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Sprijinim cu toata hotârlrca politica dc pace 
a partidului guvernului nostru

Adunarea oamenilor muncii de la mina și preparația Lupeni
De obicei singuratică, curtea 

minei Lupeni se animă dintr-oda- 
tă atunci cînd sosește vremea 
schimburilor. Intîi curtea minei e 
Inundată de minerii care intră-n 
șut, pregătiți pentru bătălia din a- 
dîncuri cu cărbunele. Apoi iarăși 
liniște, ca nu după mult timp curtea 
minei să se anime din nou : ies „la 
Ziuă" cei care au lucrat pînă a- 
tunci în abataje și galerii.

Acest spectacol se petrece de trei 
ort pe zi: o dată cu primele sem
ne ale dimineții, la amiază și sea
ra. A.ceeași imagine o avem în fa
ța ochilor și acum : minerii se 
pregăteau să intre în șut. Potrivit 

• unui vechi obicei mineresc își în
cercau lămpile și apoi se opreau 
în fața unei tribune improvizate 
chiar lingă gura minei. Minerilor 
li se alăturau mecanicii, lăcătușii e- 
lectricienii de la atelierul de grup, 
veneau muncitorii de la uzina de 
preparare, iar cînd la tribună au 
urcat tovarășii Carpen loan, mem- 
bru^-t comitetului de partid al 
minei, Ledrer Iosif, șeful exploa
tării, Ardeleanu Victor, șeful pre- 
parației Lupeni și alți mineri și 
muncitori, deasupra mulțimii se aș
ternu liniștea.

— Tovarăși, a spus secretarul 
sindicatului minei Lupeni, tovară
șul Ardeleanu Augustin, ne-ат a- 
dunat astăzi aici, noi muncitorii de
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? Colectivul de muncitori al sec- 
$ torului I.L.L. Aninoasa obține 
n succese însemnate în muncă. De 
o la începutul acestui an șî pînă în 
£ prezent el a reușit să-și îndepli- 
o nească lună de lună sarcinile de 
q plan. Pe lingă faptul că s-au ob

ținut realizări de seamă pe linia 
îndeplinirii și depășirii planului, 
lucrările executate de către echi- 
pelfaie zidari, zugravi și dulgheri, 
sînt de bună calitate, bucurindu-se 
de aprecierea oamenilor muncii 
din localitate. De remaxeat 
îndeosebi este calitatea lucrărilor 
de zugrăvire interioară și exterioa- 

_ ră a școlii de 7 ani din Iscroni, 
§ precum și zugrăvirea interioară a 
<J școlii elementare din Aninoasa. 

z 0 Cadrele didactice, oamenii muncii.
§ care au vizitat școlile respective 
2 au apreciat munca echipelor de 
? zidari și zugravi care a schimbat 
g înfățișarea acestor edificii.
g In activitatea sa zilnică harni- 
g cui colectiv al sectorului desfășoa- 
§ ti o susținută muncă și în pri- 
g viața obținerii de cit mai multe 
g economii. La începutul acestui an, 
g muncitorii sectorului I.L.L. Ani- 
g noasa s-au angajat să realizeze e- 
g conomii în valoare de 10.000 lei. 
g Acest angajament a fost îndepli- 
g nit. Muncitorii de aici, în frunte 
g cu comuniștii, au dat dovadă de 
g hărnicie. Prin economisirea de 
g material lemnos, cărămidă, nisip, 
8 var și alte materiale angajamen- 
8 tul anual privind economiile a 
8 fost depășit cu 25 la sută. Numai 
8 în luna trecută, de pildă, prin a- 
8 plicarea unui regim strict de eco- 
8 nomii de materiale, colectivul 
8 sectorului a reușit să obțină eco- 
8 nomii care se ridică la suma de 
8 13.513 lei.
g La realizările obținute au con- 
g tribuit în mod deosebit echipele 
8 de zidari conduse de tovarășii 

Ч.8 Pagneger Gheorghe, secretarul or- 
'^-'ganizației de bază U.T.M., Fritz 
g Adaqi și alții care lunar își de- 
8 pășesc sarcinile de plan cu 15— 
8 30 la sută, iar lucrările executa- 
I te de ei sînt de bună calitate.
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la mina și preparația Lupeni, pen
tru a ne exprima gîndurile in le
gătură cu activitatea desfășurată 
la actuala sesiune a Adunării Ge
nerale a O.N.U. de delegația țării 
noastre condusă de cel mai bun 
fiu al poporului romîn. tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej. In legă
tură cu aceasta dau cuvîntul tov. 
Ledrer losif, șeful exploatării. .

Velek Ion, Biro Gheorghe, Stoi
ca Ion, Lucacs Andrei și atîția all 
mineri citiseră în ziare sau ascul
taseră cu interes la radio cuvin 
tarea tovarășului Gheorghe Gheoi- 
gbiu-Dej rostită de la tribuna A- 
dunării Generale a O.N.U. Cuvin
tele rostite de solul poporului ro
mîn izvorau parcă din inimile lor, 
din hotârîrea lor fermă de a lup
ta, alături de întregul nostru po
por, de popoarele celorlalte țări 
socialiste în frunte cu fftlniunea 
Sovietică, pentru progresul omeni
rii, pentru înlăturarea pericolului 
unui nou • război. In inima munte
lui ei dau bătălia pentru înflorirea 
patriei noastre socialiste, smulgînd 
adîncurilor bogăția cărbunelui coc
sificabil. Ne construim prin mun
că fericirea, viitorul, și în această 
operă pacea ne este necesară ca 
aerul. Dînd glas acestor nobile riă- 
zuinți ale poporului nostru, tova
rășul Gheorghe Gbeorghiu-Dej a 
propus Adunării Generale a 
O.N.U. să . înscrie pe ordinea de 
Zi măsuri care se referă la îmbu
nătățirea relațiilor 
între state europene 
sociale diferite, spre 
lume zone ale unei

ale înțelegerii și colaborării strîn- 
se între popoare în spiritul coe
xistenței pașnice. A cucerit de ase
menea inimile tuturor oamenilor 
cinstiți propunerea șefului dele
gației tării noastre la O.N.U. pri
vind măsuri pentru promovarea în 
r'tndul tineretului lumii a ideilor 
păcii, respectului reciproc și înțe
legerii între popoare. Propuneri iz- 
vorîle dintr-o înaltă grijă pentru 
pacea, progresul și viitorul ome
nirii, propuneri care fac să crească 
prestigiul internațional al patriei 
noastre. Exponent strălucit al vo
inței poporului nostru, delegația 
Romtniei Populare la O.N.U. sus
ține cu fermitate propunerile isto
rice făcute de delegația sovietică
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(Continuare în pas. 3-a)

de vecinătate 
cu arînduiri 

a se crea în 
păci trainice.

« « • « • ♦ ♦ ♦
Odată cu creșterea capacî-1 

tații de producție a mașinilor J 
de filaj nr. 7 și 10 de la Fila- j 
tura Lupeni a crescut și nu- • 

mărul fruntașilor în întrecerea j 
pe profesii. j

Filatorul Drăghici Constan- * 
tin ’ lucrează la una din ma- î 
•șinjle cu capacitatea de pro- j 
diicție dublată și, cum era dej 
așteptat, este undi din preten- 1 
rlb'rifii la fifb.l1 Яа лаі mai bun j

• 
j 
! 
I ♦ 
1 
♦

î diicție dublată și, cum era dej 
j așteptat, este u
♦ deriții la titlul de cel mai bun 
! filator.
j IN CLIȘEU : Filatorul Dră-
♦ ghici Constantin ^dreapta) cu
♦♦ mărind procesul de transfor-
♦*

maistrul Deatcu Gheorghe ur-

mare a viscozei în fir. !
-Șt

Vie activitate
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In anul care a trecut clubul 
muncitoresc din Lupeni я avut 
o activitate artistică bogată. Zil
nic oameni ai muncii din Lu- 
pem vin aici în orele lor die o- 
dihnă pentru a-și petrece în mod 
plăcut și instructiv timpul li
ber. Mulți din aceștia s-au în
scris în cercurile care funcțio
nează în cadrul clubului.

La cercul de artă plastică
Unul din cercurile cu cele mai 

bune rezultate este cel de artă 
plastică. Numai în acest cerc ac
tivează 80 de persoane dintre 
care majoritatea tineri mineri 
sau fii de mineri; Zecile de ex
poziții organizate de membrii 
cercului cu ocazia diferitelor 
manifestări sau concursuri în 
localități ca: Sinaia. Hunedoa
ra, Petroșani, Lupeni și în alte 
orașe, oglindesc pe deplin acti
vitatea acestui cerc. In lucră
rile expuse artiștii amatori au 
oglindit marile transformări ca
re au avut loc în anii puterii

in acțiunea pentru introducerea tehnicii noi la minele Văii 
Jiului se pune un mare accent pe folosirea tumbelor metalice 
la susținerea abatajelor, care înlocuind stivele de lemn asigură 
reducerea consumului specific de lemn și o mai bună dirijare a 
coperișuluî. La U.R.U.M.P. este în curs de confecționare un în-1 
semnat lot de asemenea tumbe. IN GLIȘEU: Tinerii 
Liviu și Presecan loan verificînd postamentul unei tumbe 
pentru abataje.

DumonU 
metalice

4*

Din experiența colectivelor fruntașe

Pentru fiecare post prestat 
tot mai mult cărbune extras

...La gura 
abatajul 3 
cîte o linie cu creta pe o tablă 
confecționată dintr-o itignă -ve
che însemnînd vagonetele încăr
cate. Este evidența noastră de 
întrecere între schimburi, ne spu
ne cu mîndrie șeful brigăzii de 
aici, comunistul Hrițcan Vasile. 
Brigada noastră, continuă el. a 
hotărît să dea die fiecare post 
prestat cîte cel puțin 8 vagonete 
de cărbune. La alte abataje, la 
Ștefan Niculae, la Mischie Ghe
orghe, Cîrciumaru Victor eviden
ța se ține așa după cum cred 
oamenii. La toți însă este co
mună hotărîrea de 
pentru fiecare post prestat tot 
mai mult cărbune cocsificabil- 
Aceeași hotărîre o vezi pe fețele 
maiștrilor, ale muncitorilor din 
transport. în măsurile aplicate 
de mineri

La mina Uricani, căci 
ea este vorba, creșterea 
nuă a productivității 
preocupă întregul colectiv 
nei. Și minerii uricăneni 
ce se lăuda. Cîteva date 
concludente : Dacă în prima lună 
a anului productivitatea pe mi
nă era în medie de 1.160 tone

rostogolului de la 
vagonetarul trage

a extrage

despre 
conti- 

muncii 
âl mi
au cu 

sînt

în cadrul clubului din Lupeni
populare în Valea Jiului în viața 
minerilor. Multe din aceste lu
crări au fost apreciate la 
rite expoziții organizate de 
noastră și peste graniță.

dife- 
țara

In alte cercuri
O activitate rodnică se _ 

fășoară și în celelalte cercuri și 
formații artistice din cadrul clu
bului cum sînt: literar, filatelic, 
foto-amatori, balet pentru copii, 
de dansuri, fanfară, orchestră 
semisimfonică, teatru în limba 
romînă și limba maghiară etc.

Aceste cercuri și formații ar
tistice au atras un mare număr 
de tineri și vîrstnici, dornici de 
a desfășura o cît mai frumoasă 
activitate cultural-artistică. Re
zultatele nu s-au lăsat aștepta
te. La recentul concurs cultural- 
sportiv aL tineretului faza raio- 

. nală, formația, de dansuri, fan
fara și orchestra semisimfonică 
au ocupat locul I. Pentru pre- 

' zentarea artistică și cu un Bogat 
conținut de idtei, formațiilor ar

des-

tistice din Lupeni li s-au atri
buit de multe ori premii și men
țiuni.' Acestea nu au constituit 
pentru artiștii amatori din Lu
peni motive de automulțumire cî 
un imbold pentru activitatea lor 
viitoare Recent, în cadrul clu
bului ș-a deschis un nou cerc — 
de muzică, iar pe viitor se pre
conizează ca în funcție de spa
țiu să se deschidă o școală 
dans pentru începători.

de

Noi artiști amatori
In aceste zile, la club se pre

zintă zilnic tineri pentru a se 
înscrie în cercurile ce funcțio
nează pe lingă club.

Astfel, la cercul de foto-ama
tori s-au înscris peste 20 de ti
neri. Pentru eî în acest an va 

funcționa un laborator înzestrat 
cu cele necesare. Foto-amatorilbr

A. MICA 
corespondent

pe post, după o jumătate de an 
ea a sporit la peste 1,260 tone 
pe post, iar acum se menține în 
jurul a 1,180 tone pe post. Curba 
creșterii productivității medii la 
Uricani-are în a doua jumătate a 
anului o ușoară’ descreștere, a- 
parentă doar, deoarece în octom
brie la Uricani planul zilnic de 
extracție este cu aproape 300 
tone mai mar^ ca în ianuarie, în 
condițiile unui efectiv rămas a- 
proape constant. Secretul succe
sului constă într-o mai bună or
ganizare a muncii în abataje, a 
transporturilor (care a făcut 
scadă efectivul 
crească numărul 
rect productive) 
aplicarea strictă 
tehnico-organizatorice 
zuite și cu efect.

Așa df exemplu, în 
acestui an la sectorul 
(șef toy. ing. Zăvoianu Nicolae) 
conducerea tehnică a organizat 
în așa fel munca brigăzilor din 
abataje îneît o seamă de abataje 
s-au aflat în plin întotdeauna, 
asigurînd astfel satisfacerea și 
depășirea sarcinilor de plan. De 
altfel aceșț sector a extras pînă 
acum mai bine de 6000 tone de 
cărbune cocsificabil peste planul 
anual la zi. Tot aici s-a concen
trat la două orizonturi (640 șf 
670) transportul la abataje, cu
plările la puț fiind deservite.de 
o singură echipă de cuplători pe 
schimb. - La rampele puțului de 
extracție au fost montate ‘ troliî

- reversibile pentru manevra pli
nelor și goalelor. Cu ajutorul 
școlii miniere de calificare la a-' 
bataje se preconizează, ca în cu- 
rînd să fie 
servire cu 
(crațeriștii

; lăcătuși de
In luna septembrie (pe primele 

două decadie N. A.) la Uricani 
a existat următoarea relație pri
vind productivitatea muncii: în 
cărbune randamentul realizat 
era de 3,662 tone pe post, în sub
teran 
mină 
fiind 
țit’or 
justă 
ductive cu cele de regie, o folo
sire rațională și completă a a- 
cestor posturi.

Și totuși, cu toate rezultatele
G. D.

să 
să 

di-
în

de regie, 
posturilor 

și mai ales 
a unor măsuri 

bine ch.ib-

tot cursul 
I al minei

dat* muncitori de de- 
calificare complexă 

să fie și electricieni1, 
revizie etc.).

de 1,672 tone/post, iar pe 
de 1,258 tone/posf, planul 
la toate cele trei faze sîm-’ 
depășit. Aceasta denotă o 
corelație a posturilor pro-

(Continuare în pag. 3-a) (Continuare în pag. 3-a)
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j Mașini moderne do spălare | 

; în mediu dens f
• în dezvoltarea și modernizarea « 
î industriei de preparare a cărbu- * 
t nelui, cele mai adecvate sînt pro- ț 
î cedeele bazate pe spălarea în me- ♦
• diu dens. Limita superioară a gr a-
< ntălnfifii tintviriif* ferea сьМлгал •

* 
î

î

i 
î A' 
4 i♦ ♦

» nulației potrivite pentru spălarea
♦ în mediu dens este de circa 500 
J mm. Din punct de vedere tebnic 
J se pot spăla și bulgări de cărbune 
, mai mari, evident în detrimentul 
t uniformității calității. în R. P. Un- 
I gară se folosesc mai multe tipuri 
? de aparate de spălat în mediu 
‘ dens. Așa sînt de pildă instalații-
• le de spălare cu cutie înebi-
* să, cu roata elevatoare paletată.
* Cea mai modernă instalație este
* aceea bazată pe un aparat cu cutie
J închisă la care produsul greu este î 
î scos printr-o roată paletată în po- 
t Ziția oblică, montată oblic sub ins- 
î talație. Produsul ușor iese prin 
« scurgerea de preaplin, în timp ce
♦ un mecanism cu brațe în consolă 
j montat pe un cilindru rotativ con- 
I tribuie la evacuarea materialelor. 
J Instalația aceasta este foarte puțin 
J expusă uzurii.
«

I prin metoda de coagulare

î

î1
I
î
4
î

Folosirea mașinilor de havat la înaintări 
în cărbune

Pentru executarea lucrărilor 
de pregătire a abatajelor — în 
special preabataje — s-a propus 
o nouă metodă care permite să 
se realizeze înaintări rapide, fo
losind haveze normale. Mașina 
de havat așezată pe o sanie, poa
te fi trasă cu ajutorul unui tro
liu pneumatic pe măsură ce fron
tul înaintează, împreună cu un 
sistem de transportoare. Brațul 
havezei execută, după necesitate, 
unul sau maî multe făgașe, cre- 
înd astfel suprafețe libere favo-

rabile pentru pușcarea ulterioa
ră. Pe haveză se poate așeza 
și un perforator cu suport, ast
fel că se poate perfora odată cu 
havarea. In 6 ore se pot realiza 
două atacuri de cîte 3 m. fieca
re, excavîndu-se circa 20 m. c. 
galerie. Avantajul metodei con
stă în posibilitatea de a încărca 
și transporta materialul extras 
în mod mecanizat și în posibili
tățile de adaptare Ia condiții di
ferite de înaintare.

Factori 
care trebuiede 

să se țină seamă 
la introducerea tehnicii noi

ii

Transportorul cu
Transportorul cu radete tip 

KSR-1 este destinat transportu
lui cărbunelui în abatajele fron
tale din stratele de cărbune cu o 
grosime de la 0,9 m. în sus, 

permițînd așezarea și deplasarea 
mașinii de havat sau combinei 
pe rama transportorului. Fiind 
prevăzut cu 1—4 motoare elec
trice de acționare, transportorul 
KSR-1 are un debit de 100— 
250 t/h. pentru o lungime de

raclele KSR-1
100-300 m. Transportorul este în
zestrat cu cuplaje hidraulice, car 
re asigură micșorarea eforturilor 
mecanice în lanțurile cu raclate 
șî oprirea motoarelor electrice 
în cazul supraîncărcării trans
portorului. Productivitatea trans
portorului KSR-1 este de 2—3 
ori1 mai mare decît a tipurilor 
mai vechi die transportoare; nu 
se mai produce ruperea lanțu
rilor, protejate de cuplajele hi
draulice.

In cursul anilor viitori la> ex
ploatările miniere dini Valea Jiu
lui tehnica nouă își vai spune
cu tărie cuvîntul in creșterea
masivă ai extracției de cărbune. 
Așa cum prevede planul de mă
suri al C.C.V.J. in perioada
1961 — 1965 ia exploatări: vor fi 

experimentate o seamă de mașini 
și utilaje miniere de mare ca

pacitate, vor fi substanțial îmbu
nătățite metodele de exploatare.

Această puternică afirmare a 
tehnicii noi, ridică in fața teh
nicienilor și inginerilor, pe lin
gă multe probleme de ordin teh
nic și o seamă de probleme de 
organizare, de pregătire.

interveni pentru reducerea lui. 
Numai cunoscînd costul unei lu
crări miniere executate cu o ma
șină nouă, fată de altă lucrare, 
se poate aprecia eficacitatea eco
nomică și deci extinderea folosi
rii utilajului sau metodei respec
tive.

Calificare și documentare 
Ia nivelul tehnicii noi

Planul pentru introducerea teh
nicii noi la minele Văii Jiului 
arată clar că în anii viitori vor 
funcționa Ia exploatări o seamă 
de utilaje noi ca, haveze de tipul 
KMP-3, pluguri de 

UVK-2 șî Peissenberg, 
DSS Eickhoff, mașini 
cat GNL-30 M, PM-2, 
UKE-03 etc. Folosirea deplină a 
acestor utilaje moderne ridică în 
fața tuturor colectivelor proble
ma de mare importanță a asi
gurării cadrelor calificate la ni
velul cerut de aceste mași$t®tno- 
deme.

Școlile miniere de calificare 
au asigurat pînă acum necesarul 
de cadre pentru exploatările mi
niere la nivelul tehnicii actuale. 
In condițiile, tehnicii viitoare, ni
velul acesta nu mai corespunde. 
Mașinile și utilajele modeme cer 
din partea minerilor care vor 
lucra cu ele cunoștințe noi și a- 
profundate asupra funcționării 
lor. Această pregătire de cadre 
calificate trebuie începută înră 
de pe acum, pentru ca în anul 
viitor cînd vor fi introduse mul
te mașini noi, să existe la ex
ploatări cadre bine calificate, 
care să poată lucra cu noile ma
șini din plin. Se cunoaște expe
riența dobîndită cu experimen
tarea combinei PK-3 la Lupenf 
care a trebuit să stea la supra
față timp îndelungat din lipsa 

■ unor oameni care să-i cunoască 
tainele. Organele competente de 
la combinat și de la exploatări 
au datoria ca încă de pe .pcutn 
să ia măsurile necesare pentru 
recrutarea cadrelor care vor mî- 
nui tehnica nouă.

Promovarea progresului teh
nic cere de asemenea îmbunătă
țirea documentării tehnice a In
ginerilor și maiștrilor mineri. 
Printr-o тай bună șî rațională 
organizare a muncii In cadrul 
sectoarelor, inginerii și tehnicie
nii pot și trebuie să devină con
ducători pricepuți, la curent cu 
ultimele realizări în tehnica mi
nieră mondială. Trebuie părăsită 
pentru totdeauna „ștăigăreala“ 
care se mai practică la unde 
sectoare miniere. La combinat 
trebuie făcut în așa fel ca înce- 
pînd cu anul 1961 să apară re
gulat caietul informativ-docu- 
mentar care să ajungă Ia toți 

tehnicienii șî inginerii mineri.
țng. GH. DUMITRESCU
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cărbune 
combine 

de încăr- 
MPT-1E,

Aspectul economic 
al experimentărilor
La exploatările Văii Jiului se 

aplică pe scară largă susținerea 
modernă în abataje și galerii, 
se încarcă cu diferite mașini de 
încărcat, se aplică metode mo
deme de extracție. In afară de 
eficacitatea economică a acestor 
măsuri, calculată teoretic la a- 
plicarea lor, o urmărire conti
nuă, practică a acestei eficaci
tăți pe faze de lucrări nu s-a 
făcut încă. Urmărirea eficacită
ții pe faze, introdusă cu titlul 
de încercare acum cîteva luni, 
a scos la iveală o seamă de lip 
suri care vor trebui lichidate. 
Contabilii exploatărilor urmăresc 
insuficient de atent eficacitatea 
economică a metodelor tehnice 
noi. Pe alocuri se manifestă de
zinteres pentru contarea cheltu
ielilor pe faze de lucrări. Așa 
se explică de ce un metru de ga
lerie armată metalic prezintă la 
exploatări o mare variație a pre
țului de cost.

Or, în condițiile prevăzute 
pentru anțj viitori situația a- 
ceasta nu se mai poate tolera. 
Este absolut necesar să se cu
noască eficacitatea economică a 
unei experimentări nu numai 
teoretic, la începutul ei, ci și pe 
tot timpul experimentării pentru 
a se ajunge la concluzii concrete 
șl depline. Trebuie ajuns acolo 
ca fiecare inginer și tehnician 
să cunoască prețul de cost al 
lucrărilor pe care le execută și 
le coordonează, pentru a putea

• t

Depunerea suspensiilor

Decantarea apelor de șlam are 
ț o importanță mare în cadrul ciclu- 
J lui închis de recirculate a apelor 
• în instalațiile de preparare. Com- 

}’ parîndu-se rezultatele încercărilor 
făcute cu diverse tipuri de coagu- 

♦ Isnți, se constată că pentru sus- 
» pensiile argiloase cu un conținut 
* de fază solidă de 300 g/litru, coa- 
j galantul cel mai ef icace este po- 
♦ liacrilamida, puțind astfel fi fo- 
* losită pentru decantarea la exploa- 
î tarea hidraulică a cărbunelui. Pen- 
J tru decantarea șlamurilor de flota- 
»fie se recomandă polimeri sinte- 
»tici de tipul poliacrilamidei. A- ♦ 
î cela și coagulant poate fi folosit și j 
J pentru decantarea apelor de eva- , 
♦ cuare de la instalațiile de briche- J 
î tare a cărbunelui brun, care con- ♦ 
J țin 25—30 g. substanță solidă la * 
' 1 litru de apă.

glii
mF
с -4

f *■’
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Lucrînd cu o 
mașină de încăr
cat cărbunele de 
tipul GNI.—30
M, brigada con
dusă de Sas Teo
dor de la sectorul 
I Aninoasa obține 
o productivitate 
care depășește 7 
tone de cărbune 
pe post. In clișeul 
nostru, șeful bri
găzii too. Sas 
Teodor a fost sur
prins în timp cec 
supraveghea mer
sul mașinii de în
cărcat la săparea 
unui preabataj. La 
Aninoasa se obiș
nuiește a se spune 
că la brigada a- 
ueștui miner, lopa
ta a devenit un 
obiect nefolositor.

I
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O NOUĂ METODĂ DE EXPLOATARE

ABATAJ CAMERĂ. CU SUSȚINERE METALICĂ 
SI ÎNCĂRCARE MECANICĂ

operația cea mai grea în minerit este încărcarea 
a sterilului. Pentru a lichida acest neajuns, con- 
Conferlnței raionale de partid s-a trecut de citva 

încărcat cărbune

In prezent 
cărbunelui saiu 
form hotăririlor 
timp la experimentarea mașinilor sovietice de 
G.N.L.-30M. Rezultatele bune obținute la Aninoasa au dus la lăr
girea experimentării unui lot de asemenea mașini la mina Pe
trila. Pentru ca mașinile să fie cît mai bine utilizate, aici s-a 
conceput și se află in experimentare o originală metodă de aba
tere în abataje cameră 
rea mecanică. Prezentăm

In blocul 2, stratul 3 
mina Petrila se prezintă 
culcuș și coperiș normal. Abata
jele nr. 3 vest și 4 vest exploa
tează cărbunele în felii orizon
tale descendente, folosind susți
nere cu lemn de molid și trans
portul cu cratere TP-1. Rezul
tatele economice obținute pînă 
acum au constat în realizarea 
unei productivități medii de 6,210 
tone pe post, consum de explo
ziv 0,171 kg./tonă și de lemn cir
ca 40 m. С./1000 tone de cărbu
ne. In această zonă se experi
mentează în prezent noua meto
dă concepută după soluția dată 
de tov. ing. P. Roman, director 
tehnic al C.C.V.J.

In culcușul stratului la 6 me-

folosind susținerea metalică 
mai jos această metodă

de Ia
cu un

și încărca-

doi suitori 
exploatare,

tri distanță se sapă 
între orizonturile de 
la distantă de 43—100 m. unul 
de altul. Profilul suitorilor este 
ales în funcție de gabaritul ma
șinii GNL-30M. Din acești sui
tori se sapă apoi preabatajele 
transversale susținute în inele 
Т.Н. Avansarea în preabataje se 
face cu exploziv. Intr-unui din 
abataje se încarcă mecanic cu 
mașina GNL-30M, iar în celă
lalt manual. Din preabataje se 
pornește apoi camera î-a unde 
se lucrează tot cu pușca re și în
cărcare mecanică. Pentru eva
cuarea cărbunelui se folosește o 
garnitură de 2 transportoare 
SKR-11 (unul în preabataj, altul 
în cameră). Transportorul din

cameră se lungește pe măsura a- 
vansării frontului în urma mași
nii. Susținerea camerei se face 
pe o porțiune de circa 6—8 m 
de la preabataj cu leqin de mo
lid, în rest folosindu-se stîlpî 
metalici GHH de 2,7 m. înălțime 
și grinzi metalice sau din funii 
de oțel. In timpul cît avansează 
camera, în preabatajul al doi
lea se sapă O/ nișă cu profil de 
abataj pe 4 m. adîncime care va 
servi apoi pentru atacarea ca
merei II. In această cameră ma
șina avansează în sens contrar 
avansării din camera I-a, încăr
carea cărbunelui făcîndu-se late
ral pe transportorul rămas în ca
mera I care apoi se scurtează 
odată cu avansarea frontului 
spre înapoi. După o avansare de 
circa 15 m. în camera II-a se 
răpesc stîlpii camerei 1 și ai por
țiunii de preabataj și se prăbu
șește. Acest dute-vino al mași
nii se face pînă la epuizarea fe
lie? Cărbunele de pe culcuș se 
extrage prin lucrul cu ciocanul 
de abataj. Stîlpii răpiți într-o 
cameră se folosesc la celelalte.

Metoda preconizează ea bura- 
jul găurilor să se execute cu 
nisip, folosind pentru aceasta 
dispozitivul Kotta. Sînt de ase
menea necesare transportoare 
S.K.R.-ll cu mers reversibil. 
Pentru a se putea ușura încăr
carea, mașina G.N.L.-30M a fost 
modificată în sensul ca banda 
de deversare să se poată roti de 
la 0—80 grade.

Avantajul acestei metode con
stă în faptul că asigură în per
manență două căi de acces li
bere (cele două transversale) a- 
sigurînd astfel un aeraj bun. 
Productivitatea muncii crește de 
asemenea mult. Pentru varianta 
Г-а (cu suitori plasați Ia 43—50 
in. distanță unul de altul) se 
prevede un randament mediu de 
circa 7,2 tone cărbune pe post, 
iar pentru cazul plasării suito
rilor la 100 m. distanță, randa
mentul mediu este de 6,9—7,0 
tone pe post. In același timp 

consumul de lemn scade la circa 
9,6—12,9 m.c./1000 tone cărbu
ne. Viteza de avansare, datorită 
folosirii continue a mașinilor 
GNL-30M. crește în proporții 
mari, pînă la circa 100 m./lună. 
La conceperea acestei metode, 
și-au dat concursul o seamă de 
ingineri de la Petrila în frunte 
cu tov. Nicorici Nicolae, șeful 
minei.

Telecomanda 
extracției cu colivii

Pentru telecomanda mașinilor de 
extracție cu colivie au fost cons
truite și aplicate dispozitive mo
derne ca : dispozitiv pentru încăr
carea cu aer comprimat, a frtnei 
de siguranță ; aparat pentru teleco
manda frînei de lucru ; dispozitiv 
pentru transmiterea la distantă a 
indicațiilor manometrului; stație 
generală de telecomandă a mașinii 
de extracție și a mecanismelor 
principale ale schimbării de vago- 
nete goale și pline; stația pentru 
comanda la distanță a motoarelor 
auxiliare; tablou general de tele
comandă și indicator electric de 
adîncime, care este montat în ca
bina dispecerului alături de tablou 
general.
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nului, va duce la un spor consi
derabil al productivității medii 
pe mină. Apoi, trebuie ca toate 
abatajele minei să fie mecanizate 
(la abatajul Tui Mischie Gheor- 
ghe, de exemplu, se poate monta 
un crafer), să fie extinsă la toa
te galeriile în sapă susținerea 
cu fier sau cu bolțari, să fie ex
tinsă mica mecanizare, mai ales 
în domeniul transportului sub
teran.

Iată, așadar o seamă de rezer
ve interne care printr-o folosire 
mai atentă pot aduce colectivu
lui' de la Uricani sporuri sub- 

., stanțiale la productivitatea mun
cii. Minerii uricăneni pot extra
ge pentru fiecare post prestat 
tot mai mult cărbune cocsifica- 
bil. Au pentru aceasta condiții 
și posibilități suficiente!

jutor miner, Mircea Anghel, lă
cătuș la O.C.M.M.

La cercul de artă plastică do
ritorii vor putea studia pictura 
și arta grafică. Printre amatori 
la acest cerc se numără Boldor 
Vasile, lăcătuș la mină, ing. 
Huszti Ștefan, muncitorii de Ia 
O.C.M.M. Mălinaș Iulian și Bog
dan Augustin.

șantierul vor trebui să ia mă
suri pentru a înzestra această 
lucrare cu utilajele necesare, în 
bună stare de funcționare.

Sînt datoare să sprijine mun- 
ca constructorilor de aici și or
ganele raionale P.T.T.R. care 
nefiind trase la răspundere de 
organele regionale tărăgănează 
mutarea unui stîlp de telegraf 
aflat pe traseul noii linii ferate 
a șantierului.

Munca constructorilor pe acest 
șantier s-ar putea desfășura mai 
bine diacă aici viața de partid 
ar fi la înălțime. Este neexplica
bil faptul că nici1 pînă acum nu 
s-au luat de către Comitetul o- 
rășenesc de partid Vulcan mă
suri pentru constituirea unei or
ganizații de bază pe șantier.

Șantierul noii uzine de pre
parare este un important obiec
tiv prevăzut în directivele Con
gresului al Ill-lea al partidului. 
De aceea soluționarea probleme
lor sale trebuie să constituie o 
preocupare de seamă a întreprin
derilor care asigură nevoile ac
tuale ale șantierului și a benefi
ciarului. Constructorilor de aici 
să le fie acordat sprijinul mate
rial necesar I

MIHAI ȘTEFAN 
GH. DUMITRESCU

Adunările generale — mijloc «portant 
de educare a membrilor de partid (-Urmare din pag. l-a)
Adunările generale ale orga

nizațiilor de bază ale partidului 
constituie un mijloc important 
de educare partinică a membri
lor și candidaților de partid. In 
adunările generale se dezbat 
cele mai importante probleme le
gate de înfăptuirea politicii și 
hotărîrilor partidului și guver
nului, se iau măsuri pentru în
deplinirea sarcinilor ce stau în 
fața întreprinderii sau institu
ției în cadrul căreia organizația 
de bază își desfășoară activita
tea.

Pentru ca adunările . generale 
ale organizațiilor de bază să-și 
atingă scopul, ele trebuie să fie 
temeinic pregătite. Ținerea cu re
gularitate a adunărilor generale 
și pregătirea lor temeinică este 
una din sarcinile principale ce 
revin birourilor organizațiilor de 
bază.

La pregătirea unei adlunări 
generale biroul trebuie să se în
grijească de alegerea problemei 
ce va fi dezbătută, de întocmi
rea din timp a referatului, a pro
iectului de hotărîre, anunțarea 
ordinei de zi, pentru ca membrii 
și candidații de partid să se 
poată pregăti spre a purta dis
cuții pe marginea referatului 
prezentat.

La mina Lonea marea majori
tate a birourilor organizațiilor 
de bază muncesc bine în ce pri
vește pregătirea și ținerea cu 
regularitate a adunărilor gene
rale. Birourile organizațiilor de 
bază nr. 1. 2. 6, 8 și altele se 
străduiesc să pună în discuția 
romuniștilor probleme actuale. 
In adunările generale ale aces
tor organizații de bază iau cu- 
vîntul un mare număr de to
varăși.

Trebuie arătat însă că în acti
vitatea unor birouri ale organi
zațiilor de bază de la mina lo
nea se mai manifestă și unele 
lipsuri privind pregătirea și des
fășurarea adunărilor generale de 
partid. Sînt cazuri cînd! ordinea 
de zi stabilită în planurile de 
muncă nu se respectă. De multe 
ori ordinea de zi se rezumă la 
primirea de noi membri șl can
didați de partid. Fără să se ne
glijeze primirea în partid, este 
necesar ca in adunările generale 
să se analizeze probleme ale ac
tivității economice sau ale mun
cii politice de masă. Sînt cazuri 
cî£J*nu se întocmesc la timp re
feratele ce urmează să fie dez
bătute în adunări. Acest neajuns 
se observă mai mult la unii șefi 
de sectoare atunci cînd se anali
zează activitatea economică. Așa 
s-a întîmplat în ziua de 12 sep
tembrie Cînd organizația de bază

Șantierului

De cîteva luni un nou șantier 
vine să întregească aspectul in
dustrial al Văii Jiului. Potrivit 
directivelor celui de-al Hl-lea 
Congres al partidului în Valea 
Jiului se va construi © mare u- 
zină de preparare a cărbunelui,., 
uzină modernă care va spăla 
încă în 1963 circa 1.000.000 tone 
de cărbune cocsificabil.

In munca lor, constructorii de 
aici se luptă cu o seamă de greu
tăți, inerente începutului. Iată 
una din acestea, cea mai dificilă :

Pentru a pregăti terenul vii
toarei uzine, constructorii taie o 
nouă albie corectoare a apelor 
Jiului, pe o distanță de cîțiva 
kilometri. Pentru această lucra
re, de mare amploare, construc
torii au nevoie de mari cantități 
de piatră pentru pereierea malu. 
rilor (zidirea lor). In acest scop 
ei au încheiat un contract cu 
întreprinderea de industrie loca
lă „6 August" care s-a obligat 
să furnizeze piatra necesară ex
trasă din cariere locale. Piatra 
livrată pînă acum (peste 1500 
tone), pe lîngă că este scumpă 
nu corespunde întrutotul cerin
țelor impuse de condițiile în ca- 

din sectorul IV trebuia să ana
lizeze în adunare generală felul 
cum conducerea sectorului se 
preocupă de realizarea angaja
mentului luat de sector în pro 
blema realizării de economii. Din 
cauză că referatul nu a fost pre
gătit, în adunarea generală s-a 
discutat despre alte probleme.

O slabă preocupare în ceea ce 
privește pregătirea și desfășura
rea în bune condițiuni a adu
nărilor generale dovedește în ul- 
tîmul timp biroul organizație» 
de bază nr. 3. In luna septem
brie, de pildă, adunarea generală 
a organizației de bază a fost a- 
inînată de două ort pe motivul 
că șeful de sector, tov. Damian 
Fronin, nu a .pregătit referatul 
cerut de biroul organizației de 
bază pentru a-I prezenta în a- 
dunare. Cînd unii membri ai co
mitetului de partid s-au intere
sat de referat, Ing. Damian a 
încercat să ascundă lipsa lui de 
răsnundere, spunînd că referatul 
a fost predat biroului organiza
ției de bază, fapt ce n-a fost a- 
devărat. In acest feî, analiza u- 
neia din cele mai importante pro
bleme din sector, anume situa
ția brigăzilor sub plan, a fost 
întîrziată.

In sectorul III al minei Lonea 
majoritatea brigăzilor productive 
-ămîn sub plan mai ales din 
cauză că în ultimul timp disci
plina ur cadrul sectorului lasă 
foarte mult de dorit, lucru ce 
iace ca sectorul III* 1 să nu-și în
deplinească sarcinile de plan. 
Indisciplina din sector, ce se re
simte și în rîndul cadrelor me
dii tehnice pornește chiar de la 
conducerea sectorului. Pen’ru re
medierea acestei deficiențe or
ganizația de partid din sector a 
făcut prea puțin. Nu a tras la 
răspundere pe tov. Ing. Damian 
Fronin, care el însuși nu con
stituie exemplu pentru subal
ternii săi.

Pentru îmbunătățirea activită
ții organizației de bază din sec
torul ІП, comitetul de partid al 
minei Lonea trebuie să acorde 
mai mult ajutor biroului acestei 
organizații de bază.

Pregătirea temeinică a adună
rilor generale, buna lor desfă
șurare trebuie să stea în centrul 
atenției tuturor organizațiilor de 
bază. îmbunătățirea pregătirii 
și desfășurării adunărilor gene
rale constituie un important mij
loc de ridicare a activității or
ganizațiilor de bază la nivelul 
sarcinilor puse de cel de-al III- 
lea Congres al partidului.

TRAIAN DOBR1CAN 
activist de partid

noii uzine de 
tot sprijinul! 
re piatra va sta în albia Jiului, 
ea prezintă o silabă rezistență, 
fisuri, are componenți minerolc- 
gici improprii pentru a rezista 
la acțiunile destructive ale în
ghețului și dezghețului, acidității 
apei Jiului. Faptul acesta face 
ca o mare cantitate de piatră 
livrată să nu poată fi folosită la 
pereierea malurilor." Furnizorul 
cunoaște prea bine această si
tuație. Cariera dfe unde se scoate 
piatra (dacă se poate numi ca
rieră, culegerea blocurilor de 
piatră desprinse de vreme din 
masivul muntos) nu dispune nici 
de cea mai mică mecanizare, nu 
va putea fi folosită în timpul 
iernii.

Sînt de asemenea vinovați 
pentru situația în care se află 
acum șantierul și tovarășii din 
conducerea sa (inginer șef Io- 
nescu Mircea) precum și cei de 
la Direcția de investiții (director 
tov. ing. Tamaș Horațiu) ca be
neficiari, care au încheiat con
tractul de livrare a pietrei fără 
a avea în prealabil buletinele de 
analiză, fără a vedea la fața lo
cului condițiile de extragere a 
pietrei. Despre disputa dintre

Sprijinim cu toată hotărîrea 
politica de pace 

a partidului și guvernului nostru
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in frunte cu tovarășul N. S. Hruș- 
ciov. Rezolvarea problemei dezar
mării generale și complete, lichi
darea odiosului sistem colonial, 
propunerile legate de rolul orga
nului executiv al O.N.U. sînt pro
bleme pe care le ridică istoria, și 
care trebuie rezolvate. Delegația 
țării noastre la O.N.U. sprijină cu 
botărîre aceste propuneri, aducînd 
astfel o înaltă contribuție la rezol
varea celor mai importante pro
bleme internaționale, la zădărni
cirea manevrelor cercurilor impe
rialiste, exponente ale războiului 
rece, care fac tot ce le stă în pu
tință pentru a zădărnici lupta po
poarelor pentru pace, progres și 
libertate.

— Stntem pe deplin convinși — 
a arătat în încheierea expunerii 
sale tovarășul Ledrer losif — că 
prin eforturile tuturor popoarelor 
iubitoare de pace, planurile nebu
nești ale imperialiștilor de dezlăn
țuire a unui nou război vor fi ză
dărnicite și se va ajunge la victo-

Pentru fiecare post prestat — 
tot mai mult cărbune extras

(Urmare din pag. l-a)

frumoase obținute în acest an la 
Uricani, minerii de aici nu se de
clară satisfăcuți. La mină există 
rezerve interne destule care să 
le facă munca mereu mai rod
nică. In primul rînd trebuie ară
tat că una din rezerve o consti
tuie îmbunătățirea muncii la sec
torul II al minei (șef tov. ing. 
Marta Vasile) care de cîteva luni 
rămîne sistematic sub plan. 
Cauza trebuie căutată în defec
tuoasa organizare a muncii în 
acest sector, în preocuparea in
suficientă pentru nevoile brigă
zilor din partea conducerii sec
torului. Ridicarea acestui colec
tiv (cu multe brigăzi harnice 
dar neajutorate îndeajuns I) la 
nivelul îndeplinirii ritmice a pla

---- ---------o-------------

№ iillillale In [HhI [lubilai lin Lăpeni
(Urmare din pag. l-a)

li se vor preda lecții teoretice 
și lucrări practice în laborator.

Și la cercul de muzică s-au 
înscris mulți tineri. Aici se vor 
preda lecții de pian, acordeon, 
vioară etc. In curînd la acest 
cerc vor putea fi văzuți Cinciu 
lorgu, miner, Preda Vasile, a-

preparare

șantierul uzinei de preparare și 
întreprinderea „6 August'1 au 
știut și tovarășii de la Sfatul 
popular raional care în loc să ia 
măsuri de reglementare au pre
ferat să adopte o poziție pasivă.

Problema livrării pietrei nece
sare lucrărilor șantierului în 
cantitățile, granulația și calita
tea corespunzătoare trebuie ur
gent rezolvată. întreprinderea „6 
August14 va trebui să stabileas
că măsuri concrete pentru a 
livra piatra în blocuri mari fără 
fisuri și în cantități îndestulătoa
re, eventual’ exploatînd o altă ca
rieră decît cea în funcțiune. Di
recția de investiții trebuie să ia 
măsuri ca pentru acest șantier 
să fie repartizat ca observator 
un inginer bine pregătit, capabil.

Lucrările pe șantierul uzinei se 
desfășoară în ritm necorespun
zător și datorită faptului că în
zestrarea tehnică de care dispun 
constructorii nu este nici pe de
parte cea necesară. Multe din 
utilajele grele sînt vechi, repa
rate de multe ori din care cauză 
defectele mecanice se țin lanț. 
Organele competente de la 
T.C.M.M. București care conduc 

toria cauzei păcii în întreaga lu
me.

Au vorbit apoi tovarășii Feher 
V asile, brigadier în sectorul l A, 
Sibișan Vasile, muncitor fruntaș de 
la preparație, Kiraly Zoltan, con
tabil și dlți vorbitori, care prin 
cuvinte simple, dar izvorîte din in- 
mă, și-au exprimat botărîrea fer
mă de a susține prin muncă entu
ziastă pentru înflorirea și întări
rea patriei activitatea nobilă des
fășurată de delegația țării noastre 
la O.N.U. pentru triumful păcii și 
progresului omenirii.

Înainte de încheierea mitingului, 
tovarășul Carpen loan a dat citire 
unei telegrame ale cărei cuvinte 
urmau să-și ia zborul spre New 
York, spre a duce soliei poporului 
nostru atașamentul ferm al mine
rilor și muncitorilor Lupeniului în 
nobila sa misiune pentru înfăptui
rea deplină a păcii în lumea în
treagă. S-au ridicat mii de brațe, 
semn de aprobare unanimă, ace
leași brațe care țeste cîteva minu
te aveau să reia în adîncuri ma
rea bătălie pentru cărbune.

l1

I. C. R. A.
FILIALA PETROȘANI
ANGAJEAZĂ :

— șef seefie
— magazioner
— voiajor comercial !■ 

la'depozitele din Petro- \
șani și Lupeni.

Cei interesați se vor < 
prezenta pentru lămuri- 
ri la conducerea Filialei ■ 
din str. Gh. Gheorghiu- < 
Dej nr. 102 Petroșani.

I

1

0. C. L. Alimentara
» PETROȘANI

ANGAJEAZĂ :
Un tehnician constructor 
cu un salariu tarifar lu-I

nar de 950—1200 iei.
Candidatul trebuie să în 

depline ască 
condiții de 
stagiu:

— Să fie

următoarele 
pregătire și de

u- 
de

absolvent al 
nei școlii medii tehnice 
constructori sau

— absolvent al unei școli 
tehnice de maiștri cu o ve
chime Ia 1 iulie 1956 de 12
ani in funcția de maistru ;;
sau

— absolvent ai liceului :i
Industrial sau

— absolvent cu diplomă >•
al fostelor școli de subingi-
neri sau al fostelor școli de ț:
conductori tehnici cu o ve
chime de 5 ani.

Cererile însoțite de actele 
necesare se vor depune la 
serviciul de cadre al O.G.L. 
Alimentara Petroșani.

■Ж— m — W m — o— Ш — — — —w* "

С. E. C.
In afară de depunerile pe 

librete de economii cu do- 
bîndă Casa de Economii și 
Consemnațiuni mai are și 
depuneri pe librete cu cîș
tiguri. Desigur fiecare de
punere are avantajele sale. 
Pentru depunerile pe librete 
cu dobindă se acordă depu
nătorilor 5 la sută dobindă 
pe ап, astfel depunătorii a- 
vind posibilitatea ca pe lin
gă sumele economisite de 
dînșij să mai beneficieze și 
de o sumă în plus la finele 
anului.

Depunerile pe librete cu 
cîștiguri nu beneficiază de 
dobîndă în schimb, participă 
la tragerea la sorți trimes
trială, depunătorii puțind 
astfel cîștiga 250 la sută — 
200 la sută — 100 la sută 
din soldul mediu trimestrial.

Incepind cu trimestrul IV 
I960, respectiv cu 31 decem
brie I960, C.E.C. oferă de
punătorilor pe libretele cu 
cîștiguri, pe lîngă cele 20 
cîștiguri de 250 la sută — 
200 la sută — 100 la sută 
și alte cîștiguri față de sol
dul mediu trimestrial ce re
vin lai flecare 1000 librete.

Aceasta pentru a. stimula 
oe depunători care își păs
trează anumite sume pe li
brete C.E.C. cu cîștiguri atît 
în interesul lor personal cît 
și nentrn economia noastră ■ 
națională.

Și dv$. puteți avea un li- ' 
bret cu cîștiguri participtnd j 
astfel Ia 31 decembrie la 
tranerea Ia sorți trimes
trială.
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NEW YORK 4 (Agerpres). — 
TASS transmite:

La ședința plfenară <Hn seara 
zilei de 3 octombrie a Adunării 
Generale s-a discutat problema 
reprezentării Chinei în O.N.U. 
Primul a luat cuvîntul Pejvak 

Abdul Rahman, reprezentantul 
Afganistanului, care s-a pronun
țat cu hotărîre pentru recunoaș
terea drepturilor legitime ale 
R. P. Chineze în O.N.U. Nimeni 
nu poate contesta, a declarat el, 
că aceasta este o problemă in
ternațională care interesează în 
primul rînd Organizația Națiu
nilor Unite.

Sprijinind amendamentele Ne
palului și Guineei care prevăd 
îndepărtarea din O.N.U. a repre
zentanților lui Cian Kai-și și 
înlocuirea lor cu reprezentanți 
ai R. P. Chineze, A. Novotny, 
președintele R. S. Cehoslovace, 
a declarat că se alătură părerii 
majorității Adunării Generale 
care consideră că este timpul să 
se pună capăt dictatului State
lor Unite în această problemă.

Președintele Republicii Socia
liste Cehoslovace a demascat cu 
tărie calomniile Statelor Unite 
la adresa R. P. Chineze. Este 
inadmisibil, a subliniat el, ca de
legatul american, care a insul
tat în fel și chip Republica 
Populară Chineză, să Identifice 
interesele monopolurilor cu in
teresele O.N.U

Subliniind în încheiere că este 
timpul să se pună capăt sabotă
rii activității O.N.U., A. No
votny a declarat că de pe urma 
fardului că R. P. Chineză nu 
este reprezentată în O.N.U., nu 
suferă această tară, ci Organi
zația Nafiunilor Unite însăși, 
deoarece datorită absentei R. P. 
Chineze activitatea Organizației 
Națiunilor Unite este paralizată.

In cuvînfarea sa, U Tan, re
prezentantul Birmaniet, a spriji
nit de asemenea cu hotărîre re
prezentarea R. P. Chineze în 
O.N.U. Republica Populară Chi
neză, a spus el, crește și se în
tărește deși nu este reprezentată 
în O.N.U.,’ iar O.N.U. fără R. P. 
Chineză nu poate fi un aparat 
eficient de conciliere internațio
nală.

Delegația albaneză, a declarat 
în cuvînfarea sa Mehmet Shehu, 
președintele Consiliului de Mi
niștri aî Republicii Populare Al
bania, sprijină propunerea ca în 
cadrul actualei sesiuni Aduna
rea Generală să examineze pro
blema reprezentării Chinei în 
Organizația Națiunilor Unite. 
Statele Unite, a spus el, sau ori
care alt stat, pot să stabilească 
sau nu relații normale cu Repu
blica Populară Chineză, dar ele 
nu au nîcf un dlrept să împiedice 
A'dunarea Generală cu ajutorul 
mașinii de vof, al intrigilor, ca
lomniilor, șantajului și al diferi
telor presiuni, să discute proble
ma restabilirii drepturilor legiti
me ale R. P. Chineze în Orga
nizația Națiunilor Unite.

Luînd apoi cuvîntul T. Jivkov, 
șeful delegației bulgare, a spri
jinit cu căldură cererile cu prî- 
vire la restabilirea imediată a 
drepturilor legitime ale R. P. 
Chineze în O.N.U. ,

Reșpingînd cu hotărîre așa- 
zisa teorie a celor „două Chine", 
T. Jivkov a subliniat că nu e- 
xfstă decît o singură Chină — 
Republica Populară Chineză, iar 
insula' Taivan este ocupată în 
mod1 ifegal de către Statele Uni
te. Eliberarea acestei insule con
stituie o datorie sfîntă a guver
nului R. P. Chineze care este 
sprijinit de toate țările socia

liste și de întreaga omenire pro
gresistă.

REDACȚIA SI ADMINISTRAȚIA : Petroșani, Str. Gh. Gheorghiu Dej nr. 56. Tel. interurban 322, automat 269.

Activitatea O.N.U. — a spus 
el — nu poate fi eficientă fără 
participarea reprezentanților unei 
pătrimi din omenire. Fără R P. 
Chineză, a declarat el, nu pot fi 
rezolvate probleme cheie, cum 
este problema dezarmării.

Omar Lutfi (Republica Arabă 
Unită), a declarat că Adunarea 
Generală este obligată să inclu
dă pe ordinea sa de zi această 
nroblemă de mare importanță. 
Examinarea ei va ajuta la puri
ficarea atmosferei! politice în 
Organizația Națiunilor Unite și 

va contribui la slăbirea diver
gențelor dintre state.

In cuvînfarea sa, reprezentan
tul Nepalului, R. Saha, a spri
jinit satisfacerea drepturilor le
gitime ale R, P. Chineze în 
O.N.U. Guvernul Republicii 
Populare Chineze, a declarat el, 
indiferent dacă aceasta este sau 
nu pe placul unor state, există 
de mai bine de zece ani și, fără 
participarea lui, nu este cu pu
tință rezolvarea problemelor pri
vind regiunea Extremului Orient 
șt a problemei dezarmării.

Extrem de neconvingătoare a 
fost declarația delegatului! en
glez, care nu a găsit altceva mai 
bun decît să repete argumentul 
absurd al guvernului Angfîei că 
în problema reprezentării Chinei 
nu s-a schimbat nimic. El a spri
jinit fără rezerve proiectul de 
rezoluție american.

Гп cuvînfarea sa Ismail Ture, 
delegatul Guineei, s-a pronunțat 
pentru restabilirea drepturilor 
Chinei în O.N.U. El a sprijinit 
amendamentele Nepalului și a 
prezentat un amendament pro
priu în care propune înlocuirea 
în O.N.U. a ciankaișistului cu 
un reprezentant al Republicii 
Populare Chineze.

Guvernul țării noastre, a spus 
Adjei, ministrul Afacerilor Ex
terne al Ghanei, s-a pronunțat 
totdeauna pentru satisfacerea 
imediată a drepturilor legitime 
ale R. P. Chineze în O.N.U.

Subliniind că O.N.U. se poate 
întemeia numai pe principiul u- 
niversalității, reprezentantul Gha
nei a declarat că dacă O.N.U. 
se va orienta în activitatea sa 
după considerente de ideologie, 
ea'jva trăda principiul universa
lității. Este primejdios să se 
considere că numai calea capi
talistă urmată de Occident este 
cea justă. Pentru tinerele state 
africane este timpul de a-și ex
pune în mod clar punctul de ve
dere asupra poziției statelor ca, 
re se opun admiterii R, P. Chi
neze în O.N.U. După părerea 
noastră, aceasta este o poziție 
foarte primejdioasă care poate 
împiedica admiterea oricărui 
viitor stat african, dacă în mo
mentul apariției sale sistemul 
politic se va dovedi a nu fi pe 
placul vreuneia dintre marile pu
teri.

Reprezentantul Republicii Popu
lare Ungare, Endre Șik, minis
trul Afacerilor Externe, a spri
jinit în intervenția sa propune
rea sovietică cu privire la in
cluderea pe ordinea de zi a pro
blemei reprezentării R. P. Chi
neze și amendamentul Nepalu
lui la proiectul de rezoluție al 
Comitetului general cu privire 
la reprezentarea imediată a Chi
nei Ia O.N.U.

Reprezentantul Indiei, Krishna 
Menon, a subliniat că problema 
dezbătută de adunare are o ma
re însemnătate politică. Referin- 
du-se la proiectul american de 
rezoluție care, încâlcind regulile 
de procedură, a fost adoptat în 
Comitetul general, Menon a a- 
rătat că prin aceasta Comitetul 
uzurpă drepturile Adunării Ge
nerale.

Refuzînd Chinei dreptul de a 
ti reprezentată în O.N.U., a spus 
Menon, Organizația Națiunilor 
Unite sfidînd rațiunea nesoco
tește adlevărata stare de lucruri. 
Reprezentantul Indiei și-a ex
primat uimirea în legătură cu 
poziția Angliei în această pro
blemă.

Delegatul Indiei s-a pronun
țat de asemenea pentru admite
rea în O.N.U. a Republicii Popu
lare Mongole.

In încheiere Menon a cerut să 
fie respins proiectul de rezoluție 
al Comitetului general și să fie 
adoptat amendamentul Nepalului 
la acest proiect.

Cu aceasta, datorită orei îna
intate, ședința de seară a luat 
sfîrșit. Intrucît lista vorbitorilor 
în această problemă nu a fost 
nici pe departe epuizată, preșe
dintele a declarat că discutarea 
ei va continua în cadrul ședin
ței de seară din 5 octombrie a 
Adunării Generale.

Răspunsul președintelui Consiliului de Miniștri al U. R. S. S., 
N. S. Hrușciov, la scrisoarea președintelui ttir’ 
K. Nkrumah, primului нмкіги al Mei, J. Neta, 

președintelui Indoneziei, Sukarno, președintelui R. A. II., 
6. A. Nasser, președintelui Iugoslaviei, I. B. Tito

NEW YORK 4 (Agerpres). — 
TASS transmite :

După cum s-a anunțat la 29 
septembrie K. Nkrumah, preșe
dintele Ghanei, J. Nehru, primul 
ministru al Indiei, Sukarno, pre

Excelenței sale
Domnului Kwaine Nkrumah
Președintele Ghanei

„Guvernul sovietic și eu per
sonal, ca președinte al Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S., 
prețuim foarte .mult consideren
tele după care v-ați călăuzit dv., 
precum și președintele Indone
ziei, președintele Republicii Ara
be Unite, președintele Iugosla
viei și primul ministru ai In
diei, cînd ați trimis președinte
lui Statelor Unite ale Americii 
și mie scrisoarea dv. și proiec
tul de rezoluție supus Adunării 
Generale, exprimindu-vă dorința 
ca președintele și eu să reluăm 
contactele pentru a discuta pro
blemele care întunecă în momen
tul de față situația internațio
nală și pentru a găsi o soluție 
acestor probleme pe calea tra
tativelor. Această scrisoare do
vedește încă o dată că în pre
zent situația internațională nu: 
este nici pe departe normală și 
că conjunctura internațională și, 
îndeosebi, starea în care se află 
relațiile dintre Uniunea Sovieti
că și Statele Unite ale Americii, 
îngrijorează in mod legitim' mul
te state și conducători de state.

Guvernul sovietic a fost întot
deauna și este și acum de pă

rere că problemele internaționale 
nerezolvate, inclusiv problema 
relațiilor dintre U.R.S.S. și 
S.U.A., trebuie și pot să fie re
glementate pe cale pașnică, prin 
tratative, dacă părțile interesate 
doresc aceasta. Călăuzirtdu-se 
după acest considerent, guver
nul U.R.S.S. a susținut necesi
tatea discutării acestor proble
me la nivelul cel mai înalt, con- 
siderînd că pentru îmbunătăți
rea situației internaționale și 
pentru soluționarea problemelor 
nereglementate, îndeosebi pentru 
rezolvarea problemei dezarmării, 
care ar pune capăt distrugerii 
absurde a unor imense valori 
materiale și irosirii energiei po
poarelor pentru producția mij
loacelor de exterminare, sînt ne
cesare hotărîrile cele mai radi
cale, adoptate de comun acord 
de conducătorii de state. Tocmai 
de aceea, guvernul sovietic a 
susținut necesitatea conferinței 
la nivel înalt și și-a exprimat 
speranța că aceasta va duce la 
o cotitură radicală în situația 
internațională, spre întărirea pă
cii și lichidârea divergențelor e- 
xistente între state.

Se știe prea bine ce s-a pe
trecut după ce se ajunsese la în
țelegerea privitoare la conferin
ța la nivel înalt. Tocmai cînd 
popoarele, inclusiv poporul U- 
niunii Sovietice, așteptau cu spe
ranță ca această conferință să 
dea rezultate rodnice, literalmen
te in ajunul conferinței la nivel 
înalt, guvernul S.U.Ă. a pornit 
pe calea perfidiei care și-a găsit 
expresia în acțiuni agresive cum 
ar fi violarea frontierei de stat 
a U.R.S.S. de către avioane mi
litare americane „U-2“. După 
cum se știe, guvernul S.U.A. a 
confirmat chiar prin declarații 
ale președintelui și secretarului 
de stat a! S.U.A. că aceste ac
țiuni' ca și violarea ulterioară a 
frontierei de stat a U.R.S.S. de 
către avionul militar american 
„RB-47“, sînt o expresie a unei 
„politici deliberate" precise a 
S.U.A. In egală măsură s-a con
firmat de asemenea că guvernul 
S.U.A. șl președintele Eisenho
wer personal nu intenționează 
să renunțe Ia această politică și 
că o promovează și astăzi. 

ședintele Indoneziei, G. A. Nas
ser, președintele R.A.U. și I. B. 
Tito, președintele Iugoslaviei, au 
adresat o scrisoare lui N. S. 

Hrușciov, președintele Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S., în

Guvernul S.U.A. nu numai că 
nu a dat nici o satisfacție Uniu
nii Sovietice, căreia i s-au adus 
prejudicii în urma violării gro
solane a suveranității el de că
tre aviația americană, dar a și 
confirmat această politică perfi
dă în repetate rînduri, deși a- 
ceastă politică reprezintă o în
călcare nemaiauzită și fără pre
cedent a însăși bazelor dreptu
lui internațional și a principiului 
sfînt al respectării suveranității 
statelor. Prin aceasta guvernul 
american s-a pus într-o situație 
în care, pe cît se vede, ii este 
greu să meargă pe calea trata
tivelor cinstite cu Uniunea So
vietică. Din cauza acestei poli
tici, președintele S.U.A. s-a pus 
și pe el însuși într-o situație în 
care, după cum șe vede, îi este 
greu să meargă pe calea unor 
contacte cu șeful guvernului so
vietic care s-ar putea solda cu 
rezultate pozitive.

Se înțelege de la sine că orice 
încercări de a formula anumite 
condiții preliminare pentru stabi
lirea unor astfel de contacte de 
către partea care s-a angajat pe 
calea perfidiei, este o nouă do
vadă a faptului că actualul gu
vern al S.U.A. nu are intenția 
serioasă de a găsi o rezolvare 
problemelor litigioase care dez
bină statele, pe calea tratative
lor bazate pe respectarea reci
procă a Intereselor partenerilor 
ia aceste tratative. Acest lucru 
dovedește de asemenea cît de pu
țin respectă guvernul S.U.A. și 
dorința altor state de a-și aduce 
contribuția la destinderea încor
dării în relațiile dintre marile 
puteri. Se înțelege că po
ziția a două din aceste pu
teri — U.R.S.S. și S.U.A. — 
are o importanță primordială 
pentru evoluția ulterioară a re
lațiilor internaționale. Dar rolul 
activ al celorlalte state mari și 
mici și a Organizației Națiuni
lor Unite in ansamblu in regle
mentarea problemelor nesoluțio
nate nu trebuie să fie de loc 
subapreciat.

Răspunderea pentru situația 
creată revine guvernului S.U.A. 
și numaf guvernului S.U.A. Sînt 
profund convins că orice om de 
stat, capabil să aprecieze obiec
tiv această situație, nu poate să 
nu tragă concluzia în privința 
acelora care ridică piedici în 
calea reluării contactelor intre 
conducătorii Uniunii Sovietice 
șî Statelor Unite ale Americii în 
scopul reglementării problemelor 
ce provoacă încordare în rela
țiile dintre țări, lucru despre 
care se vorbește în scrisoarea 
dv. și în proiectul de rezoluție.

Astăzi însă, guvernul S.U.A. 
nu numai că nu condamnă aces
te acțiuni, cu toate că președin
tele Eisenhower a declarat per
sonal la Paris că a dat indica
ția ca în viitor, atit timp cît va 
rămîne la Casa Albă, să nu se 
mai trimită avioane americane 
în spațiul aerian al Uniunii So
vietice, dar urmează această po
litică externă agresivă procla
mată de el. Numai prin aceas

Cu respect,
N. S. HRUȘCIOV, 

președintele 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.

New York, 3 octombrie 1960.
★ ★ *

Răspunsuri similare au fost președintelui R.A.U. șî președin* 
adresate primului ministru al telui Iugoslaviei.
Indiei, președintelui Indoneziei,

care recomandă ca guvernele 
U.R.S.S. și S.U.A. să reia con
tactele întrerupte în ultimul 
timp.

In răspunsul lui N. S. Hruș
ciov adresat președintelui Gha
nei, se spune: 

ta se poate explica de ce în dis
cursul său la Adunarea Generală 
și în scrisoarea de răspuns la 
scrisoarea dv., el a trecut sub 

tăcere problema trimiterii avioa
nelor americane „U-2“ în spațiul 
aerian al Uniunii Sovietice și a 
ridicat problema avionului ame
rican „RB-47“ al cărui zbor, du
pă cum se știe, a avut Ioc după 
torpilarea conferinței la nivel 
înalt și după declarația preșe
dintelui cu privire la încetarea 
acestor zboruri ale avioanelor a- 
mericane in spațiul aerian ai 
Uniunii Sovietice.

Se înțelege de la sine că da
că guvernul S.U.A. va urma și 
in viitor politica susmenționată, 
in aceste condiții nici un stat 
care se respectă și care se preo
cupă de inviolabilitatea suvera
nității sale și de securitatea sa, 
nu poate avea încredere în decla
rațiile guvernului S.U.A. că do
rește îmbunătățirea relațiilor îrt- 
tre U.R.S.S. și S.U.A. j Jtasta 
se referă în întregime și la pro
blema dezarmării, ținînd seama 
că poziția S.U.A. în problemele 
dezarmării urmărește în mod vă
dit torpilarea oricăror tratative 
rodnice cu privire la dezarmare 
și nu pornește de la necesitatea 
dezarmării sub un control inter
național sever, ci de la stabili
rea unui control asupra înarmă
rii, adică de la stabilirea sub 
steagul O.N.U. a unui sistem de 
spionaj internațional aprobat.

Guvernul sovietic nu ar* în 
vedere numai trecutul. El pri
vește și în viitor. Oricît ar fi1 
de încordate relațiile dintre U- 
niunea Sovietică și Statele Unite 
ale Americii, aceste relații pot 
fi îmbunătățite dacă conducăto
rii de state se vor situa mai 

presus de anumite păreri precon
cepute și sentimente de animozi
tate personală și se vor călăuzi 
de marea răspundere care le re
vine pentru soarta păcii. După ■ 
convingerea profundă a guver
nului sovietic, actuala start a 
relațiilor dintre U.R.S.S. șf 
S.U.A. care s-au înrăutățit, poa
te fi lichidată. Pentru aceasta 
este însă necesar să se recunoas
că în mod clar care a fost cauza 
înrăutățirii acestor relații, să se 
recunoască în mod clar că aceas
tă înrăutățire a fost provocată 
de acțiunile perfide fără prece
dent ale guvernului S.U.A., care 
a mers pe calea înfăptuirii ac
țiunilor agresive provocatoare 
împotriva Uniunii Sovietice. Cu 
alte cuvinte, sîntem gata să luăm 
contact și să ducem tratative cu 
președintele și cu guvernul Sta
telor Unite ale Americii, scontînd 
că guvernul S.U.A. va găsi cu
rajul pentru a condamna aceste 
acțiuni care au provocat înrău

tățirea relațiilor sovieto-america- 
ne și că va manifesta bunăvoin
ță în ce privește îmbunătățirea 
în practică a acestor relații.

Acestea sînt considerentele pe 
care guvernul sovietic a socotit 
că este necesar să le expună ca 
răspuns la scrisoarea adresată 
președintelui S.U.A. și mie de 
conducătorilor celor cinci țări".
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