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Pe drumul glorios al Marelui 
Octombrie

La 7 Noiembrie, poporul nostru 
alături de marele popor sovietic, 
de cei ce muncesc de pretutindeni, 
sărbătorește împlinirea a 43 de 
ani de la Matea Revoluție Socia
listă din Octombrie, eveniment 
care a inaugurat o nouă eră in is
torie — eră eliberării omenirii 
de sub jugul odioasei exploatări 
capitalele, era victoriei socialis
mului și comunismului.

Niciodată nu se va șterge din 
memoria oamenilor muncii de pe 
întreg pămîntul amintirea acelor 
.zile glorioase de Octombrie 1917, 
cînd proletariatul rus-, în alianță 
cu masele largi ale țărănimii, s-a 
ridicat sub conducerea partidului 
făurit de Vladimir Ilici Lenin, la 
luptă pentru zdrobirea cruntei asu- 

, priri a capitaliștilor și moșierilor, 
pentru făurirea primului stat al 
muncitorilor și țăranilor.

Marea Revoluție Socialistă din 
Octombrie a însemnat o cotitură 
hotar .oare în istoria omenirii. Ea 
a rupt pentru prima oară lanțul im
perialist. Statul sovietic creat acum 
43 de ani, a parcurs într-un termen 
'istoric scurt un drum glorios, fără 
precedent, de la înapoiere și rui
nă ia o înflorire fără precedent, de- 
monstrînd în fața întregii lumii ma
rea forță a omului eliberat de 
exploatare, capacitatea sa de 
a-și făuri o viață liberă și fericită.

Succesele cu care oamenii sovie
tici întâmpipă cea de a'43-a ani
versare a Marii Revoluții Socialis
te din Octombrie, ilustrează cu 
deosebită forță drumul glorios 
parcurs de statul sovietic. Oame
nii sovietici desfășoară în .prezent 
o muncă eroică pentru înfăptuirea 
celui mai vast program de cons
trucție economică, planul septe- 
nal. Acest plan grandios, a cărui 
realizare marchează цп important 
pas spre victoria în întrecerea eco
nomică pașnică cu capitalismul, e 
înfăptuit cu succes. De pe acum 
Uniunea Sovietică a depășit, la o 
serie d produse, din punct de 
vedere al producției globale și al 
producției calculate pe cap de lo
cuitor S.U.A., care este cea mai 

.bogată țară capitalistă. Uniunea 

.Sovietica a depășit S.U.A. în ceea 
ce privește producția de cărbune, 
minereu de fier, zahăr, untdelemn 
și alte .produse. înfăptuirea preve
derilor planului septenal privind 
creșterea producției industriale și 
agricole, apropie timpul cînd po- 

• porul sovietic va avea asigurat cel 
' mai ridicat nivel de trai din lume, 
cea mai scurtă zi de lucru. Oa
menii sovietici sărbătoresc în acest 
an ziua de 7 Noiembrie în condi
țiile desăvîrșirii trecerii tuturor 
muncitorilor și funcționarilor la 
ziua de lucru de 7 și 6 ore. Aceas-

tă trecere la ziua de tucru redusă 
se face fără micșorarea salariilor, 
ci dimpotrivă, în condițiile spori
rii cîștigurilor muncitorilor și func
ționarilor ceea ce, într-o țară ca
pitalistă e de neconceput. Realiză
rile Oamenilor sovietici demonstrea
ză în mod grăitor că în întrecerea 
pașnică dintre cele două sisteme, 
socialismul învinge inevitabil, că 
orînduirea capitalistă, bazată pe 
exploatarea omului de către om, 
roasă de contradicții de neîmpăcat, 
de șomaj și crize, orînduire care 
nu poate oferi maselor îiimic altce
va decît perspectiva mizeriei, și-a 
trăit traiul.

Dezvoltarea impetuoasă a socia
lismului constituie principala trăsă
tură caracteristică a contempora
neității. Astăzi Uniunea Sovietică 
nu mai este singura țară „socialis
tă din lume. Steagul glorios al 
socialismului flutură biruitor pe o 
bună parte a globului pămîntesc, 
din inima Europei, pînă la coastele 
Pacificului.

Poporul nostru, eliberat pentru 
totdeauna de robia cruntei exploa
tări burghezo-moșierești devenit 
stăpîn pe destinele sale, desfășoa
ră o muncă eroică, sub conducerea 
Partidului Muncitoresc Romîn, pen
tru construirea unei vieți noi, feri
cite. Oamenii muncii din patria 
noastră au întâmpinat cea de a 
43-a aniversare a Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie. în plin 
efort în lupta pentru înfăptuirea 
luminosului program de desăvîrși- 
rc a construcției socialiste elaborat 
de cel de-al III-lea Congres al 
P.M.R.’ Succesele deosebite obținu
te în această luptă sînt puternic 
reflectate în expunerea tovarășu
lui Gheorghe Gheorghiu-Dej la 
plenara lărgită a C.C. al P.M.R. 
convocată pentru a examina pro
iectul planului de dezvoltare a eco
nomiei naționale pe anul 1961. 
„După datele preliminate — se 
arată în expunerea tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej — se 
poate aprecia că în acest an pro
ducția industrială va crește, com
parativ cu 1959, cu circa 15,5 la 
sută, față de 14 la sută cît a fost 
prevăzut în plan“. Oamenii mun
cii din Valea Jiului, alături de 
cei ce muncesc de pe întreg cu
prinsul țării, desfășoară larg în-

(Continuare în pag. 3-a)

Vis întrupat
Alexei Surkov

Ca forțele-omenești 
să se trezească, 

Furtuna
lui octombrie trebuia — 

Ne-a-nvăluit 
privirea părintească, 

Ne-a pus pe umeri,
Lenin, mina sa

Și s-a aprins 
ca de-o străfulgerare, 

Adîncul vremii, 
pîmă-n depărtări.

In ochii lui citeam, 
cu slove dare,

Destinul nostru
și al marei țări.

O pînză parcă 
de pe ochi se luase, 

Un secol nou 
prin negură miji,

Ca sputnicul 
ce din păduri cețoase, 

Chemat 
e de noianul din tării.

La fel cei făr’de-aripi 
se-naripează 

Cînd cheamă-naltul 
spațiilor abis.

Am înțeles atunci 
că se-ntrupeazăi 

Prin bezna vremii 
zămislitul vis.

Tălmăcire de MARIA BANUȘ

IN CINSTEA ZILEI DE 7 NOIEMBRIE
Mina Vulcan

In cinstea zilei de17 Noiem
brie minerii de la Vulcan au or
ganizat o zi de producție mă
rită. Folosind din plin timpul 
de muncă și utilajele, minerii 
au obținut însemnate depășiri 
de plan. Așa de pildă, la sec
toarele I și II s-au dat la un 

loc peste planul zilnic 312 tone de 
cărbune cocsificabil. Din abata
jele unde muncesc brigăzile con
duse de Irimie Floricel, Gantz 
Ștefan, Zold Francisc și din alte 
abataje s-au extras peste sarci
na zilnică 35—50 tone de căr
bune.

Mîna Petrila
Și minerii de la Petrila au 

muncit cu avînt în cadrul unei

La cele două grupuri școlare din Valea Jiului — Pe- 
sute de tineri se pregătesc să devină 

•iei noastre carbonifere. . Labora- 
la dispoziția acestor tineri dornici de

> troșani și Lupeni — sute de 
s cadre de nădejde ale industr 
J toare și ateliere stau la disp 

învățătură
lată un aspect din atelierul Grupului școlar minier din 

Petroșani: maistrul instructor Cricovan Nicolae dă explicații 
unui grup de ucenici despre părțile componente ale strun- 
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l Adunări festive j
i Ieri după-amiază a fost inau- t 
i gurat la Lonea rtoul club al J 
j minerilor din localitate, a că- : • .... ■ - - - » 
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nemijlocit, în timpul studiilor; 
viața și munca oamenilor sovie
tici. In cinstea acestei zile, co
lectivul de aici, în' i 
membrii și candidații de partid * 
a muncit cu spor. Uzina livrea
ză acum ultimele cantități ..de 
energie electrică în contul Junii 
decembrie 1960. La Termocen
trala Paroșeni s-au obținut pînă 
acum economii peste plan în 
valoare de circa 1.000.000 lei

zile de producție mărită. Rezul- , 
țațele obținute sînt concludente i 
pentru felul' cum cei de aici au ’ 
ținut să cinsleoeeă - rine de 7 
Noiembrie. Pe întreaga mină ' 
s-au dat peste plan 121 tone de 
cărbune de bună calitate. Toate 
colectivele sectoarelor au extras 
mari cantități de cărbune peste 
sarcina zilnică. In perioada ul
timelor două'luni, minerii de la , 
Petrila au extras peste preve- . 
derile de plan mai bine de 6500 1 
tone de cărbune, cantitate obții ' 

- nulă pe seama creșterii produc- 1 
. ’ fivității. muncii în medie la peste ■ 

1’240 tone de cărbune pe post.

ret sală de spectacole are o 
capacitate de peste 500 locuri.

!
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Termocentrala 
Paroșetii

Pentru energeticienii ■ de la’ ' 
Paroșeni ziua de 7 Noiembrie 
are o deosebită însemnătate. A 
proape 95 la sută din întregul . 
echipament tehnic al uzinei ■ 
poartă mărci de construcție sa- 1 
vietică',’ mai bine de. 75 la .sută
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In aceste zile constructorii de 
pe șantierele Văii Jiului au fă
cut un rodnic bilanț al activită
ții lor pe ultimele luni. La Pe
troșani, au fost predate în folo
sință pînă acum blocuri de lo
cuințe cuprinzînd 405 aparta
mente. De asemenea, sînt în 
curs de recepție încă două blo
curi a cîte 24 apartamente fie
care și 5 blocuri a 4 apartamen
te. La Vulcan, constructorii au 
predat 50 de apartamente iar la 
Lupeni sînt încheiate lucrările 
de finisaj la 3 blocuri cu un to
tal de 108 apartamente.

capacitate de peste 500 locuri. * 
Noul local de cultură a primit! ♦ 
numele de clubul „7 Noiem- f 
hrie“.

La festivitatea de inaugu- J 
rare a clubului au participat ț 
sute de muncitori, iefenicîenî, ♦: 
ingineri și funcționai^ din Io- • 
calitate. In fața celor prezențî • 
a "luat cuvîntul tovarășul-Vij-| 
dea Gheorghe, secretar al Со-* 
mifetului raional de partid i 
Petroșani, care, a vorbit des? < 

însemnătatea zfre. ‘de 7t 
Noiembrie și despre realiză- |

■ file gloriosului popor sovietifc J 
pe drumul construirii cdtnu- j 
----------- i 

'* Conferința a fost urmată1 ț 
•de un bogat; program culțu- • 
ral-artistic prezentat de 1 for- ? 
mafia clubului.----------------------*r •

★ ♦ 
4

La Depoul C.F.R. Petroșani, * 
în fața a'peste 250 feroviari ț 
a luat cuvîntul tovarășul Ce- ț 
teraș Virgil, membru al Co- J 
mitetului. orășenesc de partid, I 
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popular, Spitalul unificat Pe- * 
troșani și în alte întreprinderi J 
și instituții din raion. â

care a vorbit despre cea-.de-a 
43-a aniversare a Revoluției 
Socialiste din . Octombrie,

★

O adunare asemănătoare a 
avut loc și la mina Vulcan. 
Vorbind în fața a peste' 700 
de muncitori, tov. Mîrza Au
rel, secretarul comitetului., de 
partid de la exploatarea, mi
nieră Vulcan, a reliefat succe
sele obținute de .Uniunea So
vietică pe drumul făuririi co
munismului

★

La adunarea 
la Institutul de 
troșani a luat 
Almășan 
organizației 
stitut.

Adunări 
toririi zilei 
au rnai avut loc la U.P.D., 
sectorul I.L.L., Tribunalul

festivă ținută * 
mine din Pe- 
cuvîntul tov 

ae, secretarulNicol
de bază din in-

consacrate sărbă- 
de 7- Noiembrie
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SPRIJIN ЧШІІЛП PAL —
EXPERIENȚĂ AVANSATĂ

împreună cu întregul nostru popor, minerii 
Văii Jiului vor sărbători la 7 Noiembrie cea 
de-a 43-a aniversare a Marii Revoluții Socia
liste din Octombrie. Cu această ocazie glodu
rile lor $e îndreaptă cu dragoste si recunoștință 
spre marele popor sovietic. Minerii Văii Jiului 
au simtit din plin aiutorul multilateral al prie
tenilor lor din marea țară a socialismului. In 
minele bazinului nostru se folosesc numeroase 
utilaje $i mecanisme de înaltă tehnicitate. Ma

șinile moderne de încărcat, craterele puternice, 
havezele, sondezeie SBM-3u, mașinile GNL- 
30M pentru încărcat în abataje, echipamentul 
electric și multe altele constituie expresia aju
torului tehnic sovietic acordat minerilor din 
Valea Jiului.

In pagina de față prezentăm cîteva realizări 
tehnice ale minerilor sovietici, realizări care-si 
pot găsi în bună măsură aplicabilitate si in 
Valea Jiului. a meca-

PROTECȚIA MUNCH

Dispozitivul mecanic tip 0. M. 
pentru șistificare

Arce pentru susținerea 
minieră elastică

Este bine cunoscut faptul că în 
ultimi ani în mineritul mondial 
capătă o extindere tot mai mare 
armarea metalică cu profile spe
ciale Т.Н. Îmbinarea segmenfilor 
taud astfel de arc de susținere se 
face cu cleme speciale strlnse în 
fttrubttri care însă au inconvenien
tul că ne fiind strînse uniform (ope
rația se face manual1) cedează la

presiune în limite mult prea va
riate. Pentru eliminarea acestui 
neajuns s-a confecționat o piesă 
specială, în locul clemelor cu șu
ruburi (vezi figura). Strîngerea 
segmenților se realizează printr-un 
excentric așezat axial cu profilele 
Т.Н. care se sprijină cu două fu
suri laterale pe fundul piesei de 
strîngere și care acționează asu
pra fundului profilului exterior. 
Excentricului i s-a dat o formă 
de spirală prevăzută cu o suprafa
ță de lovire.

Avînd în vedere că și în Valea 
Jiului armarea cu inele Т.Н. ca
pătă amploare și că se constată 
unele neajunsuri cu actualele cleme 
de strîngere, dispozitivul acesta 
merită o deosebită atenție și ar ti 
bine să se treacă la experimentarea 
lui, deoarece în 1965 se prevede 
ca cel puțin 40 la sută din ga
leriile săpate să se armeze în inele 
T. H.

METODE AVANSATE

Săparea rapidă a lucrărilor miniere
Minerii trustului carbonifer 

„Krasnoarmeiskșahtostroi" au 
în plan să execute pînă în 1965 
deschiderea unor noi mine care 
să asigure creșterea extracției 
de cărbune la peste 10 milioane 
tone pe an. In colaborare cu 
cercetătorii, la minele acestui 
trust s-au elaborat grafice de 
organizare a muncii care să per
mită obținerea unei viteze medii 
de avansare lunare de circa 300 
m. galerie în cărbune.

Redăm mai jos modul cum 
s-a lucrat după aceste grafice 
la săparea unei galerii în căr
bune, (preabataje direcționale). 
Galeria s-a săpat în coperișul 
unui strat cu grosime de 1,60 
m. și înclinare de 7—8 grade. 
Brigada care a lucrat aici, con
dusă de minerul fruntaș N. S. 
Pokulit, a săpat pe lună circa 
310—330 m. cu o avansare zil
nică de 10,6—13 m., realizînd 
pe ciclu o avansare de circa 2,80 
m. După exemplul acestei bri
găzi au obțintu avansări rapide 
șl alte colective miniere. Lucrul 
a fost favorizat de faptul că 
transportul pe puț s-a efectuat 
cu colivii basculante, iar în mi
nă au fost amenajate buncăre 
de mare capacitate, de unde căr
bunele s-a încărcat în pagonete

Bl! I
In industria minieră sovietică 

se folosesc pe scară largă ma
șinile de încărcat cu cupe pentru 
evacuarea sterilului. Eficacitatea 
mașinii depinde tn mare măsură 
de modul cum este mfnuită, de 
gradul de calificare al mecani
cului său. Pentru ridicarea pro
ductivității muncii cu aceste 
mașini și pentru eliminarea 
muncii manuale, institutul „Ghi- 
ponikei" a elaborat o aparatură 
de automatizare a comenzilor 
mașinilor pneumatice de încăr
cat cu cupe. Automatizarea a- 
ceasta constă dintr-un șezi sar 
(traducător) de conectare a mo
torului de la mecanismul de ri
dicare a cupei și un dispozitiv 
de admisie a aerului comprimat 
în legătură cu dirijarea unui

Extinderea armării 
moderne

Susținerea metalică și cu be
ton armat va acoperi în anii sep- 
tenalului sovietic cca. 3.500 ktn. 
galerii.

Cea mai largă răspîndire o 
are pînă acum susținerea meta- 
lică elastică din profile speciale, 
cu stîlpi tubulari de beton ar
mat și grindă metalică. Susți
nerea metalică se face cu pro
fite cu o greutate de 18—28 
kg./m., întregul .cadru cîntărind 
165—380 kg. Susținerea din be
ton armat are stîlpi centrifugați 
cu greutate de 72—140 kg. din 
beton marca 300—350. cu un 
consum de 12—18,3 kg. metal. 
De curînd, prin intercalarea în
tre prindă și stîlpi a unor gar
nituri de lemn, s-a obținut o oa
recare elasticitate. Altă soluție 
este cea a folosirii grinzilor tu- 
bulare de beton larmat, precom- 
primafe prin intermediul unui 
tirant metalic exterior. In 
U.R.S.S. susținerea cu armături 
metalice este de 2—3 ori mai 
ieftină decît cea de l«nn 

de 3 tone capacitate. Conveieri- 
zarea fluxului la încărcare a a- 
sîgurat continuitatea transpor
tului sterilului și cărbunelui. In 
fiecare schimb s-a lucrat cu 10 
oameni (7 mineri, 2 transpor
tori de material și 1 lăcătuș e- 
lectrician). Concomitent cu lu
crul la ort se montau în urmă 
susținerile provizorii și cele de
finitive. După terminarea eva
luării sterilului se efectua pre
lungirea transportorului, iar în 
acest timp 4 mineri perforau

G raff cui de muncă ta săparea galeriei în /bune
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ansamblu mecanic de comandă. 
Schema de automatizare propu
să lasă totuși posibilitatea ca 
mașina să fie acționată și ma
nual pentru ridicarea jugurilor, 
adunarea sterilului etc. După 
datele furnizate cte numeroase 
experimentări s-a ajuns la ur
mătoarele concluzii: Excavarea 
se desfășoară după un regim 
care permite umplerea la capa
citate normală a cupei (0,85— 
0,95 la sută), introducerea sau 
scoaterea cupei din masa de ro
că dislocată făcîndu-se în timp 
de cîteva secunde. Durata unui 
ciclu este în total de maximum 
11 secunde, viteza de mișcare a 
mașinii și a cupei sale fiind' con
siderabil sporită. Automatizarea 
aceasta aplicată mașinilor de ti
pul PML-5 ridică productivita
tea muncii cu 30—35 m. c. pe 
oră, respectiv, cu 35—40 la suită 
față de lucrul cu acționare ma
nuală. Conducerea (comanda) 
mașinii se rezumă doar la ma
nevrarea de la distanță a robi
netului principal de aer compri
mat, care poate fi amplasat în 
orice loc al galeriei și la supra
vegherea funcționării automate; 
în acest mod se ușurează condi
țiile dte muncă, iar mașina poa
te funcționa în regim optim. 
Cercetătorii "institutului „GMpe- 
nikel" elaborează în prezent 
scheme de funcționare automată 
adaptabile la mașinile electrice 
de încărcat

★

Avînd în vedere că în Valea 
Jiului se folosesc multe mașini 

de încărcat pneumatice, organele 
competente de la C.C.V.J. ar pu
tea studia amănunțit schema de 
automatizare și pot chiar trece 
la experimentări practice. Fa
cem acesată propunere deoarece 
în perioada anilor viitori încăr
carea mecanică va trebui să k- 
fecteze cel puțin 80 la sută din 
volumul de< steril rezultat la să
parea lucrărilor miniere.

găurite de mină (în 30 minute 
se perforau 10 găuri de 1,6 m. 
adîncime). Materialul excavat 
șea transportat în galerie cu 
transportoare SKR-20 și RTU-30. 
Susținerea galeriei s-a făcut cu 
arce metalice, iar bandajarea cu 
lemn. La încărcare pe crațer a 
fost folosită mașina S-153.

La realizarea unor săpări ra
pide s-a verificat încă odată 
faptul că acestea sînt posibile 
pe seama mecanizării complexe 
a lucrărilor. S-a constatat de a-

de

un dispo-

Folosirea pe scară tot mai lar
gă a mașinilor și mecanismelor 
în industria carboniferă implică 
intensificarea combaterii formă
rii prafului prin umectarea a- 
cestuia. Cu toate acestea meto
da umectării nu elimină complet 
pericolul prezentat de suspensia 
de praf de cărbune în aer. De 
aceea capătă o tot mai mare ex
tindere șistificarea lucrărilor 
miniere. încercările 
niza operația de 
șistificare nu au 
dat rezultate 

pozitive deoarece 
mașinile create 
sînt grele, volu
minoase 
randament 
zut.
rea 
garantează exe
cutarea lucrări
lor miniere în 
condiții de secu
ritate deplină. 
Specialiștii din 
Lugansk au conceput 
zitiv mecanic de șistificare de 
tipul O.M. care a fost încercat 
la minele trustului Leninugol.

Noul dispozitiv (schematic 
reprezentat în figură) este o ma
șină cu gabarit redus, ușor ma
nevrabilă, deplasabilă pe șine 
de cale ferată cu ajutorul unei 
locomotive AK-2. Dispozitivul 
O.M. constă dintr-un cadru mon
tat pe osiile unui vagonet, un 
buncăr pentru praful inert, un 

ventilator centrifug de mare pre
siune, un ajutaj oscilant de pul
verizare și un motor de acționa
re a ventilatorului

Риіѵегіміог de apă 
pentru mine

Principiul noului dispozitiv 
efeat în U.R.S.S. s$ bazează pe 
contactul dintre aecul compri
mat la 3—6 atmosfere și apă la 
presiune de 3—4 âtm., astfel în- 
cît presiunea apei să fie întot
deauna mai scăzută decît cea a 
aerului. Prin aceasta, la contac
tul celor două elemente, apa este 
pulverizată. Dispozitivul de pul
verizare are o formă specială ca
re dirijează ceața formată spre 
locul de unde se produce praful. 
Construcția sa este simplă : două 
țevi perpendiculare, una pentru 
apă, alta pentru aer comprimat, . 
se i ’ 
vului îneît jetul de apă șii de ț 
aer să formeze un unghi de circa J 
70 grade. •

• Pentru armarea i___ __ ,, __
_ , , . , ! brevet de invenție înregistrat în 

semenea ca folosirea tranșpor- , U.R.S.S., propunea folosirea unor

Din buncăr, praful inert este 
aspirat de ventilator și refulat 
în ajutajul oscilant împreună cu 
aerul și îndreptat spre secționa
rea lucrării miniere. Alimenta
rea ventilatorului cu prai inert 
se reglează cu ajutorul unui șu- 
băr, iar desprinderea prafului 
țasat pe pereți prin palete de 
afînare. Ajutajul de pulverizare^ 
este comandat din cabina meca
nicului. întregul echipament e

și cu 
scă- 

Mecaniza- 
șistificării

anti- 
prin 
loco-

lectric este în construcție 
grizutos alimentîndu-se 
cablu de la acumulatorii 
motivei AK-2. întregul complex' 
necesită două posturi de meca
nici.

Motorul electric de acționare 
are o putere de 2,15 kW și 1500 
rot./min. Ventilatorul s-„jse un 
debit de circa 10 m.c. aer/minut 
și dezvoltă o presiune de bOO 
mm. col. apă la o turație de 2500 
ture/inîn. Debitul de praf inert 
este de 8—10 kg./min. și iese 
din ajutaj cu o viteză de circa 
22—25 m./sec. Buncărul poate 
acumula o încărcătură de circa 
900—1000 kg. praf inert. Viteza 
de regim recomandată la depla
sarea ansamblului este de 12 
m./min., pentru asigurarea unei 
șistificări eficiente. In timpul lu
crului deplasarea agregatului și 
a locomotivei se face îr) sensul 
opus curentului de aer, locomo
tiva fiind plasată înainte.

La șistificărea mecanică------------ se 
obține o acoperire uniformă cu 
praf inert a lucrărilor miniere.

Și în Valea Jiului problema 
șistiflcării lucrărilor miniere se 
pune cu tot mai multă tărie. De 
aceea ar fl bine ca experiența 
minerilor sovietici să fie însu
șită și aplicată la toate exploa
tările unde se produc *jrl  can
tități de praf de cărbu.olt pe ga
leriile de acces.

îhtîlnew “în“corpul “dispoziti- f
я. Susținerea metalică ?

pentru suitori î 
suitorilor, ия|

toarelor șerpuitoare se pretează î benzispiraleț^ 
mai bine față de configurația J ■
stratelor die cărbune.

Specialiștii sovietici, care 
urmărit munca brigăzilor de 
vansări rapide, consideră că 
pot realiza viteze medii lunare 
de peste 400 m. prin mecaniza
rea mai bună a evacuării mate
rialului rezultat 
transportului spre 
nieră.

La exploatările 
din Valea Jiului problema obți
nerii unor avansări mai mari} 
preocupă de mult timp cadrele ♦ 
de specialiști. Cu toate acestea ♦ 
rezultatele obținute pînă acum * 
(care în medie nu depășesc 40- ♦ Aparat perfecționat 
50 m. ЯѴЯПСОГА П*  mi eînd • , r .

au
a-
se

• seefiuni separate așezate pe dia- t
* gonală, rigidizate cu nervuri* me- *
• talice și îmbinări articulate. Acest ♦
* mod nou de susținere asigură-îm- î
♦ bunătăfirea condițiilor de monta-* 
J re și demontare continuă a ele- J
• mentelor. Fiecare secțiune se con- ♦ 
r (acționează din tablă de oțel tă- •

precum și a î jată fOTma unuj paralelogram • 
lucrarea mi- J pe aie cirui iatUTt iunf>t s-tnt mon. • 

... • nervurile de rigidizase în for- •
carbon fere • coițar, jar pe iatUrile scur. ț

J te, bucșele și buloanele pentru îm- 2
♦ binările articulate. *

♦

50 m. avansare pe lunii) nu sînt • 1
satisfăcătoare. In lunile trecute • ®CflptГ6 Я РГ8UlUÎ j 
doar brigada Iul Muszta Alexan-! » „ , , .. . . , ?
dru de la sectorul II Lupeni a L mod ^mal, dispozitivele * 
obținut o avansare lunară captarea prafului la perfo-l
140 m. la săparea unui pre aba- t"" pe cale Armate;
taj în cărbune, armat în înde î d,ntr\un ejector, un ciclon și tmț 

TH. Considerăm că metodele îno- t tri- Aparatul per- ♦
intate sovietice, care se bazează ! iect,omit se compune, înl 
pe respectarea strictă a graficu- * p,“*’ dmtr-un ciclon multi-. 
Iul ddlc și pe folosirea tehnicii I co»ectat la ciclonul mi- * 
avansate, se pot aplica șl Ia îna- î caTe Permite captarea prafu-*  
întărite în cărbune din Valea ♦ de dimensiuni medii, și un fii- j 
Jiului, Acest lucru este necesar ftTU P',nză caTe Tetine Pra^ul fitl ♦ 
a îl realizat pentru că sarcinile ț Această schemă de a-f
. , __ . . , ! samblare a aparatului permite o ♦de plan pentru perioada I960- j efieacilate sforitA purifica-*  
1965 prevăd cre$terea vitezelor ț „a aendtii în trei trepte succe-Z 
medii de avansare la pregătiri J ț
de la 32g5 la 68 т.ДшъМ. *
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IN NIIPIEtE NANI PRIEVENH
Pe piuza roșie, ce învelea maso 

împodobită de flori, o mină iscu
siți scrisese cu litere de un alb 
imaculat: „Trăiască prietenia ro- 
mîno-sovietica ‘. In sală, un nume
ros public ovaționa pentru acel 
sentiment înalt ce umple inima 
poporului nostru — calda priete
nie ce ne leagă de marele popor 
al comunismului. Astfel s-a des
chis la Petroșani Luna prieteniei 
romino-sovietice. Incept nd cu acea 
Z>. timp de o lună, în cluburi, 
cinematografe, în săli de specta
cole, mii de oameni ai muncii din 
Valea f iului du participat cu drag 
la diferitele manifestări cultural- 
aritstice consacrate prieteniei ro- 
r.-iîno-sovietice.

Sentimentul adine de prietenie, 
întruchipare a stimei și respectu
lui față de poporul care făurește 
visul de dur al omenirii — comu
nismul — s-a făcut simțit în toa
te manifestările organizate în a- 
ceastă Iurtă' a prieteniei.

Ingineri, profesori, studenți, ac
tiviști de stat și de partid care an 
vizitat Uniunea Sovietici, ori și-au 
făcut acolo studiile, au împărtășit 
in această lună miilor de ascultă
tori multiple aspecte ale vieții și 
muncii poporului sovietic cu care 
au venit direct în contact. Un loc 
de frunte în popularizarea realiză • 
riPir mărețe obținute de poporul 
s- ^'ietic, l-au ocupat popularizarea 
științei și tehnicii sovietice, una
nim recunoscută ca cea mai înain
tată din lume. La Lenea, conf. 
univ. ing. Lețu N., vorbind într-o 
adunare despre tehnica sovietică 
in extracția de cărbune a cucerit 
ascultătorii prin bogatul material 
prezentat, prin trecerea în revistă 
a utilajelor și mașinilor perfecțio
nate, fabricate în U.R.S.S.

in instituțiile și întreprinderile 
din raion au fost prezentate în a- 
ceastă perioadă sute de conferințe 
privind popularizarea științei și 
tebnicii sovietice, ascultate cu deo
sebit interes de mii de oameni dor
nici să cunoască cit mai multe din 
succesele obținute pe acest tărîm 
de țara care se situează pe primul 
loc în lume în această direcție. 
Tovarăși ca Gheorgbe Băcăian, Bo- 
da Elena, ing. Nicoară Troian, 
pr :Лл Verițan Marin, Avram Doi
nă, Mladin life, Moldovan loan, 
Tițescu Maria, au vorbit în multe 
locuri despre munca avîntată și

Destrămarea monstruosului regim colonial — 
un proces istoric inevitabil

Se împlinesc 43 de ani de la vic
toria Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie, cel mai de seamă 
eveniment din istoria omenirii. 
Mardnd începutul crizei gene
rale a capitalismului. Revoluția 
din Octombrie a însemnat tot
odată și începutul epocii revoluții
lor coloniale, a revoluțiilor de eli
berare în colonii și în țările de
pendente, începutul destrămării sis
temului colonial al imperialismu
lui.

Criza sistemului colonial al im
perialismului constituie una din 
trăsăturile principale ale crizei ge
nerale a capitalismului. Ea își gă
sește expresia în ascuțirea consi
derabilă a contradicțiilor dintre 
țările imperialiste pe de o parte, 
colonii și țări semicoloniale, pe de 
altă parte, în dezvoltarea luptei de 
eliberare națională a popoarelor 
asuprite ale acestor țări, în elibe
rarea unui șir de colonii de sub 
jugul imperialist.

Revoluția din Octombrie a do
vedit practic posibilitatea doborî- 
rii jugului colonial, a dovedit că 
nu există popoare de stăpini și 
popoare de sclavi, că fostele po
poare asuprite se pot ridica pe fe
le mai înalte culmi ale dezvoltă
rii economiei și culturii.

Revoluția din Octombrie a avut 
Ca urmare răspîndirea ideilor 
marxism-leninismului în țările co
loniale, ceea ce și-a găsit expresia 

rezultatele obținute de oamenii 
sovietici.

Sute de artiști amatori din raion, 
cu mult timp în urmă s-au pregă
tit intens pentru a putea prezen
ta pe scene din frumoasele cînte- 
ce și dansuri sovietice. La cinema
tografe, festivalul filmului sovietic 
a adus în fața ecranului mii de 
oameni ai muncii care au apreciat 
unanim transpunerea pe ecran a 
atîtor fapte pline de învățăminte, 
de pildă demnă de urmat din via
ța marelui popor prieten. La clu
buri, sau în locuințe particulare 
mii de femei au ascultat cu aten
ție expunerea conferinței cu tema 
„Modul de viață al femeilor din 
U.R.S.S.". Și, desigur, multe din
tre ele au spus : „Cinste femeilor 
sovietice, mamelor sovietice care 
au dat naștere unui popor alît de 
brav".

Sentimentul de prietenie față de 
poporul sovietic a îmbrăcat în a- 
ceastă perioadă atîtea aspecte in
cit ele ar putea fi transcrise pe 
zeci de pagini. Toate însă au avut 
aceeași puternici trăsătură — prie
tenia ce ne leagă de marele popor 
sovietic, căruia oamemi muncii din 
Valea Jiului ti urează acum, la 
a '45-a aniversare a Marelui Oc
tombrie, noi succese în munca sa 
nobilă de construire a comunismu
lui.

prof. AUREL LAZAR
secretar al Consiliului raional

A.R.L.U.S.

Brigada de intervenție condusă de comunistul Doicsăr Fran- 
else este bine cunoscută pentru lucrările urgente ce le execută în 
secțiile preparației Lupeni.

lată-1 pe lăcătușul Doicsăr Francisc, cu trei dintre tovarășii 
săi, sfătuindu-se în scopul remedierii unui deranjament semna
lat la partea veche a spălătoriei.

Pe drumul glorios
al Marelui

(Urmare din pag. 1-a)

trecerea socialistă pentru îndeplini
rea mărețului plan de dezvoltare 
economică a patriei elaborat de 
partid, convinși că astfel pășesc 
ferm înainte spre desăvîrșirea cons
trucției socialiste, spre un viitor 
luminos.

Opera de construire a socialis
mului și comunismului pe care ță
rile socialiste în frunte cu Uniu
nea Sovietică o desfășoară cu suc
ces, este o operă profund pașnică. 
Socialismul și pacea sînt de nedes
părțit. în numele apărării păcii, 
împotriva cercurilor imperialiste 
agresive, care încearcă să întoar
că înapoi xoata istoriei, să zădăr
nicească procesul inevitabil al eli
berării popoarelor coloniale și im 
dependente, să salveze de picire 
putreda orînduire capitalistă care 
și-a trăit traiul, se ridică uriașa 
forță a țărilor socialiste. Marea 
Revoluție Socialistă din Octombrie 
a dat naștere puternicului stat so
vietic, care a devenit astăzi prin
cipalul bastion al apărării păcii în 
lume. In numele păcii, progresului 
și fericirii omenirii, Uniunea So
vietică militează neobosit pe plan 
internațional pentru rezolvarea ce
lor mai arzătoare probleme care 
frămîntă astăzi omenirea; La cea 
de-a 15-a sesiune a Adunării Ge
nerale a O.N.U. delegația Uniunii 
Sovietice în frunte cu tovarășul N. 
S. Hrușciov а făcut propuneri de im
portanță istorică privind lichidarea 
definitivă și imediată a odiosului 

vietice în cel de-al doilea război 
mondial, s-au creat condiții favo
rabile pentru un nou avînt al lup
tei de eliberare națională, raportul 
de forțe dintre capitalism și so
cialism s-a schimbat în favoarea 
socialismului în parte datorită spri
jinului acordat de lagărul socia
list luptei de eliberare a popoare
lor

Destrămarea sistemului colonial 
s-a manifestat în forme diferite. 
Forma cea mai matură și cea mai 
eficace a existat în țările în care 
forța conducătoare a luptei de 
eliberare națională a constituit-o 
proletariatul și partidul său. Aceste 
țări—China, Coreea de nord, Viet
namul de nord, nu numai că au 
dobîndit o deplină independență 
politică, dar s-âu eliberat și eco- 
nomicește pe de-a-ntregul de ex
ploatarea colonială imperialistă, 
în aceste țări a fost instaurat regi
mul de democrație populară și ele 
au pășit pe calea socialismului. U- 
nele țări ca India, Indonezia, 
R.A.U., Irak etc. se bucură de o 
independență politică reală, altele 
însă âu dobindit o independență 
cu totul formală. Dar chiar și în 
țările care nu au obținut o suverani
tate reală, presiunea maselor, lup
ta lor silește tot mai mult pe gu
vernanți să ia poziție antiimperia- 
liștă.

Procesul prăbușirii sistemului 
colonial al imperialismului marcat

Octombrie
regim colonial, dezarmarea gene
rală și totală. Propunerile Uniunii 
Sovietice la O.N.U. demonstrează 
cu putere că Uniunea Sovietică și 
celelalte țări socialiste se află în 
fruntea luptei pentru independența 
și progresul tuturor popoarelor, 
pentru o pace trainică.

Patria noastră liberă, Republica 
Populară Romînă, constituie un fac
tor activ în lupta pentru triumful 
ideilor coexistenței pașnice, pentru 
pacea și progresul omenirii. De la 
tribuna O.N.U., cel mai autorizat 
exponent al năzuințelor poporului, 
tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
a făcut propuneri importante pen
tru cauza păcii. Propunînd măsuri 
concrete de acțiuni pe plan regio
nal pentru îmbunătățirea relațiilor 
de bună vecinătate între state eu
ropene aparținînd unor sisteme so- 
cial-politice diferite, precum și cu 
privire la promovarea în rîndurile 
tineretului a ideilor păcii, respec
tului reciproc și înțelegerii între 
popoare, țara noastră luptă alături 
de Uniunea Sovietică și de celelalte 
țări socialiste pentru o lume fără 
arme, fără războaie, pentru o pace 
durabilă pe întreg pămîntul.

Sărbătorind cea de-a 43-a ani
versare a Marii Revoluții Socia
liste din Octombrie, poporul nos
tru își manifestă hotărîrea de a 
munci eroic pentru înfăptuirea mi
nunatului program de desăvîrșire 
a construcției socialiste elaborat 
de partid, de a ridica împreună cu 
toate celelalte țări socialiste în 
frunte cu Uniunea Sovietică me
reu mai sus steagul biruitor al 
Marelui Octombrie în lupta pen
tru pacea și progresul lumii.

CASA PIONIERILOR DIN LUPENI
Recent a fost deschisă în Lu

pani Casa pionierilor. Prin gri
ja Secției de învățămînt și cul
tură a Sfatului popular raional 
Petroșani au fost repartizate 
aici cadre de specialitate pen
tru a se realiza un învățămînt 
practic-științific. Casa pionieri
lor din Lupeni este frecventată 
de aproape 600 pionieri, care 
activează în mai multe cercuri

Cercul de povești și literatu
ră condus de tov. praf, lațenco 
Maria este frecventat cu multă 
plăcere de pionieri. Activitatea 
se destășoară într-o sală spați
oasă, luminată și bine încălzită.

Cercul micilor naturaliști și 
geografi conduși de tov. Bulga
ra Cornelia a început încă de 
la înființare să stfîngâ mi

de Marea Revoluție Socialistă din 
Octombrie, a cunoscut o intensita
te deosebită în acest an, cînd, da
torită luptei de eliberare naționa
lă, un număr însemnat de țări din 
Africa și-au cuceriț independența, 
lucru ce dovedește cu prisosință 
forța atotbiruitoare a ideilor Revo
luției Socialiste din Octombrie.

Evenimentele care au avut loc 
în ultimii ani, intensificarea miș
cării de eliberare națională și ri
dicarea ei pe o treaptă superioară, 
arată că a sosit vremea să se pu
nă capăt definitiv sistemului colo
nial.

De o însemnătate deosebită pen
tru eliberarea tuturor popoarelor 
din colonii este propunerea făcută 
de tovarășul N. S, Hrușciov la cea 
de-a 15-a sesiune a Adunării Ge
nerale a O.N.U. Călăuzindu-se 
neabătut după indicațiile lui V. I. 
Lenin cu privire la politica de pace 
și de sprijinire a luptei popoarelor 
asuprite pentru , independența lor 
națională, șeful guvernului sovietic 
a făcut istorica propunere de a se 
lua de către O-N-U. măsuri pen
tru lichidarea deplină a sistemului 
colonial.

Așa cum a arătat și tovarășul 
Hrușciov, lichidarea regimului de 
administrare colonială ar însem
na nu numai o victorie a dreptății 
umane elementare si a dreptului 
internațional, ci și o atragere a 
popoarelor înapoiate, în urma a- 
supririi de veacuri, la folosirea 
bunurilor științei și tehnicii mo
derne, a culturii și progresului so
cial.

Cartea sovietică — 
imbold în lupta 

pentru pace și progres
Sînt bibliotecar din aaul 1952.

Ori de cîte ori aiu^discutat cu 
cei care au citit cărți sovietice, 
de fiecare dată am constatat că 
aceștia au învățat cîte ceva nou 
despre viața și activitatea oa

menilor sovietici, constructori ai 
comunismului.

O serie de romane între care 
„Povestea unui om adevărat'1, 
„Născuți în furtună", „Așa s-a 
călit oțelul" și altele au consti
tuit adevărate manuale de edu
cație comunistă pentru tinere
tul nostru.

Din cei peste 2.700 de cititori 
cîți numără biblioteca raională, 
cei mai mulți citesc odată cu 
alte volume din literatura ro- 
mînească ori traduse din alte 
limbi și cărți sovietice. Acest' 
lucru poate fi oglindit și de 
faptul că din cele peste 38.000 
de cărți împrumutate cititorilor 
anul acesta, un număr de circa 
18.000 sînt cărți sovietice de li
teratură beletristică, ideologică, 
tehnică și științifică. Marea ma
joritate a oamenilor muncii au 
împrumutate de la o bibliotecă 
sau cumpărate de ei operele lui 
Lenin.

In discuțiile purtate cu citito
rii, fie ei intelectuali ori mun
citori, am aflat că literatura 
sovietică a constituit și consti
tuie pentru ei un imbold în 
munca de zi cu zi, un izvor nese
cat de noi și noi cunoștințe.

R. BALȘAN
responsabilul bibliotecii centrale 

Petroșani

nereuri, plante, să conserve di
ferite vietăți, să confecționeze 
hărți și planșe.

De asemenea, cercul de desen 
și artă decorativă a realizat cî- 
teva desene frumoase.

Pe parcurs, elevii care vor 
participa la activitățile Casei 
pionierilor vor învăța și radio
fonia. Peste puțin timp va mai 
lua ființă și cercul matemati
cienilor, cercul pentru orchestră, 
cor, audiții muzicale și altele.

Casa pionierilor din Lupeni 
funcționează în clădirea fostei’ 
școli de 4 ani din colonia Ște
fan. Ea are săli mari, luminoa
se, curte și teren pentru practi
ca agricolă.

EMIL TET1LEANU 
corespondent

Lichidarea regimului colonial va 
însemna totodată și înlăturarea u- 
nor cauze de dezlănțuire a conflic
telor militare, contribuind astfel 
la asigurarea păcii în lumea în
treagă.

Propunerea făcută de delegația 
U.R.S.S. s-a bucurat de sprijinul 
majorității covîrșîtoare a delega
țiilor la recenta sesiune a Adună
rii Generale a O.N.U. îneît cu 
toate manevrele puterilor colonia
liste, Adunarea Generală a votat 
în unanimitate discutarea proble
mei lichidării regimului colonial.

Acest vot a însemnat un eșec 
evident al politicii imperialiste, a 
dovedit justețea și realismul pro
punerii sovietice și voința popoare
lor de a înlătura pentru totdeauna 
rușinoasa robie colonială.

Deși siliți să voteze pentru dis
cutarea propunerii sovietice, impe
rialiștii nu au renunțat la planuri
le lor de menținere a jugului co
lonial. Evenimentele ce se petrec 
în Congo, continuarea războiului 
în Algeria, represiunile ce au Iqc 
în unele țări din Africa dovedesc 
că puterile colonialiste mai speră 
că vor putea menține vechile rin- 
duîieli

Speranțele lor sînt însă deșarte. 
Tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej în expunerea făcută la 2 no
iembrie a.c., a arătat : „Conștiința 
omenirii nu poate tolera ca în zi
lele noastre, în epoca unei minuna
te înfloriri a geniului uman, să mai 
dăinuie asemenea rămășițe barba- 

(Continuare în pag 4-a)

POMPILIU UNGUR
directorul Cabinetului raional 

de partid Petroșani

îfi crearea de numeroase partide 
comuniste. Clasa muncitoare din 
colonii a devenit astfel în nume
roase țări o forță politică inde
pendentă.

Valul luptelor de eliberare na
țională, care a început după Revo
luția din Octombrie, a zguduit din 
temelii sistemul colonial al im
perialismului. Din sistemul colo
nial s-a desprins Mongolia, care 
a pășit apoi pe drumul socialis
mului. Cu sprijinul moral și politic 
al poporului sovietic. Afganista
nul șira dobîndit independența, tru
pele engleze au fost silite să se 
retragă din Iran, iar Turcia a 
reușit să evite dezmembrarea ei de 
către imperialiști.

După al doilea război mondial 
începe a doua etapă a crizei ge
nerale a capitalismului. Unul din 
procesele istorice care caracterizea
ză această etapă este destrămarea 
definitivă a sistemului colonial al 
imperialismului. Acesta este, îna
inte de toate, rezultatul intensifi
cării luptei de eliberare națională 
ca urmare a creșterii jafului prac
ticat de imperialiști în țările colo
niale și dependente.

In urma victoriei Uniunii So
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Manifesteze a prieteniei 
sovieto-romine

TBILISI 5 (Agerpres). TASS 
Reprezentanți de seamă ai 

științei și culturii din Gruzia, 
ai întreprinderilor industriale, 
conducători ai organizațiilor de 
partid, sindicale și obștești au 
participat la 4 noiembrie la o 
reuniune consacrată Lunii prie
teniei sovieto-romîne.

Profesorul Vahtang Beridze, 
președintele filialei din Gruzia 
a Asociației sovieto-romîne, 
a ilustrat în raportul săli 
succesele oamenilor muncii din 
Romînia în construirea socialis
mului și a vorbit despre cola
borarea economică, politică șî 
culturală dintre UiR.S.S. și Ro
mînia.

Participanții Ід reuniune au 
adresa*  Consiliului! General 
A.R.L.U.S. o telegramă de sa
lut, în care urează poporului 
romîn noi succese în lupta pen
tru propășirea patriei sale.

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

Franța exercită presiuni 
economice asupra 

Guineei
PARIS 5 (Agerpres).
Săptămînalul „Franc Obser- 

vateur" . relatează despre înce
tarea exportului în Guineea, ceea 
ce reprezintă încă o încercare a 
guvernului francez de a dezor
ganiza viața economică a Gui
neei.

„Această măsură, scrie săptă
mînalul, a fost adoptată după o 
serie întreagă de hotărîri dis
criminatorii care, pînă la urmă, 
au dtus la retragerea Guineei 
din zona francului și la înrău
tățirea relațiilor comerciale din
tre cele două țări".

Acțiunea . guvernului Debre 
împotriva guvernului Seku Ture 
a fost înfăptuită sub pretextul 
că în Guineea au fost blocate 
unele averi franceze.

----- O-----

LONDRA. La 4 noiembrie, în 
cadrul dezbaterilor de politică 
externă din Camera Comunelor 
o serie de vorbitorii au cerut gu
vernului să facă demersuri pen
tru ca Republica Populară Chi
neză să-și ocupe locul legitim 
la ON.U.

NEW YORK. Lai 4 noiembrie 
guvernul Statelor Unite a or
ganizat o nouă provocare gro
solană împotriva Cubei! ordo- 
nînd începerea unor „manevre" 
la baza navală Guantanamo 
din Cuba în care se simulează 
un atac împotriva bazei. După 
cum a declarat comandantul 
bazei, aceste manevre reprezintă 
„o nouă demonstrație de forță" 
din partea S.U.A.

Sosirea la Moscova a delegației de partid 
a R. P. Romîne

nist“, A. Sobolev, adjunct al' 
ministrului' Afacerilor Externe 
al U.R.S.S., activiști ai C.C. al 
P.C.U.S., funcționari superiori 
ai Consiliului de Miniștri și ai 
Ministerului Afacerilor Externe 
al Uniunii Sovietice.

In călătoria spre Moscova de
legația a fost însoțită de Nico- 
lae Guină, ambasadorul ~ ~
Romîne la Moscova.

Pe peronul gării se 
membrii Ambasadei R. 
ne la Moscova.

In momentul cîndi 
delegației de partid și 
mentale a R. P. Romîne au pă
șit pe peron, fanfara a intonat 
imnurile de sta# ale R. P. Ro
mîne și U.R.S.S. Tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, îm
preună cu tovarășul Frol Kozlov, 
au trecut în revistă garda de 
onoare.

Un grup de copii a înmînat 
tovarășului Gheorghe Gheorghiu- 
Dej și celorlalți membri ai de
legației buchete de flori.

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

Delegațiile de partid 
și guverna meat ale ale R. P. Chineze, 

R. P. Bulgaria și R. P. Polonă 
au sosit la Moscova

și guvernamentale
MOSCOVA 5. Corespondentul 

Agerpres transmite:
La invitația Comitetului Cen

tral al Partidului Comunist al 
Uniupii Sovietice și a guvernu
lui sovietic în seara zilei de 5 
noiembrie a sosit la .Moscova, 
pentru a lua parte la manifes
tările prilejuite de cea de-a 43-a 
aniversare a Marii Revoluții So
cialiste din Octombrie, delega
ția de partid și guvernamentală 
a Republicii Populare Romîne, 
condusă de tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej. Din delegație fac 
parte tovarășii Petre Borilă și 
Leonte Răutu.

Peronul gării Kiev din Mos
cova era împodobit tu drape
lele de stat ale R. P. Romîne 
și Uniunii Sovietice.

In întîmpiharea delegației, la 
gara Kiev au sosit tovarășii 
Frol Kozlov și Otto Kuusinen, 
membri ai Prezidiului C.C. al 
P.C.U.S., secretari ai C.C. al 
P.C.U.S., F. Konstani nov, re
dactor șef al revistei „Kommu-

MOSCOVA 5 (Agerpres). — 
TASS transmite:

Răspunzîndi invitației C.C. al 
P.C.U.S. și guvernului sovieticîn 
după-amiaza zilei de 5 noiem
brie la Moscova a sosit pe bor
dul unui avion „TU-104" pentru 
a participa la sărbătorirea ce
lei de-a 43-a aniversări a Marii 
Revoluții Socialiste din Octom
brie delegația de partid și gu
vernamentală a R. P. Chineze 
în frunte cu Liu Șao-ți, preșe
dintele R. P. Chineze și vice

președinte al C.C. al P.C. Chinez.
Pe aeroportul Vnukovo, dele

gația a fost întîmpinată de 
Leonid Brejnev, Nikita Hruș- 

ciov, Mihail Suslov, Andrei Gro- 
mîko, ministrul Afacerilor Ex
terne al U.R:S.S., și de alte per
soane oficiale.

Leonid Brejnev și Liu Șao-ți 
aeroport cuvîntărîau rostit pe 

de salut.
★

MOSCOVA 5 (Agerpres). — 
La invitația C.C. al P.C.U.S. 

și a guvernului sovietic, la 5 
noiembrie a sosit la Moscova! 
pentru a participa la sărbători
rea celei de a 43-a aniversări 
а Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie, delegația de partid 

--------------- * a R. P. Bul- 
Todor Jivkov, 
C.C. al

și guvernamentală 
garia în frunte cu 
prim-secrefar al1 
Bulgar.

La gara Kiev 
partid și guvernamentală a fost 
întîmpinată de Anastas Mikoian, 
membru al Prezidiului C.C. al

delegația

P.

PC.

Destrămarea monstruosului regim 
colonial — un proces istoric inevitabil

(Urmare din pag. 3-a)

re ca robia colonială, sursă per
manentă de primejdie pentru pa
cea popoarelor"

în fața popoarelor coloniale mai 
stau încă greutăți. Ele mai trebuie 
să lupte pentru a învinge piedicile 
ce le stau în cale. Lupta lor va 
fi în mod sigur încununată de suc
ces. Alături de ele se găsesc țările 
lagărului socialist, cele care și-au 
cîștigat independența și oamenii 
muncii din lumea întreagă.

Nimic nu va fi în stare să o- 
prească mersul istoriei. Este a- 
proape ziua cînd de pe suprafața 
pămîntului va fi ștearsă penti»'tot
deauna orice urmă a robiei colo
niale.

La a 43-a aniversare a Marii 
Revoluții Socialiste din Octombrie, 
popoarele lumii constată cu satis
facție că mărețele ei idei se înfăp
tuiesc, înflăcărează lupta celor ce 
muncesc pentru o viață mai bună, 
pentru libertate.

Poporul nostru este alături; de 
popoarele din colonii care luptă 
pentru cucerirea independenței lor 
naționale. Această poziție a fost 
exprimată in mod limpede la 
O.N.U. de către tovarășul Gheor- 
ghe Gheorghiu-Dej, care a arătat 
că țara noastră este pentru aboli
rea imediată a monstruosului re
gim colonial, regim condamnat la 
pieire de istorie și a cărui prăbu
șire a început odată cu victoria 
Marii Revoluții Socialiste din Oc
tombrie.

R. P.

aflau 
Romî-

membrii 
guverna-

al 
al

P.C.U.S., prim-vicepreședinte 
Consiliului de Miniștri 
U.R.S.S., Dmitri Poleanski, 
membru al Prezidiului C.C. al 
P.C.U.S., președintele Consiliu
lui de Miniștri al R.S.F.S.R. și 
de alte persoane.

★
MOSCOVA 5 (Agerpres), — 
La 5 noiembrie a sosit la 

Moscova delegația de partid și 
guvernamentală a R. P. Polone, 
în frunte cu Wladyslaw Gomul
ka, invitată dte C.C. al P.C.U.S. 
și de guvernul sovietic pentru a 
participa la Sărbătorirea celei 
de-a 43-a aniversări a Revolu
ției din Octombrie.

Pe aerodromul Vnukovo mem
brii delegației au fost- întîmpi- 
nați de Frol Kozlov, Aleksei Ko- 
sîghin și de alte persoane ofi
ciale.

Au fost de față Boleslaw 
Jaszczuk, ambasadorul R. P. 
Polone în U.R.S.S. și alți diplo
mat! străini.

8м ниже аиаое 
й

DAMASC 5 (Agerpres). — 
TASȘ transmite:

Ziarul „Al-Alam" publică un 
articol în care scrie că bazele 
militare aeriene americane sînt 
folosite de S.U.A. în scop de 
spionaj și pentru strîngerea de 
informații în țările Orientului 
Mijlociu. Asemenea baze, situa
te în Turcia, Iran, Libia, Ara
bia Saudită, controlează un u- 
riaș teritoriu din Asia și Africa. 
Potrivit informațiilor existente, 
avioane americane avînd baze 
pe teritoriul Libiei, culeg cu re
gularitate informații despre ță
rile arabe vecine. Pentru luarea 
de fotografii din avion sînt fo
losite avioane americane de tip 
„U-2" de la baza Whilus Field. 
La această bază, scrie în con

tinuare ziarul, există bombardie
re americane care efectuează 
periodic zboruri! deasupra țări
lor din Orient, aVînd Ia bord 
bombe atomice. Toate zborurile

de recunoaștere 
nele americane 
deasupra țărilor 
nătate, precum 
rilor lagărului socialist, se exe
cută din ordinul serviciului a- 
merican de informații.

Guvernul libian, scrie în con
tinuare ziarul, a prezentat ce
rerea legitimă de a se stabili un 
control asupra bazei americane 
de la WhHus Field. S.U.A. re
fuză cu orice chip să îndepli
nească această cerere. Ambasa
dorul american din Libia a pri
mit indicații din partea guver
nului său să ignoreze această 
cerere și să nu admită discuta
rea acestei probleme pe plan 
internațional.

In încheiere ziarul își exprimă 
convingerea că această nouă ac
țiune a Libiei va fi sprijinită 
de toate popoarele arabe 
guvernele cointeresate în 
ținerea păcii.

O

care avioa- 
efectuează

pe
le

arabe din veci- 
și deasupra țâ

și de
men

Cuvîntapea lui De Gaulle
PARIS 5 (Agerpres). TASS 

transmite:
In seara zilei de 4 noiembrie 

președintele Franței, De Gaulle, 
a luat cuvîntul la posturile de 
radio și televiziune, acordînd 
principala atenție problemei al
geriene.

Vorbind despre prăbușirea 
sistemului colonialist. De Gaulle 
a înfățișat situația ca și cum 
Franța ar fi hotărît de bună

voie să acorde independență fos
telor sale colonii, nicidecum sub 
presiunea mișcării de eliberare 
națională. Trecînd1 însă la pro
blema algeriană, De Gaulle a 
recunoscut de fapt că Franța în 
timpul dominației sale în Alge
ria nu a făcut la timp ceea ce 
„trebuia să facă" și că a sosit 
momentul cînd „presiunea clo
cotului a făcut capacul' să zboa
re înlături".

De Gaulle a lăudat „remar
cabilele eforturi" ale armatei șî 
administrației franceze pentru 
„potolirea" Algeriei. De Gaulle 
a- declarat că atunci cînd a de
venit conducătorul statului a 
hotărît „să meargă pe un drum 
nou". „Acest drum, a spus el, 
nu duce spre o Algerie condusă

•• ' —......... ■

. Xs de metropola franceză ci s<£ jo 
„Algerie algeriană". „Algeria 
viitorului, a continuat preșe
dintele, cum va fi ea ca rezul
tat al autodeterminării, poate fi 
creată sau împreună cu Franța, 
sau împotriva Franței. Franța 
nu se va opune hotărîrii, indi
ferent care va fi ea“.

In ceea ce privește cea mai 
importantă problemă — felul 
cum trebuie înfăptuită autode
terminarea Algeriei,—De Gaulle 
a reafirmat vechea poziție a gu
vernului francez. Justificînd re
fuzul de a duce tratative cu re
prezentanții Algeriei luptătoare, 
el a negat, în general, existența 
guvernului provizoriu al Repu
blicii Algeria.

Totodată De Gaulle și-a per
mis glacuri grosolane împotri
va Uniunii Sovietice.

Trecînd la problemele interne 
ale Franței, De Gaulle a decla
rat că în prezent Franța „are 
nevoie mai mult decît oricînd de 
un stat trainic și hotărît' ,p,In 
legătură cu aceasta el i-a ame
nințat pe membrii parlamentu
lui că va dizolva parlamentul 
în caz că vor da dovadă de ne
supunere.

*

Raportul primit de Adunarea Generală a O.N.U. 
despre situația din Congo

NEW YORK 5 (Agerpres)
Adunarea Generală a O.N.U. a 

primit din pSîtea lui R. Dayal, 
reprezentantul personal al secre
tarului general al O.N.U. Ham- 
marskjoeld în Congo, al doilea 
raport cu privire la situația din 
Republica Congo pentru perioada 
21 septembrie — sfîrșitul lunii oc
tombrie 1960.

în raport se subliniază că în 
această perioadă fenomenul cel 
mai îngrijorător a fost în Congo 
„subminarea într-o măsură tot 
mai mare a legalității și ordinii, 
precum și înrăutățirea continuă a 
situației financiare și economice". 
După părerea lui Dayal, în perioa
da care a trecut nu s-a reușit să 
se ajungă la nici un fel de succese 
în domeniul reglementării politice 
în Congo, iar rezoluția din 20 sep
tembrie a Adunării Generale a 
O.N.U. „a rămas neîndeplinită în
tr-o măsură considerabilă".

Din raport rezultă că unul din 
motivele principale ale agravării 
continue a crizei congoleze constă 
în sabotarea de către guvernul bel
gian a rezoluției Adunării Genera
le și a rezoluțiilor precedente ale 
Consiliului de Securitate cu privire 
la Congo.

Intr-adevăr, punctul al șaselea 
al rezoluției din 20 septembrie

cheamă „toate statele să se abți
nă de a livra direct și indirect 
Congoului arme sau alte materiale 
militare, personal militar sau alt 
ajutor militar". Cu toate acestea, 
se arată în raport, „unii cetățeni 
belgieni înarmează în mod activ 
forțele congoleze separatiste, iac 
în unele cazuri ofițeri belgieni di
rijează și conduc asemenea forțe".

In prezent, în Katanga 
simte 
giană. 
aflată 
gienî, 
roase 
Belgia 
provincie congoleză controlul asu
pra tuturor posturilor importante 
din administrația civilă și jandar
merie

Aceeași situație se constată și în 
așa-numitul „stat autonom minier 
Kasai", unde pregătirea militară 
a detașamentelor înarmate ale se
paratistului Kalonji 
conducerea 
Crevecoeur. La 28 octombrie, de
tașamentele lui Kalonji, comandate 
de ofițeri belgieni, au incendiat sa
tul Malunda și au exterminat pe 
locuitorii lui.

Anturajul colonelului Mobutu se 
compune de asemenea într-o mă
sură considerabilă din belgieni. A-

„sc re- 
pretutindeni" influența bel- 

Jandarmeria katangheză, 
sub comanda ofițerilor bel- 
efectuează expediții sînge- 
împotriva tribului Baluba- 
exercită de fapt în această

se face sub
colonelului belgian
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ghiotantul lui Mobutu este лш că
pitan belgian. Un colonel belgian, 
sosit recent din Brazzaville, este 
consilier militar.

Membrii „Consiliului comisarilor 
generali , al lui Mobutu, se spune 
în continuare în raport, „sînt în
totdeauna întovărășiți de numeroși 
consilieri belgieni" și acest „con
siliu" este mai înclinat să-i ser
vească pe acești belgieni „decît să 
acționeze în colaborare cu consul
tanții O.N.U.".

In raport se cecunoaște că tor
țele armate ale lui Mobutu repre
zintă principala cauză de dezordine, 
efectuează arestări arbitrare și acte 
de violență, creînd astfel o atmos
feră de teroare care paralizează 
desfășurarea normală a 
populației.

In același timp, raportul 
sub tăcere rolul S.U.A. care, 
cum se știe, dirijează din
acțiunile colonialiștilor belgieni din 
Congo. Raportul pune pe același 
plan guvernul Lumumba, care se 
bucură de încrederea parlamentu
lui și a poporului, cu diver
ge „guverne" marionetă. Rapor
tul afirmă că comandamentul 
O.N.U. „obligat să respecte princi
piile neutralității", nu poate „să я- 
leagă între guvernele rivale” sau 
să „restabilească guvernul legal".

vieții

uete 
după 
culise
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