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Pe loc de cinste
In prima decadă a lunii noiem

brie, minerii sectorului II al mi
nei Uricani au obținut realizări 
însemnate. Ei au extras în afara 
sarcinilor de plan 1144 tone de 
cărbune cocsificabil. Această de
pășire a fost obținută pe baza 
unei mai bune organizări a lu
crului în sector și a creșterii 
productivității muncii în abataje. 
De exemplu, brigada condusă de 
minerul Siclody Beniamin care 
lucrează în abatajul cameră nr 
1 stratul 3 sporind cu 10 la sută 
randamentul planificat a extras 
în această perioadă 256 tone de 
cărbune cocsificabil peste plan 
Asemenea rezultate care au con
tribuit la depășirea planului pe 
sector au fost obținute și de bri
găzile conduse de minerii Ti- 
imofte Spiridon. Poloboc Constan
tin, Gașpar Dănilă și Năsăleanu 
Miron.

a. c.

°roducfiviiafe sporită 
..1 abatajele sectorului I

Brigăzile de mineri de la sec
torul I al minei Uricani s-au an
gajat 1a începutul lunii noiem
brie a. c. într-o entuziastă în
trecere pentru sporirea producti
vității muncii în abataje și redu
cerea prețului de cost pe tona de 
cărbune. Astfel, brigada condusă 
de membrul de partid Mischle 
Gheorghe, reducînd timpii pre- 
văzuți pentru perforare și arma
re a sporit productivitatea mun
cii pe cap de muncitor în primele, 
10 zile lucrătoare din această 
lună de la 4,8 tone cît a fost pla
nificat la 6,5 tone pe post.

In privința sporirii producti
vității în abataj nu mai prejos 
stau brigăzile conduse de mine
rii Oprea Dumitru, Bria loan și 
Apostol Vasile. In perioada 1-10 
îoiembrie ele au depășit produc
tivitatea planificată cu 5—20 la 
sută, fapt care le-a situat în 
fruntea întrecerii.

Condiții foi mai bune 
pentru tinerii mineri
In vederea asigurării unor con

diții tot mai bune de viață mi
nerilor tineri, cazați în cele două 
cămine muncitorești, conducerea 
minei Uricani a luat măsuri ca 
odată cu efectuarea pregătirilor 
de iarnă sectorul gospedăresc să 
reamenajeze dormitoarele. Cu a- 
cest prilej s-au executat nume
roase lucrări de zugrăvire, un 
număr de 40 sobe au fost repa
rate, iar mobilierul a fost com
pletat. De asemenea, a fost rea- 
menajată cantina unde peste o 
sută de abonați, în majoritate ti 
neri, servesc masa.

Noua sală de spectacole de la Lonea, de curînd inaugurată, 
are un hol luminos, de construcție modernă. Dotat cu mese, scau
ne, fotolii și canapele tapisate, holul a devenit un loc agreat de 
minerii din Lonea și familiile lor.

Iată un aspect din hol: In primul plan minerul Burcin Ghe
orghe, șeful unei brigăzi de tineret de la sectorul It7 de la tnina 
Lonea și Balogh Andrei artificier de Ia același sector.
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Comunistul Dordea Moise, la 1 octombrie a. c., 
primire conducerea unei brigăzi de pregătire la mina Cimpa II. 
Dordea cu ortacii săi lucrează pe stratul 5, la pregătirea unui 
suitor pentru aeraj și obține rez uitate îmbucurătoare. In luna care 
a trecut brigada minerului Dord ea Moise a lucrat cu un randa
ment sporit cu 0,20 metri eubi pe post față de cel planificat.

IN CLIȘEU : Dordea Moise cu doi dintre ortacii săi, Vereș 
Alexandru și Gavril Gheorghe.

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

Legătura cu masele - chezășia succeselor 
in activitatea sfaturilor populare

rezultatele obținute de 
populare orășenești și 
din raion, precum și

Nu de mult a avut loc o șe
dință a Comitetului executiv al 
Sfatului popular raional care a 
analizat 
sfaturile 
comunale 
de unitățile economice tutelate, în 
întrecerea patriotică pentru buna 
gospodărire și înfrumusețare a 
localităților Văii Jiului, pentru 
îndeplinirea sarcinilor economice-

Ședința a subliniat că în pe
rioada ce a trecut de la începutul 
anului, sfaturile populare, unită 
țile tutelate de ele, au obținut 
realizări importante în activita
tea lor. Șantierele de construcții 
au predat în acest timp 627 a- 

ipartamente, au lărgit substanțial 
spațiile școlare, au terminat lu
crările de modernizare a nume

roase străzi. Colectivul întreprin
derii comunale orășenești și-a 
îndeplinit planul de producție în 
proporție de 104 la sută, a sporit 
productivitatea muncii cu 17,67 
la sută. Muncitorii de la I.L.L. 
au înregistrat economii în valoa
re de 588.000 lei. S-a îmbună
tățit substanțial în ultimul tri
mestru activitatea întreprinderii 
de industrie locală ,,6 August".

Gu sprijinul cetățenilor 
însemnate realizări 

gospodărești
Rod al conducerii lor de către 

organizațiile de partid, sfaturile

Miercuri
16 noiembrie

1960

populare, deputății au obținut în 
cursul acestui an realizări însem
nate în întărirea muncii organi
zatorice de masă. In cea de a 
doua perioadă a anului un nu
măr de peste 340 deputați ai sfa
turilor populare au ținut consfă
tuiri cu alegătorii, iar 327 depu
tați au prezentat dări de seamă 
în fața cetățenilor asupra acti
vității sfaturilor populare și a 
lor proprii. Intîlnirile între depu
tați și alegători s-au desfășurat 
cu regularitate mai ales în ora
șele Petrila, Lupeni, Petroșani, 
precum și în comunele Bănița și 
Cîmpu lui Neag. Intîlnirile au 
avut un rol important în înde
plinirea sarcinilor ce au stat în 
fața sfaturilor populare, în lichi
darea unor deficiențe în gospodă
rirea localităților. La intîlnirile 
dintre deputați și alegători au 
participat peste 28.000 cetățeni, 
care au făcut cea. 1300 propu
neri privind îmbunătățirea gos-

I. DUBEK

(Urmare din pag. 3-a)

De fapt, hotărîrea celor doi 
comuniști, Vîlceanu Costantin 
și Ujupan loan de la sectorul 
VIII al minei Lupeni, de a-și 
transpune ideea în fapt s-a de
finitivat în toamna anului 1959 
în urma unei adunări generale 
de partid.

Sarcina trasată fiecărui mem
bru din organizație de a con

tribui la îmbunătățirea continuă 
a transportului și îndrumările 
date de birou în acest sens, le-au 
insuflat încredere. La început nu 
a fost ușor. Lipsa unui îndru
mător tehnic permanent, cu cu 
noștințe superioare, a constituit 
o frînă în calea activității loi. 
Ceva mai tîrziu, solicitat de cei 
doi inovatori, li s-a alăturat in
ginerul Davidescu Gheorghe.

Dornici de a 
rarea dirijării 
subteran și la 
tode operative 
tricienii Vîlceanu Constantin și 
Ujupan loan împreună cu ingi
nerul Davidescu Gheorghe și-au 
propus să construiască prototi
pul unei stații de dispecerizare 
a transportului la orizontul 650, 
pentru locomotivele electrice cu 
troley. Ideea, concretizată cu 
răbdare de o sumedenie de schi-

contribui la ușu- 
transportului in 

găsirea unei me
de control, elec-

Lupeni fretaie să deviil frontală în Іоніа 
pentro lăihoe mai nuli,

Recent a avut 
loc conferința 
pentru darea de 
seamă și alegere 
a noului comitet 
de partid al mi 
nei Lupeni. La conferință a par
ticipat tov. Ghioancă Victor, se
cretar al Comitetului raional de 
partid, Dan Vaier, secretar al 
Comitetului orășenesc de partid 
Lupeni, Szuder Wiliam, membru 
al Biroului Comitetului raional 
de partid, director general al 
Combinatului carbonifer Valea 
Jiului.

întreaga desfășurare a lucrări
lor acestei conferințe a fost ca
racterizată de grija comuniștilor 
celei mai mari mine de cărbuni 
cocsifîcabilî din țară pentru în
deplinirea importantelor sarcini 
puse de cel de-al IlI-lea Congres 
al P.M.R. în fața industriei car 
bonlfere.

In darea de seamă, în cuvin- 
ftul participanților la discuții, au 
fost arătate principalele realizări 
ale colectivului acestei exploa 
țări, care în frunte cu comuniștii, 
mobilizați de organizația de 
partid, a depus eforturi stărui

toare pentru a da industriei noas
tre siderurgice cantități mereu 
sporite de cărbune cocsificabil, de 
bună calitate și la un preț de 
cost redus. Principalul succes al 
colectivului exploatării miniere 
Lupeni este acela că In acest an 
s-a lucrat cu o productivitate cu 
13,5 la sută mai mare față de 
cea realizată în 1959. Deși ran
damentul mediu pe exploatare nu 
este la nivelul angajamentului 
de întrecere, în ultima perioadă 
s-a realizat o productivitate mai 
mare, ceea ce pune în evidență 
posibilitățile minei Lupeni de a 
deveni o exploatare fruntașă pe 
Valea Jiului. Faptul că o bună 
parte din producția întregii ex
ploatări e dată 
tale armate în 

ultima perioadă 
mii de tone de 
mina rămăsese 
din sarcinile de plan, constituie 

o dovadă a capacității colectivu
lui minei.

Ținînd seamă de forțele colec
tivului minei, de posibilitățile e- 
xistente, numeroși comuniști par
ticipant! la discuții au subliniat 
că realizarea 
ment de 0,912 
— față de 0,950 
angajamentul — 
economii la prețul de cost de 
386.000 lei, față de 1.300.000 lei 
cît s-a stabilit inițial, nu sînt pe 

măsura posibilităților colectivului.

Conferința de partid 
a minei Lupeni

de abataje fron
tier, că aici, fn 
s-au recuperat 

cărbune cu care 
datoare statului

unui randa- 
tone pe post 
tone cît a fost 
obținerea unei

Sectoare fruntașe și sectoare 
râmase în urmă

Din darea de seamă prezentată 
de fostul secretar al comltetub»?

PRIMA ÎNCERCARE
țe și desene complicate, a în
ceput să se contureze abia In 
primul trimestru al acestui an.

Zilnic, în mină, atelier sau 
la punctul pentru depozitarea 
fierului vechi inovatorii exami
nau cu atenție fiecare deșeu, fie
care șurub.

Nu odată, în orele libere, a- 
telierul unde lucrează Ujupan 
loan și Vîlceanu Constantin s-a 
transformat în bibliotecă sau 
cabinet pentru desen tehnic. Cele 
cîteva luni de studiu și muncă 
încordată au fost răsplătite prin 
conceperea unor emițătoare in
genioase necesare stației. Dar 
pentru a trece la experimenta
rea prototipului, chiar pe o por
țiune redusă, sînt necesare mai 
multe relee. Acestea nu pot fi 
procurate decît readucînd la 
viață pe cele scoase din uz. Cu 
multă migală releele au fost 
realizate. Odată cu ele șl ulti
mele piese necesare.

A sosit ziua încercării, in ca
bina dispecerului central al mi
nei Lupeni, mîini harnice mon 
tează ecranul de bachelită al 
stației. Acesta, redus la scara 
1:2000 reprezenta exact schema 
de transport a orizontului 650.

de partid, tov. 
Zborovskl Augus
tin, s-a putut ve
dea că la mina 
Lupeni în timp 
ce colectivele 

obțin realizări im-

in

de între-

in frunte 
tov, Zbo-

unor sectoare 
portante, altele bat pasul pe loc, 
sau rămîn în urmă, trăgînd ast
fel înapoi realizările întregii mi
ne. Colectivele sectoarelor I A, 
I В și îndeosebi sectorul III, au 
obținut succese însemnate 
sporirea volumului producției de 
cărbuni: pe baza creșterii randa
mentelor, în realizarea de eco
nomii. Alte sectoare, între cate 
sectorul II, IV А, IV В, V sud 
sînt rămase în urmă, toate la un 
loc rămînînd datoare cu impor
tanta cantitate de 19.000 tone 
cărbune cocsificabil. Numai sec
torul IV В are un minus față de 
plan la producția realizată de 
peste 10.000 tone de cărbune.

Lucrările conferinței au arătat 
că dacă din partea comitetului 
de partid, a conducerii minei ar 

fi existat o preocupare perseveren
tă, concretă pentru rezolvarea 
problemelor legate de buna des
fășurare a procesului de produc
ție, minerii Eupeniului, mobili
zați de comuniști, ar fi putut în
deplini angajamentele 
cere.

Comitetul de partid 
cu fostul său secretar, 
rovski Augustin, nu s-a folosit 
cu competență de dreptul de con
trol asupra conducerii adminis
trative spre a determina asigu
rarea în fiecare sector, la fiecare 
loc de muncă, a condițiilor nece
sare în vederea realizării planu 
lui la toți indicii.

— Niciodată sectorul nostru — 
spunea maistrul minier Secarea 
Dumitru — nu a fost aprovizio
nat în măsură suficientă cu va: 
gonete goale. In luna octombrie, 
minerii din abatajele sectorului 
IV В au stat pe cărbune, fără să 
poată lucra, douăzeci și două de 
schimburi, timp care dacă era fo
losit, sectorul nostru nu rămînea 
in urmă.

Proasta desfășurare a trans
porturilor, aprovizionarea defec
tuoasă a grupelor cu lemn șl va- 
gonete, a constituit principala 
cauză a rămînerii în urmă și a 
celorlalte sectoare. Vechiul co
mitet de partid nu а sesizat fap
tul că transportul constituie ve
riga principală de care depinde 
îmbunătățirea întregului proces 
de producție la mina Lupeni. 
Dacă comitetul de partid ar fi 

organizat un studiu al posibilită 
ților de îmbunătățire a transpor
turilor, dacă — așa cum a ară
tat în cuvîntul său tov. Mătăsă 
reanu Mircea — ar fi desfășurat

1. BRANEA

(Continuare in pag. 3-a)

Numeroase beculețe de culori 
diferite dau o înfățișare ciudată 
traseelor. Intr-un pupitru spe
cial se introduc casetele cu re
lee, apoi se montează sursa de 
alimentare compusă din nume
roși elemenți, emițătoarele de li
nie, cablurile. O clipă de emoție. 
A fost stabilit contactul. Pe e- 
cran se aprind rînd pe rînd ste
luțe indicînd cu precizie poziția 
garniturilor de pline sau goale. 
De aici, din cabina dispecerului, 
trenurile pot fi oprite la sema
foare, dirijate spre anumite 
puncte, sau chemate de la ori

zontul 650, la suprafață. Luarea 
unor măsuri operative în func
ție de situație sau dirijarea lo
comotivei după un grafic bine 
stabilit e acum posibilă. Trans
portul rapid, aprovizionarea cu 
goale, scoaterea la timp a căru
cioarelor și altele nu mai con
stituie o problemă din punct de 
vedere al dirijării.

Prima încercare a fost încu
nunată de succes. Dacă cablul 
și releele promise de C.C.V.J. 
vor sosi curînd, a doua încerca
re va însemna dispecerizarea 
completă a transportului la mi
na Lupeni.

A. NICHIFOREL
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STEĂGUL ROȘU

Procedee modeme la săparea pufurilor de mina
Dezvoltarea economiei noastre naționale este 

indisolubil legată de creșterea potențialului eco
nomic al țărilor lagărului socialist. In cadrul ac
țiunilor întreprinse de C.A.E.R., lunile trecute 
o delegație de la C.C.V.J. alcătuită din inginerii 
Popescu Ioan și Albu Bujor au vizitat o serie 
de obiective miniere din U.R.S.S., R. P. Polonă 
și R. S. Cehoslovacă. Scopul vizitei a fost do
cumentarea tehnică în problemele de săpare a pu
țurilor de mină cu metode noi de lucru și insta
lații moderne pentru a obține viteze mari de a- 
Vansare și scurtarea timpului de dare în folo
sință a noilor mine.

In Directivele Congresului at IH-lea al P.M.R. 
se arată necesitatea de a se spori eficacitatea in
vestițiilor făcute, de a se da în exploatare noile 
obiective industriale în termene scurte, de a se 
ridica necontenit nivelul tehnic al producției pe 
baza tehnicii celei mai avansate. Pentru docu
mentarea cadrelor tehnice medii și inginerești de 
la exploatările miniere publicăm mai jos, în re
zumat, metodele și procedeele de săpare rapidă 
a puțurilor, văzute de delegația noastră în Uniu
nea Sovietică. In paginile speciale viitoare vom 
publica metodele asupra cărora s-au documentat 
în R. P. Polonă și R. S. Cehoslovacă.

Susținerea puțurilor cu cofraje metalice mobile

t o iI ♦ i
Metoda aceasta se aplică la 

săparea puțului nr. 6 de la mina 
Gocegarca trustul Goriovskugol 
Putui, cu diametru liber de 8 ni., 
se sapă pentru mărirea capaci
tății «Iе producție a minei și sis
tematizarea transportului la ori
zonturile inferioare. Lucrarea se 
execută de o unitate specializată 
și dotată în acest scop.

Putui este prevăzut cu două 
mașini de extracție, cu chibie de 
2,5 m. c. capacitate cu descăr
care automată și turnul de ex
tracție confecționat din țevi de 
otel demontabile. Pentru deser
vire se folosesc mai multe trolii

pe schimb fok>sindu-se 5 mineri 
cu experiență, 2 ajutori mineri, 
5 mineri armatori. La mina Co- 
cegarca s-au obținut cu această 
formă de organizare 
nare de peste 60 m.
se face cu exploziv, 
sîndu-se în cercuri

avansări lu- 
puț Tăierea 
găurile pla- 
concerrtrice,

de circa 8000 kg. pentru putui 
cu diametru de 8 m. Cofrajul se 
compune dîntr-o carcasă metali
că rezistentă, formată din două 
inele legate între ele cu ajutorul 
a 6 stîlpi verticali. De fiecare 
strip este întărită cu șarniere o 
ramă pivotantă cu două canate

Cofrajul metalic mobil, 
electrice cu portantă de la 15-35 
tone. Săparea puțului se face 
conform unui ciclu pe zi a 2 m. 
avansare. Se lucrează în patru 
schimburi a cite 6 ore fiecare,

Săparea 
cu instalații 

complet mecanizate
Mina Samsonovskaia, trustul 

Krasnodonugol este proiectată să 
. intre în exploatare în 1963 prin 

metoda hidraulică. Puțul central 
al minei cu diametrul de 5,5 m., 
destinat extracției, se află săpat 
pînă la cota — 73,6 m. Se pre
vede să se atingă o avansare me
die lunară de 250 m./lună. folo- 
sindu-se complexul de săpare 
KS-2 care asigură săparea con
comitent cu susținerea definiti
vă. In cadrul acestui complex, 
susținerea provizorie este înlo
cuită cu un cilindru metalic. 
Complexul KS-2 folosit la puțul 
central al minei Samsonovskaia 
se compune dintr-un pod să: 
pendat, încărcătorul KS-2 M și 
scutul cilindric, tuburile de aeraj, 
ide betonare, etc. Podul suspen
dat este în același timp pod de 
întindere pentru cabluri și pod 
Ide lucru pentru armare. Podul 
este susținut de 4 cabluri legate 
de 2 trolii LP-25. In timpul în
țărcării sterilului podul este a- 
șezat pe scutul cilindric în mod 
parțial, el fiind fixat și de puț 
cu pistoane hidraulice. Scutul ci
lindric destinat susținerii provi
zorii are 9 m. înălțime și 22,4 
tone greutate. Inelul superior al 
acutului este susținut de cablu
rile a 5 trolii. Partea inferioară 
a scutului are o construcție spe
cială, întărită cu nervuri, cu 
rolul de cutit care prinde în roca 
de bază.
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Instalația 
de forat

Asupra acestei instalații mo
derne, tov. ingineri Popescu Ioan 
și Albu Bujor s-au documentat 
la mina 4/21 a Trustului carbo
nifer Stalinugol. Instalația UK.B 
3,6 are următoarele caracteris
tici : diametru de săpare 3,6 m.; 
capacitatea de ridicare 250 tone; 
adîncimea puțului 500 m.; pute
re instalată 1500 kW, viteza de 
forare 150—200 m./lună. insta
lația UKB-3,6 este destinată pen 
tru săparea în diferite condiții 
geologice, de la roci friabile pînă 
la roci cu o duritate de 12 după 
Protodiaconov. Organul de tă
iere îl reprezintă sapa cu inel 
special pe care se găsesc 6 pîr 
ghii de tăiere a carotei și 12 
role de săpare. Carota extrasă 
(lungă de 5—6 m. și 110 tone 
greutate) se haldează. Armarea 
puțului executat se face cu cu 
velaje din beton armat montate 
la suprafață în tronsoane de 3-4 
inele și coborîte liber în put cu 
ajutorul coloanei de foraj. Spa
țiul liber între cuvelaj și rocă 
se umple cu mortar de ciment. 
Viteza maximă de avansare pe 
zi este de 10—12 m.. iar media 
de 5 m./zi.

La forarea în roci slabe și în 
nisipuri cu apă, sapa se dotează

и К B-3,6
suplimentar la exterior cu o se
rie u'e role susținute în consolă, 
iar în interior cu un inel cu role,

lnstalația de săpare UKB-3,6.

lungi de 2,5—2,7 m. Se folo
sesc cartușe de exploziv de 45 
mm. diametru și lungi de 250 
mm. Consumul specific de ex
ploziv este în jurul a 1 kig./m.c. 
rocă excavată. Aprinderea găuri
lor se tace cu capse cu mică în- 
tîrziere.

Cînd distanta între front și 
beton este de 2 m., egală cu înăl
țimea cofrajului, se trece la co 
borîrea acestuia și la betonare. 
Pentru scurtarea duratei de pri
ză a betonului marca В-250 se 
adaugă 
clorură 
kg./m.c. 
este de 
care se 
betonul 
inferioară cu elemente scurte de 
50—60 cm. care permit coloanei 
o

25—40 l./m.c beton de 
de calciu și gips 85 
beton. Timpul de priză 
2—3 ore. Tuburile prin 
transportă de la uzină 

sînt prevăzute la partea

oarecare elasticitate.
Cofrajul mobil are greutatea

metalice care se pot roti cu 60-70 
grade. Datorită 
zontale 
exterior 
micșora 
permite 

ion și deplasarea la noul tronson.
Lucrările de betonare se fac în 
felul următor: după adîncirea 
puțului cu 2 m. de la marginea 
ultimului tronson betonat, se mai 
execută o pușcătură, după care 
se nivelează vatra puțului și a- 
poi se coboară cofrajul la noul 
tronson.

Indicii tehnico-economici obți
nuți sînt: avansarea lunară în 
medie 60 m. săpare și betonare; 
productivitatea medie 2,36 m. c. 
pe post săpător. In cadrul trus
tului Stalinșahtoprohodca s-a lu
crat în primele 7 luni din 1960 
la 11 pufuri, avansările medii 
realizate fiind de 44—63 m./lună.

deplasării ori- 
a canatelor, diametrul 
al cofrajului se poate 
cu 10—12 cm. ceea ce 
desprinderea lui de be-

nisipuri cu apă, sapa

C o
ln urma documentării la 

mă de mine din Uniunea 
tică s-au constatat următoarele: 
ln ultimii 10 ani avansarea me
die lunară Ia săparea puțurilor a 
crescut mai mult de două ori. Un 
mare rol în creșterea avansărilor 
l-a avut organizarea judicioasă 
a muncii. Astfel, la săparea pu
țurilor din Donbas s-au obținut 
viteze de avansare record. La 
săparea unui puț de aeraj la mi
na Butovskaia-Glubokaia 241.1 
m./lună. iar în 1959 la puțul cu 

schip al minei Novobutovka 246,6 
m. lună. In general avansarea 
medie a fost de 75 m./lună.

ln prezent la săparea puțurilor 
se folosește ca dotare tehnică: 
turnuri metalice demontabile din 
țevi de oțel, mașini de 
cu tamburi cilindrici și 
cină totală mare, chibie 
cărcătoare cu capacitate 
m. c., încărcătoare pneumatice 
tip KS-3, dispozitive automate 
pentru deschiderea ușilor și a 
gurilor. Se mai folosesc de ase-

n c
o sea- 
Sovie-

extracție 
cu sar- 

autodes- 
de 1,5-3

Susținerea puțurilor cu tubinguri din beton armat
Sistemul de susținere cu tu

binguri din beton armat se folo
sește la săparea unor puțuri la 
minele lujnaia și Samsonovskaia 
trusturile Gorlovskugol și Kras 
nodonugol. La mina lujnaia se 
sapă un puț cu diametru de 6 
m. și adîncimea de 450 m., iar 
la mina Samsonovskaia un puț 
cu diametru de 4,5 m. și adînci
mea de 545 m. La mina lujnaia 
tumul de săpare este confecțio
nat din (evi de oțel demontabile 
și cu distanta între picioare de 
12/12 m. 
ritului se 
1,5 m. c. 
pe put ca 
(gurilor se 
două mașini de extracție. Aera- 
jul este asigurat de ventilatoare 
Prohodka-500 și coloane de tu
buri cu diametru de 600 mm. 
Puțul este prevăzut cu un pod 
de 4,260 m. diametru cu două e- 
taje. Spațiul rămas liber între 
pod și susținerea definitivă se 
acoperă cu plăci metalice fixate 
de pod pentru a preîntîmpina că
derea obiectelor în frontul de lu
cru. încărcarea se efectuează cu 
greifere manevrate manual de ti
pul CS-3 cu capacitate de 0,14 
rn.c. Tăierea se face cu exploziv 
tn cartușe de 45X250 mm. și 
greutate de 550 gr., cu aprinde-

rea cu capse milsecunde. Intere
sant este faptul că găurile se 
plasează circular pe două Unii

Pentru evacuarea ste- 
folosesc 2 chibie de 
capacitate. Extragerea 
și introducerea tubin- 
face cu ajutorul a

к
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Construcția piciorului de sprijin, 
cîte 3 și, respectiv, 7 găuri 
linie, cu o gaură centrală.

Susținerea pufului se face 
finitiv cu cuvelaje din beton 
mat, fixarea lor făcîndu-se

pe
de- 
ar- 
la

frontul de lucru, La diametrul 
util de 4,5 m. se folosesc 7 ele
mente cu grosime de 27 am. și 
greutate de 1.150 kg. fiecare e- 
lement. Spațiul rămas liber între 
cuvelaje și rocă se umple cu be
ton, operația făcîndu-se odată la 
un transon de 15 m. Coborîrea 
cuvelajelor (tubinguri) se face 
cu mașina de extracție, iar depla
sarea lor în front cu troliu de la 
suprafață iau de pe podul de lu
cru. (Suvelajele se fixează cu a- 
jutorul a 4 șuruburi cu D=30 
mm. Umplerea în spatele cuvela- 
jului se face după ce în partea 
inferioară a tronsonului se exe 
cută un mic picior de siguranță. 
Betonul se pregătește la suprafa
ță și se transportă pe tuburi de 
100 mm. diametru. Conducta de 
beton este prevăzută la partea 
inferioară cu un distribuitor din 

. care se ramifică două furtunuri 
de 52 mm. diametru șl 6—8 m. 
lungime. Turnarea betonului se 
face prin găuri speciale în seg- 
menți pînă la umplerea comple
tă. Se muncește pe baza graficu
lui ciclic în 4 schimburi a 6 ore 
fiecare.

Viteza de avansare obținută a 
fost în luna august 1960 (prima 
lună de muncă) de 150 m./lună, 
productivitatea valorică fiind de
pășită cu 60 Ia sută fată de plan.

l
de 
lin

l
lucru metalice, 
de diferite pu- 
cu debit mare 

ven- 
mare 
dia-

realizîndu-se astfel săparea pe 
întregul front de lucru. Porțiu
nile de puț forate în roci slabe 
se susțin cu cuvelaje metalice.

I и z
menea poduri 
trolii cu mers
teri, compresoare 
și presiune de 7 atmosfere, 
filatoare Prohodca cu debit 
și coloane de. 0,6—0,8 m. 
metru.

La săparea puțurilor se lucrea
ză după metoda succesivă para
lelă, combinată la armare cv. be
ton sau cuvelaje și metoda pa
ralelă cu scuturi și armare ct 
comitentă. Metoda succesivă se 
folosește pe scară foarte redusă. 
Pentru forarea găuritor se folo
sesc perforatoare OM-500 sau 
OM-507 cu sfredele cu coroane 
demontabile armate cu aliaje du
re. In Donbas este în curs de ex
perimentare o instalație de foraj 
BUS-1 care forează 3 găuri deo
dată. Găurile au diametru de 47 
mm., fapt care permite micșora
rea numărului de găuri în front 
și un consuni de exploziv mai 
redus. Susținerea definitivă se 
face cu betonite. cuvelaje din be
ton armat și beton mono'it. Sus
ținerea cu betonite se folosește 
numai în puțurile cu ape agre
sive care distrug betonul turnat. 
Folosirea cuvelajelor din beton 
armat a permis mecanizarea pro
cesului de armare, creșterea vite
zei de avansare si îmbunătățirea 
calității susținerii. Orientarea de 
viitor este ca domeniul de apli
care al cuvelajelor să se limi- 

' teze la susținerea pufurilor care 
traversează roci s’->be și cu aflu
ență mare de apă. Un accent deo
sebit se nune pe extinderea ar
mării cu beton monolit si cofraje 
metalice mobile. Lucrul după gra
ficul ciclic a permis de asemenea 
creșterea vitezei de avansare.

In Uniunea Sov’etică se pre
conizează ca miturile ai diame 
tru pînă fa 3.6 m. să se sape 
prin forare directă cu înstahtil 
UKB-3,6 iar începînd din 1961 
să se experimenteze înstalatîi a- 
semănătoare pentru pufuri cu 
dlametre de 5—7 m. și adîncime 
pînă la 1000 m. Tend’nța este 
ca pini la finele septena’ului cel 
puțin 25 la sută din totalul pu
țurilor să se execute cu instalații 
de foraj. La restul pufurilor se 
urmărește extinderea lucrului cu 
cofraje metalice mobile și redu

cerea construcțiilor industriale de 
la suprafafă în general la puțu
rile cu adîncime de 400—500 m.



STBAGUE ROȘU

№на Lupeni trebuie să devină fruntașa in lupta 
pentru cărbune mal malt, mol ban și mal leltin

Membrii noului birou , 
ai organizației de bază

(Urmare din pag. l-a) 

o largă muncă politică de masă 
pentru încărcarea vagonetelor la 
capacitatea lor de 1000 de kg. 
— și nu la 400—600 kg. cum se 
întîmplă frecvent, — dacă zecile 
și sutele de vagonete care stau 
Încărcate cu diferite materiale ar 
fi redate operative circulației, lip
sa de vagonete goale putea fi 
mult ameliorată, sau chiar lichi
dată.

Sectoarele fruntașe ale minei 
Lupeni, îndeosebi sectorul III a 
dobîndit o valoroasă experiență 
în organizarea producției, în fo
losirea fructuoasă a tehnicii noi. 
De ce comitetul de partid nu a 

luat măsuri ca această experiență 
să fie studiată și generalizată, 
spre a fi de folos celorlalte sec
toare in lupta pentru îndeplinirea 
planului de producție la toți in
dicii ?

I.a mina Lupeni, mai mult de 
jumătate din brigăzi rămîn sub 
plan. Vorbind despre această se
rioasă deficiență la mina Lupeni, 
tov. Szuder Wiliam, director ge
neral al Combinatului carbonifei, 
a arătat Că rămînerea în urmă a 
majorității brigăzilor se dato- 
rește lipsei de organizare, lipsei 
de îndrumare din partea corpu 
lui tehnico-ingmeresc. Este cu
noscut rolul deosebit de impor 
tant pe care îl au maiștrii mi
nieri în organizarea procesului 
de producție. Dar în darea de 
seamă nu s-a vorbit nimic des
pre munca politică în rîndul 
maiștrilor și tehnicienilor, despre 
felul în care ei au fost îndru
mați de comitetul de partid, de 
organizațiile de bază, spre a a- 
juta fiecare brigadă de mineri 
să-și realizeze sarcinile de plan 
deoarece în această direcție s-a 
făcut prea puțin.

îndrumarea și sprijinirea 
birourilor organizațiilor 

de bază — în centrul a ten ti э 
comitetului de partid
Cînd a luat cuvîntul în fața 

conferinței, tovarășul Sălceani,
—=★= --------

BILANȚ RODNIC
La Uzina electrică din Vul

can sînt organizate 5 brigăzi u- 
temiste de muncă patriotică. Ele 
cuprind pe toți tinerii din uzină.

Organizația U.T.M. are o 
preocupare permanentă pentru 
îndrumarea brigăzilor de mun
că patriotică, asigurînd ca ele 
să desfășoare o activitate bo
gată.

De la începutul acestui an cei 
160 tineri brigadieri ai muncii 
patriotice de la U.E.V. au plan
tat 42.840 puieți, au colectat 
30.132 kg. fier vechi și 7.800 kg. 
alte metale și au efectuat 2,460 
ore de muncă voluntară la în
frumusețarea orașului Vulcan.

In frunte acțiunilor de muncă 
voluntară s-au situat tinerii Lă
cătuș Vasile, Simedrea Constan
tin, Șuteu Remus, Marta Sigis
mund. Kiss loan, Lendeczki Eli- 
sabeta și alții.

Munci de folos obștesc
Elevii școlii din Lupeni par

ticipă cu entuziasm la toate ac
țiunile de folos obștesc ce se or
ganizează în orașul lor. In luna 
octombrie, de pildă, peste 200 de 
școlari au participat la o acțiu
ne de muncă voluntară între
prinsă din inițiativa Comitetu
lui orășenesc U.T.M. Cu acest 
prilej elevii din clasele I—IV au 
strîns circa 3.000 kg. fier vechi, 
tar elevii claselor V—VII au par
ticipat, împreună cu elevii altor 
școli din Lupeni, la curățirea și 
amenajarea terenului viran din 
fața spitalului.

Printre pionierii care s-au re
marcat în această acțiune pot fi 
amintiți Reif Felicia, Petrică Pa
vel și Lorincz Grigore din clasa 
VII, Todofcici Petru din clasa 
VI В și alții.

Petru, secretarul organizației de 
bază din sectorul V sud, a pus 
întrebarea: cine din vechiul co
mitet de partid al minei a fost 
repartizat să răspundă de îndru
marea și controlul activității or 
ganizației de bază din sectorul 
V sud ? Răspunsul la această în
trebare a pus și mai puternic în 
lumină una din principalele defi
ciențe în activitatea vechiului co
mitet de partid al minei Lupeni: 
o insuficientă preocupare pentru 
îndrumarea și controlul activită 
ții birourilor organizațiilor de 
bază. In sectorul V sud, organ! 
zația de bază nu și-a exercitat 
cu competență dreptul de control 
asupra conducerii administrative. 
Birourile organizațiilor de bază 
din sectoarele IV Ă, IV В și at 
tele, neglijează de niultă vreme 
instruirea și activizarea colecti
velor de agitatori, atragerea la 
muncă a activelor fără de partid. 
Tovarășul Ciorba Gheorghe a a 
ratat că unele birouri, printre 
care șl cel al organizației de 
bază nr. 13 adoptă hotărîri, dar 
nu urmărește ducerea lor la în 
deplinire. La unii tovarăși din 
birou! organizației de bază nr. 
4 B, îndeosebi tov. Lukacs An
drei, secretarul organizației de 
bază, s-a manifestat o atitudine 
de subapreciere a forțelor colec
tivului sectorului, atitudine dău 
nătoare, care a fost combătută 
cu hotărire de mai multi parti 
cipanți la discuții în cadrul con 
ferinței. Nil peste tot a fost apli 
cat cu consecvență principiul 
muncîl colective. Biroul organi
zației de bază nr. 8 a avut defi 
ciențe în munca de primire în 
partid.

Trăgînd învățăminte din aceste 
deficiențe, noul comitet de partid 
al minei Lupeni trebuie să acorde 
o atenție deosebită instruirii, în
drumării și controlului activității 
birourilor organizațiilor de bază, 
organizării de schimburi de ex- 
periență' pentru răspîndirea meto
delor înaintate în munca de par
tid, ridicării nivelului muncii de 
primire în partid, îmbunătățirii 
muncii de educare a candidaților 
și a noilor membri de partid.

In fața comuniștilor minei, 
sarcini de înaltă răspundere

Din lucrările conferinței s-au 
desprins cu deosebită claritate 
principalele sarcini ce stau in fa
ța comuniștilor de la mina Lu 
peni, a noului comitet de partid. 
Tovarășii Nagy Andrei, secreta
rul organizației de bază din sec
torul II. Ledrer Iosif și alții au 
arătat că colectivut minei Lupeni 
dispune de forțele necesare pen
tru a lichida pînă la sfîrșitul a- 
nului cu rămînerea în urmă în 
toate sectoarele minei.

Luînd cuvîntul în fața confe
rinței, tov. Dan Vaier, secretar

Legătura cu masele — chezășia succeselor 
în activitatea sfaturilor populare

(Urmare din pag. l-a)
podărlrli cartierelor, a activită
ți: unităților comerciale și de de 
servire a populației.

O dovadă edificatoare a efi
cienței întăririi legăturilor dintre 
sfaturile populare și alegători, 
sînt rezultatele obținute în an
trenarea maselor la lucrări gos
podărești, de înfrumusețare a lo
calităților, la acțiuni patriotice. 
In perioada dintre 23 August — 
7 Noiembrie a. c. la acțiunile pa
triotice organizate de sfaturile 
populare au participat 37.800 ce
tățeni care au realizat 317.315 
lei economii. Valoarea economii
lor realizate prin acțiuni obștești 
în acest 8П se ridică la 2.204.050 
lei, cifră ce depășește angaja
mentul de economii luat de sfa
turile populare pe 1960. In mo
bilizarea maselor de alegători la 
acțiuni obștești s-au evidențiat 
numeroși deputați și lucrători ai 
sfaturilor populare, cum sînt tov. 
Mihăiasa Gheorghe, Stăncescu 
Eugen, Cotoț Iosif, Joi dos Irlna, 

al comitetului orășenesc de partid 
Lupeni, a arătat că în vederea 
îndeplinirii sarcinilor sporite pe 
care cel de-al lll-lea Congres al 
P.M.R. le pune în fața industriei 
carbonifere, este necesar ca noul 
comitet și birourile organizațiilor 
de bază să acorde o deosebită a- 
tenție ridicării la plan a tuturor 
hrigăzilor și sectoarelor, să îm
bunătățească conducerea politică 
a sindicatului, astfel ca acesta 

să organizeze mai temeinic între 
cerea socialistă pentru randamen 
te înalte, pentru economii și ca
litatea producției, să dezvolte în 
trecerea pe profesii.

Exprimind voința comuniștilor 
minei Lupeni de a contribui cu 

realizări cît mai mari la înfăptui
rea sarcinilor pe care cel de-al 
III-lea Congres le-a pus în fața 
industriei carbonifere, de a ri
dica mina la nivelul celor frun
tașe pe Valea Jiului, hotărîrea 
conferinței de partid prevede o 
depășire a sarcinilor sporite de 

plan pe 1961 cu 20.000 tone căr
bune cocsificabit, realizarea unul 
randament mediu pe exploatare 
de 1,013 tone pe post, reducerea 
prețului de cost cu 0,60 lei pe 
tonă prin creșterea productivită
ții muncii, îmbunătățirea calită
ții cărbunelui, extinderea armării 
metalice șl cu alți înlocuitori ai 
lemnului etc.

Atît în hotărîrea adoptată, cît 
și în cuvîntul de încheiere rostit 
de tov. Ghioancă Victor, secretar 
al Comitetului raional de partid, 
s-a subliniat că mobilizarea co
lectivului minei Lupeni la înde
plinirea sarcinilor ce-i stau în 
față impune ridicarea continuă a 
nivelului muncii de partid, îm
bunătățirea muncii de educare 
comunistă a candidaților și a 
noilor membri, întărirea condu
cerii politice a organizațiilor de 
masă.

O deosebită atenție trebuie a- 
cordată cunoașterii de către toți 
muncitorii și tehnicienii de la mi
na Lupeni a sarcinilor de plan 
pe anul 1961. Pentru îndeplini
rea sarcinilor sporite pe acest an, 
organizațiile de bază din sectoa
rele minei, în frunte cu comitetul 
de partid să militeze activ pen
tru folosirea din plin a tehnicii 
noi, aplicarea metodelor avansa
te, dezvoltarea întrecerii pe pro
fesii, intensificarea preocupării 
muncitorilor pentru ridicarea ni
velului de calificare. Organiza
țiile de bază, comitetul de partid 
trebuie să se folosească din plin 
de dreptul de control spre a asi
gura luarea de către conducerea 
minei și conducerile sectoarelor 
a tuturor măsurilor pentru rea
lizarea cu succes a planului pe 
anul 1961.

Conferința a ales noul comitet 
de partid al minei Lupeni. in pri
ma sa plenară, noul comitet de 
partid a ales ca secretar al co
mitetului de partid pe tovarășul 
Ana Ferdinand.

deputați raionali, Gălățan loan, 
Bako Dionisie, Gonbei Sevalov, 
Bertoti Ileana, Avram Ilie, Deak 
Gheorghe, Simo Iosif, Burlec 
Ioan, Furdui Romulus, lonescu 
Virgil și alții.

Prin îmbunătățirea conducerii 
de către sfaturile populare a uni
tăților tutelate și a antrenării 
maselor la acțiuni obștești sfatu
rile populare din raionul nostru 
au obținut de la începutul anului 
economii în valoare de 3.266.678 
lei.

Deficiențe pentru a căror 
înlăturare este necesară 

o preocupare susținută
Ședința Comitetului executiv 

al Sfatului popular raional a 
scos în evidență și o serie de de
ficiențe în activitatea unităților 
tutelate și în gospodărirea locali
tăților noastre. In unele unități 
economice aparținătoare sfatului 
popular, a reieșit în ședință, rea
lizării planului de economii nu 
i se acordă o preocupare cores

Să fi ales în biroul organiza
ției de bază e un lucru de mare 
cinste. Acest fapt dovedește că 
membrii de partid îți apreciază 
calitățile, telul în care te-ai achi
tat de sarcinile încredințate. De 
această cinste s-au bucurat și mi 
nerii șefi de brigadă Cristea Au
rel, Mihăilă Vasile, Matei Ioan, 
maistrul minier Velea Vasile și 
prim-maistrul minier Bledea 
loan. Ei și-au adus contribuția 
la succesele dabîndite în acest an 
de colectivul sectorului I al mi
nei Aninoasa. Și succesele sînt 
semnificative. Colectivul sectoru
lui, mobilizat de exemplul comu
niștilor, a extras în aeest an în
semnate cantități de cărbune pes
te sarcinile de plan, și-a depășit 
productivitatea planificată, obți- 
nînd totodată economii în valoa
re de 167.020 lei.

In luna octombrie, harnicii 
mineri ai sectorului I au extras 
mai bine de 1000 tone de căr
bune, obținînd în același timp 
un randament cu 145 kg. mai 
mare pe post decît cel planificat.

Din abatajul nr, 7 de pe stra
tul III acolo unde lucrează bri
gada lui Cristea Aurel nu-i zi 
să nu se extragă zeci de tone de 
cărbune în afara sarcinilor de 
plan. §i aceste tone sînt rezulta
tul randamentelor care sînt mai 
mari cu 1Q00 de kg. cărbune pe 
cap de ora în fiecare schimb. 
Cărbunele extras de brigada lui 
Cristea este de bună calitate. 
Brigada lui e preocupată și de rea
lizarea de economii. Ori de cîte 
ori se termină abatajul, se ră
pește cu grijă lemnul peste tot 
unde-i posibil.

Brigada lui Matei loan exe
cută lucrări de pregătiri. Ea des
chide celor de la abataje drum

In fiecare zi — mai mult 
cărbune peste plan

La conferința de partid pe mi
nă, comuniștii de la Vulcan au 
raportat cu deosebită mîndrie 
succesele obținute în acest an șî 
mai ales faptul că el și-au de
pășit cu mult angajamentul de a 
economisi în acest an 650,000 
Iei la prețul de cost al produc
ției. In cinstea acestui eveniment 
însemnat pentru munca și acti
vitatea lor, minerii de la Vulcan 
au extras in ultimele 4 zile de 
muncă peste prevederile de plan 
circa 250 tone de cărbune cocsi- 
iicabil și energetic. In primele 
rînduri ale întrecerii s-au situat 
minerii care extrag cărbune 
cocsificabil. Cele mai de seamă 
rezultate le-au obținut brigăzile 
conduse de Gagyi loan, Floricel 
Ieremie. Gantz Stefan, Zold 
Francisc și în general toate bri
găzile din abatajele sectoarelor 
I și II.

punzătoare. Pe șantierul de con
strucții din Petroșani, la I.G.O. 
planul de economii nu a fost rea
lizat. Activitatea întreprinderii 
comunale orășenești a constituit 
obiectivul unor discuții critice. 
Tov. Feher Iosif, președintele 
sfatului popular al orașului Pe
trila, Otto Ludovic, președintele 
sfatului popular Lupeni și alții 
au arătat că I.C.O. nu-și înde
plinește în întregime sarcinile 
privind salubritatea localităților. 
Nu au fost fixate încă definitiv 
rampele de gunoi în unele loca
lități ca de pildă în Lupeni, Vul
can, Uricani, iar transportarea 
gunoaielor nu se face corespun
zător. A fost criticată șl slaba 
preocupare a conducerii I.C.O. 
pentru întreținerea și extinderea 
rețelei de iluminat. Aproviziona
rea defectuoasă cu curent elec
tric creează greutăți mari șl în 
funcționarea instalațiilor de în
călzire de la unele blocuri din 
cartierele cu încălzire centrală. 
Pe viitor I.C.O. va trebui să se 
preocupe îndeosebi de îmbunătă- 

spre cărbune. In psezent Matei, 
și ortacii lui eiectuează lucrării 
la galerii de circuit a puțului’ 
orb nr. I. Nici brigada condusă 
de Matei loan nu știe ce înseam
nă rămînerea în urmă, iar cînd 
e vorba de a îmbrățișa Inițiative 
noi e mereu la lac de frunte. 
Brigada lui Matei loan contribuie 
la realizarea obiectivului de a 
economisi cît mai mult lemn, ta- 
brățișînd metoda de armare în 
fier.

In perioada mai ■— octombrie 
a. c., brigada comunistului Mă- 
năilă Vasile a dat peste pian a- 
proape 2000 tone de cărbune. La- 
acest succes a contribuit buna or-.| 
ganizare a procesului de produc-1 
ție, hărnicia brigăzii precum și 
înzestrarea el cu o mașină de în
cărcat G.N.L. de fabricație sovie
tică. Brigada lui Mănăilă Vasile 
e fruntașă și în ceea ce privește 
calitatea cărbunelui și recupera
rea materialului lemnos. Din 
lemnul răpit se fac bandaje direct 
în subteran economislndu-se în 
acest fel material lemnos și chel
tuieli de transport.

Revirele I și II ale sectorului 
sînt tn întrecere pentru ocuparea 
locului de fruntaș. Punctajul se 
obține ținînd seamă de cantitatea 
și calitatea cărbunelui extras, de 
reducerea consumului de mate
riale, respectarea monografiei de 
armare precum și alte criterii. In 
revirul II e maistru minier co
munistul Velea Vasile. Sub în
drumarea lui, brigăzile din revir 
au obținut lună de lună succese 
brumoase. Drept rezultat, revirul 
său a cîștigat de 7 ori locul de 
fruntaș în întrecere.

Sa prim maistru minier, tova
rășul Bledea loan se ocupă de 
buna desfășurare a întregului 
proces de producție.

Așa sînt membrii biroului or
ganizației de bază, fie că sînt 
tnineri, fie tehnicieni, mereu e- 
xemplu în muncă, mereu preocu
pați să-și ducă la îndeplinire- 
sarcinile ce le revin.

Suecase remarcabile

Deși cele mai multe brigăzi 
din cadrul sectorului IV al mi
nei Vulcan lucrează la pregă
tiri, planul de producție pe pe
rioada 1—7 noiembrie a. c. a 
fost depășit. Minerii de aici au 
extras peste producția planifi
cată 211 tone die cărbune și au 
întrecut randamentul pe sector 
cu 72 kg. de cărbune pe post. In 
abataje cel mai bun rezultat a 
fost obținut de brigada condusă 
de Bălău Petru care a dat în 
plus de planul prevăzut aproa
pe 100 tone de cărbune. La fet 
ca și la celelalte sectoare, mi
nerii sectorului IV se străduiesc 
să obțină succese cît mai de 
seamă în perioada care a mat 
rămas din acest an.

țirea calității lucrărilor pe care 
le execută, să asigure buna de
servire a populației.

Comitetul executiv al Sfatului 
(popular raional a cerut tuturor 
unităților tutelate să acorde o 
primă importanță îndeplinirii 
sarcinilor de plan pe anul I960 
șl pregătirii condițiilor necesare 
îndeplinirii sarcinilor de plan 
sporite pe anul 1961.

Continua îmbunătățire a gos
podăririi localităților raionului 
depinde în primul rînd de întă
rirea legăturii sfaturilor popu
lare cu masele de cetățeni. In a- 
cest scop comitetele executive, 
deputății, comitetele de cetățeni 
trebuie să militeze pentru atrage
rea maselor de cetățeni într-un 
număr cît rnai mare la gospodă
rirea treburilor obștești, care 
constituie chezășia obținerii de 
noi succese în gospodărirea și 
înfrumusețarea localităților raio
nului nostru.

In încheierea ședinței, Comite
tul executiv al Sfatului popular 
raional a decernat Sfatului popu 
Iar al orașului Petrila șl Sfatului 
popular din comuna Banița, care 
ocupă primele locuri în întrece
rea patriotică, drapele de sfaturi 
populare fruntașe.



STEAGUL ROȘU
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MOSCOVA 15 (Agerpres).
TASS transmite comunicatul ofi
cial al Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S. cu privire la noul con
ținut aur al rublei și la majora
rea cursului rublei în raport cu 
valutele statelor străine:

Consiliul de Miniștri 
U.R.S.S. a hotărît ca de 
ianuarie 1961 să majoreze
ținutul aur al rublei și cursul 
rublei în raport cu 
telor străine.

Conținutul aur al
xează la 0,987412
pur, iar prețul plătit de Banca 
de Stat a U.R.S.S. pentru aur

o rublă per gram de

rublei fată de dolar a 
la 90 copeici per do-

al 
la 1 
con-

valutele sta-

rublei se fi- 
grame aur

va fi de 
aur pur.

Cursul 
fost fixat 
Iar S.U.A.

Consiliul de Miniștri al 
U.R.S.S. a însărcinat Banca de 
Stat a U.R.S.S. să ridice cursul 
rublei față de valutele țărilor ca
pitaliste corespunzător majorării 
conținutului aur al rublei. In ca
zul schimbării conținutului aur 
al valutelor acestor țări sau 
schimbării cursurilor valutelor 
lor, Banca de 
are sarcina să 
rublei ținînd 
schimbări.

N.S. Hrușciov ba primit 
pe K.P.S. Menon

MOSCOVA 15 (Agerpres). — 
TASS transmite:

N. S. Hrușciov, președintele 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., l-a primit la Kremlin 
pe К- P. S. Menon, ambasado
rul Indiei la Moscova cu care 
a avut o convorbire.

La
idrei
rilor

convorbire a participat An- 
Gromîko, ministrul Aface 
Externe al U.R.S.S.

O

Mesajul adresat de N.S. Hrușciov 
Conferinței generale a UNESCO

valutelor acestor 
cursurilor

Stat a U.R.S.S 
stabilească cursul 
seama de aceste

-----O-----

50 de ani de la moartea 
lui Lev Tolstoi

Succesele economiei bieloruse
MINSK 15 (Agerpres). TASS 

transmite :
După cum s-a făcut cunoscut 

unui corespondent al agenției 
TASS la Consiliul economiei na
ționale a R.S.S. Bieloruse, în 
această republică la fiecare 3200 
de locuitori (la 1 ianuarie 1959 
populația Bielorusiei era de 
8.055.000 locuitori) în prezent 
revine cite o întreprindere indus
trială.

R.S.S. Bielorusă a și întrecut 
S.U.A. și Anglia în ce privește 
producția de tractoare socotită 
pe cap de locuitor. (Această re-

publică livrează tractoare în 40 
de țări ale lumii). In această re
publică producția de mașini-u- 
nelte pentru așchierea metalelor 
și de autocamioane, socotită pe 
cap de locuitor, este mai mare 
decît în multe țări ale Europei.

De la începutul acestui an vo
lumul producției industriale a 
crescut în Bielorusia cu 14 la 
sută față de perioada corespun
zătoare a anului trecut. In de
cursul septenalului (1959-1965) 
volumul producției industriale a- 
proape că se va dubla.

MOSCOVA 15 (Agerpres). — 
TASS transmite:

La 14 noiembrie, la Institutul 
de literatură universală „Gorki" 
al Academiei de Științe a 
U.R.S.S. s-a deschis o sesiune 
științifică închinată comemorării 
a . 50 de ani de la moartea lui 
Lev Tolstoi.

La sesiune iau parte cunoscuți 
critici de artă sovietici și oaspeți 
străini sosiți la Moscova pentru 
a participa la festivitățile con 
sacrate lui Lev Tolstoi.

----o----

o-

PARIS 15 (Agerpres). TASS 
transmite:

La 15 noiembrie. în cadrul ce
lei de a 11-a Conferințe generale 
a U.N.E.S C.O.. conducătorul de
legației sovietice, S. G. Lapin, a 
dat citire unui mesaj al președin
telui Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., N. S. Hrușciov.’

Conferința dv.,. se spune în 
mesaj, s-a întrunit într-un mo
ment important al istoriei, cînd 
omenirea înnoiește in ritm ver
tiginos formele structurii sociale. 
Epoca noastră oferă toate posi
bilitățile pentru o adevărată în
florire a omenirii și pentru crea
rea unei abundente de bunuri 
materiale și culturale pentru 
toate popoarele.

Asupra lumii, 
continuare N. S. 
planează încă 
război, iar sute de milioane de 
oameni de pe diferite continente 
suferă din cauza foametei, boli 
lor, nevoilor și analfabetismului. 
Cursa înarmărilor, ațîțată de im 
perialiști, răpește omenirii uria
șe resurse materiale și spirituale 
și împinge lumea spre o catas
trofă care amenință să se sol
deze cu un număr incalculabil 
ide victime și să distrugă como
rile civilizației mondiale.

Organizația Națiunilor Unite

pentru Educație, Știință și Cul
tură, subliniază șeful guvernului 
sovietic, poate să aducă o con
tribuție importantă la cauza no
bilă a creării unei lumi fără 
iăzboaie, unei lumi fără arme, 
unei lumi fără popoare asuprite 
și înrobite. Numai în condițiile 
unei păci trainice este posibilă 
colaborarea cu adevărat rodnică 
a oamenilor de știință și cultu
ră, a lucrătorilor din domeniul 
educației din toate țările îndrep
tată spre soluționarea marelui 
nurnăr de probleme importante 
care stau în fața omenirii.

Uniunea Sovietică va face tot 
ce depinde de 
tăririi păcii și 
naționale.

Sînt convins, scrie N. S. Hruș
ciov, că oamenii de știință și 
cultură nu pot răimîne neutri în 
măreața luptă pentru pace, după 
cum un pot și nu trebuie să ră- 
mînă indiferenți față de lupta 
dreaptă a popoarelor asuprite 
pentru eliberarea națională, îm
potriva robiei coloniale.

N. S. Hrușciov își exprimă 
speranța că ce-a de-a 11-a Con
ferință generală a U.N.E.S.C.O. 
va adopta hotărîri care vor a- 
duce o contribuție demnă la mă
reața cauză a păcii și progresu
lui omenirii.

ea în vederea în- 
colaborării inter -

li-

subliniază în 
Hrușciov, mai 

primejdia unui

o

A luat sfîrșit construcția celei de-a doua părți 
Kara-Kum

Ritmul de construcție în care 
s-a efectuat această lucrare este 
fără precedent în practica mon-' 
dială de construcții hidrotehni
ce. Prima parte a canalului a 
ifost construită în 4 ani, a doua 
numai în șase luni. Pe întregul 
traseu al canalului s-au efectuat 
lucrări terasiere cu un volum 
aproximativ 120 
de pămînt.

a canalului
MOSCOVA 15 (Agerpres). —
In pustiul Kara-Kum (Turk

menia) din Asia Centrală a luat 
sfîrșit construcția celei de-a doua 
părți a canalului Kara-Kum cu 
o lungime de 140 km. Acum a- 
pele fluviului 
Asia Centrală 
îndreptîndu-se spre oaza Tedjen. 
Lungimea totală a canalului este 
540 km.

Amu-Daria din 
străbat pustiul

milioane m.
de
c.

O

Situația din
GUATEMALA CITY 15 (Apr- 

pres).
După cum anunță agențiile de 

presă oocidentale, în Guatemala 
răsculații continuă să dețină 
controlul asupra orașelor Puerto 
Barrios și Ehiqimula.

Forțele armate guvernamen
tale au întrerupt circulația dintre 
aceste două orașe. Președintele 
Ydigoras a ordonat să înceapă 
bombardamente masive împotri
va acestor centre ale insurgen-

----- O-----

Guatemala
ților. încercările 
vern ament ale de 
șele aflate sub controlul răscu-. 
laților s-au soldat cu eșecuri re
petate.

Luptele continuă departe de 
periferiile acestor orașe.

armatelor gu- 
a ocupa ora-

Africanii pot să se 
conducă singuri

LONDRA 15 (Agerpres).
Agenția Reuter anunță că

derul partidului „Congresul Ma
lawi" Hastings Banda, fruntaș 
politic din Nyassaland, care se 
află în prezent în Ghana, a a- 
condat la 13 noiembrie la Accra 
un interviu prin radio în care 
s-a pronunțat pentru dezvoltarea 
independentă a țărilor africane.

Demascînd afirmațiile absurde 
ale colonialiștilor că numeroase 
popoare de pe continentul afri
can nu ar fi ajuns încă la „ma
turitate" pentru a-și hotărî sin- 
jgure soarta, Banda a declarat: 
„Dacă li se va da posibilitate, 
africanii vor ști să acționeze în 
mod independent, vor ști 
rezolve singuri treburile". 
Uzările obținute de Ghana 
acordarea independenței, a
liniat el, sînt o dovadă convin
gătoare că africanii pot să se 
conducă singuri.

să-șî 
Rea- 
după 
sub-

Lucrările Comitetului 
ai Adunării Generale a

NEW YORK 15 (Agerpres).
De două săptămîni Comitetul 

O.N.U. pentru problemele socia
le, umanitare și culturale discu
tă pe articole pactul cu privire 
la drepturile cetățenești și poli 
tice ale omului. O discuție deo
sebit de aprigă s-a iscat cu pri
lejul examinării articolului cu 
privire la retroactivitatea legii 
penale. Delegația Argentinei a, 
propus la acest articol amenda
mente al căror scop era de a ex 
elude posibilitatea condamnării 
.pentru crime împotriva păcii, 
împotriva umanității și de a pu
ne la îndoială legalitatea hotă- 
rîrilor tribunalelor de la Niirn 
berg și Tokio care au condamnat 
pe criminalii de război germani 
și japonezi.

Amendamentele Argentinei au 
(fost sprijinite de unele țări din

nr. 3
O.N.U
de Japonia, Ita-America Latină, 

lia, Spania și de ciankaișist. De
legatul U.R.S.S., sprijinit de re
prezentanții Romîniei, Poloniei 
și celorlalte țări socialiste a cri
ticat cu asprime poziția Argen
tinei, calificînd amendamentele 
acesteia ca o încercare de a 
scoate basma curată nazismul 
și pe criminalii fasciști. Dele
gații țărilor socialiste au subli
niat că primejdia fascismului nu 
a trecut încă și că nazismul își 
ridică din nou capul. In cuvîn- 
tările lor ei au condamnat de a- 
semenea înăbușirea libertăților 
democratice fundamentale în 
Spania franchistă.

Amendamentele Argentinei îm
potriva cărora s-au pronunțat de 
asemenea majoritatea delegațiilor 
țărilor afro-asiatice, au fost res
pinse.

Tratamentul inuman 
la care sînt supuși 

definufii politici în Spania
ROMA 15 (Agenpres).
Intr-o corespondență din Ma

drid, ziarul „Unita“ relatează1 
că grupul internațional al juriș
tilor a dat publicității o decla
rație în legătură cu torturile la 
care sînt supuși deținuți! poli
tici din Spania.

„Numeroși avocați din Ma 
drid, se spune în declarație, 
ne-au prezentat documente care 
dovedesc că în Spania deținuții 
politici nu au nici cele mal ele
mentare drepturi de apărare. A- 
ceste documente dovedesc de a- 
semenea că orice act de nesu 
punere față de regim atrage du
pă sine cele mai aspre pedepse 
inclusiv pedeapsa cu moartea și 
că acuzatului nu 1 se oferă nici 
o posibilitate juridică de a-și 
dovedi nevinovăția.

In încheierea declarației se a- 
rată că avocații au prezentat mul
tiple documente în legătură cu 
Tratamentul inuman și torturile 
Ia care sînt supuși deținuții po
litici.

MOSCOVA. La 12 noiembrie, 
în ziua deschiderii la Moscova 
a „Decadei literaturii și artei 
ucrainene", Teatrul Academic 
„Șevcenko" din Kiev a prezen
tat pe scena Teatrului Mare al 
U.R.S.S. noua operă a lui Gheor- 
ghi Maiboroda „Arsenalul" con- 
ascrată luptei eroice a muncito
rilor din Kiev împotriva Radei 
centrale contrarevoluționare 
ianuarie 1918. La spectacol 
asistat N. S. Hrușciov 
conducători ai partidului 
vernului sovietic.

reia au fost uciși șapte soldați 
englezi.

legătură cu asasinarea ziaristu
lui Roby Heard, care se pregă
tea să scrie o serie de articole 
despre activitatea organizației 
naziste de tineret din sudul Ca
liforniei.

lui Jinotepe ocupat la H noiem 
brie în urma unui atac prin sur-, 
prindere împotriva unei 
naționale.

gărzi

Și 
și

din 
au 

alți 
gu-

DELHI. Luînd cuvîntul la 13 
noiembrie la ședința grupului 
parlamentar al Partidului Con
gresul Național Indian, J. 
Nehru, primul ministru al In
diei, a declarat că situația exis
tentă în prezent în Congo este 
rezultatul amestecului din afară 
și în special al amestecului Bel
giei în treburile interne ale a- 
cestei țări.

ROMA. Ziarul „La Stampa" 
din Torino sorie într-un articol 
consacrat rezultatelor anului a- 
gricol că veniturile globale pro
venite din agricultura Italiei 
s-au redus cu aproximativ 3,5 la 
șută în comparație cu anul 1959.

NEW YORK- Agenția
Presse anunță că la 12 
brie Г 
O.N.U.
ințifice а recomandat convocarea 
unei a treia Conferințe a atomu
lui pentru pace care urmează să 
aibă loc la Geneva în august 
1963.

France 
noiem- 

Consiliul consultativ al
. pentru chestiunile ști-

cum 
co- 
sub 
de 

ale

LEOPOLDVILLE. După 
se anunță din Leopoldville, 
Ionel Mobutu a fost nevoit, 
presiunea puternicului val 
proteste și demonstrații
populației din capitala Republi
cii Congo, să pună în libertate 
în noaptea de 12 noiembrie pe 
șeful guvernului provinciei Leo
poldville, Kamitatu.

LA PAZ. Agenția United 
Press International anunță că 
Camera deputaților din Bolivia a 
adoptat o rezoluție în care cere 
guvernului să declare „persona 
non grata" pe Michel Leroy, am 
basadorul Franței la La Paz, în 
urma unei declarații făcute de a 
cesta și pe care membrii Congre 
sului bolivian o consideră inju
rioasă pentru suveranitatea na
țională a Boliviei.

NEW YORK. După cum 
ță agenția Reuter, forțele 
ne militare ale S.U.A. au 
de la baza Vandenberg (Statul 
California) satelitul „Discoverer 
17“ avînd la bord o capsulă cu 
aparate, care a fost recuperată 
în apropierea insulei Haway, 
după ce satelitul se plasase pe 
orbită.

anun- 
aerie- 
lansat

CARACAS. Corespondentul 
agenției China Nouă transmite 
că participanții la prima confe
rință a Asociației ziariștilor din 
Venezuela, care a avut loc la 
Caracas în zilele de 12 și 13 
noiembrie, au hotărît să sprijine 
rezoluțiile a-doptate la cea de-a 
doua întîlnire mondială a zia
riștilor desfășurată recent în o- 
rașul Baden (Austria).

CAIRO. Reprezentanța din 
Cairo a Imamului Omanului a 
dat publicității o declarație cu 
privire la o nouă ciocnire între 
trupele coloniale engleze și par
tizanii din Oman în cursul că-

COPENHAGA. Eri au avut 
loc alegerile pentru Folketingul 
danez. Au fost aleși 179 depu- 
tați dintre care cite doi în insu
lele Fareare și în Groenlanda.

NEW YORK. Agenția Reuter 
anunță că autoritățile din Los 
Angeles au deschis o anchetă în

MANAGUA. După cum anun
ță agențiile de presă americane 
în Nicaragua continuă răscoala 
împotriva. regimului dictatorial 
al lui Somoza. Agenția United 
Press International subliniază că 
forțele insurgente continuă să 
mențină controlul asupra orașu-

LONDRA. In răspunsul scris 
la o interpelare făcută în parla
ment, Watkinson, ministrul de 
Război al Marii Britanii, declară 
că completarea rezervelor de ra
chete ,,Polaris" pentru submari
nele americane de la baza Holy- 
Loch (Scoția) se va face pe cate 
maritimă.
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