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Costandache Ioan și Tripon*  Horia sînt prieteni și tovarăși 
de muncă. Ei lucrează împreună la instalarea unui aparat de 
semnalizare, tip R.U.V. pentru automatizarea instalației de forță, 
prin ridicarea terestră. Această lucrare este o noua măsură 
luată de conducerea preparației Lupeni, în scopul prevenirii ac
cidentelor

IN CLIȘEU: Costandache loan (stingă) și Tripon Horia.
----------------- O------------------

DIN RESURSE LOCALE
Muncind cu însuflețire pentru 

a realiza cît mai multe econo
mii la materiale de construcții, 
muncitorii de la sectorul l.L.L. 
Lupeni s-au orientat spre folo
sirea unor materiale locale de 
construcție ca nisip, balast, zgu
ră roșie pentru tencuială și zgu
ră neagră pentru umplutură

Folosind mijloace de trans
port proprii, muncitorii de la
l. L.L. Lupeni au extras din al
bia Jiului, în ultimele luni, 29
m. c. pietre în valoare de 1880 
lei, 17 m. c. balast în valoare 
de 1100 lei și o cantitate de 15 
tone nisip în valoare de 70*3  lei

In atenția echipelor de zidari 
a stat și valorificarea zgurei de 
la casa de cazane a Filaturii 
Lupeni. După primele experi
mentări care au 
bune, echipele au folosit la lu
crări de tencuieli 82 m. c. de

dat rezultate

Instantanee ceia Casa Prieteniei romîno-sovietîce din Capitală

Și totuși e vizibil
Bune mai sînt graficele. Cum 

s-ar zice ele sînt oglinda acti
vității colectivului. Și asemenea 
oglinzi sînt destul de multe și 
la mina Uricani. Unele vorbesc 
despre succesele minerilor în în
trecerea pentru a da patriei căr
bune cocsificabit mai mult, pe 
altele se înregistrează sporirea 
productivității. Numai unul bă
tut de soartă nu glăsuiește des
pre nimic. E graficul care oglin
dește (mai precis : care ar tre
bui să oglindească) șistul vizi
bil extras. Privindu-1 te încear
că un sentiment de bucurie de
oarece graficul ne arăți nd nimic, 
tinzi să crezi că minerii de aici 
dau numai cărbune de bună ca
litate. Privind însă convoaiele 
de vagonete ce iau drumul spre 
preparația din Lupeni, se poate 
constata fără greutate că există 
șist... foarte vizibil.

Că graficul cu pricina nu a- 
rată nici o brigadă ce dă căr

bune de slabă calitate dovedește 
că la această mină a scăzut în 
ultimul timp preocuparea pentru 
calitatea cărbunelui. Or îmbu
nătățirea calității e o sursă in
ternă pentru realizarea de eco
nomii. Graficul trebuie să mili
teze pentru aceasta 1
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zgură roșie și pentru lucrări de 
umplutură 78 m. c. zgură nea
gră. Economiile realizate prin 
folosirea materialelor locale în
trec suma de 10.000 lei.
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CLIPE DE
...Au trecut opt arii de cînd în 

orașul Harkov, am făcut cunoștin
ță cu primii mei prieteni, colegi 
de cameră și de facultate, Alexei. 
Jura și Vladimir.

Timpul n-a putut să-mi ștear ga 
din memorie amintirile care, drept 
să spun, mă emoționează și astăzi- 
Îmi amintesc de prima mea discu
ție cu ei ca și,cînd ea ar fi avut 
loc ieri și nu cu ani în urmă.

— Buletinul de știri pe care-i 
ascultăm este transmis in limba 
rusă sau ucraineană ? — m-a în
trebat Alexei.

Am ridicat nedumerit din 
umeri

— Hai gîndețte-te totuși! — 
continuă Vladimir,

— In limba rusă, i-am răspuns 
nesigur, cu jumătate de gură.

Colegii au rîs zgomotos, s-au a- 
propiaț de mine mai mult, mirau 
cuprins prietenește umerii spu- 
nîndu-mi că am dat greș. De a- 
tunci încolo ei mi-au fost adevă- 
rați profesori la limba rusă și 
m-au ajutat s-o învăț.

Sînt momente care îmi apar și

Miercuri
9 noiembrie

I960

ÎNAINTE 
DE TERMEN

ȘiBuna organizare a muncii 
extinderea întrecerii pe profesii 
fac ca la revizia de vagoane 
C.F.R. Petroșani să se înregis
treze succese din ce în ce mai 
importante. Așa de exemplu, 
planul lunar la vagoanele repa
rate cu detașare a fost îndepli
nit încă dte la data de 19 octom
brie. De remarcat este de ase
menea faptul că indicele de plan 
la ungerea vagoanelor a fost 
depășit în luna octombrie cu 
peste 9 la sută. Cele mai însem
nate realizări le-au dobîndit lă
cătușul Stoian Gheorghe, fiera
rul Indrei loan, sudorul Mihaly 
Ștefan precum și ungătorii de 
vagoane Buza Petru și Boțoî 
Maria.

>

Secția a Ш-a a Filaturii Lu- 
peni numără multe fruntașe în 
producție. Printre ele se află 
și aceste cinci muncitoare a că
ror depășire medie de plan 
este de 16 la sută.

IN CLIȘEU: 
Tir că Paraschiva, 
Marton Zinca și

Lila Paulina, 
Valiță Emilia, 
Naș Domnica.

NEUITAT...
acum în memorie pînă în cele mai 
mici amănunte.

E deajuns să iau în nună al
bumul cu copertele-i îmbrăcate în 
pluș de culoare purpurie pentru 
ca, fără să citesc inscripția de la 
prima pagină, să mă gîndesc la 
ziua de 13 februarie 1953, zJua 
cînd el mi-a fost oferit cadou din 
partea prietenilor sovietici. Simt 
parcă mîinile lor strîngîndu-le vi
guros pe ale mele, le aud cuvinte
le calde de prietenie prin care 
îmi urau succese în viață și parcă-i 
văd și acum cum se bucurau că nu 
mă mai „sfătuiam" cu dicționarul.

Albumul despre care vorbesc 
cuprinde peste o sută de vederi 
din orașul Harkov, ele îmi amin
tesc de frumoasele clădiri și bu
levarde ce constituie adevărate 
monumente arhitectonice ridicate 
de poporul sovietic. Privesc cu 
atenție fotografia Teatrului „Puș- 
kin" din Harkov. Mă simt înconju
rat de prietenii mei la spectacolele 
pe care le-am văzut în acest mi
nunat teatru așezat în centrul ora
șului, pe strada Lunskaia. Îmi 
amintesc și pauzele dintre acte.

Vom îndeplini cu cinsfe 
sarcinile stabilite de partid

Perspective însuflețitoare
Expunerea tovarășului Gheor

ghe Gheorghiu-Dej asupra pro
iectului planului de dezvoltare 
a economiei naționale pe anul 
1961 constituie un strălucit bi
lanț de victorii al clasei noas
tre muncitoare, victorii obținute 
sub conducerea fermă și înțe
leaptă a partidului. Colectivul 
minei noastre este mîndru că 
și-a adus contribuția la îndepli
nirea planului pe acest an. Mi
nerii noștri au pus la dispoziția 
economiei naționale pînă acum 
peste 8300 tone de cărbune de 
bună calitate, au sporit la peste 
1,150 tone pe post productivita
tea medie și au realizat 1.176.000 
lei economii din totalul de 
1.500.000 lei cît prevede anga
jamentul anual.

Am citit cu mare atenție și 
bucurie proiectul de plan pentru 
1961. Faptul că în anul ce vine 
vor intra în funcțiune noi capa
cități de producție la Hunedoa
ra, că la Călan se va da în ex
ploatare uzina experimentală 
pentru cocsificare după proce
dee moderne a cărbunelui de 
Valea Jiului, ne implică sarcina 
primordială de a asigura extra
gerea unei tot mai mari canti
tăți de cărbune de bună calitate.

De pe acum cunoaștem sar
cinile de plan ce ne vor reveni 
în 1961. Aceasta ne permite să 
luăm din tîmp măsurile necesa
re pentru ca din primele zije

Planul secției noastre va f i depășit
Am citit cu deosebit interes 

expunerea tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, la plenara C.C 
al P.M.R., cu privire la exami
narea proiectului planului de 
dezvoltare a economiei națio
nale pe anul 1961. In expunere 
s-a arătat că planuî pe 1960 va 
fi îndeplinit și depășit, iar în 
anul viitor producția industrială 
se va dezvolta și mai mult. De 
asemenea, producția agricolă va 
crește, volumul de investiții va 
spori simțitor iar nivelul de trai 
se va ridica în continuu. Toate 
acestea mă bucură nespus de 
mult, mă însuflețesc în activita
tea mea de producție.

Eu, împreună cu echipa mea, 
țînînd seamă de sarcinile econo
mice din acest an, am luptat 
pentru îndeplinirea și dcpi.irea 
planului de producție. In acest 
an am obținut depășiri de plan 
în medie cu peste 25 la sută în
deplinind înainte de termen cu

Prietenii mei mă „seminarizau". 
Trebuia să le povestesc desfășu
rarea piesei. Și acesta era un pri
lej pentru ei de a mă ajuta să 
învăț limba rusă.

Fiecare vedere din album îmi 
evocă clipe de neuitat. Privesc al
bumul și parcă stau de vorbă cu 
Alexei, Jura, Vladimir...

Toate acestea mi le-a istorisit 
într-unul din holurile Casei Prie
teniei romîno-soviedce din Bucu
rești tovarășul inginer Popa Sta- 
ian de la Uzinele „23 August"
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din Capitală, fost student la o fa- * 
cult at e din Harkov. Eram cu un 4 

grup mai mare și așteptam să so
sească excursioniștii sovietici. Tre
buiau să sosească din moment in 
moment. Inginerul Popa îți agita 
în mină, nerăbdător buchetul de 
garoafe roșii învelite în celofan. 
De-abia la urmă am aflat că 
Vladimir — unul din prietenii săi 
de studenție și-a anunțat sosirea 
la București. Numai atunci am în
țeles de ce inginerul Popa Stoian 
venise cu garoafe : iși aștepta la 
Casa Prieteniei, prietenul care 
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kilometri depărtare. Și ca el rmdți 
alții iși așteptau prieteni, сипы- 
cuți... Toți cei ce soseau ne erau 
prieteni.

CONSTANTIN MORARU 

ale noului an să dăm cărbunele 
necesar, să ridicăm de pe acum 
nivelul producției la limita Ge- 
rută în anul viitor.

Colectivul de conducere al mi
nei noastre a și alcătuit un plan 
de măsuri în acest sens. Astfel, 
prin extinderea armării metalice 
în abataje și la galerii, în 1961 
avem toate condițiile pentru a 
folosi doar 43,3 m.c. lemn la 
1000 tone de cărbune față d. 

circa 45,50 m.c./1000 tone cît am 
folosit pînă acum. Reducerea 
consumului de lemn și de alte 
materiale va aduce o economie 
de cel puțin 0,40 lei la tona de 
cărbune. Considerăm că în anul 
viitor putem obține o economie 
totală la prețul de cost de cel 
puțin 730.000 lei. Considerăm 
de asemenea că putem crea con
diții pentru ca productivitatea 
medie să crească în 1961 la 
cel puțin 1,200 tone pe post.

Acestea sînt prevederile noas
tre preliminare. Dezbaterea con- 

■ cretă a sarcinilor ce ne vor re
veni în viitorul an în adunările 
generale de partid, în consfă
tuiri pe brigăzi și sectoare, pro
punerile minerilor, vor aduce 
îmbunătățiri simțitoare în mun
ca noastră de viitor. Sîntem con
vinși că, îndrumați de comitetul 
de partid, vom obține succese 
mai mari în anul viitor.

ing. NICOLAE NI CORI CI 
șeful exploatării miniere Petrila

două luni planul anual ce revine 
echipei. Planul de producție al 
secției în care lucrez va crește 
simțitor în anul 1961. împreună 
cu echipa mea voi lupta pentru 
a contribui în cît mai mare mă
sură Ia îndeplinirea și depăși
rea planului ce revine secției 
noastre.

TEOFIL KISS
șef de echipă 

secția construcții metalice 
U.R.U.M.P.

Din prima zi — 
randamente sporite

„In întrecerea pe profesii cele
lalte trei sectoare, care au fost pe 
rînd fruntașe, au luat drapelul și 
cîte un aparat de radio, de toată 
frumusețea. Numai noi am ră
mas de căruță. Dar în trimes
trul ăsta nu ne lăsăm nici în 
ruptul capului. Luna trecută am 
stat bine de tot, așa că de-om 

da fest și lunile astea două, luăm 
drapelul. Nici nu mă gîndesc să 
iiu-1 luăm. Nu se poate să ne 
lăsăm și trimestrul ăsta între- 
cuți".

Cuvintele de mai sus au fost 
auzite pe tunelul Aninoasa—Pis- 
cu, prin care merg spre locurile 
de muncă minerii sectorului IV. 
Erau rostite de un miner de nă
dejde ce se îndrepta spre locul 
de muncă prin tunel, alături de 
un flâcăiaș.

Era în prima zi din luna no
iembrie. Cînd ajunse jos la lo

cul său de muncă ortacii începu
seră deja lucrul. Era o însufle
țire care i-a dat multă satisfac- 
ței. S-a alăturat muncii lor, 
entuziasmului lor.

Dar nu numai la acel loc de 
muncă a început lupta pentru 
rezultatele cele mai frumoase. 
Peste tot, în toate abatajele sec
torului IV Priboi, s-a desfășurat 
încă din prima zi a lunii noiem
brie o întrecere însuflețită. Or
tacii lui Balint Balaș au obți
nut cel mai mare randament, 
din ultima vreme: 7,66 tone pe 
post. El a întrecut randamentul 
planificat cu aproape 3 tone pe 
post. Tinerii dhn abatajul școală 
condus de Ungureanu Vasile au 
înregistrat un randament de 7,07 
tone pe post trimițînd la ziuă 
primele 24 tone de cărbune în a- 
fara planului.

L. LICtU
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TEHNICII MINIERE
Revista tehnică sovietică 

Ugoli” (Cărbunele) nr. 101960
Ca și celelalte numere ale re

vistei tehnice sovietice „Ugoli", 
numărul din octombrie 1960 ri
dică o seamă de probleme im
portante pentru tehnica minieră. 
Ultimul număr se ocupă în spe
cial de problemele legate de 
creșterea productivității muncii, 
de concentrarea și mecanizarea 
complexă a producției de cărbu
ne în U.R.S.S.

In articolul său 
tulat „Să îmbu
nătățim indicii 

tehni co-econom i ci 
in Industria car
boniferă", se a- 
rată că pentru 
îndeplinirea sarcinilor stabilite 
de plenara din iunie a C.C. al 
P.C.-U S. privind creșterea pro
ductivității muncii, scăderea pre
țului de cost și reducerea volu
mului de munci grele, este ne
cesară mecanizarea complexă а 
proceselor de producție în aba
taje, modernizarea tehnică, creș
terea producției orare pe post de 
cel puțin 1,5 ori. Despre aceleași 
probleme, punînd însă accentul 
pe necesitatea extinderii auto
matizării, scrie și A. A. Boiko în 
articolul „Căile creșterii produc
tivității muncii". Diferite aspec
te ale luptei pentru creșterea pro
ductivității muncii în mineritul 
din bazinele Krivoi-Rog și Lu
gansk, sînt înfățișate și în alte 
două materiale.

In articolul „Concentrarea lu
crărilor miniere — o rezervă în 
creșterea productivității muncii 
miniere", A. S. Stugarev, A. S. 
Astahov și L. N. Onufriev sub- 
linhiză că dispersarea lucrărilor 
miniere și a punctelor de muncă 
duce la scăderea productivității, 
la greutăți în aprovizionare, ae
rai, cheltuieli inutile cu întreți
nerea lucrărilor. Pe baza mai 
multor exemple autorii demon
strează necesitatea concentrării 
producției din punct de vedere 
tehnic și economic.

Abordînd folosirea celor mai

de fond inii-

moderne procedee de automati
zare a mașinilor din abataje, 
cercetătorii V. G. Segalin și 
A. A. Rudanovsky descriu în- 
tr-un amplu material un sistem 
modem de comandă automată a 
utilajelor miniere bazat pe folo
sirea impulsurilor radioactive.

Experiența executării rapide a 
galeriilor cu combina SBM-1 șî 
transportul hidraulic al materia
lului excavat

RECENZIE

reprezintă o meto\ 
dă înaintată de 
muncă unde toa
te procesele pot 
fi mecanizate și 
automatizate. A- 
nalizînd modul 

cum s-a aplicat această expe
riență la minele din Donbas, se 
arată că există premise pentru 
a se atinge viteze de avansare 

în medie de 500—600 m. pe lună.
Numărul 10/1960 al revistei 

tehnice „Ugoli" prezintă de ase
menea pentru documentare cîte
va noi utilaje miniere și metode 
de muncă adecvate acestor uti
laje. Așa de pildă, unul din noile 
utilaje perfecționate este combi
na pentru săparea lucrărilor 
miniere înclinate de tipul MBS-2 
care are o viteză de forare de 
0,6—0,8 m. pe minut (de circa 
3 —4 ori mai mare decît sonde- 
zele miniere). Transportorul cu 
radete demontabil de tipul 
KSK-30 formează obiectul unei 
alte prezentări. Acest transpor
tor se folosește în abataje pe 
strate cu mică înclinare din ba
zinele / carbonifere Donbas șî 
Estonia.

Revista prezintă de asemenea 
îoreza SVB-2 pentru forarea son
delor prin foraj rotativ — per
cutant, in&taiația BS, tot pentru 
forarea 
natt și 
într-un 
tea ca 
jele miniere folosite în Uniunea 
Sovietică să fie unificate, fapt 

ce va permite uzinelor construc
toare să treacă la producția de 
mare serie.

lucrărilor miniere încli-
alte utilaje, 
amplu articol necesita- 

o mare parte din utila-

subliniind

NOI MAȘINI MINIERE
Industria minieră sovietică a 

atins un inalt grad de mecani
zare. Pentru a face față sarcini
lor planului septenal, construc
torii sovietici pun la dispoziția 
minerilor noi utilaje de mare 
randament. Prezentăm mai jos 
cîteva utilaje noi.

plexului KM—87 este faptul că 
prin folosirea lui procesul de pro
ducție în abataj este complet me
canizat, se asigură o perfectă pro
tecție a muncii, iar deservirea 
reclamă foarte puține posturi.

Combina PK-7

lui NOTA

Complexul 
de exploatare KM-87

Proiectat de specialiștii de la 
„Ghiptouglemaș", complexul de 
tăiere, încărcare și susținere KM-87 
este destinat luctăriloc în abataje 
pe strate cu mică înclinare și gro
sime de 1—1,6 m. Complexul este 
alcătuit dintr-o combină cu braț 
de tăiere îngust, un transportor cu 
raclete de tip special, agregatul 
de susținere hidraulică M-87 și 
un reîncărcător KPS—4. In timpul 
lucrului în abataj frontal cu acest 
complex s-a obținut o avansare 
de peste 120 m. pe lună. Susține
rea, alcătuită din cadre metalice 
pășitoare se mută după fiecare ci
clu de abatare. Ca o primă con
cluzie în urma experimentării com-

— =★-

Nou tip de suport 
de perii la motoarele 
locomotivelor LAM-4

Motoarele locomotivelor LAM 
4 aveau înainte sistemul de su
port la periile colectoare com
pus dintr-o lamă de oțel de 0,5 
mm. grosime. Acest sistem pre
zenta dezavantajul că odată ar
cul rupt, pentru înlocuire se 
scoate întregul complex al su
portului ceea ce reclamă timp și 
manoperă multă. Apoi la stră
pungere, acest arc își pierde e- 
lasticitatea și poate provoca ar
derea colectorului de la rotor. 
Suportul de tip îmbunătățit, ino
vație aplicată la MINA URI- 
CANI se face din st rină de oțel 
obișnuită. In caz de rupere el 
poate fi înlocuit pe loc. Elasti
citatea se poate, regla după ne
cesitate, iar suporți: de apăsare 
a periilor se pot confecționa din 
tablă <fe fier de 1 mm. grosime 
și se montează direct pe un ax 
rotund.

Asemănătoare întrucîtva cu com
bina PK—3 care a fost experimen
tată la mina Lupeni, noua combină 
sovietică PK—7 este construită 
pentru a putea excava cărbune sau 
steril în lucrări miniere cu secțiune 
redusă. Ea poate disloca rocile cu 
o duritate maximă de gradul 4 
(după Protodiaconov). Combina 
PK—7 poate fi folosită pentru ex
tragerea separată a cărbunelui și 
a sterilului; înaintează în înălți
me de la 1,5 la 2,5 m. și în lăți
me pini la 3 m. fără a fi nece
sară deplasarea pe șenile. Orga
nul de lucru al combinei PK—7 
este identic cu cel al combinei 
PK—3 format dintr-o coroană co
nică cu dinți montată pe un ax 
mobil. In partea frontală 
nei tăietoare este fixat 
care, la coborîre. adună 
sau sterilul dislocat și-l 
fața plăcii încărcătorului 
te. Încărcarea se face cu 
a două brațe excentrice (așa cum 
au mașinile GNL—30 M. cunos
cute în Valea fiului). Pe combină 
este de
pozitiv de stropire 
prafului.

a coroa- 
un melc 
cărbunele 
aduce. în 
cu racle- 

ajutorul

asemenea montat un dis- 
și captare a
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Inovatorii trebuie 
sprijiniți!

Faptele s-au petrecut așa : în 
urmă cu cîteva luni constructorii 
de la O.C.M.M. au primit proiec
tele -pentru executarea unui pod 
de beton armat peste rîul Banița- 
Cind au trecut la lucru, construc
torii au observat că configurația 
terenului permitea o altă soluție 
de construcție, mai bună și mai 
economică decit cea prevăzută în 
proiectele inițiale. Un tehnician de 
la O.C.M.M. a propus noua solu
ție, a aplicat-o, aducind economii 
de circa 11.000 lei prin evitarea 
unor consumuri inutile de mole
riale și manoperă. Proiectanții de J 
la U.P.D. recunosc justețea ino- • 

. - - ■ »

4

♦

4 
♦ 
4 
4

La Banca de Investiții ar tre-ț
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vației aplicate. Nu încearcă s-o re
cunoască însă unii tovarăși de la 
Banca de Investiții care au dez
lănțuit o aprigă dispută birocra
tică pentru „lămurirea" inovației 
și care nu și-au dat avizul pentru 
recompensarea legală a inovatoru
lui.

bui să se țină seamă de acest fac- j 
tor, iar inovatorilor să li se acor
de recompensele cuvenite !

G. D.
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Mișcarea de inovații la Uzina electrică Vulcan

Rezultatele 
sînt oglin- 
uzina a o- 
concursuri 

frunte. Ac- 
tehnic este

Tehnicienii și inginerii de la 
Uzina electrică Vulcan se pre
ocupă activ de aplicarea inova
țiilor ca mijloc important pentru 
creșterea nivelului tehnic al pro
ducției de energie electrică. In 
această acțiune ei sînt sprijiniți 
de conducerea uzinei și de or
ganizația de partid, 
muncii lor creatoare 
dite și de faptul că 
cupat la mai multe 
de inovații locuri de 
tivitatea cabinetului
axată pe promovarea progresu
lui tehnic și pe linia rezolvării 
problemelor tehnice specifice 
procesului de producție a uzinei.

In 9 luni din acest an, la ca
binetul tehnic al Uzinei electri
ce Vulcan au fost propuse 128 
inovații fața de 52 inovații pro
puse în perioada corespunzătoa
re a anului trecut. Din cele 128 
inovații propuse, sînt aplicate 
81 de inovații, 20 sînt în stadiul 
de experimentare, 3 propuneri 
au fost trimise spre rezolvare la 
combinat, iar 24 au fost respin
se. Această statistică arată în 
mod evident orientarea colecti
vului nostru spre o largă desfă
șurare a mișcării de inovații. In 
cursul acestui an economiile post 
calculate realizate de pe urma 
aplicării inovațiilor se ridică la 
111.900 lei. Dacă se ține seama 
și de numărul mare de inovații

care au dus la perfecționarea 
procesului de producție dar care 
nu aduc economii bănești ime
diate, valoarea inovațiilor apli

cate ia uzină este mult mai ma
re. Iată cîteva din cele mai im
portante inovații aplicate la U- 
zina electrică Vulcan și unitățile 
sale din Valea Jiului:

Modificarea zidăriei la caza
nul nr. 1 de la Uzina electrică

Activitatea cabinetelor 
tehnice

Lup eu i a dus la o mai bună fo
losire a energiei electrice, la 
creșterea parametrilor de func
ționare a acestui cazan. Inova
ția, propusă și aplicată de tov. 
Popescu Miron aduce economii 
anuale în valoare de peste 40.000 
lei. Tot tov. Popescu Miron îm
preună cu ing. Traistă Eugen 
au conceput și condus lucrările 
de îmbunătățire a alimentării cu 
aer la cazanele de 13 atmosfere, 
ceea ce aduce economii anuale 
de circa 70.000 lei. La uzina din 
Petroșani, electricianul Kepic 
Iuliu, și inginerul Coloji Tibe- 
riu au conceput și executat o 
protecție diferențială a genera
torului nr. 3 al uzinei, asigurînd 
prin această inovație o mai bu
nă funcționare și protejare a a- 
gr egalului.

Mulți inovatori există și la a- 
telierul electric Vulcan (ACREV), 
inovațiile lor aducînd o consi
derabilă ușurare a muncii și 
creșterii productivității la repa
rarea utilajelor electrice. Așa de 
exemplu, maiștrii electricieni O- 
laru Teodor și Biro Nicolae au 
realizat o seamă de dispozitive 
care asigură presarea spirelor în 
crestătură, strîngerea lamelor la 
colectoare, cositori re rapidă și de 
bună calitate a capetelor de bo
bină. Printre cei mai activi ino
vatori ai acestui atelier se nu
mără și tînărul inginer Crăcinn 
Dumitru, autorul a mai multor 
inovații care au contribuit la ri
dicarea calității reparațiilor e- 
fectuate utilajelor electrice mi
niere.

La obținerea celor peste 111.900 
lei economii post calculate la ino
vațiile aplicate la Uzina electri
că Vulcan au mai contribuit de 
asemenea tehnicianul Vințan 
Mircea și muncitorii Trandafir 
Gheorghe, Moldovan Traian, Stu
mer Ernest. Bereczki Petru și 
alții. Activitatea inovatorilor u- 
zinei noastre se reflectă pozitiv 
în creșterea continuă a produc
ției de energie electrică. Sub în
drumarea organizației de partid 
ea va căpăta în viitor o amploa
re și mai mare.

GH. STOICUȚA 
U. E. Vulcan
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Cum luptam împotriva prafului de cărbune

a insuficienței 
zona exploziei

Probleme
de protecție a muncii

dovedit ci toa-

Este fapt cunoscut că unul 
din dușmanii cei mai periculoși 
ai minerului, alături de metan, 
este praful de cărbune exploziv. 

Trebuie subliniat că exploziile 
de praf de cărbune sînt chiar 
mai periculoase decit cele de 
metan, pentru că în produsele 
de explozie este cuprins un pro
cent ridicat de monoxid de car- 
bon, ca urmare 
oxigenului din 
pentru arderea 
completă a pra
fului de cărbu
ne. Or se știe 

că monoxidul de 
carbon este deo
sebit de toxic

Cercetările au
te stratele de cărbune din Valea 
Jiului generează praf de cărbu
ne exploziv. Urmarea imediată 
este că în toate stratele de căr
bune se aplică măsuri de com
batere a acestui pericol. Princi
palele măsuri de combatere sînt 
umezirea prafului și șistificarea.

Prin șistificare se înțelege ar 
dăugarea de praf inert (praf de 
șist) la praful de cărbune, în- 
tr-o asemenea proporție încît ce
nușa amestecului de praf de căr
bune și praf de șist să depășeas
că 80 la sută, amestecul deve
nind astfel neexploziv.

Pentru aceasta, înainte de 
orice pușcare, se procedează la 
prăfuirea frontului de lucru cu 
cea. 3 kg. praf inert pentru fie
care gaură ce urmează să se 
puște, iar zonele de prăfuire 
sînt delimitate de baraje cu praf 
inert (400 kg./m.p. secțiune).

Pentru asigurarea tuturor lo
curilor de muncă cu praful inert 
necesar, se fac anual cheltuieli 
importante.

Astfel, în 1958 s-au consumat 
2532 tone de praf de șist, în 1959 
peste 1200 tone iar p« primele 
două trimestre ale anului I960, 
853 tone praf de șist.

Totuși trebuie arătat că încă 
în unele sectoare ale exploatări
lor noastre se manifestă lipsă 
de interes în aplicarea măsuri
lor de șistificare și în suprave
ghere a eficacității lor.

La mina Petrila nu există un

depozit de șistifiant la suprafa 
ța, ceea ce face ca întreaga can
titate primită la exploatare să 
fie introdusă cu vagonetele in 
mină, indiferent de necesitățile 
sectoarelor. Astfel, pe lingă că 
se blochează un număr de va- 
gonete, o parte din praf se su
pune degradării.

De asemenea s-a constatat că 
in unele baraje de praf inert nu 
s-a pus cantitatea de praf re

clamată de sec
țiunea lucrării 
protejate ceea 
ce scade gradul 
de siguranță o- 
ferit de baraj.

Astfel de exemple sînt: barajul 
din galeria transversală spre 
vest, orizontul XIII sectorul I 
Petrii», In care în loc de 1930 
kg. praf era numai 860 kg.; ba
rajul din galeria transversală 
centru, orizontul XIII sectorul 11 
Petrila, unde în loc de 2000 kg. 
erau numai 360 kg. praf etc.

O altă neglijență semnalată 
este că se păstrează in unele 

baraje praf inert umed, deci de
gradat. care nu mai poate fi so
cotit ca protector împotriva ex
ploziilor.

De asemenea trebuie semna
lată și lipsa de interes a unor 
șefi de brigadă, care nu-și mis
tifică corespunzător locurile de 
muncă, făcînd acest lucru for
mal cu 5—6 kg. de praf aruncat 
in grabă Înainte de pușcare. 
Astfel șistificarea este insufi
cientă și nu-și atinge scopul.

In afara mistificării s-au luat 
măsuri pentru aplicarea umezi- 
rei lucrărilor de muncă și a punc
telor generatoare de praf de căr
bune (deversări de cratere etc.). 
In acest scop au fost instalați 

mii de metri de conductă de apă 
pentru stropire, pînă în punctele 
cele mai îndepărtate ale minelor.

Lăsînd Ia o parte neglijențele 
și greutățile de felul celor ară
tate și care se ivesc sporadic, 
se poate afirma că protecția îm
potriva prafului de cărbune ex
ploziv a progresat simțitor ilus- 
trînd grija față de viața mine
rilor.

V. 1.
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Alegerile in organizațiile (ic oaza ale partidului
DEZBATERI

Membrii și candidații de partid 
prezenți la adunarea generală de 
dare de seamă și alegeri de la De
poul C.F.R. Petroșani, au analizat 
cu simț de răspundere activitatea 
multilaterală desfășurată de orga
nizația de bază.

Prin muncă entuziastă, munci-
. torii feroviari de la depou au reu

șit ca în primele 9 luni ale anului 
curent să realizeze planul produc
ției globale exprimat în tone ki
lometrice în proporție de 111 la 
sută. In aceeași perioadă producti
vitatea muncii a crescut cu 10.75 
la sută față de sarcina planificată. 
Prin aplicarea metodelor avansate 
de lucru, întreținerea în perfectă 
stare de funcționare a parcului de 
locomotive, prin remorcarea tre
nurilor, cu supratonaj, colectivul de
poului a realizat 1.074.000 iei eco
nomii la prețul de cost.

O mare atenție a fost acordată 
anul acesta reducerii consumurilor 
specifice. Astfel, de la începutul 
anului și pînă în prezent, persona
lul de locomotivă a economisit pes
te 5000 tone de combustibil con
vențional

X In cadrul adunării numeroși co
muniști, printre care Narița Toma, 
Cozma loan și Martin Elemer, au 
analizat cu simț de răspundere 
munca vechiului birou al organi
zației de bază. Ei au arătat că pe 
lingă părțile pozitive, în activita
tea biroului s-au manifestat și une
le lipsuri. Așa de exemplu, nu s-a 
acordat suficientă atenție muncii 
de educare a membrilor și candida-

VII, PLINE DE 
ților de partid. Vechiul birou și 
în mod deosebit tov. Magdalen 
Constantin, fost responsabil cu 
munca de propagandă și agitație 
în biroul organizației de bază, nu 
a controlat în mod sistematic con
ținutul lecțiilor predate de propa
gandiști, nu a tras la răspundere 
pe acei cursanți care au lipsit ne
motivat de la învățămînt sau au 
neglijat studierea materialului bi
bliografic. Așa se face că unii 
membri ai organizației de bază ca 
Popescu Pavel, Miclea Vasile, Cră- 
ciunescu Ioan, Todea Aron și alții 
au o slabă pregătire politico-ideo- 
iogică.

Darea de Seamă și mai mulți 
vorbitori au criticat pe tov. Flo
rian Ernest, Ivanciu Ioan, Szilagy 
Adalbert, care au manifestat aba
ted de la disciplina de partid. De 
la începutul acestui an și pînă in 
prezent acești tovarăși au numai 
o singură prezență la adunările ge
nerale. De asemenea la depou mai 
tint unii membri de partid, prin
tre care Coltan Alexandru, Fister 
Petru, Hoffmann Teodor, Ianoși 
Carol care pe lingă faptul că și ei au 
obiceiul să lipsească deseori de la 
adunările generale, chiar și cînd 
sint prezenți nu iau parte activă la 
dezbaterea problemelor puse in 
discuție.

Jn cadrul adunării generale de 
dare de seamă și alegeri tovarășii 
Arhip Ioan, Comșa Mihai, Crișan 
Ioan, Groza Romulus și alții au 
propus noului birou să se preocu-

CONȚINUT
pe mai mult de atragerea membri
lor și candidaților de partid la via
ța de partid, să se ocupe cu mai 
mult simț de răspundere de educa
rea noilor membri și candidați de 
partid. Adunarea generală a subli
niat de asemenea necesitatea ca 
noul birou ales să se ocupe îndea
proape de educarea tinerilor din 
depou organizînd cu aceștia mai 
multe conferințe cu caracter educa
tiv, să-i îndrume în activitate cul
turală. Adunarea generală a adop
tat hotărîri corespunzătoare în sco
pul îmbunătățirii muncii.

în încheierea discuțiilor a luat 
cuvîntul tov. Karda Zoltan, secre
tarul Comitetului orășenesc de par
tid Petroșani. El a arătat că de 
la alegerile din anul trecut comu
niștii de la depou au făcut pași 
însemnați în munca lor. Organiza
ția de bază a crescut numericește, 
a sporit combativitatea membrilor 
de partid față de unele lipsuri în 
muncă. După ce a subliniat princi
palele succese, tov. Karda s-a oprit 
mai mult asupra lipsurilor, ară- 
tînd ce trebuie făcut pentru lichi
darea lor. Vorbitorul a arătat că 
noul birou trebuie să țină cont de 
lipsurile manifestate în muncă, să 
pună bn accent deosebit pe creș
terea și educarea candidaților de 
partid. Pe viitor trebuie acordată 
o atenție mult mai mare muncii 
culturale de masă, organizării tim
pului liber al tinerilor dt și îmbu
nătățirii în ansamblu a întregii 
munci de partid.

Z. ȘUȘTAC

> La Atelierele centrale de reparații electrice de la Vulcan (
) lucrează mulți tineri. Pentru hărnicia lor, pentru bogata lor ( 
) activitate patriotică, tinerii acestei unități au cîștigat apre- ( 
) cierea întregului colectiv. Printre tinerii fruntași in muncă de J 
) la A C.R.E.V. se numără și utcmiștii Nucă Silvia, Băratt Du- 1 
? mitru, Țintea Petru și Ștefan Gheorghe. )
c IN CLIȘEU: Cei patru tineri lucrind la bandajarea unei)
\ mașini electrice ?

Din scrisorile corespondenților

Să nu iie tolerată nici o încălcare a disciplinei de partid
In acest an, rîndurife organiza

ției de bază de partid de la între
prinderea de industrie locală „6 
August" Petroșani au crescut in
tr-o măsură apreciabilă. Au fost 
primiți peste 50 noi membri și 
candidați de partid, astfel că în 
prezent această organizație, din 
punct de vedere numeric, este dSS- * nei de'paftfd. 
tul de puternică. ,

Adunarea generală de dare de 
seamă și alegeri, ținută recent, a 
apreciat că deși organizația de ba
ză s-a întărit, activitatea ei n-a fost 
totdeauna la nivelul cerințelor. Și 
aceasta din cauză că biroul a avut 
în activitatea sa o serie de lipsuri.

In primul rînd, biroul n-a dus 
o muncă colectivă. Dc multe ori 
tovarășul Kertesz Iosif, secretarul 
organizației de bază, rezolva de 
unul singur probleme la care ar fi 
trebuit să participe întregul birou.

Adunările generale ale organi
zațiilor de bază nu s-au ținut cu 
regularitate, iar cefe care s-au ți
nut n-au fost pregătite temeinic. 
De asemenea o parte din membrii 
și candidații de partid au lipsit 
de la multe adunări generale.

Biroul organizației de bază s-a 
preocupat în slabă măsură de edu
carea membrilor și candidaților de 
partid, de desfășurarea unei sus
ținute munci politice în rindul oa
menilor muncii din cadrul între
prinderii.

Frecvența la învățămîntul 
partid a fost slabă, nu au 
trași la răspundere acei care 
dovedit nepăsare față de ridicarea 
nivelului lor politic și ideologic.

A fost neglijată munca cu agi
tatorii. Colectivul de agitatori a 

' fost instruit numai cu prilejui anu
mitor zile festive. ,

Una din principalele lipsuri avute 
în activitatea organizației de bază 
de partid, 
dat atenția 
lor ce au 
partid.

Așa s-a 
organizației 
miți tovarăși care nu duc la în
deplinire nici o sarcină de partid, 
ba mai mult se sustrag de la cefe 
mai elementare îndatoriri. Tovarăși 
ca Meltiș Sabin, Pok Emilian, Ra
du Flangiu, Toth loan, Dobrescu 
loan și alții refuză de multe ori 
să participe la adunările generale 
ale organizației de bază, unii plă
tesc cu întîrziere cotizația.

Cu toate acestea biroul organi
zației de bază a tolerat asemenea 
încălcări ale disciplinei, n-a tras 
la răspundere pe cei ce s-au făcut 
vinovați de încălcarea în mod ne-

permis a normelor vieții interne 
de partid. Mai mulți tovarăși, 
printre care Orosz Iuliu, Karda Ir
ma, Bota Gheorghe și alții, au luat 
atitudine împotriva cazurilor de in
disciplină, critidnd în același timp 
biroul organizației de bază care nu 
ș-a preocupat de întărirea discipli-

Este greu de înțeles cum s-a 
permis unor membri de partid să 
nu i-a parte activă la viața de 
partid, la activitatea organizației 
de bază timp de luni de zile.

Lipsurile avute în activitatea or
ganizației de bază, abaterile de la 
disciplină, faptul că nu toți mem
brii și candidații de partid au sar
cini concrete, au awit o influență 
negativă și asupra procesului de 
producție.

Planul de producție n-a fost în
deplinit, din angajamentul cu pri
vire la economii nu s-a realizat nici 
10 la sută, calitatea unor produse 
lasă de dorit. O bună parte din

lipsurile privind activitatea de pro
ducție puteau, să fie înlăturate da
că toți membrii și candidații de 
partid ar fi avut în centrul preo
cupărilor lor lupta pentru îndepli
nirea sarcinilor economice.

In fața întreprinderii de indus 
trie locală „6 August" stau sarcini 
importante, izvorîte din hotărîrile 
Congresului al Ш-lea al P.M.R. 
Trebuie lărgit sortimentul de 
produse și îmbunătățită continuu 
calitatea acestora, reducînd toto
dată prețul de cost.

Aceste sarcini de mare impor
tanță pot fi îndeplinite numai cu 
condiția ca biroul organizației de 
bază de partid, nou ales, să ia 
toate măsurile pentru îmbunătă
țirea muncii de partid, pentxu a 
face din fiecare membru și candi
dat de partid un luptător activ 
pentru traducerea în viață a sarci
nilor puse de partid și guvern.

P. UNGUR

Seară literară
„La ieșirea din holul clubu

lui central sindical din Lupeni 
doi tineri discutau aprins despre 
seara literară la care participa
seră".

Așa își începe corespondentul 
Chira Ezechil din Lupeni, mate
rialul trimis redacției, intitulat 
„O seară literară reușită". Re- 
dînd discuția dintre Leoveanu 
Vasile și Vasiltzum Ferentz, 
muncitori fruntași de la mina 
Lupeni, corespondentul ne rela
tează despre seara literară cu 
tema „Marea Revoluție Secia- 
listă din Octombrie, oglindită în 
literatura noastră contemporană". 
La această seară literară, au 
tost prezenți un număr mare de 
tineri și tinere — muncitori și 
elevi printre care Matei Bela, 
Bughieș Aurelia, Duca Viorica, 
Manofu Cornel și alții. Seara li

terară s-a bucurat de un deose
bit succes.

La biblioteca centrală 
raională

Iată ce ne scrie tovarășul C. 
Ioan din Petroșani despre acti
vitatea bibliotecii centrale raio
nale : „‘Biblioteca diispune de un 
fond de cărți de peste 23.00Q 
volume, colecții de ziare și re
viste. Datorită acestui fapt ea 
e vizitată zilnic, în medie, de 
peste 80 de cititori. Printre cei 
rnai activi se numără Biro Ed
mund, Crișan Gheorghe, Mun- 
teanu Ferdinand și mulți alții.

De remarcat este faptul că bi
blioteca este înzestrată în conti
nuu cu cele mai noi cărți ieșite 
de sub tipar. Printre acestea se 
numără volumele 17 și 18 din 
opera marelui scriitor Mihail 
Sadoveanu, „Scrinul negru" de 
G. Călinescu, „Bătălie în marș" 
de Galina Nicolaeva, „Frații 

Erșov" de V. Kocetov și altele".
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Curtea minei Aninoasa — departe de a fi 
bine gospodărită !

Dacă-ți înd. spți pașii spre 
mina Lupeni, spre mina Petrila, 
sau spre multe alte exploatări 
carbonifere sau întreprinderi din 
Valea Jiului, constați cu bucu
rie că ele sînt bine gospodărite, 
tot mai îngrijite. La minele Lu
peni. Petrila, au apărut alei, 
spații verzi care-ți îneîntă ochiul, 

. în depozitele de lemne 
riale există rînduială.

Ș> la mina Aninoas-a 
cut progrese în această 
s-au reamenajat scările ce duc 
spre mină, noua sală de apei, 
dc curînd terminată este una 
dintre cele mai frumoase din 
valea Jiului

Dar dacă treci mai încolo de 
clădirea administrației, apar a- 
proape la fiecare pas semne ale 
neglijenței față de buna gospo
dărire a incintei minei. In ime
diata apropiere a atelierului e- 
lectromecanic, dai peste mari 
cantități de piese și mașini mi
niere scoase la reparație sau noi, 
împrăștiate fără nici o noimă, 
bătute de vînt și ploaie. Ceva 
mai departe, în spatele puțulu.: 
auxiliar, se odihnesc, răsturnate 
într-o parte două vagonete pli
ne cu gunoaie. Alături, cu roțile 
în sus, îngropat întrucîtva în 
pămînt, semn că zace acolo de 
multă vreme — un șasiu de va-

și mate

s-au fă- 
direct'e :

gonet. Alte trei vagonete stau 
răsturnate lîngă linia ce trece 
pe lîngă locul de depozitare a 
nisipului și betonitelor

Asemenea imagini întîlnești 
în multe alte locuri din incinta 
ruinei Aninoasa. Așa de pilda, 
chiar în apropierea gurii tune
lului ce duce spre puțul Piscu, 
un vagonet cu pietriș stă îăstur- 
nat, îngreunînd circulația. Tot 
acolo stau fără nici un rost două 
șasiuri vechi de locomotive cu 
acumulatori.

Dovezi ale slabei gospodăriri 
sînt evidente și în modul în ca-r₽ 
au fost 
riale. La 
cantități 
necesare 
armarea

Dar toate aceste betonite sînt 
aruncate la întîmplare, în loc să 
lie aranjate în stive.

Sîntein încă la începutul lunii 
noiembrie, dar iarna cu zăpezi 
și lapoviță se apropie cu pași 
îepezi. E greu de închipuit cum 
se va putea asigura o bună a- 
provizionăre cu betonite a bri
găzilor de pregătiri din moment 
ce ele vor fi greu de găsit pe 
sub zăpadă. Cîte posturi în plus 
nu vor ti necesare pentru a pu
tea fi puși în ordine în timpul 
ternii bolțarii din beton 1

depozitate unele mate- 
mina Aninoasa se aduc 
importante de betonite 
înlocuirii lemnului la 

galeriilor.

H greu die crezut cum pot per
sista aceste semne de slabă 
gospodărire cînd prin incinta mi
nei trece zilnic gospodarul ml- 
mei A. Bej an. Cum pot trece cu 
vederea aceste neorînduieli tova
rășii din conducerea sectorului 
dte transport sau cei de la ate
lierul electromecanic.

be pune problema ca tovarășii 
care răspund, de gospodărirea 
minei Aninoasa să-și diea însfîr- 
șit seama că felul în care se 
prezintă astăzi incinta minei nu 
le face cinste. Pentru remedie
rea acestei situații trebuie efor
turi, căci timpul pînă la căde
rea zăpezii este scurt E nece
sar ca fiecare sector care are 
spații în incinta minei să se b- 
<_upe de punerea în rînduială a 
materialelor,. de ridicarea vago- 
netelor căzute. Se află împrăș
tiat mult fier vechi, care trebuie 
adunat și predat I.C.M. Să se 
facă apel la organizația de ti
neret spre a se întreprinde ac
țiuni de muncă voluntară în ve
derea punerii în ordine a incin
tei minei Aninoasa.

Trebuie depuse toate eforturile 
pentru ca și incinta minei Ani
noasa să fie gospodărită în bu
ne condițiuni!

I. BRANBA
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Depunerea unei coroane de flori 
la Mausoleul lui V. I. Lenin și I. V. Stalin 

de către delegația de partid 
și guvernamentală a R. P. Romîne

MOSCOVA 8 (Agerpres)
In cursul zilei de 8 noiembrie, 

delegația de partid și guverna
mentală a R.P. Romine, condusă 
de tovarășul Gheorghe Gheor
ghiu-Dej, prim-secretar al C.C. 
al Partidului Muncitoresc Roinin 
a depus o coroană de flori Ia 
Mausoleul lui V. 1. Lenin și I. 
V. Stalin.

Pe panglicile roșie și tricoloră 
se aflau înscrise în limbile rusă 
și roniină cuvintele: „Marelui 
Lenin, genialul conducător al 
Revoluției din Octombrie, învă
țătorul iubit al mișcării comu
niste mondiale și discipolului său 
credincios, I. V. Stalin, din par
tea delegației de partid și gu-

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

Rcccpfii In străinătate 
cn prilejul zlteE fle 7 Noiembrie 

POLONIA S. U. A.

VARȘOVIA 8 ’jAgerpres). — 
TASS transmite:

Ambasada U.R.S.S. în Polonia 
a organizat la 7 Noiembrie o 
recepție cu prilejul celei de-a 
43-a aniversare a Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie.

La recepție au participat A. 
Zawadzkl, președintele Consi
liului de Stat, S. Jedrychowski, 
R. Zambrowski, I Loga-Sowin- 
ski, A. Rapacki, M. Spychalski 
— membri ai Biorului Politic 
al C.C al P.M.U.P. și alte per
soane oficiale. Recepția s-a des
fășurat într-o atmosferă extrem 
de călduroasă și cordială.

ANGLIA

LONDRA 8 (Agerpres). TASS 
transmite:

La 7 Noiembrie, ambasada 
U.R.S.S. în Marea Britanie a 
organizat o mare recepție la ca
re au participat lordul Home, 
ministru al Afacerilor Externe, 
lordul sigiliului privat, E. Heath, 
R. Maudling, ministru al Co
merțului, membri ai parlamen
tului, fruntași ai vieții politice 
și publice, cunoscuți scriitori,
oameni de știință, ziariști și ac
tiviști sindicali.

Recepția- s-a desfășurat într-o 
atmosferă prietenească.

V* *.-  ------O— • STOCKHOLM. Cu prilejul 
împlinirii a 25 de ani de la înte
meierea Uniunii asociațiilor „Sue
dia — Uniunea Sovietică", la se
diul consiliului municipal din Stoc
kholm a avut loc o ședință festivă 
la care au participat numeroși re
prezentanți ai vieții publice suede
ze. Erland von Hofsten, președin
tele Uniunii asociațiilor „Suedia— 
Uniunea Sovietică", a analizat ac
tivitatea de un sfert de veac a 
uniunii și a făcut cunoscute planu
rile ei pentru anul care vine.

• LONDRA. După cum se arată 
în raportul pregătit, potrivit rela
tărilor ziarului „Sunday Pictorial" 
de comitetul pentru „studierea Chi
nei și a însemnătății ei internațio
nale", constituit de către Comite
tul Executiv Național al partidu
lui laburist, posibilitățile de care 
dispune China, precum și însemnă
tatea ei mondială cer ca ea să fie 
tratată ca o putere mondială. Au
torii raportului preconizează o re
vizuire hotărîtă a politicii engleze 
față de China.

• SANTIAGO. După cum trans
mite agenția Reuter, la 7 noiem
brie, ca urmare a chemării Cen
trului sindical unic al oamenilor 
muncii din Chile, au declarat o gre
vă generală de 24 ore peste 
100.000 de muncitori și studenți 
chilieni. Greva a fost declanșată 
în semn de protest împotriva asasi

Gaitskell huiduit 
Ja Liverpool 

LONDRA 8 (Agerpres). 
In rindurile partidului labu

rist este larg răspîndită păre
rea că liderul acestui partid, 
Gaitskell nu a învățat nimic din 
ultimele evenimente. Deși la 
conferința de la Scarborough a 
partidului, care a avut loc nu

mai cu cîteva săptămini in urmă, 
programul lui Gaitskell, bazat 
pe cursa înarmărilor atomice și 
pe atașamentul necondiționat al 
Angliei față de N.A.T.O., a pri
mit o lovitură zdrobitoare din 
partea majorității delegaților la 
conferință, Gaitskell continuă să 
se cramponeze cu incăpățînare 
de acest program odios poporu
lui. Străduindu-se să-și redre
seze intr-un fel prestigiul puter
nic zdruncinat de eșecul suferit 
Ia Scarborough, Gaitskell a în
treprins un turneu propagandis
tic prin acele orașe ale Angliei 
in care partidul laburist are cel 
mai mare număr de adepți. Atit 
la Manchester cit și la Liver

pool, unde Gaitskell a ținut dis
cursuri ridlcind în slăvi cursa 
înarmărilor atomice, el a fost 
primit cu răceală și huiduit 
fiind impiedicat să vorbească. 

vernamentale a Republicii Popu
lare Romîne".

La depunerea coroanei, dele
gația a fost însoțită de genera
lul locotenent A. Vedenim, coman
dantul garnizoanei Kremlinului 
din Moscova. F. Molocikov, șe
ful secției Protocol din Ministe
rul Afacerilor Externe al 
U.R.S.S., I. Medvedev, adjunctul 
șefului unei secții a C.C. al 
P.C.U.S., de activiști de răspun
dere al C.C. al P.C.U.S., func

ționari superiori de la Consiliul 
de Miniștri și din Ministerul A- 
facerilor Externe.

Au fost de asemenea de față 
Nicolae Cuină, ambasadorul R.P. 
Romîne la Moscova și membri ai 
ambasadei.

WASHINGTON 8 (Agerpres)
Cu prilejul celei de-a 43-a a- 

niversări a Marii Revoluții So
cialiste din Octombrie, Ia Am- 
basad U.R.S.S. din Washington 
a avut loc o mare recepție.

La recepție au participat E 
Benson, ministrul Agriculturii, 
Merchant, secretar de stat ad
junct, F. Kohler, secretar de stat 
adjunct, W. Douglas', membru 
al Tribunalului Suprem al S.U.A., 
membri ai Congresului, oameni 
politici și fruntași ai vieții pu
blice, reprezentanți ai corpului 
diplomatic.

★

Cu prilejul celei de-a 43-a a- 
niversări a Marii Revoluții So
cialiste din Octombrie, ambasa
dele U.R.S.S. din Praga, Buda
pesta, Berlin, Tokio, Sofia, Phe
nian, Hanoi, Tirana, Ulan Ba
tor, Helsinki, Oslo, Copenhaga, 
Geneva, Bongkok, Djakarta, Ka- 
raci. Colombo, Tunis, Canberra 
și din numeroase alte capitale 
au oferit recepții.

Legea cu privire 
la naționalizarea 

industriei electrice 
în Mexic

MEXICO 8 (Agerpres)
Senatul mexican a adoptat in 

unanimitate legea cu privire la na
ționalizarea industriei electrice.

în luna aprilie guvernul mexican 
a naționalizat bunurile societății 
electrotehnice nord-americane „A- 
merican and Foreign Power Com
pany", iar în septembrie 1960 a 
cumpărat acțiunile companiei „Mexi
can Light and Power Company", 
aparțiriînd capitalului belgian, ca
nadian, american și englez. In pre
zent statul controlează aproape în
treaga producție și distribuție a 
energiei electrice în Mexic.

Manifestații 
de solidaritate cu Hipta 

poporului panamez
BOGOTA 8 (Agerpres)
După cum anunță agenția As

sociated Press, în orașul Caii din 
Columbia a avut loc o mare de
monstrație de solidaritate cu lup
ta poporului panamez pentru re- 
dobîndirea dreptului său legitim 
asupra canalului Panama aflat în 
prezent sub administrația exclusi
vă a Statelor Unite.

Demonstranții, arată agenția, au 
ars un drapel american, iar cenușa 
lui a fost călcată în picioare.

Cei care au luat cuvîntul în ca
drul acestei demonstrații și-au ma
nifestat solidaritatea și cu lupta 
poporului cuban.

* ----- O------
Declarația Partidului Socialist 

Unificat din Franța
PARIS 8 (Agerpres).
Conducerea Partidului Socia

list Unificat din Franța a dat 
publicității o declarație în caire 
se subliniază că „în politica sa 
generalul De Gaulle se abate tot 
mai mult de la principiul auto
determinării".

In declarație se arată că pre
ședintele De Gaulle „se eschi
vează tot mai mult de la trata
tive".

„Partidul Socialist Unificat 
din Franța, se spune în înche

iere, așteaptă nu cuvinte, ci fap
te. Guvernul trebuie să înceapă 
tratative și să încheie pace în 
Algeria".

nării de către poliție a doi munci
tori și a rănirii a altor. 46 în 
cursul unui miting organizat joia 
trecută pentru a protesta împotriva 
politicii financiare a guvernului șt 
a nivelului scăzut de trai al oame
nilor muncii din Chile.

• NEW YORK. La 8 noiem
brie alegătorii, americani s-au pre
zentat la urne pentru a alege pe 
președintele Statelor Unite, precum 
și pe cei 437 de membri ai Camerei 
reprezentanților. De asemenea au 
fost aleși 34 de membri în senat, 
guvernatori din 27 de state și mii 
de funcționari de stat, municipali 
și locali de pe întreg cuprinsul 
țării.

PARIS. In ultimul număr al 
săptămânalului francez „L’Express" 
se arată că presa engleză trece în 
prezent prin cea mai mare criză 
din istoria sa. Ca urmare și-au 
încetat apariția marele cotidian li
beral „News Chronicle"-, ziarul 
de seară „Star", două reviste ilus
trate foarte răspîndite „Picture 
Post" și „Illustrated", marele ziar 
de duminică -„Empire News" si 
altele.

• GUATEMALA CITY. Aso
ciația studenților din Guatemala a 
dat publicității o declarație în le
gătură cu intenția Statelor Unite 
de a folosi această țară ca bază 
de agresiune împotriva poporului 
cuban. Subliniind justețea cauzei

Lwrarile [omiieiiloi Politii al Muftii Geaeiale
NEW YORK 8 (Agerpres)
în Comitetul Politic al Adunării 

Generale se apropie de sfîrșit dis
cuția generală în problema dezar
mării. In ședința de luni diminea
ță a Comitetului Politic au luat 
cuvîntul reprezentanții Malayei și 
statului Peru, Ahmed Kamil (Ma
laya) a declarat că comitetul este 
dator să confirme țelul principal 
— dezarmarea generală și comple
tă și să ia măsuri pentru realizarea 
lui. Sprijinind însă ideea așa-nu-

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

împotriva construirii de baze 
pentru submarine atomice in Anglia

Demonstrație
LONDRA 8 (Agerpres).
In multe orașe engleze aiu loc 

demonstrații de protest împotri
va hotărîrii guvernului de a con
strui în Scoția o bază pentru 
submarine înzestrate cu rachete 
„Polaris".

Tinerii din orașul Bristol au 
străbătut străzile orașului cu

Declarația Comitetului englez pentru 
apărarea păcii

LONDRA 8 (Agerpres) TASS 
transmite :

Consiliul general al Comitetului 
englez pentru apărarea păcii a dat 
publicității o declarație în care se 
spune: „Consimțământul guvernu
lui englez la crearea în Scoția a 
unei baze pentru submarinele ame
ricane înzestrate cu rachete „Pola
ris" face să apară pe primul plan 
ca problemă de viață și de moarte 
pentru englezi lupta împotriva оси-

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

Amîrtarea discutării problemei 
congoleze la O. N. U.

NEW YORK 8 (Agerpres) 
Pentru data de 7 noiembrie, ora 

15, fusese fixată ședința plenară 
a Adunării Generale a O.N.U. pen
tru discutarea situației din Repu
blica Congo. Adunarea s-а întrunit 
la timp, dar reprezentantul statu
lui Dahomey a propus să fie axnî- 
nată ședința, motivînd propunerea 

pentru care luptă poporul cuban 
și solidaritatea poporului guatema- 
laez cu revoluția cubană, declarația 
arată că folosirea acestei țări de 
către S.U.A. ca bază de agresiune 
împotriva poporului frate cuban a 
stîrnit indignarea legitimă a între
gului popor guatemalaez care vede 
în Cuba un exemplu demn de ur
mat.

• HANOI. După cum anunță 
Agenția Vietnameză de Informații, 
autoritățile lui Ngo Dinb Diem, 
folosind avioane primite din 
S.U.A. au bombardat și mitraliat 
cîteva sate din prov.ncia Катай. 
Ea 14 octombrie trei avioane mi
litare sud-vietnameze au aruncat 
nouă bombe incendiare și trei bom
be cu naplam în regiunea Kay 
Nuok. A fost ucis un copil de șase 
ani) au fost distruse trei clădiri 
precum și alte bunuri ale popu
lației.

* PARIS. în ultimul timp mi
litari franchiști vizitează tot mai 
des Franța. După sosirea la Tou
lon a trei contratorpiloare spaniole 
care vor participa la „diverse ma
nevre" în fața litoralului Franței, 
în prezent, după cum anunță agen
ția France Presse, generalul Rubio, 
șeful statului major al apărării anti
aeriene din Spania, efectuează, îm
preună cu un grup de ofițeri, o 
așa-zisă călătorie de „inspecție" 
prin departamentul Alpes Mariti
mes. Generalul franchist a vizitat 
stațiunea de radar din Mont- 
Angele. 

mitei dezarmări „proporționale", 
el a propus să se ia deocamdată 
numai „măsuri modeste". Delegatul 
Malayei s-a pronunțat în sprijinul 
proiectului de rezoluție canadian.

Reprezentantul statului Peru, 
Belaunde, a declarat că Comitetul 
Politic trebuie să se limiteze la a- 
doptarea unei rezoluții modeste. 
Insistînd asupra reluării cît mai 
grabnice a tratativelor de dezarma
re, Belaunde a încercat să creeze 
impresia că soarta lor ar depinde 
numai de Uniunea Sovietică.

la Bristol
pancarte ceri nd să se renunțe 

la construirea acestei baze. Ase
menea demonstrații au avut loc 
și în orașele Brighton și Leeds, 1 

Pe zidurile caselor din orașul 
Farnborough s-au scris lozinci 
de protest împotriva amplasării 
de rachete „Polaris" pe terito
riul Scoției.

pației militare americane a țării 
noastre".

In declarație se arată că „lansa
rea rachetei „Polaris" ar atrage 
inevitabil după sine o contralovitu- 
ră împotriva Angliei și împotriva 
altor țări care și-au pus teritoriul 
la dispoziția bazelor americane".

Comitetul englez pentru apărarea 
păcii, cheamă în declarația sa toa
te păturile poporului englez să-și 
unească forțele pentru a da o ri
postă politicii strategiei nucleare.

lui prin aceea că Adunarea trebuie 
să-l asculte pe președintele Repu
blicii Congo, Kasavubu, care la in
dicația ambasadorului american 
Timberlake a plecat la New York 
pentru a se opune recunoașterii de
legaților guvernului legal al lui 
Lumumba ca reprezentanți ai Re
publicii Congo la O.N.U. Propu
nerea a fost adoptată prin majo
ritate de voturi. Au votat împo
trivă 12 delegații, între care 
U.R.S.S. și celelalte țări socialiste.

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

In Canada a luat ființă 
un partid nazist

OTTAVA 8 (Agerpres) 
înființarea și activitatea unui 

partid nazist în Canada a stîrnit 
indignarea și mînia opiniei publice 
progresiste și a oamenilor cu ju
decata sănătoasă din această țară. 
Canadienii au fost zguduiți aflînd 
că la ei în țară există, așa cum 
s-a exprimat un ziar, „o mișcare na
zistă bine conturată, al cărei idol 
este Hitler". Fiecare canadian, de
clară ziarul „Montreal Star", va 
respinge această mișcare.

„Cum se poate explica, scrie 
ziarul „Vestnik" în legătură cu ac
țiunile naziștilor din Canada, bu
năvoința deosebită manifestată fa
ță de naziști în ceea ce privește 
ahgajarea lor în instituțiile de 
stat, așa cum arată exemplul SS- 
istului Laak, care s-a spînzurat la 
Winnipeg, și căruia poliția îi eli
berase un certificat de loialitate ? 
Oare discursurile primului minis
tru Diefenbaker care îndeamnă la 
„eliberarea țărilor Europei răsări
tene de sub comunism" nu încura
jează pe imigranții fasciști ? Men
ținerea democrației in Canada și 
amintirea fiilor Canadei care au 
căzut în lupta împotriva hitleris- 
mului impun acțiuni hotărîte", sub
liniază ziarul în încheiere.
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