
Proletari^ifirutoate țările, i

anul roșu ЧіѴТІ Nn343B

Duminică 
30 octombrie 

1900

Organ dl Comitetului raional Р.МЛ. Petroșani și al Sfatului popular raional
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Citiți în pagina IV-a:
• Convorbirea lui N. S. Hrușciov cu ziariștii cubani
• Declarația Comitetului organizațiilor de tineret din U.R.S.S.
• Lucrările Comitetului Politic
• Pregătiri în S.U.A. în vederea unei agresiuni împotriva 

Cubei
• Țările afro-asiatice cer admiterea reprezentanților legali 

ai Congoului la lucrările O.N.U.

închiderea lucrărilor celui de-al IV-lea Congres 
al sindicatelor din Republica Populară Romînă

O

Sîmbătă dimineața a avut loc 
ședința de închidere a lucrărilor 
celui de-al IV-lea Congres al Sin
dicatelor din Republica Populară 
Romînă.

La ora 12 participanții la Con 
greș au întâmpinat cu vii și în
delungi aplauze pe tovarășii : 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, Chivu 
Stoica, Gheorghe Apostol, Emil 
Bodnăraș, Petre Borilă, Alexan
dru Drăghici, Ion Gheorghe Mau
rer, Alexandru Moghioroș, Dumitru 

. Coliu,.Leontin Sălăjan, Ștefan Voi- 
tec, Mihai Dalea, care au sosit în 

, sala Congresului.
Au fost prezenți membri ai C.C. 

jal P.M.R., membri ai guvernului 
și ai Prezidiului Marii Adunări 
Naționale, conducători ai organiza
țiilor obștești.

La ședință au asistat oaspeți 
de peste hotare, reprezentanții 
Federației Sindicale Mondiale și 
ai sindicatelor din 25 de țări.

Tovarășul Gheorghe Apostol
anunțat că în cursul dimineții a 
avut loc ședința consacrată alege
rii organelor centrale ale sindica
telor. S-a dat apoi citire listei 
membrilor Consiliului Central ai 
Sindicatelor și ai Comisiei cen
trale de cenzori, aleși în unani
mitate de Congres.

a

Tovarășul Mihai Marin a anun
țat rezultatele primei ședințe ple
nare a Consiliului Central al Sin
dicatelor, care a ales în unanimi
tate pe membrii prezidiului și pe 
membrii secretariatului C.C.S. El 
a anunțat de asemenea că a avut 
loc ședința de constituire а Comi
siei centrale de cenzori.

întreaga asistență a manifestat 
călduros pentru noi succese în ac
tivitatea sindicatelor din țara noas
tră în vederea înfăptuirii politicii 
partidului de desăvîrșire a cons
trucției socialiste

S-a dat citire
sul ui al IV-lea al 
dresate Comitetului 
tidului Muncitoresc 
în șir delegații au
tru Partidul Muncitoresc Romîn.

A fost citită apoi telegrama a- 
dresată de Congres Federației Sin
dicale Mondiale. Participanții la 
Congres au manifestat călduros 
pentrA Federația Sindicală Mon
dială, pentru unitatea de acțiune a 
clasei muncitoare din întreaga lu
me în lupta pentru pace și progres 
social.

Tovarășul Gheorgbe Apostol, 
președintele Consiliului Central al

scrisorii Congre- 
sindicatelor a- 
Central al Par- 
Romîn. Minute 
ovaționat pen-

Sindicatelor din R.P, Romînă, a 
rostit cuvântul de închidere a Con
gresului.

Tntr-a atmosferă de mare entu
ziasm participanții la Congres, în 
picioare, au ovaționat îndelung 
pentru înflorirea patriei noastre 
• - Republica Populară Romînă, 
pentru Partidul Muncitoresc Ro- - 
mîn și Comitetul său Central în 
frunte cu tovarășul Gheorghe 
Gheorgliiu-Dej, pentru dezvoltarea, 
necontenită a unității și solidarită
ții tuturor celor ce muncesc din 
toate țările în lupta pentru pro
gres social, pentru pace trainică în 
lumea întreagă.

întreaga asistență a intonat „In- 
ternaționala".

Cea de a doua zi a festivităților 
consacrate sărbătoririi 

Centenarului Universității ieșene

Eminescu" a 
unde s-a des-

Cu-

Mi- 
Pre-

Schimb de onoare

Ședința plenară а С. C. S
Sîmbătă dimineața a avut loc 

prima ședință plenară a Consi
liului Central al Sindicatelor 
ales de cel de-al IV-lea Congres 

- al Sindicatelor
Plenara a ales Prezidiul și 

Secretariatul Consiliului Central.

Alexandru loan. Dumitra Ana, 
Horvath Andrei, Pascu 

Preoteasa Ion, Sandu Ion, 
Gheorghe.

Ion, 
Tutui

s..
Prezidiul С. C. S*

In prezidiu au fost aleși în 
unanimitate de voturi ca mem
bri yftnătorii tovarăși:

Alecu Coștică, Apostol Gheor
ghe, Ardeleanu Aurel, Cotoț 
Ioan, Dobre Gheorghe, Eftimie 
Constantin, Eremia Constantin, 
Grecu Alexandru, Ionescu Gheor
ghe, Lascu Elena, Mihai Marin, 
Moraru Nicolaie, Moraru Ște
fan, Mușat Vasile, Nistor loan, 
Stoia Elena, Stoianovici Anton, 
Tudor Constantin, Vemescu A- 
lexandru.

Secretariatul С. C,
In secretariatul Consiliului 

Central al Sindicatelor au fost 
aleși în unanimitate următorii 
tovarăși:

Președinte al Consiliului Cen
ți al ăl Sindicatelor tovarășul 
Gheorghe Apostol.

Vicepreședinți ai C.C.S. tova
rășii : Elena Lascu și Vasile 

. Mușat.
Secretari ai C.C.S. tovarășii: 

Costică Aleciț, Aurel Ardeleanu, 
Ion Cotoț și Mihai Marin.

★

Membrii supleanji 
ai Prezidiului С .C. S.

Membri supleanți au fost a- 
Ieși în unanimitate tovarășii:

Tot sîmbătă a avut loc prima 
ședință a Comisiei centrale de 
cenzori, care a ales în unani
mitate de voturi ca președinte 
pe tovarășul Anton Emilian.

Cu cîtva timp în urmă, una din pompele de alimentare a 
cazanului de 40 atmosfere de la uzina electrică Vulcan a fost 
dată in reparație. Comuniștii Vințan Mircea și Trandafir Gheor
ghe, împreună cu echipele lor, au efectuat lucrarea în condiții 
optime și în timp relativ scurt. IN CLIȘEU: Cei doi tehnicieni 
verifică la uitima probă starea pompei înainte de a fi dată din 
nou .în funcțiune.

In ziua cînd în capitala patriei 
și-a deschis lucrările cel de-al IV- 
lea Congres al Sindicatelor din 
R.P.R. — minerii de la Aninoasa 
au organizat un schimb de onoare 
în cinstea acestui eveniment.

In fiecare abataj, la fiecare loc 
de muncă unde la 26 octombrie 
s-a extras cărbune, întîlneai mi
neri preocupați de a da cărbune 
mult și bun.

— Nici un șist să nu meargă 
pe rol — era lozinca fiecărui bri
gadier, a fiecărui șef de schimb. 
Și vorba lor a fost respectată. Do
rința de a da cărbune cît mai bun 
a preocupat fiecare miner, ajutor 
miner, vagonetar. Artificierii erau 
și ei preocupați de pușcarea rațio
nală a cărbunelui în abataje. Peste 
tot întrecerea pentru cărbune de 
calitate era însuflețită. Ea s-a și 
soldat cu rezultate frumoase, Prin- 
tr-o pușcare rațională granulația 
cărbunelui extras la 26 octombrie, 
ziua deschiderii Congresului, s-a 
îmbunătățit cu 11,5 ia sută. E 
cea mai frumoasă realizare din 
această lună privind calitatea căr
bunelui.

Й

In cea de-a doua zi a manifes
tărilor consacrate Centenarului U- 
niversității „Al. I. Cuztt" din lași 
s-a deschis sesiunea științifică ju
biliară.

In aula „Mibail 
universității ieșene,
fășurat ședința de dimineață, se 
aflau academicieni, 
pondenți ai Academiei, cadre di
dactice, studenți, oaspeți din țară 
și de peste hotare.

Au fost prezenți Ilie Murgules- 
cu, ministrul învățământului și 
Culturii, Atanase Joja, președinte
le Academiei R. P. Romine.

Ședința generală de comunicări 
a fost deschisă de acad. prof. Oc- 
tav Mayer. Conf. univ. D. Berles- 
cu a prezentat comunicarea;. „As
pecte din istoricul Universității 
„Al. I. Cuza“ din lași, iar prof. I. 
Popa comunicarea: „Dezvoltarea 
activității științifice la Universi
tatea „Al. 1. Cuza‘ din Iași.

Sesiunea științifică jubiliară a 
continuat după amiază, cînd S-au 
ținut comunicări în nouă secții.

Comunicările aparțin unor ca
dre didactice și științifice de la 
Universitățile „Al. I. Cuza“ din 
lași, „С. I. Parhori' din Bucu
rești. ..Babeș-Bolyai“ din Cluj, și 
alte institute de învățămînt supe
rior, institute ale Academiei R.P 
Romîne, stațiuni de cercetări, mu
zee științifice din Iași, București. 
Cluj, Tg. Mureș, Craiova și alte lo
calități din țară.

Lucrările sesiunii științifice ju
biliare a Universității 
za“- continuă în zilele 
octombrie.

membri cores-

„Al. I. Cu- 
de 29 și 30

★

popular alSfatului
vineri la amiază a

La sediul 
regiunii lași, 
avut loc solemnitatea înmînării de
corațiilor unor cadre didactice și 
tebnico-administrative, distinse pen
tru activitate îndelungată și merite 
deosebite în muncă, cu prilejul a- 
niversării a 100 de ani de la tn-

ființarea Universității -,,A1. I. 
za“ din Iași.

'Am fost prezinți; tovarășii 
hail Ralea, vicepreședinte al 
zidiului Marii Adunări Naționale,
Ilie Murgulescu, ministrul învăță- 
mîntului și Culturii, Timofte Si
mian, secretar al Comitetului re
gional Iași al P.M.R., Anatol Lup- 
șa, vicepreședinte al Sfatului popu
lar regional Iași, academicieni și 
alți oameni de știință și cultură.

Au fost distinși cu „Steaua Re
publicii Populare Romîne- cl. l-a 
acad. Al. Myller; cu „Ordinul 
Muncii'- cl. I-a academicienii Oc- 
tav Mayer, Vasile Mîrza și Ștefan 
Procopiu, profesorii Ion Creangă și 
Cristofor Simionescu, membru co
respondent ; cu ordinul „Steaua 
Republicii Populare Romine" cl. 
Il-a acad. Vasile Rășcanu și Vera 
Myller; cu „Ordinul Muncii’- cl. 
Il-a Mircea Savul, Mihai Constan- 
tineanu, Adolf Haimovici și Cans-, 
tantin Pîntea. De asemenea, au 
fost distinși cu „Ordinul Muncii- 
cl. IlI-a 28 de tovarăși, iar cu 
„Medalia Muncii"- 22 de tovarăși.

Inmînînd decorațiile, acad. Mi
hail Ralea a felicitat pe cei dis
tinși urindu-le noi succese în ac
tivitatea lor.

In numele celor distinși, au mul
țumit academicienii Vasile Mîrza, 
Octav Mayer și Vasile Rășcanu, 
profesorii Mircea Savul și Nico- 
lae Țațomir.

ir

In seara aceleași zile la Teatrul 
Național „Vasile Alecsandri“ a 
avut loc un spectacol festiv. La 
spectacol au asistat tovarășii Ion 
Gheorgbe Maurer, Alexandru Bîr- 
lădeanu, Ilie Murgules cu, Atanase 
Joja, Mihail Halea, Dumitru Ghe
orghiu; prim-secretar al Comitetu
lui regional Iași al P.M.R., Cons
tantin N is tor, președintele Comite
tului Executiv al Sfatului popular 
regional Iași, cadre didactice, stu- 
denți, oaspeți din țară și de peste 
hotare. (Agerpres)

Problema economiilor — 
in centrul activitâtli eipioatâriior miniere

s-a încheiat bilanțul 
economice a exploa

tărilor miniere din Valea Jiu
lui pe trimestrul III a. c. Cu 
această ocazie marea majorita
te a exploatărilor miniere au 
putut raporta succese de seamă 
în lupta pentru reducerea cos
tului cărbunelui. Așa die pildă, 
în cursul trimestrului III, mi
nerii de la Petrila a-u obținut 
economii la prețul de cost al 
producției brute de 666.460 lei, 
cei de la Aninoasa — 793.185 
lei. cei de la Vulcan — 571.760 
lei. Pe combinat suma econo
miilor obținute peste plan la 
producția brută se ridică 
1.311.700 lei. Acest fapt repre
zintă un important succes al 
minerilor în lupta pentru înde
plinirea angajamentelor luate în 
întrecerea socialistă. La obține
rea acestor rezultate și-au adus 
din plin contribuția organiza
țiile de partid care au mobili
zat masa de mineri 
cieni la lupta pentru 
rea angajamentelor.

Evidența realizării 
de cost la producția 
ținută în cursul trimestrului III 

întrevadă pe lîngă 
aspecte pozitive și 
în care activitatea 
exploatărilor a fost 
deci vor trebui lua-

Recent 
activității

iasă să se
r» seamă de 
unele , laturi 
economică a 
mai slabă și
te măsuri de îndreptare.

la

și tehni- 
îndeplini-

prețului
brută ob-

Economii la toate 
. elementele 

prețului de cost!
La o seamă de exploatări 

miniere economiile obținute la 
producția brută se datoresc în 
mare parte bonificațiilor primi
te pentru calitatea bună a căr
bunelui livrat; la unele exploa
tări economiile obținute sînt

Pe teme actuale

mai mici decît suma bonifica
țiilor. Așa de exemplu, la mina 
Petrila din suma totală a eco
nomiilor obținute de 666.460 
lei, bonificațiile reprezintă 
664.000 lei. Deci, cu alte cuvin
te la celelalte capitole ale- pre
țului de cost minerii petrilenr 
nu au obținut în trimestrul III 
decît... 2.460 lei economii 1 La 
mina Aninoasa, bonificațiile pen
tru calitate înșumează pe tri
mestru 944.000 Iei pe cînd eco
nomia obținută nu este decît 
de... 793.185 lei. Aceeași situație 
se prezintă și în activitatea mi
nei Vulcan ca și în activitatea 
generală la nivelul combinatului.

Se pune întrebarea : de ce se 
obțin economi] peste plan a- 
proape exclusiv pe seama cali
tății ? Răspunsul ar trebui cău
tat în slaba atenție care se a-

cordă celorlalte elemente ale 
prețului de cost. La materiale, 
de pildă, consumul de lemn in
tră cu o pondere valorică de cir
ca 30—36 la sută. In trimestrul 
III la exploatările Anioasa, 
Vulcan, Uricani ca și pe com
binat s-au obținut importante 
economii prin reducerea consu
mului specific de lemn de mină. 
La. Aninoasa și la Vulcan aceas
tă economie se reflectă în scă
derea prețului de cost la ma
teriale. La mina Uricani însă, 
unde consumul de lemn a fost 
redus eu 4,40 m. c./lOOO tone, 
prețul de cost la materiale a 
fost depășit cu 93.430 lei. La 
exploatările Petrila și Lupeni, 
unde s-a consumat mai mult 
lemn de mină decît era planifi
cat', costul materialelor este însă 
scăzut față de plan cu 1,68 lei 
pe tonă și, respectiv cu 0,11 lei 
pe tonă, deoarece aici s-a acor
dat atenția cuvenita reducerii 
ebnsumului de exploziv, de cap
se, evitării risipei de alte mate
riale. La minele Lonea, Petri
la, Aninoasa, Lupeni, Vulcan 
ca și la nivelul combinatului! 
s-a depășit de asemenea costul 
energiei 
excepția 
depășite 
de plan

Toate
Ing. GH. DUMITRESCU

electrice folosite. Cu 
minei Lonea, au fost' 
și costurile prevăzute 

la amortismente, 
acestea formează re

(Continuare îi} gag. 3-a)
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Lnceputul a fost făcut,
el trebuie dezvcHat
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Au trecut mai bine de 20 de 
zile de cînd, la indicația comi
tetului de partid, maiștrii, teh
nicienii, inginerii și brigadierii 
minei Lupeni au analizat te
meinic posibilitățile care le stau 
în față pentru sporirea conti
nuă a extracției de cărbune coc
sificabil la nivelul cerințelor e- 
conomiei naționale. Perioada ca
re a trecut de la ședința de a- 

. naliză se arată rodnică. De la 
mina Lupeni s-au trimis peste 
prevederile de plan mai bine de 
1000 tone de cărbune cocsifica
bil, cu toate că unele sectoare 
de producție continuă să fie ră
mase în urmă cu pianul.

Cele mai de seamă rezultate 
obținute, care dovedesc că mă
surile preconizate atunci au fost 
atent studiate și aplicate prac
tic, sînt de partea minerilor sec
toarelor II și V sud. De la un 
minus de producție de 150 tone 
de cărbune avut in prima de
cadă, frontaliștii sectorului II 
•u ajuns acum la un plus de 
producție de 637 tone de căr
bune. In situația sectorului a in
tervenit drept un factor de pri
mă importanță darea în exploa
tare a suitorului central de ae
ra] care permite brigăzilor de 
mineri să poată munci cu ma
ximum de randament, avind a- 
sigurat aerajul corespunzător.

Colectivul sectorului V sud a 
extras de asemenea peste plan 
in cele 20 de zile circa 610 tone 
de cărbune. La fel au obținut 
importante sporuri de producție 
și frontaliștii sectorului III ca
re muncesc cu randament de 
4,300—4,800 tone pe post. - Tre
buie de asemenea subliniat fap
tul că și-au îmbunătățit consi-

ț'*——• ■ • • » • . .. ... 

«angajamente I PROPUNERI...
I In ultimele zile din abata- 
J jele frontale ale sectorului II s-au 
4 extras peste plan mai bine de 

700 tone de cărbune cocsificabil. 
Angajamentul colectivului nostru 
este ca în octombrie să obținem

deralul munca minerii sectoare
lor I A și I B.

Din toată activitatea depusă 
piuă acum, după ședința de a- 
naJiză se desprinde cu claritate 
faptul că minerii de aici au pă
șit cu termitate pe calea unei 
munci mai rodnice. Începutul 
acesta este insă absolut necesar 
să fie continuat și dezvoltat fă
ră întrerupere. Extracția zilnică 
de cărbune a crescut la 3900— 
4400 tone de cărbune, fapt ce 
dovedește că la mină există în
semnate rezerve interne care 
permit sporirea continuă a pro 
ducției.

Recent, au aivut ioc la aproa
pe toate sectoarele minei adu
nările generale ale organiza
țiilor de partid de dări de sea
mă și alegerea noilor organe 
de conducere. Cu această oca
zie minerii, membri șf candi
dați de partid, și-au analizat te
meinic sarcinile ce le stau în 
față și posibilitățile lor. Dezba
terile au arătat de asemenea că 
la sectoarele unde organizațiile 
de partid controlează și îndru
mă activ munca, rezultatele sînt 
bune. Măsurile cuprinse în ho- 
tărîrile adoptate, traduse cu 
perseverență în fapt vor condu
ce pe harnicii mineri de la Lu- 
penî tot mai mult pe calea creș
terii producției, pe calea succe
selor.

Muncind cu un 
randament mediu 
de peste 4 tone 
pe post la săparea 
unui preabataj di
recțional în culcu
șul stratului 3, 
brigada condusă 
de Asian loan a 
extras în cursul 
acestei luni o în
semnată cantitate 
de cărbune cocsi
ficabil peste plan. 
IN CLIȘEU : Mi
nerul șef de 
schimb Tibil loan, 
din brigada lui 
Aslău Ioan, dis
cută cu ortacii 
săi, Safta Petru și 
Boțan Victor des
pre, munca lor.
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La Lupeni se extrage acum 

din ce in ce mai mult cărbune 
cocsificabil. Eforturile minerilor 
de aici sînt lăudabile. Ei însă 
trebuie să țină seamă și de ca
litatea cărbunelui extras. In a- 
ceastă privință la Lupeni lucru
rile nu stau de loc bine. Mine
rii de la Lupeni au suportat pe-
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peste prevederile de plan. Condi
ții bune de muncă avem acum în 
toate abatajele fi preabatajele așa 
că angajamentul ni-l vom 
plini și depăși.

ing. D. OPRIȘ 
șeful sectorului 11
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executa un mare volum de lucrări j
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La mina Lupeni sosesc mereu utilaje noi, < 
minerii de aici să obțină o producție mereu mai 
ȘEU: Două compresoare de aer comprimat și o 
fugală, utilaje sosite în ultimul timp la magazia

1~
LA SECTORUL I A

care-i ajută pe 
mare. IN CLI- 

» pompă cenitri- 
i minei.

irehDie imbunaraiita
nalizări pentru slaba calitate a 
cărbunelui extras in cursul a- 
nulul in valoare de peste 
1.250.000 lei, au pierdut din a- 
ceastă cauză numai in trimes
trul III 3380 tone de cărbune.

De ce se extrage Ia Lupeni 
cărbune cu mult șist în el ? Con
ducerea minei este de părere 
că „noi dăm cărbune curat, dar 
laboratorul ne dă uneori date 
inexacte". Nu este o părere va
labilă. E drept că (probabil din 
cauza unui control uneori slab) 
și la laborator se comit greșeli 
în analiza probelor de cărbune 
luate de la mină dar nu-i mai 
puțin adevărat că și la mină, 
la sectoare, se manifestă ade
sea prea puțin interes pentru 
calitatea cărbunelui extras. Alt
fel nu se explică de ce pînă la 
25 octombrie de pildă, la căr
bunele blocuri cenușa rezulta
tă din probe depășește cu 6 pro
cente norma admisă.

Ultimele probe efectuate pe 
sectoare indică depășiri la șistul 
din cărbune la sectoarele l A, 
IV В și III. Frontalele sectoru
lui II dau cărbune de calitate 
bună, ca și abatajele de la I B, 
IV А, V sud.

Trebuie insistat ca vagonetele 
să fie încărcate cu cărbune la 
deplina lor capacitate, iar șistul 
să fie bine ales din cărbune!

i

Numai iațada ?...
De cîtva timp, la Petrila 

1 L.L. a început repararea u- 
nor case prin retencuirea și 
văr ui rea lor. ne scrie tovară
șul Tenczier Ștefan, locatar în- 
tr-una din aceste case. Se pare 
insă că I.L.L. execută aceste 
lucrări, plus vopsirea exteri
oară a ferestrelor și a ușilor, 
numai la... fațadă. Pentru clă
dirile cu vedere spre grădini 
sau periferia localității, aceste 
lucrări sînt amînate pentru o 
dată necunoscută. Ce să facă 
locatarii ? (să-și întoarcă și ei 
easeie cu fața spre stradă?!. 
Poate în acest fel I.L.L. va <•- 
xecuta lucrările exterioare și 
la aceste locuințe. Sau poate 
să-și întoarcă fața I.L.L. și 
spre aceste clădiri care sînt a- 
șezate cu spatele la șosea

„N-am mărunțiș !"
Tovarășul Gheorghe ф Mir- 

cioiu din Lupeni, relatează 
într-o scrisoare trimisă redac
ției următorul fapt: „In ziua 
de 21 octombrie a. c. călăto
rind cu autobuzul local din 
Lupeni cu nr. 51.102 pe dis
tanța centru oraș — Braia mi 
s-a întîmplat următorul lucru : 
Plătind la taxatoare biletul, a- 
ceasta nu mi-a dat rest pe mo
tiv că nu avea mărunțiș. Ace
lași lucru l-a făcut și cu to
varășii Constantin Alexandru, 
Porojan loan și alții. Dar, la 
un moment dat, din cauza 
zdruncinăturilor mașinii, în ser
tarele în care taxatoarea 
își ținea banii s-a auzit 
sunînd mărunțișul. Desigur a* 
cest fapt a atras atenția celor 
care rămăseseră fără rest. La 
protestele lor taxatoarea le-a 
răspuns foarte calmă : „Lasă 
tovarășe, ce atîta scandal pen
tru un fleac die rest”.

Sîntem de acord ca uneori 
taxatoarea respectivă să nu 
aibă bani mărunți. Nu putem 
însă fi de acord ca I.C.O. să 

! măi tolereze ’ asemenea „mă- 
j runțișuri”.

j Mai mult la plimbare,
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Deschiderea unității OADLF 
{ nr. 31 din Livezeni a fost bine 
J venită pentru locuitori. Dar 

după cum ne scrie tovarășul 
•. Popescu Qheorghe, ei sînt ne* 
J mulțumiți de comportarSfț ges-
> tionarului de la această unita- 
ș te. După cum ne scrie tovară- 
I șui Popescu de cele mai multe

>

J 
I

/
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♦ iJn cadrul măsurilor de tehnica 
ț securității, la mina noastră se
• executa ur
* de șistificare în abataje cameră. J 
I frontale, lucrări de înaintare în
ț cărbune, pe galeriile de trans

port. Ce se întîmplă însă ? Praful
I inert cu care se face șistificarea 
?este foarte higroscopic — absoar

be apa. Ca urmare, praful care s-a
» așezat pe stîlpii de susținere a 
ț galeriilor de transport începe să 
♦ tragă apa aflată în stîlpii de lemn 
♦ a căror capăt este înfipt în vatra 
î umedă sau in canal. Această apă 
î absorbită favorizează apariția di- 
j feritelor ciuperci care distrug la
I rîndul lor lemnul, armăturile. 
î In prezent pe galeriile șistifi- 
î cate se pot vedea ciucuri mari de 
J ciuperci dăunătoare care „mănîn- J 
4 că"- lemnul incit din cauza 
ț sînt necesare dese rearmări.
J o risipă de lemn și de muncă.
♦ Ar fi bine dacă cercetătorii de 
! combinat și I.C.E.M. ar studia 
î această problemă și ar căuta o
♦ modalitate de a amesteca în pra- 
J ful inert substanțe chimice care să 
J distrugă ciupercile; să nu permită 
J formarea lor.
: D. VENCZEL
’ maistru miner — sectorul IV В

j 
: 
î4 
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Activitatea tehnică la nivelul cerințelor
A

—r Numai frontalul de pe stra
tul V ne-a făcut „bucata”, el 
este cauza răminerii în urmă a 
sectorului. Mina ni l-a băgat în 
plan, însă n-am primit autorizația 
de lucru decit după 3 luni...

Frontalul... frontalul... frontalul... 
El este de vină că sectorul I A 
a rămas dator lunile trecute cu mii 
de tone cărbune cocsificabil, că sec
torul nu-i mulțumitor gospodărit, 
că se face o mare risipă de mate
rial lemnos. Așa spune conducerea 
sectorului. Așa o fi oare ?

...Sectorul I A exploatează blo
curile II și III de pe stratul III, 
avînd aici un număr de 9 abataje 
cameră. In ele lucrează brigăzi 
harnice conduse de mineri ca Fe- 
her Vasile, secretarul organizației 
de partid din sector, Rotaru Du
mitru, Giurgi loan, Fosto Alexan
dru, Cotroază loan, Gligor Nico- 
lae și alții. In sector sînt mulți 
tehnicieni membri de partid ca 
ing. Colibaba Eugen, șeful secto
rului Gozman Iacob, Fodor loan 
prim-maiștri mineri, membri în bi
roul organizației 
trescu Pompiliu,

a asta t 
deci ♦♦♦♦♦*

♦
♦♦

• . maiștri mineri, 
artificier, toți membri sau candi
dați de partid.

Totuși, sectorul șchioapătă... 
Ia abatajele cameră de pe stra-

de partid, Mi- 
Hidasy Aurei 

Vermeșan Lazăr,

o

tul III se practică o metodă de 
muncă care de mult a fost pără
sită la alte exploatări ca necores
punzătoare. Anume, din suitor, se 
atacă un preabataj de... 4 pe 4 me
tri — ca o cameră obișnuită. Du
pă ce se ajunge la coperiș, distanță 
de cca. 25 m., se pornesc două a- 
bataje — aripi — fiecare tot de 
cite 25 m. Scoaterea unei felii du
rează aproximativ 5—6 luni de zi
le în care timp preabatajul de 4 
pe 4 m. stă deschis, fiind supus la 
presiuni mari. Și atunci 
sînt necesare armari și 
dese.

O parte însemnată din 
cameră se rambleiază, în special 
la culcuș, cu rambleu hidraulic. 
Doar abatajul frontal de pe stra
tul V se rambleiază pneumatic. 
Dar, din cauza permanentei între
buințări, țevile de rambleu se u- 
zează și se sparg repede, apa și 
aerul se pierd, iar pe conducte se 
formează dopuri a căror lichidare 
necesită uneori chiar o zi întrea
gă de muncă. In timpul rambleie- 
rii, brigăzile stau, căci nu au de- 
cît un abataj de rezervă. N-ar fi 
mai practică crearea a 3 abataje de 
rezervă pentru alternanța muncii 
brigăzilor în rimp ce unele locuri 
de muncă se rambleiază ?

Transportul — în deosebi apro-

desigur 
rearmări

abatajele

vizionarea cu vagonete goale și 
cărucioare de lemn — se face foar
te greoi. Tot acest transport se 
desfășoară pe puțul Ileana, care 
deservește 5 orizonturi. Dacă intră 
anul viitor în exploatare și blocul 
1 atunci sectorul se va încurca 
complet în domeniul transportului. 
De ce nu se intervine cu energie 
pentru urgentarea săpării puțului 
nr. 21, iar pentru prezent să se 
facă un grafic exact al folosirii pu
țului Ileana ? Insă e mai ușor să 
se spună : „puțul e de vină" 1

Galeriile sînt slab întreținute, pe 
unele suitoare scările sînt acoperite 
cu cărbune, secțiunile de circulație 
sînt blocate cu diverse materiale, 
utilaje — cum este la abatajele lui 
Căilă Vasile, Cotroază loan —, nu 
se dă o atenție deosebită alegerii 
complete a șistului vizibil în căr
bune, cu toate că abatajele lucrea
ză într-un strat cu multe interca
lați! sterile.

...Pe lingă toate acestea trec zil
nic tehnicienii sectorului I A, fără 
să se sesizeze. Tehnicienii acestui 
sector trebuie să vegheze mai a- 
tent la situația abatajelor încre
dințate lor, să vină cu soluții teh
nice moderne, să ajute mai bine 
brigăzile de mineri. Sectorul I A 
poate și trebuie să producă mai 
mult cărbune cocsificabil.

!

ori vînzătoarea se află, nu la 
unitate ci.. la plimbare. Une
ori se întîmplă să vină camio
nul cu marfă iar unitatea să 

fie închisă dteoarece vînzătoa
rea se află tot la... plimbare. 
De asemenea curățenia, felul 
de a discuta cu clienții, res
pectarea gramajului și a pre
țurilor lasă foarte mult de do
rit la această unitate. Deși a 
fost sesizată de cateva ori, con
ducerea O.A.D.L.F., pînă în ; 
prezent, nu a dat nici un 

răspuns. Vînzătoarea continuă 
să aibă aceeași atitudine. Oare

■[, conducerea O.A.D.L.F. va ră- 
> mine pasivă și de data a- 
ț ceasta ?

I

I

I
_ I. 
t

*.

ȘTIAȚI CĂ...
• In lunile august, septem

brie și octombrie, fabrica de 
salani din cadrul întreprinderii 
de industrie locală „6 August"- 
Petroșani a produs între 28—30 
sortimente de salamuri, Intr-o 
cantitate de 182.015 kg. ?

• In anul 1959, s-au vîndut 
în Valea Jiului 2704 
de mînă iar în acest 
pînă la 1 octombrie, 
dut 5.250 ceasornice
La această cifră se p ate adău» 
ga și cifra de 3.800 ceasornice 
deșteptătoare 
an pînă la 1

• Unitățile 
raion au pus 
rioada 1 septembrie — 25 
tombrie, 5.192 tone cartofi? 
în această perioadă s-au vîndut 
în Valea Jiului prin unitățile 
O.A.D.L.F. 230 tone struguri.

ceasornice 
an, numai 
s-au vin

de mină ?

vîndute tn acest 
octombrie.

O.A.D.L.F. 
în vinzare în

din 
pe- 
oc- 
Tot
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Alegerile in organizațiile ac baza ale parlidnlni
Exemplul personal și îndemnul comuniștilor

Adunarea generală de dare de 
seamă și alegeri a organizației 
de bază de la sectorul V Jieț, 
mina Lonea, a avut în centrul 
atenției felul cum au muncit co
muniștii sectorului pentru în
deplinirea sarcinilor puse de 
partid în fața industriei carbo
nifere.

Darea de seamă și discuțiile 
au arătat că sporirea produc
ției de cărbune, reducerea pre
țului de cost, economisirea ma
terialului lemnos au fost prin
cipalele obiective pe care a fost 
axată activitatea organizației de 
bază a membrilor și candidați- 
lor de partid.

Biroul organizației de bază 
a luat măsuri pentru a asigura 
ca la fiecare loc de muncă să 
lucreze membri și candidați de 
partid; în aduriările generale 
ale organizației de bază au fost 
dezbătute cele mai arzătoare 
probleme ale producției.

Prin exemplul lor personal, 
prin munca politică desfășura
tă de la om la om, comuniștii 
au mobilizat brigăzile de mi
neri la sporirea continuă a pro
ducției de cărbune, a producti
vității muncii și reducerea pre
țului de cost.

-Succese deosebite a obținut

Obținerea de noi succese la învățătură 
— în centrul atenției organizației 

de partid din școală
Din darea de seamă a birou

lui organizației de bază din ca
drul Grupului școlar minier Pe
troșani privind activitatea des
fășurată în perioada care s-a 
scurs de la ultimele alegeri, a 
reieșit munca plină de avînv a 
comuniștilor pentru traducerea 
în viață a sarcinilor elaborate 
de partid.

Cîteva cifre sînt grăitoare.
In anul de învățămînt care . 

s-a scurs, școala tehnică de 
maiștri a dat industriei noastre 
carbonifere un număr de 44 
absolvenți, iar în prezent își 
continuă pregătirile peste 200 
maiștri, care în anii ce urmea
ză vor mări efectivul de tehni
cieni ai industriei noastre ex
tractive.
principalul obiectiv ce stă în 

fața. , școlii, acela de a forma 
cadre medii tehnice bine pre
gătite pentru industria carboni
feră, a pus în fața biroului or
ganizației de bază sarcini mul
tiple. Realizările precum și u- 
nele lipsuri oglindite în darea 
de seamă au făcut, cum era și 
firesc, ca discuțiile să se desfă
șoare într-un spirit critic și au
tocritic.

Cu spirit de răspundere, co
muniștii au discutat despre 
faptul că nu toți membrii și 
candidații de partid au depus 
interes pentru ridicarea nivelu
lui profesional. In cuvîntul său 
tovarășul Tabacu I. a criti
cat pe elevii maiștri Duman- 
ski, Sicomos C„ Bucur S., care 
nu au înțeles rolul lor în școală. 
Lipsa de interes față de mate
riile predate a făcut ca la fi
nele anului ei să fie corigențî 
sau repetenți.

Analizînd cauzele care au 
determinat aceste stări de fapte, 
tov. Petruș Vasile a arătat că 
aceasta se datorește și organi
zatoricului de partid al grupei 
respective, care nu a criticat 
la timp situația. Acolo unde 
grupa de partid și-a trăit din 
plin viața s-au obținut rezulta
te pozitive.

Un alt obiectiv discutat cu 
mult interes a fost starea dis
ciplinară pe școală.

Dacă în anii trecuți starea 
disciplinară a ucenicilor era 
necorespunzătoare, din anul co
masării școlilor într-un grup 
școlar minier, starea discipli
nară pe școală s-a îmbunătățit 
simțitor ca urmare a muncii 
politice desfășurate de membrii 
d« partid. 

mai. ales brigada comunistului 
Timar Gheorghe. Minerii din 
brigada lui Timar Gheor
ghe au extras de la începutul 
anului 1400 tone de cărbune 
peste plan și au economisit mai 
bine de 10, m.c. de material 
lemnos. In fruntea întrecerii 
socialiste se situează și brigada 
condusă de membrul de partid 
Toacă Ștefan. Brigada lui și-a 
îndeplinit cu mai bine de două 
luni și jumătate înainte de ter
men angajamentele luate în pri
vința depășirii sarcinilor anuale 
de plan și reducerea consumu
lui de material lemnos. Minerii 
din brigada lui Toacă Ștefan 
și-au depășit sarcinile de plan 
de la începutul anului cu 1500 
tone de cărbune.

Asemenea tovarășilor Timar 
Gheorghe și Toacă Ștefan, o 
rodnică activitate politică des
fășoară în rîndul colectivului 
sectorului și comuniștii Petric 
Simion, Popa Petru, Iancu Ni
colas și mulți alții.

Munca însuflețitoare a co
muniștilor a dat roade bogate. 
Planul de producție pe sector a 
fost depășit cu 6.800 tone de 
cărbune, iar pe baza sporirii 
productivității muncii și reduce
rii consumurilor de materiale

Prin discuțiile purtate, co
muniștii au arătat un viu inte
res fața de inițiativa conducerii 
școlii de a-și crea laboratoare 
proprii precum și material di
dactic ajutător. Ei s-au anga
jat să sprijine școala în aceas
tă acțiune.

In acest an, orele de minera
logie, chimie și fizică ținute în 
laborator au făcut ca materiile 
predate să fie mai bine asimi- 
late.

De asemenea comuniștii au 
discutat cauzele care determi
nă pe unii elevi-maiștri de a 
lipsi de la cursuri. Elevii-maiștri 
Wolff Ioan, Bucur Sabin pri
vesc cu multă superficialitate 
școala, absentează nemotivat și 
aceasta influențează și rezulta
tele la învățătură.

Adunarea generală pentru 
darea de seamă și alegerea 
noului birou a adoptat măsuri 
importante pentru activizarea 
tuturor membrilor și candidațt- 
lor de partid, pentru întărirea 
preocupării elevilor față de în
sușirea cunoștințelor predate în 
școală. Unul dintre principalele 
obiective ale muncii politice ale 
organizației de partid din școală 
este mobilizarea tuturor elevilor 
la obținerea de noi succese la 
învățătură

IOAN FANE 
corespondent

La șantierul Lupenî

Pentru anul acesta, construc
torii de pe șantierul Lupeni au 
ca sarcină executarea unui vo
lum de lucrări de cca. 30.000.000 
lei. In ele sînt cuprinse finisa
jul și darea în folosință a blo
curilor 21, 22 și 22 A, construc
ția în roșu a 9 blocuri noi în 
cvartalul Viscoza III, darea în 
exploatare a unei noi centrale 
termice, a noii alimentări cu 
apă a orașului, tencuieli exte
rioare, drumuri, instalații de în
călzire centrală etc.

Se apropie sfîrșitul anului, 
Cu ce bilanț se prezintă con
structorii din Lupeni, ce au rea
lizat ei pînă acum din sarcinile 
pe care le-au avut ?

Analizînd cu atenție activita
tea acestui șantier pe acest an, 
reiese că pînă acum constructo
rii de aici nu au realizat inte
gral nici una din sarcinile pe 

s-a obținut o economie de peste 
110.500 lei.

Dar comuniștii din sectorul 
V nu s-au mulțumit doar cu 
realizările obținute. Adunarea a 
analizat cu exigență activitatea 
membrilor și candidaților de 
partid, felul cum și-au îndepli
nit sarcinile ce le-au revenit în 
mobilizarea colectivului la suc
cese însemnate în producție. 
Membrii de partid l-au criticat 
îndeosebi pe brigadierul Pilea 
Petru, candidat de partid. Deși 
brigada condusă de tov. Pilea 
Petru, a obținut în decursul u- 
nor perioade îndelungate succe
se însemnate, situîndu-se în frun
tea întrecerii pe sector, în ulti
mul timp brigada a rămas sub 
plan cu peste 1500 tone de căr
bune. In adunare s-a arătat că 
rămînerea în urmă a brigăzii 
este o consecință a slabei orga
nizări a muncii și a indiscipli
nei din brigadă. Unii membri 
ai acestei brigăzi, printre care 
Ivașcu Nicolae, Voinea Tran
dafir au absentat nemotivat de 
la serviciu. Față de această si
tuație, șeful de brigadă nu a luat 
o atitudine combativă.

Adunarea i-a criticat de ase
menea pe maistrul minier Da
vid Gheorghe, care nu constituie 
un exemplu demn de urmat 
pentru muncitorii din sector.

Adunarea generală a cerut 
noului birou să-și îmbunătă
țească preocuparea pentru edu
carea și activizarea membrilor 
și candidaților de partid, asi- 
gurînd ca fiecare să devină un 
exemplu însuflețitor în muncă, 
un militant activ pentru înfăp
tuirea sarcinilor ce stau în fața 
organizației de partid. In a- 
ceastă privință vechiul birou a 
fost criticat pentru că nu a a- 
cordat o atenție cuvenită trasă
rii de sarcini concrete membri
lor și candidaților de partid și 
îndeosebi urmăririi felului cum 
își îndeplinesc ei sarcinile. Toy, 
Ujfalvi Alexandru, Opariuc Mi
hai și alții au scos în eviden
ță că critica și autocritica nu 
sînt folosite pe deplin în acti
vitatea organizației de bază. 
La adunările generale iau cu
vîntul prea puțini' membri și 
candidați de partid. Biroul or
ganizației' de bază n-a stimulat 
dezvoltarea criticii și autocriti
cii în adunările generale.

Pentru a ridica la un nivel și 
mai înalt activitatea organiza
ției de bază în mobilizarea co
lectivului sectorului la înfăptui
rea sarcinilor elaborate de cel 
de-al Ш-lea Congres al P.M.R., 
adunarea generală a cerut nou
lui birou să aibă în centrul ac
tivității lui munca de educare a 
membrilor și candidaților de 
partid, asigurînd ca în frunte cu 
comuniștii, minerii sectorului să 
obțină realizări din ce în ce mai 
însemnate în sporirea produc
ției, productivității muncii și 
rea-lizării de economii.

I, DU ВЕК
...~

Construcții... în
care le-au avut. Astfel, cele 3 
blocuri, 21, 22 și 22 A, nu au 
fost predate încă în folosință, 
la cele 9 blocuri din cvartalul 
Viscoza III numai blocurile nr. 
23 și 29 au acoperișurile puse, 
Ia blocul 24 s-a pus numai șar
panta, iar la blocul 25 se pune 
planșeul peste ultimul etaj — 
celelalte blocuri sînt în diferite 
stadii, dintre care la trei de-abia 
sînt ridicate zidurile parterului.

Rămînerea în urmă, activita
tea nesatisfăcătoare a șantieru
lui Lupeni se datorește în pri
mul rînd conducerii tehnice a 
acestui șantier, care în goană 
după plan valoric, aleargă să 
realizeze lucrările de roșu, te- 
rasamente etc. neglijînd opera
țiunile de finisaj și punere în 
funcțiune. De pildă, blocurile 21 
și 22 A, au o întîrziere de 6—9

• In programul zilnic al grădiniței de copii a O.C.L. Pe- ț 
j troșani, jocul in aer liber oc upă un loc tot atît de important î
• ca și masa sau somnul. Cei 40 de copii de la această gră- ț
• diniță sînt deosebit de bucu roși cînd în programul lor este ț
J trecut „joc în aer liber'*. El sînt atît de atrași de jocul lor • 
j incit nici obiectivul aparatului fotografic, de obicei atît de a- ■ 
; trăgător, nu le-a sustras atenția. •
r __  •_>• • • •-••-•-■-•-«-•-a-a-a-a*e î iiMil» «if < •

Problema economiilor — în centrul activității 
exploatărilor miniere

(Urmare din pag. l-a)

zerve interne care n-au fost fo
losite din plin, capitole la care 
minerii aveau mari posibilități 
de reducere a prețului de cost 
la producția brută

★
Situația actuală a exploată

rilor mini'ere permite să se ob
țină lună de lună economii mai 
mari. Posibilități există. Este 
însă necesar ca la exploatării" 
miniere, la sectoarele producti
ve, să se acorde atenție atît îm
bunătățirii continue a calității 
cărbunelui extras, cît și reduce
rii consumului de lemn, de ex
ploziv, energie, folosirii rațio
nale a mecanismelor și utilaje
lor miniere, creșterii producției 
d>e cărbune și a productivității 
muncii. Cu ocazia adunărilor 
generale ale organizațiilor de

Succese în întrecerea socialista
întrecerea pentru titlul 

de cea mai bună brigadă
De la începutul lunii octom

brie și pînă în ziua de 20, co
lectivul sectorului I al minei U- 
ricani a obținut în cadrul în
trecerii socialiste pe profesii 
realizări de seamă. In această 
perioadă de timp, majoritatea 
brigăzilor și-au depășit randa
mentele planificate cu 5—35 la 
sută, au realizat economii im
portante la lemn și exploziv și 
au îmbunătățit calitatea cărbu
nelui c.ocsificabil extras cu 1—? 
la sută.

Brigada condusă de Oprea 
Dumitru, muncind cu îns'ufleți-

ritm de melc
luni față de normativele de pu
nere în exploatare, dar ele nu 
sînt predate nici acum. La fel, 
la blocurile 23, 24, 25, 29 este 
întîrziată turnarea scărilor și 
închiderea spațiului clădirilor, 
la centrala termică nu se lu
crează în trei schimburi la mon
tarea cazanelor cu toate că pie
sele sînt sosite, iar lucrarea 
este mult întîrziată. La tencuî- 
rea exterioară a blocului B, dru
muri, conducte, ziduri de spri
jin s-a lucrat puțin de tot.

Acest lucru este cunoscut și 
de tov. Auner Carol, inginer șef 
adjunct al T.R.C.H., care răs
punde din partea trustului re
gional de activitatea șantiere
lor din Valea Jiului. Cu toate 
acestea, nu s-au luat măsuri de 
îndreptare a situației șantieru
lui Lupeni. Este timpul să șe ia 
măsuri hotărîte pentru reali
zarea planului !

ȘTEFAN MI HAI 

bază de dare de seamă și ale, 
gere a organelor de conducere, 
minerii și tehnicienii, membrii 
și candidații de partid dezbat 
cu simț de răspundere problema 
reducerii continue a prețului de 
cost ca pe una din principalele 
probleme în viața organizațiilor 
de partid, propun măsuri con
crete, operative pentru crește
rea valorii economiilor obținute 
pînă acum.

In 9 luni, pe combinat s-au 
obținut economii care depășesc 
suma totală de 6 milioane lei, 
față de angajamentul anual de 
9.450.000 lei. Iată deci că pen
tru realizarea- integrală a aces
tui angajament de onoare tre
buie încă multă muncă, este ne
cesar ca problema economiilor 

, să fie privită drept cea mai im
portantă problemă a activității 
economice la exploatările mi
niere.

re zi de zi pentru realizarea și 
depășirea obiectivelor întrecerii 
a extras peste planul ei la zi 
335 tone de cărbune cocsifica-! 
bil, a refolosit o importantă1 
cantitate de lemn de mină., 
Realizări importante au obținut' 
și brigăzile conduse de Apostoli 
Vasile, Nicolae loan, Neamțu V., 
Bria I. și Mischie loan. Membrii- 
acestor brigăzi s-au angajat 
să-și îmbunătățească necontenit 
activitatea pentru a cuceri laț 
sfîrșitul trimestrului titlul de 
„cea mai bună brigadă".

inițiativele unor buni gospodari
Recent, pentru a veni în spri-; 

j inul minerilor care lucrează la 
planul V și la puțul 6, locuri de 
muncă îndepărtate ale minei 
Uricani, muncitorii Iancu Iosif j 
și Hermineanu Ioan de la sec-! 
torul VI transport au luat ha- 
tărîrea de a construi din rezer
ve interne un vagon închis pen
tru transport de personal. O altă 
propunere care privește îmbu
nătățirea transportului Ia su
prafață în timpul iernii a 
fost făcută de șeful die echipă' 
Iancu Toma. Locomotivele e- 
iectrice cu trolei au părțile la
terale deschise. Acest lucru pro
voacă. în timpul iernii multe 
greutăți. Pentru a evitai aceste» 
neajunsuri tov. Iancu Toma a 
conceput construcția unor uși 
cu închidere laterală. De la pri
ma încercare a acestor uși re-; 
zultatele au fost bune.

Tot la propunerea unui colec
tiv de muncitori și ingineri de 
la sectorul Vi, la panoul V se 
amenajează un garaj subteran- 
pentru locomotivele cu acumu
latori. Deși de capacitate mai 
mică, acest garaj va fi modern 
și bine utilat

I
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Convorbirea Iul N. S. Hrușciov 
cu ziariștii cubanl

MOSCOVA (Agerpres) — TASS 
După cum s-a mai anunțlat, la 

22 octombrie, N. S. Hrușciov; pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., a primit o delegație de 
ziariști cubani. El a răspuns la în
trebările ce i-au fost puse de con
ducătorul delegației Carlos Franqui 
directorul ziarului „Revolution". N. 
S. Hrușciov a declarat, printre al
tele, că este foarte mulțumit de 
relațiile care sînt pe cale să se 
statornicească între Uniunea Sovie
tică și Cuba. El a adăugat că po
porul sovietic a urmărit cu o deo
sebită simpatie lupta poporului Cu
ban împotriva dictatorului Batista 
și stimează mult pe Fidel Castro, 
conducătorul poporului cuban și pe 
ceilalți tovarăși de luptă ai săi, 
devotați poporului.

Șeful guvernului sovietic a ară-
-------------------O

Pregătiri în S.U.A. îh vederea unei agresiuni 
împotriva Cubei

NEW YORK 29 (Agerpres)
Revista „Life" publică o serie 

de materiale și fotografii consti
tuind o nouă dovadă a faptului că 
în S.U.A. se fac pregătiri în ve
derea unei intervenții armate îm
potriva Cubei.

Revista relatează că grupuri 
mari de bandiți primesc la Mia
mi (Florida) o pregătire specială 
în vederea invadării Cubei. In Flo
rida, scrie revista „Life", a fost 
creat cartierul general al grupuri
lor contrarevoluționare. Numărul

Greva generală
COTONOU 29 (Agerpres).
După cum anunță agenția 

France Presse „capitala econo
mică a Republicii Dahomey — 
Cotonou a fost complet parali
zată la 28 octombrie de greva 
generală declarată pe timp ne
limitat de oamenii muncii din 
acest oraș".

Comunicațiile dintre Cotonou 
și restul lumii sînt practic în
trerupte. Magazinele din oraș 
sînt închise. Traficul feroviar a 
fost sistat. Postul de radio nu 
funcționează.

Greva generală care a înce
put la chemarea Uniunii sindi
catelor oamenilor muncii din 
Dahomey, afiliată la Uniunea 
Generală a Sindicatelor oame
nilor muncii din Africa neagră, 
a cuprins atît sectorul de stat 
cît și cel particular. La chema
rea de a declara grevă, după

I PROIECTUL UNEI I 
„NAVE ZBURĂTOARE”^ 

!' MOSCOVA (Agerpres) — !’ 
[TASS transmite. : (
< Specialiștii sovietici au elaborat ( 

proiectul unei nave maritime cu \ 
І „pernă de aer”-. Această navă '

(care va avea un deplasament de ț 
aproximativ 400 de tone) se va 
deplasa pe deasupra apei la o J 
înălțime dc 1,5—2 metri cu o vi- ) 

Iteză de l~0—200 km. pe oră.
„Perna de aer”- este produsă de ( 

un compresor care aspiră aerul 
din mediul înconjurător, îl com- ț' 
primă și îl trimite prin niște orifi- 
cii speciale sub fundul navei. Por- ( 
ța ascensională generată de aerul ) 
comprimat menține nava deasupra ]! 

Iapci. <■
O parte din aerul din compresor , 

este evacuată prin canale reacts- ' 
ve special amenajate la pupa na
vei. Ieșind afară el propulsează , 
nava. ]

Noile nave se vor putea depla- 
sa nu numai deasupra apei, ci și !; 
deasupra pămîntului. De aceea nu J 
sînt necesare instalații • porturare < 

< pentru ele : orice țărm cu pantă < 
/ lină îi poate servi drept debarca- ! 
< der. }
<............................   I 

tat că ar vrea ca declarația sa în 
legătură cu acordarea de ajutor 
Cubei în cazul unei agresiuni ar
mate împotriva acestei țări ;,să fie 
într-adevăr simbolică". Pentru a- 
ceasta, a spus N. S. Hrușciov, este 
necesar ca amenințarea imperialiș
tilor cu o intervenție împotriva Cu
bei să nu se transforme în opera
țiuni militare și atunci nu va mai fi 
necesar să se confirme realismul 
declarației noastre cu privire la a- 
cordarea de ajutor militar poporu
lui Cubei împotriva agresiunii.

Sentimentele de simpatie ale po
poarelor sovietice, ale oamenilor 
muncii din întreaga lume și ale tu
turor oamenilor cinstiți, a spus în 
încheiere N. S. Hrușciov; sînt de 
partea poporului cuban și a luptei 
lui pentru independență, libertate 
și progres.

elementelor reacționare care se pre
gătesc în vederea invaziei „crește 
continuu".

Subliniind că la Miami se des
fășoară pregătirea intensă în ve
derea unor acțiuni agresive, revis
ta subliniază : „Florida s-a trans
format în focarul mișcării împo
triva lui Castro".

Fotografiile publicate de revistă 
prezintă pe bandiți în cursul ins
trucției. Ei sînt comandați de un 
fost sprijinitor al dictatorului cu
ban Batista.

de la Cotonou
cum menționează agenția „au 
răspuns aproape toți muncito
rii din Cotonou". Majoritatea 
covîrșitoare a întreprinderilor 
din Republica Dahomey, fostă 
colonie franceză din Africa, ca
re și-a dobîndit independența 
în august 1960 mai aparțin în
că capitalului francez.
/ Evenimentele din Cotonou au 

început cu declararea unei gre
ve generale de 24 de ore la în
treprinderile din sectorul parti
cular. Greviștii au cerut printre 
altele, sporirea salariului șî a 
indemnizațiilor pentru muncito
rii cu familii numeroase precum 
și îmbunătățirea condițiilor de 
muncă. Greviștii intenționau să 
țină un miting în cadrul căruia 
să discute problema lărgirii gre
vei. Mitingul a fost zădărnicit 
prin intervenția poliției! și ar
matei. In urma acestui fapt, în 
semn de protest împotriva in
terzicerii mitingului! și a „mo
bilizării armatei împotriva oa
menilor muncii" a fost declara
tă o grevă generală a oameni
lor muncii din Cotonou,

• NEW YORK. După cum a- 
nunță ziarul „Tbe Worker”-, luînd 
cuvîntul la Chicago; la o adunare 
organizată de Comitetul de luptă 
pentru o atitudine justă față de 
Cuba, cunoscutul ziarist american 
Carlton Bits a declarat că eveni
mentele din Cuba nu sînt nică
ieri atît de insuficient prezentate și 
atît de denaturate ca în ziarele a- 
mericane. El a condamnat embar
goul introdus de S.U.A. împotriva 
Cubei ca o încălcare a principiilor 
Organizației Națiunilor Unite.

• NEW YORK. La 28 octom
brie, guvernul Statelor Unite a 
luat o nouă măsură provocatoare 
împotriva Cubei. Potrivit relatări
lor agenției Associated Press; în 
momentul cînd la sediul O.N.U. 
s-a anunțat că luni va fi dis
cutată plîngerea Cubei împo
triva acțiunilor agresive ale S.U.A. 
la adresa acestei țări; Comanda
mentul marinei militare a S.U.A. 

Declarația Comitetului 
organizațiilor de tineret 

din U. R. S. S.
MOSCOVA 29 (Agerpres). — 

TASS transmite :
Comitetul organizațiilor de ti

neret din U.R.S.S. a dat publi
cității o declarație de protest 
împotriva persecuțiilor poliție
nești din Portugalia. In numele 
tuturor tinerilor și tinerelor din 
Uniunea Sovietică, Comitetul se 
pronunță în sprijinul revendică
rilor patrîoților democrați din 
Portugalia pentru imediata eli
berare a tuturor deținuților po
litici din această țară.

In declarație se subliniază, 
între altele, că tineretul sovie
tic a aflat cu indignare despre 
noile arestări, despre condam
nările ilegale, despre torturile 
inumane la care sînt supuși ti
nerii din Portugalia care luptă 
pentru pace și libertate, pentru 
drepturile lor vitale, Sălbăticiile 
comise la ordinul lui Salazar și 
a subalternilor lui, se subli
niază în declarație, umplu de 
mînie inimile tinerilor și tine 
relor sovietice.

-----O-----

Reprezentanți 
ai opiniei publice 

sovietice 
au sosit în S. U. A.
NEW YORK 29 (Agerpres) — 

TASS transmite:
La invitația unor fruntași ai 

vieții publice americane în S.U.A. 
a sosit un grup de reprezentanți 
ai vieții publice sovietice în frun
te cu A. E. Korneiciuk, laureat al 
Premiului Internațional Lenin 
„Pentru întărirea păcii între po
poare”. Din delegație fac parte 
scriitorul B. N. Polevoi, Z. V. Puș- 
kariov. doctor în științe economice, 
deputat în Sovietul Suprem al 
U.R.S.S.; prof. V. M. Cibikvadze. 
doctor în științe juridicei și alții.

La 28 octombrie oaspeții sovie
tici s-au întîlnit cu reprezentanți 
ai vieții publice americane în ora- 
rașul Hanover (statul New Ham
pshire). Această întîlnire organi
zată din inițiativa lui Norman 
Cousins, editorul revistei „Satur
day Review”, a avut drept scop 
să contribuie la stabilirea de re
lații prietenești între popoarele și 
guvernelor U.R.S.S. și S.U.A.

= »*♦<» ** ♦

a făcut cunoscut că sîmbătă dimi
neața 1450 pușcași marini nord- 
americani vor debarca la baza na
vală a S.U.A.; Guantanamo; situa
tă pe teritoriul Cubei.

• LISABONA. După cum anun
ță agenția Prace Presse, ministrul 
de stat al Portugaliei, Pereira, a 
declarat în cadrul unei conferințe 
de presă, care a avut loc la 28 oc
tombrie la Nairobi, că „în pre
zent nu se prevăd nici un fel de 
modificări constituționale pe teri
toriile portugheze din Africa”.

Regimul fascist al lui Salazar 
caută să-și mențină cu orice preț 
dominația asupra teritoriilor afri
cane care se află de 400 de ani 
sub jugul colonialiștilor portu
ghezi.

• ANKARA. La universitățile 
din Ankara și Istanbul, la univer
sitatea „Ataturk" din Erzerum, 
precum și la Institutul tehnologic 
din Istanbul s-a efectuat o im
portantă epurare a cadrelor didac-

Lucrările Comitetului Politic
NEW YORK 29 , (Agerpres).
In ședința din dimineața zî- 

îeî de 28 octombrie a Comitetu
lui nr. 1 au continuat discu
țiile în problema dezarmării 
generale și complete. Reprezen
tantul Republicii Ghana, care a 
luat primul cuvîntul, a cerut să 
se reia de urgență tratativele 
in problema dezarmării și să 
înceapă concomitent studierea 
laturilor sociale și economice 
ale dezarmării.

Reprezentantul Ghanei, care 
s-a pronunțat pentru încetarea 
experiențelor cu arma nucleară, 
a condamnat Franța ^ă în ciu
da cererilor majorității țărilor 
membre ale O:N.U„ a efectuat 
explozia cu bomba atomică în 
pustiul Sahara.

Reprezentantul Ceylonului a 
chemat toate statele care nu 
dispun de arma nucleară să-și 
unească eforturile pentru a 
convinge marile puteri de nece
sitatea unor acțiuni practice în 
domeniul soluționării probleme
lor dezarmării generale. Propu
nerile Uniunii Sovietice în pro
blema dezarmării, a subliniat 
delegatul ceyfonez, constituie 
un program clar și precis pen-

-----------------O.

„Politica de pace va izbîndi“
MOSCOVA 29 (Agerpres) 

TASS transmite :
Sub titlul „Politica de pace va 

izbîndi", ziarul „Pravda" publică 
în numărul său de sîmbătă infor
mații cu privire la adunările oame
nilor muncii din Uniunea Sovie
tică, consacrate activității delega
ției sovietice la cea de-a 15-a se
siune a Adunării Generale a 
O.N.U. La adunarea de la Kiev a 
luat cuvîntul Nikolai Podgornîi, 
prim-secrctar al C.C. al P.C. din 
Ucraina, conducătorul delegației u- 
crainene la O.N.U.

Actuala sesiune a Adunării Ge
nerale, a spus el, este cea mai în-

---------------- O

Tarile afre-atiaîite cer admiterea reprezentantilet legali 
ai CiiioiIiI la litrirlle D. N. II. , b

NEW YORK 29 (Agerpres).
După cum transmite agenția 

France Presse, la 28 octombrie 
grupul țărilor afro-asiatice de 
la Organizația Națiunilor Unite 
a prezeiftat secretarului gene
rai al O.N.U. un proiect de re
zoluție în care cere „luarea tu
turor măsurilor indicate pentru 
asigurarea convocării în cel mai 
scurt termen a Parlamentului' 
Republicii Congo".

Membrii grupului cer de ase
menea ca reprezentanții guver
nului central al Congoului să 

tice. La 28 octombrie, Comitetul 
unității naționale a adoptat legea 
cu privire la epurarea din aceste 
instituții de învățămînt superior a 
aproximativ 150 de profesori și 
docenți. Legea interzice categoric 
profesorilor și docenților concediați 
să ocupe funcții în învățămînt. 
Ziarul „Aksham" arată că această 
epurare din universități poate fi 
comparată ca proporție cu marea 
operație de deblocare din armata 
turcă, efectuată în august a.c.

• PARIS. La 28 octombrie ti- 
nărul stat african Coasta de Fildeș 
a devenit membră a U.N.E.S.C.O. 
Astfel, în prezent 85 de state sînt 
membre ale acestei organizații in
ternaționale.

• PARIS. După cum anunță a- 
genția France Presse, la 28 octom
brie în urma dispoziției autorită
ților franceze, în Algeria au fost 
confiscate ziarele pariziene „Le 
Monde" și ■„Paris Presse l’Intran- 
sigent", precum și săptăminalele 
■„France Observâteur” și „Riva
rol”.

tru soluționarea acestei proble
me importante.

Șeful delegației Republicii 
Arabe Unite a declarat că deși 
tratativele din Comitetul celor 
zece de la Geneva nu au dat 
rezultate, nu se poate ca pe» 
viitor să nu se depună eforturi 
pentru soluționarea problemei 
tfezarmarii care interesează în
treaga lume.

Reprezentantul R.A.U. a salu
tat inițiativa guvernului sovie
tic care a declarat că este dis
pus să accepte orice fel de con
trol și inspecție în condițiile în
făptuirii dezarmării. In înche
iere el a sprijinit propunerile 
Poloniei și Ghanei cu privire la 
crearea unor zone în care să 
nu existe arma nucleară, pre
cum și propunerea cu privire 
ha interzicerea predării armei 
nucleare altor state întrucît, 
după părerea delegației R.A.U., 
aceasta ar îngreuna tratativele 
în problema dezarmării.

In declarația sa, delegatul O- 
landei a apărat poziția puteri
lor occidentale în problema de
zarmării.

Cu aceasta, ședința de dimi
neață a Comitetului nr, , I a 
luat sfîrșit. *7 

semnată din istoria Organizației 
Națiunilor Unite. Se poate afirma 
fără exagerare că rolul hotărîtor 
în această privință revine guvețnu- 
lui sovietic care înfăptuiește în mod 
consecvent și perseverent o politi
că externă de pace.
1 A. Kuksa, muncitor la Uzina 
constructoare de mașini „Bolșevik" 
din Kiev, care a luat apoi cuvîntul, 
a spus printre altele : Glasul lui 
Nikita Hrușciov, președintele Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S.; 
care a răsunat la sesiunea Adună
rii Generale a O.N.U., este glasul 
nostru, glasul întregului popor 
sovietic.

fie admiși în Aduna rea'“Gene
rală, fără a se mai aștepta un 
raport din partea Comisiei die 
validare a mandatelor.

Rezoluția a fost semnată de 
reprezentanții Ceylonului, Gha
nei, Guineei, Indiei, Indoneziei, 
Republicii Mali, Marocului și 
Republicii Arabe Unite.

PROBRAM OE RADIO
31 octombrie

PROGRAMUL 1. 7,30 Sfatul 
medicului, 8,00 Muzică popu
lară romînească și a minorită
ților naționale. 9.05 Piese co
rale romînești interpretate de 
corul Radioteleviziunii, 9.30 Ti
nerețea ne e dragă, 11,03 Mu
zică populară romînească, 12,00 
Tineri poeți sovietici, 13,20 Or
chestre sovietice de instrumen
te populare, 16,30 Muzică ușoa
ră, 17,30 Roza vînturilor, 18.30 
Almanah științific, 19,30 Pro
gram muzical pentru fruntașii 
în producție din industrie și a- 
gricultură, 20,45 Tribuna Radio, 
21,10 Din comoara folclorului 
nostru, 21,30 Muzică din filme 
romînești și sovietice. PRO
GRAMUL II. 14,30 Noi înregis
trări de cîntece ale compozito
rilor noștri, 16,30 Vorbește 
Moscova I 17,00 Din muzica po
poarelor, 17,35 Piese instru
mentale de compozitori romîni, 
18,25 Meridiane pe portativ, 
19,00 Melodii populare romî
nești d'in diferite regiuni ale 
țării, 20,po „Pe strunele viorii", 
program de muzică ușoară, 21,30 
Mihail Sadoveanu — critic so
cial, 21,55 Muzică din operete.
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