreună cu un grup de specialiști 
din diferite domenii ale științelor 
speciale, cuprinde unele dintre as
pectele principale 
metodologiei
lor, a raportului 
teia cu nretodeîe 
ticulare.

Prima parte a
erată evoluției concepțiilor despre 
metor.t: us-â lungul veacurilor. Au
torii scot în evidență legătura or
ganică care a existai, și există 

între dezvoltarea științelor particu
lare, pe de o parte și dezvoltarea 
concepțiilor filozofice despre me 
todă, pe de altă parte. Capitolul 
„Apariția marxismului — o revo
luție în problema metodei științi
fice" este 
generale 
dialectice
concepții filozofice burgheze des
pre metodă.

consacrat caracterizării 
a metodei materialist- 
precum și criticii unor

I. CRIȘAN 
corespondent

ghez, 
terni

cărți noi 
Rind pe

Iulip, 
Danciu

ales căr- 
și au ple- 

Insă bi- 
mai avea

apărute
Cei 684 de 

bibliotecii au 
la începutul aces-
pînă în present

al formațiilor 
de amatori.

acordă o mare

bibliotecă
tate, se 
atenție muncii cu cartea. 
Bibliotecara, tov.
Maria, se îngrijește 
in bibliotecă să fie 
se cu regularitate 
mele cărți 
librării, 
lori ai 
tit, de 
tui an
peste 4000 de cărți.

Popa
ca 

adu- 
ulti-

in 
citi- 

ci-

La I. L L. „6 August" Petroșani
* Mobilă frumoasă 

$1 de bună calitate
La secția mobilă a I.I.L. „6 Au

gust" din Petroșani se acordă o 
atenție deosebită pentru îndeplini 
rea angajamentelor luate in între
cere. Mobila combinată, lustruită,

concasată, astfel ca la sfîrșitul a- 
nului J964 sa se obțină o iresifere 
de 45 la sută față de realizările 
medii ale anului 1963. Se va îmbu
nătăți în mod substanțial și calita
tea producției.

din Petrila este vizitată zilnic de 
constructori, elevi. Ei vin cu plă- 

comoara nesecată a culturii — 
sală spațioasă, confortabilă de lec-

de tip „Nădlag", cea de bucătărie, 
canapele tip „Carpați” precum și 
alte comenzi sînt executate la timp 
și de bună calitate.

Astfel, de la începutul anului 
și pînă în prezent, la această sec
ție s-au executat un număr de 67 
garnituri de mobilă lustruită, 196 
canapele pat, 350 garnituri de bu
cătărie și altele. Sub conducerea 
membrului de partid Popa Petru, 
limplani secției se esc să-și
îndeplinească planul anual înainte 
de termen.

Prin muncă patriotică
In afară de sarcinile de pian 

care au' stat în fața colectivului 
secției de mobilă, s-a reparat prin 
muncă patriotică șopronul pentru 
depozitarea comenzilor. Prin aceas
tă acțiune s-au realizat economii 
In valoare de 4 000 lei. De aseme
nea, s-au confecționat două boxe, 
una pentru vopsele iar alta pentru 
combustibil. Acestea sînt doar cî- 
teva din acțiunile patriotice efec
tuate de acest harnic colectiv.

Angajamente 
mobilizatoare

De curînd, la I.I.L. „6 August" 
Petroșani a avut loc discutarea nou
lui proiect al contractului colectiv 
pe anul 1964. Prezentat în fața 
colectivului întreprinderii, el a fost 
discutat cu atenție ; participanții la 
discuții au venit' cu propuneri va
loroase de îmbunătățire a lui.

Printre obiectivele preconizate 
pentru anul 1964 se numără depă
șirea du 170 000 lei a planului pro
ducției globale, iar la producția 
marfă cu 1 la sută. Se vor da e- 
conomii peste plan în valoare de 
32 000 lei. Pentru valorificarea mai 
intensă a resurselor locale, din ra
za orașului Petroșani, se va spori 
QWHăfrrjfri! prodwUa de piatră

C. IOAN 
corespondent

Biblioteca clubului muncitoresc 
zeci de țineți șl vîrsțnici, mineri, 
cere aici pentru a împrumuta din 
cărțile. Biblioteca dispune de o 
tură unde prietenii cărții își petrec o parte din timpul lor liber.

IN CLIȘEU: Un aspect din sala de lectură a clubului munci
toresc din Petrila,

iează
noașterea particularului, reprezen
tată de diferite științe speciale, si 
cunoașterea generalului, reprezen
tată de filozofia matei ialist-dialec- 
tică, care se realizează în cadrul 
cunoașterii științifice.

Lucrarea, tipărită de Editura A- 
cademiei se adresează atît filozo
filor, cît și cercetătorilor din dife
rite domenii științifice, cadrelor 
didactice și studenților. Ea prezin
tă interes pentru 
de studii teoretice 
blemele filozofice 
turii, precum și 
care se interesează de probleme 
filozofice în general.

(Agerpres)

diferitele cercuri 
care dezbat pro- 
ale științelor na- 
pentru toți acei

DRUMUL SPRE ABATAJ
(Urmare din pag. 1-a)

S-a fîstîcit. A vrut s-o ia la fu
gă. Dar picioarele nu-1 aju
tau. Bătrînul pila baci (căci el 
a fost acela care l-a zărit pe An
drei), negru din creștet pînă-n 
tălpi, mirosi de la o poștă că bă
iatul s-a pierdut. 11 chemă la el 
cu blindețe, dar și plin de curio
zitate.

— Vino, feciorule ! Apropie-te f 
Nu-ți fie frică. Doar nu sîntem 
draci. Vezi, semănăm cu tine. 
Те-a trimis cineva la noi ? Hai 
spune, ai nevoie de ceva ?

Andrei, cu ochii la cărbuni, făcu 
cîțiva pași și se împiedică. Crate
rul așezat pe vatra abatajului, și 
pe care nu-1 observase prin în
tuneric, îi stătea în cale. Ortacii 
lui Fila baci rîseră zdravăn de el. 
Lăsară pentru o clipă lucrul și 
curioși se adunară în jurul lui.

— N-ai venit cumva să furi ? îl 
iscodi unul dintre ei.

— Nu ! Sînt utemist.
— Dacă utemiștii nu fură, a- 

tunci de ce umbli pe întuneric, se 
repezi altul la el.

— Vreau să mă fac miner, răs
punse Andrei, scăpînd fără să 
vrea lampa aprinsă de sub haina 
salopetei.

— Atunci hai, viteazule, și taie 
cu noi, îl luă în zeflemea un ortac 
înfigînd ciocanul pneumatic în 
strat. Cînd apăsă pe cocoș și ae
rul puse pistonul în mișcare, în 
urechile lui Andrei se opri ace
lași răpăit sacadat de „mitralie
ră" pe care-1 auzea doar ca ecoul 
colindînd pe galeria de sub aba
taj. cît era șutul de mare. Acum 
vedea cu ochii lui „mitraliera’1 
cUm mușcă lacomă din strat.

Andrei sta în fața picului: nu 
se mai satura prîvindu-1. "Nici nu

bănuia că mîinile sale lungi în
cepură să se miște. Pe nesimțite, își 
rășchira picioarele să aibă po
ziția celui care tăia cărbune
le din strat. Minerii uitară de 
plan. Tăcuți, urmăreau flăcăul 
pripășit din întîmplare în abatajul 
lor. Fără să știe că fiecare mișcare 
a lui e observată, Andrei continuă 
să lucreze cu oehii și mîinile Iui 
mari. Stîrni admirația lor. Hotă- 
rîră să-l nună la încercare.

— Ești utemist, ai spus ? ii în
trebară ii in nou.

— Sînt I
— Ești fricos 7
— Nu I
— Ai văzut cum se taie cărbu

nii 7
- Am văzut.

— Și-ți place 7
— Mult de tot...
— Atunci na, pune mfna pe pic. 

Și dacă-mi rupi o căciulă de căr
bune, ai să ajungi miner bun! îi 
spuse cel ce tăiase pînă atunci, 
întinzîndu-i în batjocură casca 
pînă sub strat. Andrei . л ir-
cul. Dar nu se dădu bătut. Făcu 
un pas înainte. Era pasul 
care avea să-i deschidă dru
mul în viață, sau drumul înapoi 
spre sat. Nu! Pentru nimic în lu
me nu va da înapoi. Cîte necazuri 
nu înfruntase el în cele 18 primă
veri trăite. De copil a fost argat 
la chiaburi. A mustit a bălegar și 
l-au supt păduchii. A fost hamal 
prin gări 1 tăiat lemne hi nugus- 
torii din sat. Așa a crescut.

Mai făcu un pas. întinse mina 
spre ciocanul de abataj, 11 prin
se. Fierul rece îi dădu fiori. Cu 
gîndul la viața lui își spuse:

— Trebuie să răzbesc. Și ridică 
ciocanul. Cînd apăsă pe cocoș și 
picul începu să muște din cărbune 
si Simți < nouălea cei. .

...Și asta topea acum și supă
rarea maistrului, Tțftusj pentru că-1 
puse pe jar, părintește i-ar fi tras 
utemistului o chelfăneală zdravă
nă.

Fila baci îl luă de braț pe mais
trul Ilie și se trase cu el în um
bra armăturilor din abataj. Crate
rul porni. De după arma
turi două perechi, de ochi, o- 
bișnuiți să despice întunericul, 
priveau „aurul" negru, stecurîn- 
du-se în valuri, aidoma unor șerpi 
..eastîmpărați, atrași de o muzică 
duioasă. Bătrlnii și-au încrucișat 
privirile. Zîmbeau. Fila baci sparse 
gheața povestind maistrului cum a 
ajuns utemistul in abatajul lor.

— II iau la mine — spuse în 
cele din urmă Fila baci, maistru
lui.

— Ia-1, Ioane! Nu-s contra.
— Am să fac din el un miner 

a-ntîia.
— Iese feciorul, nici o grijă. Dar 

să ști iii nu ' trebuie iertat pentru 
trăznaia făcută.

— Nu! Și eu zic că nu. Mina-1 
mină și nu te iartă dacă nu ști 
s-o strunești...

— Dacă i s-ar fi intîmplat ceva, 
puteri să cobor în șut eu nu mai 
aveam...

— Așa-î ! îl aprobă Fila baci. 
Pînă ce află toate năravurile mi
nei, trebuie ținuți în frîu pruncii.

..Andrei se auzi strigat. își dă-
du seama că uneori fericirea trece
repede, că lot ce visate și
făurise în cele ' două ore,
do cînd ortacii Lut Fila baci

, lăsaseră să laie cu picul 
cărbuni, nu era altceva decît un 
șubred castel clădit pe nisip. Se 
cutremură la gîndul că va da cu 
ochii de. maistrul. De bună seamă, 
ii cășunase o grijă pe cît de niare 
pe atlt de nemeritată. Andrei apă
sa îndîrjit picul în cărbune. Și nu
mai după aceea se întoarse cu fata 
spre locul de unde fusese strigat, 
încremeni. Maistrul Ilie Mineu era 
chiar acolo, Simți în tot trupul 
privirea-i aspră, cu care-1 pironea. 
Rușinat plecă capul în vatra aba
le jului

— Bine, feciorule. mă pui pe 
goană 7 îmi tulburi liniștea ? Așa 
face un utemist 7 Și eu mad am 
încredere în voii — îl luă mais
trul la rost.

■— la uită-te în ochii mei, se 
răsti la el și șeful de brigadă. Da
că te mai porți așa, iți rup urechi
le. Aici îi mină, nu-i maidan pentru 
mînji nărăvași ca line. Asta să 
ți-o bagi bine în cap. auzi ?

Dar numai glasul li era aspru, 
©chii lui Fila baci erau senini și-i 
zîmbeau dîndu-i curaj. Andrei își 
reveni șl răspunse cu glas sonor i

— Da, am auzit!
— Musa-i să-i ceri scuze stai- 

gărului. Chiar acum în fața noas
tră, arătînd cu mina spre întrea
ga brigadă. Și... să-i spui că de la 
întîi se scapă de tine. Vii la noi în 
brigadă.

...Andrei se renegi la maistrul 
Ilie. II cuprinse în brațele lui ca 
de urs și-i sărută obrajii încă în- 
berbinlati o« aiernalură. Ce n-ar 
fi vrut să-i spună. Dar emoția, bu
curia stîrnită de hotărîrea lui Fi
la baci, nu-1 lăsară să-și verse 
tot focul. Inima de fier a mais
trului, trecută prin atîtea încer
cări aspre, s-a uruiat. L-a îmbrăți
șat la rîndu-i ca un adevărat pă
ții»*.

— (Sfîtșit).
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BOGOTA 20 (Agerpres).

' Guvernul. Columbiei a hotărît 
să trimită în diferite regiuni ale 
tării mai ales în Departamentul 
Tolima un mare număr de unități 
ale forțelor armate.

După cum relatează din Bogo
ta corespondentul agenției Prensa 
Latina, această măsură este de
terminată de activizarea luptei 

partizanilor, ale căror detașamente 
sînt formate în special din țărani.

In regiunile în care acționează 
detașamentele de partizani au fost 
trimise de asemenea, formații de 
avioane și elicoptere ale forțelor 
militare armate columbiene. Po
liția efectuează în orașe și loca
lități razii pentru a aresta per
soanele „suspecte".

Hotărîri ale Senatului 
american

; WASHINGTON 20 (Agerpres).
După cum relatează agențiile de 

presă. Senatul S.U.A. a respins la 
19 decembrie o hotărîre a Cămerei 
Reprezentanților cu privire la in
terzicerea participării guvernului la 
creditarea și finanțarea comerțului 
S.U.A, cu țările socialiste.

In mesajul președintelui Johnson, 
dat1 citire înaintea votului în a- 
ceastă problemă, se sublinia că 
S.U.A. sînt interesate în dezvol
tarea comerțului.

Senatul a respins, de asemenea, 
hotărîrea Camerei Reprezentanților 
de a reduce fondurile cerute de 
guvern pentru programul de ajutor 
acordat țărilor străine Senatul a 
aprobat un proiect de lege care 
prevede ca suma pentru finanțarea 
acestui program să fie stabilită la 
3 272 500 000 dolari.

La Frankfurt pe Main a început procesul 
unor foști SS-iști

BONN 20 (Agerpres).
La 20 decembrie a început la 

Frankfurt pe Main procesul inten
tat unui număr de 22 de foști SS- 
iști, acuzați de complicitate în uci
derea a 4 milioane de oameni în 
lagărul de concentrare de la Aus
chwitz (Osweczin din Polonia). Pro
cesul celor 22 de acuzați — foști 
membri ai gărzii de la Auschwitz, 
doctori și funcționari — este cel 
mai mare proces care a avut loc 
vreodată în Germania occidentală.

Din cei 22 de acuzați, doar 9 
sînt arestați.

După cum se știe, comandanții 
lagărului, Rudolf Hoess și Arthur 
Liebenhenschel, au fost judecați și 
condamnați la spînzurătoare în a- 
nul 1947 de către autoritățile po
loneze. Ultimul comandant al la
gărului, Richard Baer, a murit la

———©----------

Dezbateri în Camera Comunelor
LONDRA 20 (Agerpres).
In cadrul dezbaterilor care au 

avut loc la 19 decembrie în Camera 
Comunelor, opoziția laburistă a su
pus criticii poziția guvernului în 
problema livrărilor de armament 
către guvernul rasist din Republica 
Sud-Africană. Gordon Walker pur
tător de cuvînt pentru problemele 
externe al fracțiunii parlamentare 
laburiste, a cerut primului ministru 
Douglas Ноше să arate ce schim
bări au intervenit în politica gu
vernului în această problemă în 
urma rezoluției Consiliului de Se-

SITUAȚIA
LONDRA 20 (Agerpres).
Luînd cuvîntul la o conferință 

de presă, organizată la Londra, M. 
Basendwa, reprezentant al sindica
telor din Aden și unul din liderii 
Partidului Socialist Popular a de
clarat că în urma atentatului din 
1-0 decembrie de la aeroportul din 
Aden, mai bine de 500 de persoane 
au fost arestate sau expulzate. El 
a condamnat apoi tratamentul inu
man la care sînt supuși arest'ații. 
In ciuda represiunilor, a spus Ba
sendwa, Partidul Socialist Popu
lar va continua să denunțe aceste 
violențe și să lupte pentru dobîn- 
direa deplinei independențe. „Res
pingem orice acord care ar putea 
fi încheiat' între reprezentanții

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

Zăpadă și ploi torențiale în Europa 
și Africa de nord

PARIS 20 (Agerpres).
In întreaga Europă, precum și în 

Africa de nord continuă să cadă 
zăpadă și ploi torențiale. In ulti
mele 48 de ore temperatura a scă
zut simțitor în majoritatea țărilor 
vest-europene. In regiunile din nord- 
estul Italiei temperatura -a scăzut 
sub minus 21 grade, în timp ce în re
giunea Mării Adriatice a bîntuit o 
puternică furtună în tot cursul zi
lei de joi.

In Austria recordul în ce privește 
temperaturile scăzute a fost înre-

—----------- o-------------

Încep audierile în cazul lui Ruby
DALLAS 20 (Agerpres).
La 23 decembrie urmează să în

ceapă audierile în cazul lui Jack 
Ruby, asasinul lui Lee Oswald, în 
cursul cărora, după cum relatează 
France Presse, avocații lui Ruby 
vor pleda pentru punerea în liber
tate provizorie a clientului lor. O 
agenție particulară, „Sam Bloom 
public relations agency" a fost în-

7 iunie 1962 în închisoarea din 
Frankfurt pe Main, în timp ce aș
tepta să fie judecat.

Actualul proces a fost pregătit' 
încă din cursul anului 1958, cînd 
un ziarist din Frankfurt pe Main, 
Thomas Knielka, a obținut o se
rie de documente de la un cetățean 
polonez, care le găsise în anul 
1945 pe o stradă din Wroclaw, în 
timp ce trupele naziste erau în re* 
tragere. Aceste documente cuprind 
dovezi incontestabile despre orori
le petrecute la Auschwitz. Knielka 
le-a predat procurorului general 
din Frankfurt pe Main. Fritz Bauer, 
care a început cercetările. In cursul 
celor cinci ani cît au durat investi
gațiile acestuia, au fost interogate 
peste 1 300 de persoane alcătuin- 
du-se un act' de acuzare care con
ține 17 000 de pagini bătute la ma
șină. •-----  

curitate al O.N.U. din 4 decembrie 
care a chemat toate țările să înce
teze livrările de armament către 
R.SA.

Douglas Home a confirmat că li
vrările de armament în Republica 
Sud-Africană continuă, afirmînd din 
nou că armamentul pus la dispozi
ția lui Verwoerd nu poate fi folo
sit pentru promovarea politicii de 
apartheid. El a declarat, de exem
plu, că elicopterele pe pare Anglia 
le livrează Republicii Sud-Africane 
sînt' destinate exclusiv pentru apă
rarea acestei țări.

DEN ADEN
așa-zisei Federații a arabiei de 
Sud și guvernul britanic cu privi
re la viitorul Adenului, deoarece 
miniștrii federației nu-i reprezintă 
decît pe emiri, șeici și sultani și 
nicidecum poporul", a subliniat 
Basendwa.

El a anunțat, de asemenea, că 
în cursul săptămînii viitoare la 
Aden urmează să sosească o comi
sie parlamentară britanică care, la 
cererea sindicatelor, va efectua o 
anchetă asupra situației din acest 
teritoriu.

Citind surse bine informate, a- 
genția France Presse anunță că tra
tativele cu privire la viitorul A- 
denului vor avea loc la începutul 
lunii ianuarie.

gistrat în regiunea Zeltweg, unde 
termometrul a înregistrat minus 28 
grade, iar stratul de zăpadă a atins 
40—60 cm. In sudul Europei, în 
Spania și Portugalia după zăpadă 
au urmat puternice ploi torențiale, 
care au provocat inundații. Valea 
fluviului Tajo (Spania) este inun
dată de trei săptămîni. Se semna
lează importante pagube materia
le. Numeroase localități din Spania 
și Portugalia sînt izolate din cauza 
inundațiilor.

sărcinată cu pregătirile materiale 
necesare audierilor. Agenția a ho
tărît să interzică accesul fotogra
filor și reporterilor de la radio și 
televiziune la aceste audieri.

France Presse arată că agenția 
Sam Bloom este o întreprindere 
de publicitate printre ai cărei 
clienți se numără diferite între
prinderi și firme comerciale „dor
nice în special să apere reputația 
orașului Dallas".

Hotărîrea de a însărcina această 
agenție cu pregătirea audierilor și 
procesului lui Jack Ruby a stîrnit 
proteste, Clayton Fowler, președin
tele baroului avocaților din Dallas, 
a declarat că această hotărîre, lua
tă cu aprobarea judecătorului Joe 
Brown, care va conduce audierile, 
nu este admisibilă deoarece o a- 
genție particulară nu poate decide 
asupra acreditării ziariștilor la pro
ces.

CIUDAD DE MEXICO. La Confe
rința națională a Federației munci
torilor din industria electrică, Ra
fael Galvan, secretarul general al 
Federației, care este totodată secre
tar general al Confederației națio
nale a muncitorilor din Mexic, a 
declarat că „fără naționalizarea pe
trolului Mexicul modern nu ar fi 
putut fi conceput". El a adăugat 
că „numai prin naționalizarea in
dustriilor de bază. Mexicul va pu
tea să exploateze în mod rațional 
resursele sale naturale".

BONN. Comitetul de conducere 
al Partidului social-democrat din 
Germania a hotărît — potrivit a- 
gen/iei France Presse — ca la 15-16 
lebruarie 1964 să lie convocat un 
congres extraordinar al Partidului 
social-democrat. Pe ordinea de ‘zi 
a Congresului va iigura un singur 
punct: alegerea noului președinte 
al Partidului social-democrat din 
Germania, iuncția rămasă vacantă 
In urma încetării din viată a iui 
Erich Ollenhauer.

Aniversarea Frontului national
de eiiberare din
SAIGON 20 (Agerpres).
La 20 decembrie s-au împlinit 

trei ani de la înființarea Frontului 
național de eliberare din Vietnamul 
de sud. In această zi din inițiativa 
Consiliului Mondial al Păcii se 
sărbătorește Ziua Internațională de 
solidaritate cu luptătorii pentru pace 
și cu poporul eroic al Vietnamului 
de sud.

Frontul național de eliberare din 
Vietnamul de sud reunește peste 
20 de organizații, printre care parti
dele politice Partidul radical socia
list, Partidul liber-democrat, Parti
dul popular revoluționar din Viet
nam. Din el fac parte, de aseme
nea, diferite organizații de masă 
civile, militare de tineret, religioa
se și altele.

Intr-o declarație dată publicității 
recent. Frontul național de elibe
rare din Vietnamul de sud a for
mulat condițiile pentru reglemen
tarea situației din această țară, 
printre care traducerea în viață 
a unei adevărate democrații și asi
gurarea prin lege a libertății conș-

—----------- 0-------------

Demisia ministrului de finanțe al Braziliei
RIO DE JANEIRO 20 (Agerpres)
După cum anunță agenția France 

Presse, Carvalho Pinto, ministrul 
de finanțe al Braziliei, și-a prezen
tat demisia președintelui Republicii, 
Joao Goulart.

Potrivit agenției, Pinto, fost gu
vernator al statului Sao Paulo, se 
bucura de încrederea „nu numai 
a patronatului brazilian, dar și a 
creditorilor străini ai Braziliei".

Acțiuni represive
SANTO DOMINGO 20 (Ager

pres).
Mii de studenți dominicani au 

organizat la 19 decembrie o de
monstrație de doliu pe străzile ora
șului Santiago în legătură cu moar
tea lui Rafael Minaya Fernandez, 
care făcea parte din unitățile de 
partizani antiguvernamentali diu 
regiunea muntoasă a Republicii 
Dominicane. Fernandez a fost ucis 
în cursul bombardamentelor efec
tuate de aviația guvernamentală a- 
supra zonelor unde acționează par
tizanii.

BAGDAD. Intr-un interviu acor
dat reprezentantului ziarului egip
tean „Al Gumhuria", guvernatorul 
militar general al Irakului, Rașid 
Mosleh, a recunoscut că Garda na
țională a săvîrșit în Irak crime re
voltătoare cu îngăduința unor li
deri ai partidului Baas. Torturile 
cumplite și asasinatele comise de 
membrii ei au provocat indignarea 
tuturor păturilor populației.

CARAC1. Generalul Maxwell Tay
lor, președintele Comitetului mixt 
al șefilor de stat major al S.U.A. 
a început azi dimineață, seria în- 
tîlnirilor cu președintele Pakista
nului, Ayub Khan, și cu comandan
tul șei a! tortelor armate ale Pa
kistanului.

Potrivit agenției Associated Press, 
convorbirile lui Taylor la Caraci 
urmăresc reducerea încordării exis
tente In prezent în relațiile S.U.A. 
ca Pakistanul,

DAKAR. La Dakar, s-a deschis 
conferința țărilor riverane ale rîu-

Vietnamul de sud
ființei, presei, asigurarea de garan
ții sindicatelor și partidelor, liber
tate de deplasare, organizarea de 
alegeri generale libere și crearea 
unui guvern de coaliție națională 
care să promoveze o politică de 
neutralitate. Totodată, în declara
ție se arată că lovitura de stai 
de la 1 noiembrie la Saigon nu 
a făcut altceva decît să înlocuias
că la conducere o serie de persoa
ne cu altele care duc aceeași po
litică antipopulară și că poporul 
sud—vietnamez va continua lupta 
pînă va obține dreptul de a-și re
zolva singur problemele sale.

Cu prilejul acestei aniversări, 
președintele Federației Sindicale 
Mondiale, Renato Bitossi, a dat 
publicității o declarație în care se 
arată că succesele poporului sud- 
vietnamez în lupta pentru inde
pendență și unificarea țării vor 
contribui ia întărirea păcii. „Oame
nii muncii din întreaga lume, se 
arată în declarație, sprijină întru 
totul lupta poporului sud-vietnd- 
mez pentru independență".

Cercurile de stingă, de la labu
riști pînă la comuniști, menționea
ză France Presse, cer cu insisten
ță înlocuirea lui Pinto prin Leonel 
Brizzola, lider al Partidului laburist 
și cunoscut adept al unei politici 
de scoatere a economiei naționale 
de sub dependența monopolurilor 
străine.

în R. Dominicană
Acțiunile represive ale guvernu

lui continuă. Aviația bombardează 
fără discriminare diferite zone din 
țară unde bănuiește că s-ar găsi 
partizani. La Santo Domingo au 
fost arestate numeroase persoane. 
La Loma del Loro, în regiunea ră
săriteană a țării, s-a produs o cioc
nire între trupele guvernamentale 
și detașamente de partizani. Pe 
străzile capitalei automobile ale 
forțelor armate au fost atacate cu 
bombe.

lui Senegal, la care participă ex- 
perți din Guineea, Mali, Maurita
nia și Senegal, pentru a discuta 
metodele privind exploatarea în 
comun a apelor acestui rîu. Confe
rința are loc după ce, la Bamako 
a fost semnat un acord între Mali, 
Guineea, Senegal și Mauritania, pri
vind exploatarea în comun a ape« 
.or riulut Senegal.

LONDRA. Ministerul Muncii al 
Marii Britanii a dat publicității uti 
raport în care arată că în Juna 
decembrie numărul șomerilor pe în
treaga Anglie s-a citrat la 459 787 
de persoane.

ACRA. Ziarul „Ghanian Times" 
relatează că ministrul informațiilor 
și radiodifuziunii al Ghanei, A 
Jnkumsah a întreprins recent o an
chetă prin librăriile din Accra pen
tru a se convinge de calitatea litera
turii pe care acestea o pun la dis
poziția cititorilor. Cu prilejul aces
tei anchete, ministrul a confiscat 
numeroase cărți CU conținut antî- 
atfrican precum și o serie de cârti 
pornografice. _ .. f
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