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Muncitorii fe
roviari din Pe
troșani desfășoa
ră o rodnică ac
tivitate pentru a- 
sigurarea unei 
bune funcționări 
a traficului pe

jumătate a acestei
luni mecanicii și fochiștii De
poului C.F.R. Petroșani au ob
ținut noi succese în muncă, reu
șind să facă o economie de 280 
tone combustibil convențional. 
Cu cantitatea economisită se pot 
remorca 60 trenuri de marfă pe 
distanța Petroșani—Simeria și 
înapoi.

Fruntașe în întrecerea pentru 
obținerea de cît mai mari eco
nomii de combustibil convențio
nal sînt echipele conduse de me
canicii Marcu Aurel. Gostian La- 
dislau. Abrudeanu Alexandru. A- 
cestea au economisit în total pes
te 40 tone de combustibil. De a- 
semenea, echipele de pe locomo
tivele de călători conduse de me
canicii Roșea loan și Dascălu 
loan au făcut o economie de 17 
tone combustibil convențional.

C. MATEESCU
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Preocupări actuale
Anul viitor, preparația Lupeni, 

trebuie să spele și prepare o can
titate de cărbune sporită cu 21,6 
la sută față de anul acesta. De 
aceea, muncitorii și tehnicienii 
prepar ației vor efectua o seamă 
de lucrări pentru mărirea capa
cității de producție a uzinei lor.

Printre primele lucrări se nu
mără montarea a 4 site Zimmer, 
două ciururi cu rezonanță, un 
clasor pentru șistul de la flota- 
ție, montarea a încă două discuri 
la filtrul nr. 2, ă unui compre
sor de 17 m. c. aer la casa pom
pelor de la decanter și alte ase
menea lucrări.

Paralel cu acestea, se vor face 
o seamă de modificări la dife
rite utilaje care vor permite co
lectivului preparației Lupeni ca 
anul viitor să spele mai mult 

cărbune, să depășească recupera
rea la cărbunele special de cocs

torului I. Aflaseră încă cu cîteva 
zile în urmă că după șut se vor 
prelucra cifrele de plan pentru 
anul 1961.

Minerul Man Nicolae, preșe-

cu 0,3 la sută, să reducă procen
tul de cenușă cu 0,2 la sută și 
să realizeze economii în valoare 
de 100.000 lei peste sarcina de 
plan.

Minerul Compodi Ioan, de la mina Lonea și-a ciștigat repu
tația de brigadier al randament elor sporite datorită priceperii și 
a spiritului său de bun organiza tor. Brigada pe care o conduce, 
în cele două decade ale lunii noiembrie, muncind cu entuziasmul 
care o caracterizează a sporit randamentul cp 0,90 tone pepost.

IN CLIȘEU: Un grup de mineri din brigada lui Compodi, 
în frunte cu minerul șef de schimb Bouleanu loan. (

Sarcinile de plan pe anul 1961 
In dezbaterea oamenilor muncii

La sectorul ѴІІІ Lupeni
— Introducerea transportului 

cu locomotive cu troley la ori
zontul 480; montarea unei lămpi 
redresoare de 500 A la grupul 

convertizor; dublarea rampei pu
țului centru la orizontul 650; 
montarea unei mori de rambleu 
la Planir; dotarea rețelei de 
transport cu 800 vagonete noi, 3 
locomotive cu troley, 6 locomoti
ve Diesel, o locomotivă L.A.M. 
de 8 tone...

...Glasul inginerului Coman 
loan, șeful sectorului VIII trans
port Lupeni răsuna în sala de 
ședințe a minei Lupeni, expu- 
nînd planul de măsuri tehnico- 
organizatorice a sectorului, Den- 
tru asigurarea activității pe a- 
nul 1Ș61.

După expunerea referatului și 
a planului de măsuri, numeroși 
muncitori ai sectorului de trans
port au luat cuvîntul la discuții.

- Planul nostru este planul 
minei, a spus lăcătușul Becheanu 
Vasile. Noi trebuie să transpor
tăm la ziuă toată producția sec
toarelor subterane, să stu
diem nevoile lor și să cău
tăm împreună soluții pen
tru rezolvarea problemelor, în 
scopul asigurării unui trans
port ritmic. Tov. Scoromoslei 
Ioan a propus executarea unor 
lucrări de recondiționare a cana
lului galeriei plinelor, repararea 
frînelor și pompei din jomp, tov. 
Ștrauber Augustin a propus pre
lungirea liniei aeriene de troley 
la puțul 7, scoaterea din func
țiune a vagonetelor defecte, tov. 
Ghinezu A. a cerut executarea 
unei recepții amănunțite a noi
lor căi de transport ce se pun în 
exploatare — printre care și ga
leria de legătură între puțurile 
Centru și nr. 9. Asemenea pro
puneri prețioase au făcut în ca
drul discuțiilor și tov. Ursa Cor
nel, Crișan Petru, Popescu Ghe- 
orghe și alții care au luat cu
vîntul.

MI HAI ȘTEFAN

La sectorul I al minei 
Aninoasa

17 noiembrie. Șutul s-a termi
nat. Dinspre puțuri, grupuri de 
mineri se îndreaptă spre lămpă- 
rie, spre baie. O parte însă se 
opresc în fața vechii săli de apel. 
Sînt minerii și tehnicienii sec- 

dintele secției sindicale din sec
torul I al minei Aninoasa a des
chis ședința. Apoi inginerul Tar- 
cea Ioan, șeful sectorului I, a 
susținut un referat care oglin
dea realizările obținute de co
lectivul sectorului în perioada 1 
ianuarie — 1 octombrie anul cu
rent, realizări care au creat deja 
premisele îndeplinirii indicilor 
de plan pe anul 1961. Din cifrele 
prezentate s-a desprins că sec
torul a economisit la prețul de 
cost al cărbunelui 52.529 lei.

In partea a doua a referatu
lui prezentat s-au arătat sarci
nile de plan pe anul 1961. Se 
prevede o creștere a randamen
tului în abataje cu 12 la sută 
față de anul 1960, iar la ran
damentul pe sector, o creștere 
de 4,4 la sută față de anul cu
rent. Producția de cărbune va 
spori în comparație cu anul 1960 
cu 0,5 la sută.

Luînd cuvîntul, șefii de bri
găzi, Cristea Aurel, Sas Teodor, 
șefii de schimb Ștefan Alexan
dru și Popa Ștefan ca și alții 

s-au angajat să facă economii de 
materiale a căror valoare pe sec
tor să se ridice la 100.000 lei. 
De asemenea, s-a prevăzut ca 
viteza medie de avansare la lu
crările de pregătiri să fie de 40 
m. 1. pe lună.

In cuvîntul său tovarășul Ma
tei loan, șef de brigadă la lu
crări de pregătiri a arătat că va 
depune toate eforturile ca bri
gada sa să depășească această 
avansare medie, angajîndu-se să 
preia conducerea a două brigăzi 
de pregătiri.

Pentru promovarea tehnicii noi, 
în planul de măsuri a sectoru
lui I se prevede ca în anul 1961 
la trei abataje frontale să se in
troducă armarea metalică. Tot în 
acest scop se prevede armarea 
unui orizont de transport, cu ar
mături metalice tip Т.Н.

întrecerea pe profesii care a 
dat rezultate frumoase în cursul 
acestui an, se va extinde în 1961 
Ia toate brigăzile.

Minerii sectorului I, ca și alți 
muncitori de la Aninoasa, și-au 
exprimat hotărîrea de a munci 
cu toată capacitatea pentru ca 
cifrele de plan pe 1961 să prin
dă viață înainte de termen.

LUCIA LICIU

Toate tortele pentru asigurarea condițiilor 
necesare îndeplinirii sarcinilor de plan pe 1961 I

In zilele de 19—20 noiembrie 
a. c. a avut loc conferința de 
partid de la mina Aninoasa pen
tru darea de seamă și alegere a 
noului comitet de partid. Lucră
rile conferinței au avut loc în 
prezența tovarășilor Lazăr Da
vid, prim-secretar al Comitetu
lui raional de partid, Șulea 
Gheorghe, membru al Biroului 
Comitetului raional de partid.

întreaga desfășurare a lucră
rilor conferinței a oglindit răs
punderea comuniștilor de la mi
na Aninoasa pentru îndeplinirea 
sarcinilor elaborate de cel de-al 
III-lea Congres al P.M.R., hotă
rîrea lor de a-și îmbunătăți ne
contenit munca spre a asigura 
ridicarea activității organizației 
de partid la nivelul sarcinilor e- 
laborate de partid în opera de 
desăvîrșire a construcției socia
lismului în patria noastră.

Realizări, dar nu pe măsura 
posibilităților

In lumina sarcinilor stabilite 
de conferința de partid de acum 
un an, principalele obiective ale 
muncii colectivului minei Ani-
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Privit din stradă, clubul din 
LOnea pare o casă obișnuită, 
modestă, în contrast cu con
strucția nouă, impunătoare a 
noii săli de spectacole ridicată 
alături. De îndată ce îi pășești 
însă pragul — ordinea, curățe
nia, aranjarea cu gust a fiecă
rui lucru îți Iasă o impresie plă
cută. Pe una din uși, o tăbliță*

Elena, consultînd încă odată fi- 
carte să recomande în viitor,
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IN CLIȘEU: Tov. Boda 
șele cititorilor pentru a ști ce 
fiecăruia.
scrisă artistic anunță: „Biblio
tecă — Sală de lectură". Intri. 
Rafturile mari, ce acoperă în în
tregime pereții, adăpostesc, în- 
tr-o ordine perfectă, peste 13.000 
volume. Pe cele două mese 
lungi, acoperite cu pînză roșie 
sînt așezate zeci de colecții de 
ziare și reviste, iar sub sticla 
de pe masă sînt așezate liste 

mari cu noile cărți apărute, pre
cum și bibliografia pentru con
cursul „Iubiți cartea". In două 
fișiere, în aceeași ordine, sînt 

așezate 1.300 fișe ale cititorilor.
Lîngă fișiere pot fi văzute cî- 
teva registre masive. Consulta
rea lor, fie chiar sumară, îți dă 
imaginea întregii activități deo
sebit de bogate a acestei biblio
teci. Evidenta clară, operativă 
și detailată a tuturor acțiuni
lor organizate de bibliotecă face 
dintr-unul din dosare o adevă-

Conferința de partid 
a minei Aninoasa

noasa pe anul 1960 au fost: ex
tragerea peste plan a unei can
tități de 15.000 tone cărbune, 
realizarea unui randament me
diu pe exploatare de 1,150 tone 

pe post, obținerea unei economii 
la prețul de cost în valoare de 
2 100.000 lei.

Darea de seamă prezentată în 
fața delegaților la conferință a 
oglindit pe larg munca politică 
și organizatorică desfășurată de 
comitetul de partid, de organi
zațiile de bază pentru realizarea 
acestor obiective. Comitetul de 
partid a inițiat formarea de co
lective pe sectoare cu sarcina de 
a studia posibilitățile și resur
sele fiecărui loc de muncă în ve
derea îndeplinirii angajamente
lor de întrecere; comitetul sindi
cal a fost îndrumat și ajutat să 
dezvolte întrecerea socialistă, să 
dea un caracter tot mai larg în
trecerii pe profesii. In ședințele 
comitetului de partid s-au anali
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Си dragoste 
pentru carte 

rată oglindă. Aici poți vedea că 
numai în luna octombrie, în sala 
de lectură au fost organizate: 4 
peste 20 de acțiuni cu cartea, 
ca seri literare, recenzii, la care 
au participat 800 de persoane.

Transcrierea precisă și clară 
a tuturor acțiunilor bibliotecii 
în registru special, precum și 
evidența cititorilor și a cărților.

dovedesc spirit organizatoric, 
conștiinciozitate în aceste ac
țiuni, neglijate la alte biblio
teci. Un alt registru cuprinde 
recenziile scrise de către nume
roși cititori asupra celor maî 
diferite romane. Această iniția
tivă bună a bibliotecii din Lo- 
nea ar trebui urmată și de al
tele obișnuind astfel cititorii 
să-și spună în scris, în mod or
donat, părerile despre o anu
mită carte citită.

Pentru cititorii de la Lonea, 
bibliotecara Boda Elena nu este 
cunoscută din aceste scripte. 
Multi au cunoscut-o la ateliere 
sau la ieșirea din șut cînd ea îi 
aștepta cu plasa plină de cărți 
îndemnîndu-i pe fiecare să ci
tească. In cei 7 ani de cînd Iu-

М. DUMITRESCU
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{Continuare în pag. 3-a)

zat . problemele importante ale 
activității colectivului, aspecte 
ale muncii politice de mobiliza
re a minerilor și tehnicienilor 
la înfăptuirea sarcinilor econo
mice. La ordinea de zi a ședin
țelor comitetului de partid au 
fost stabilite, între altele, urmă
toarele puncte: activitatea co
mitetului sindicatului minei pen
tru intensificarea întrecerii socia
liste, pentru dezvoltarea întrece
rii pe profesii; munca de masă 
desfășurată de comitetul U.T.M. 
în rîndul tinerilor mineri și mun
citori pentru întărirea discipli
nei; situația brigăzilor rămase 
în urmă și măsurile ce treibuie 
luate pentru ridicarea lor la 
plan; cum sprijină sectorul de 
rambleu activitatea sectoarelor 
productive etc. Analizarea fiecă
reia din aceste probleme a dus 
la elaborarea de măsuri concrete 
pentru îmbunătățirea muncii în 
domeniul respectiv, a contribuit 
la intensificarea muncii de mo
bilizare a colectivului minei la 
înfăptuirea sarcinilor economice.

I. BRANEA

(Continuare în pag. 3-a)



STEAGUL R©$U

OW D9M5MU&. 2

Aspecte ale muncii inovatorilor de la Aninoasa La preparația Petrila

Colectivul minei Aninoasa a obținut în acest 
an o seamă de succese în activitatea sa. Printre 
ațtele, minerii de aici au economisit peste plan 
mai bine de 2.160.000 leî. La aceasta, inovatorii 
minei au contribuit în bună măsură. La cabinetul 
tehnic al minei s-au propus în acest an 57 de 
inovații din care 42 au fost aplicate. în produc
ție. Economiile care rezultă prin aplicarea aces
tor inovații se ridică la peste 895.000 lei anual. 
In 1960 la Aninoasa au fost propuse cu peste 50 
la sută mai multe inovații ca în cursul anului 
1959. Este demnă de laudă acțiunea întreprinsă 
la Aninoasa pentru realizarea de inovații speci-

fic miniere, in anul trecut la mină nu a fost 
propusă nici o inovație minieră pe cînd în acest 
an s-au propus și sînt în curs de aplicare 16 ino
vații cu specific minier. La mina Aninoasa, da
torită măsurilor luate și mobilizării întregului 
colectiv, introducerea tehnicii este unul din prin
cipalele obiective economice. Aceasta este în bu
nă măsură și meritul comitetului sindicatului 
minier care se interesează activ de munca 
vatorilor.

In cele de mai jos prezentăm cîteva din 
vațiile realizate aflate în curs de aplicare la 
noasa. trimise spre publicare de TOV. ING. MAN 
GAVR1L,

Acțiune largă 
pentru 

automatizarea proceselor 
tehnologice

ino-

ino- 
Ani-

șeful cabinetului tehnic.

Armarea metal i c ă a
Inovația aceasta realizată de 

tov. ing. Bessenyei Ladislau adu
ce economii însemnate prin redu
cerea consumului de lemn folosit 
la armarea suitorilor. O armătu- 

' ră completă conform inovației se 
compune din două granturl din 
șină de cale ferată lungi, două 
scurte, patru longrlne de molid 
de 20 am. diametru, două Ion* 
grine din'jumătăți de lemn tot 
cu diametru de 20 cm. și stîlpii 
mijlocași care se vor monta din 
metru în metru între granturlle 
de fier și de care vor fi fixați 
dulapii fn secțiunea rolului.

Atacarea suitorului se face în 
mod obișnuit. După ce s-a așe
zat tropanul la baza suitorului, 
se așează primul grant de fier. 
Longrinele se fixează mai întîi

și apoi pe ele,

Metodă nouă de sifonare 
a bazinelor de la 

orizontul VII Aninoasa

cele din vatră
granturlle metalice. Longrinele 
din tavan se ridică și sînt susți
nute provizoriu cu scîndură de

Metoda propusă pentru susți
nerea metalică a suitorilor așa 
cum este descrisă mai sus (vezi 
și figura) se poate folosi la roci

Cu ocazia dezbaterii sarcinilor 
de plan pentru anul viitor, co
lectivul preparației Petrila și-a 
făcut bilanțul realizărilor sale de 
pînă acum și pe baza lor a găsit 
noi surse interne pentru îndepli
nirea cu cinste a sarcinilor de 
viitor. Muncitorii și tehnicienii 
de aici pun un mare accent pe 
ridicarea nivelului tehnic al pro
ducției, deoarece în bună măsură 
aceasta le-a permis ca în cele 10 
luni trecute din acest an să ob
țină economii peste plan în va
loare de circa 862.000 lei față 
de angajamentul anual sporit la 
935.000 lei.

La preparație s-au realizat pînă 
acum cîteva lucruri interesante 

care arată preocuparea muncitori
lor și tehnicienilor de aici pentru 
mecanizarea complexă, pentru au
tomatizarea proceselor tehnolo
gice.

ceasta se pune în mișcare, trans
versal pe bandă, cupa colectoare 
care duce porțiunea de cărbune de 
pe bandă în buncăr. Cursa îna
poi a cupei este comandată de 
două contacte. Cînd aceasta a 
ajuns la punctul de plecare alte 
contacte cuplează motorul de por
nire al benzii și ulterior pe cel 
al mesei de dozare. Ciclul se 
repetă apoi la 30 de minute. Re
zultatele obținute pînă acum sînt 
satisfăcătoare.

Propusă de un colectiv format 
din tov. Bulea Teodor, Nițu 
Gheorghe și Viorel Vasile, ino
vația aceasta aduce minei eco
nomii antecalculate în valoare de 
peste 150.000 lei pe an. Actual
mente sifonarea bazinelor de de
cantare de la orizontul VII Ani
noasa se face manual prin încăr
carea șlarnului cu găleată în va- 
gonete și transportarea lor la su
prafață. Acest fapt îngreunează 
munca în zona bazinelor, face 
grele reviziile instalațiilor pre
cum și lucrul de adîncire a puțu
lui. Instalația propusă de colec
tiv constă într-un screper care 
adună șlamul depus spre un tub 
de sifonare de unde este luat cu 
o chiblă.

Față de situația de fapt inovato-. 
rii propun efectuarea unor lucrări 
miniere. Așa de pildă din actua
lul puț auxiliar se atacă spre ba
zin o galerie de 5 m. lun
gime din care se sapă 3 sui
tori scurți spre bazine și. res
pectiv, Spre galeria de clarificare. 
La partea superioară a suitorilor 
betonați, se montează pîlnii de 
captare cu grătare, pîlnii care se 
prelungesc pînă în galeria de la 
puț cu tuburi de 200 mm. dia
metru prevăzute cu ventile 
chidere. Aceste tuburi se 
intr-o singură conductă de 
sare a șlarnului 
zine șlamul va fi antrenat spre 
pîlnii prlntr-un screper cu miș

care dute-vino. 
lor făcute instalația 
ficat ă din punct de 
nomic.

lungime corespunzătoare, după 
care se montează granturlle su
perioare, iar la urmă cele late
rale. Cele două longrine, de la, 
vatră și tavan, care se așează 
pe mijlocul profilului sînt con
fecționate din jumătăți de lemn. 
In această zonă, pe granturile 
metalice sînt sudate corniere 
(vezi figura) care stabilizează 

așezarea longrinelor. Intre gran- 
turi și stîlpii mijlocași vor fi 
puși stfîngătorii din lemn.

Sistemul propus permite răpi
rea armăturilor metalice și refo- 
îosirea lor. Răpirea se poate exe
cuta la suitori pe măsură ce ex
ploatarea în abataj coboară cu 
cîte o bancă. La această opera
ție, Inovatorul a preconizat urmă
toarea succesiune. Se va răpi în- 
•tîi primul grant și bandajele din 
partea 
fel un 
ventual 
frece, 
zorie, la răpirea celei de a doua 
garnituri de granturi metalice.

superioară, rămînînd ast- 
cîmp descoperit, care e- 
poate fi surpat. Se poate 

după o asigurare provi-

~~A

dure și compacte pentru suitori 
scurți, de mică durată, 
utiliza, în cazul rocilor 
și varianta aceea că în 
se merge cu cîmpuri de 
tanță se poate lua cîmpuri de 0,5 
m. sau mai mici.

★

NOTA REDACȚIEI: PuWidnd 
această metodă de armare a sui
torilor, trebuie să amintim tova
rășilor de la serviciul tehnic al 
C.C.V.J. că metode de armare a- 
proape identice pentru susținerea 
suitorilor au fost propuse spre stu
diere și completare și de un colec
tiv de la mina Lonea. Aceasta 
s a făcut încă prin iunie-talie 
1959. De atunci și pînă acum, 

tovarășii de la serviciul tehnic al 
combinatului nu au găsit de cu
viință să studieze numeroasele 
propuneri făcute și să stabilească 
cea mai adecvată metodă pentru 
a fi generalizată. Este o lipsă ca
re va trebui lichidată cît mai 
grabnic!

A

Se poate 
mal tari 
loc de a 

1 m. dis-

Aparat automat pentru 
colectarea probelor de cărbune

Pînă nu de mult, colectarea 
probelor de cărbune brut de pe 
bandă se făcea cu un dispozitiv— 
pendulă la capătul de deversare 
de pe bandă. Datorită vitezei cu 
care venea cărbunele ca și efec
tului de separare prin mișcarea 
sa pe bandă, cu toată atenția 
muncitorului proba luată nu era 
întrutotul reprezentativă în pri
vința claselor granulometrice. 
Din această cauză preparația în- 
tîmpina o seamă de greutăți în 
concordanța claselor granulome
trice livrate cu cele recepționate. 
Un colectiv de muncitori condus ■ 
de tov. inginer Florea Sabin șe
ful uzinei, au conceput și execu
tat din materiale recuperate un 
ingenios aparat de luare automa
tă a probelor de cărbune de pe 
bandă. El se compune dintr-un 
dispozitiv de preluare cu cupă, 
un buncăr de depozitare, siste
mul de acționare a cupei și sis
temul sincronizat pentru coman
dă. La fiecare 30 de minute de 
mers al benzii un contactor sta
bilește contactele care acționează 
asupra motorului de la masa de 
dozare oprindu-1. La 8 secunde 
(se ține seama de inerția mesei) 
după oprirea mesei de dozare se 
decuplează automat și banda de 
transport. La 4 secunde după a-

Indicator electric al gradului 
de încărcare la silozuri
Pînă în acest an măsurarea gra

dului de încărcare al silozurilor se 
făcea vizual de către un munci
tor în condiții grele de lucru. 
Inovatorii uzinei și-au îndreptat 
atenția și spre rezolvarea acestei 
situații. Mai întîi s-a conceput 
și executat un sistem de indica
re a nivelului cărbunelui cu mem
brane libere. Nivelul cărbunelui 
închidea prin presarea membra
nelor un circuit electric care a- 
vertiza optic mecanicul de la 
benzile deversoare în silozuri. S-a 
constatat că acest sistem era ex
pus avariilor din cauza deterio
rării rapide a membranelor A- 
cum se folosesc membrane blin
date cu contacte interioare, sis
tem care funcționează fără defec
țiuni. Ce avantaje prezintă ? In 
primul rînd cunoscînd pe baza 
indicațiilor optice la un tablou 
general, nivelul de încărcare în 

fiecare siloz, mecanicul poate di
rija în bune condițiunl deversa
rea cărbunelui. Indicatoarele de 
nivel (cîte 4 la fiecare siloz) le
gate cu ampermetre special gra
date arată în același timp situa
ția la dispecer și în spălătorie, 
contribuind astfel la o mai bună 
organizare a muncii, o încărcare 
rațională a utilajelor.

★
Sugerăm cu această ocazie, 

tovarășilor de la preparația Lu- 
peni ca și celor de la alte uzine 
similare din țară să se documen
teze asupra realizărilor prepara
ției Petrila, pe care le pot gene
raliza la unitățile lor. Cei de la 
Petrila le stau la dispoziție cu 
bucurie!

ing. GH. DUMITRESCU

în chiblă.

de în- 
unesc 

dever- 
In ba-

Conform calcule- 
va fi justi- 
vedere eco-

Răcitor de 
la compresoare

Inovatorii Cosma Francisc și 
Pop A. au propus un dispozitiv 
cu ajutorul căruia se poate re
cupera și totodată răci uleiul fo
losit la compresoare. Propunerea 
constă în montarea unui bazin de 
scurgere a uleiului din baia ini
țială. Din acest bazin, cu aju
torul unei pompe uleiul este îm
pins prin țevile unul racilor cu 
aer și de aici la distribuitorul 
de ungere înapoi în circuit. Prin 
aceasta se recuperează pe lună 
circa 200 kg. ulei de compresoa- 
re. Inovația a fost acceptată spre 
aplicare.

ulei

II. Procedee moderne la saparea 
poturilor de mină
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« prinsă în cadrul acțiunilor pe
• linie de C.A.E.R. de o delega-
• fie de specialiști mineri forma-
•

♦
♦

f
J «д viKiiut va s»’
♦ exploatări carbonifere.

In numărul nostru din ziua 
de 16 noiembrie am publicat 
impresiile și rezultatele vizitei 

de documentare tehnică între-

tă din ing. Popescu loan și 
Albu Bujor de la C.C.V.J. în 
Uniunea Sovietică, fn cele de 
mai jos continuăm cu impre
siile culese din R. P. Polonă 
și R. S. Cehoslovacă unde de
legația a vizitat o seamă de

1

1
I
♦i
♦

*

In R. P. Polonă s-au vizitat 
mal multe puțuri în bazinul car
bonifer Silezia Superioară și în 
alte două raioane. Aici puțurile 
de mină se sapă după metodele: 
succesivă, cu cofraj mobil meta
lic, prin congelarea rocilor și 
prin cimentarea lor (la roci moi, 
friabile). Important este faptul 
că aici există o unitate speciali
zată în săparea puțurilor care e- 
fectuează atît lucrările de săpare

cît și deschiderea de noi orizon
turi, construcțiile de suprafață 
provizorie și definitivă. In gene
ral în R. P. Polonă organizarea 
muncii și metodele folosite la să
parea puțurilor nu se deosebesc 
prea mult de cele utilizate 
U.R.S.S. Viteza maximă de 
pare prin metodele de mai 
este în jurul a 73 m./lună, 
prin metoda congelării 
m./lună. Metoda aceasta a con
gelării rocilor se folosește larg 
mai ales în raioanele Rlbnlțky 
și Gllvlțky unde sînt frecvente 
argile și nisipuri acvifere cu gro
sime de peste 50 m. Uneori se 
găsesc la circa 400 m. adîncime 
argile și nisipuri acvifere de 
vîrstă terțiară.

Săparea prin metoda succesivă 
constă din excavarea puțului pe 
tronsoane de 3—4 m. după con
dițiile geologice fără armare pro
vizorie și apoi se execută susți
nerea cu cofraje din cărămidă cu 
mortar de ciment așezate de jos 
în sus pe tronson. în spatele că
rora se toarnă beton. Se lucrea
ză de asemenea pe 4 schimburi 
a 6 ore în puț, iar la suprafață

în 
să- 
sus 
iar 

de 62

asemenea con- 
cărămidă spe- 
de 300 kg. cu 
armat și Mo

pe trei schimburi a 8 ore fiecare.
Din metodele speciale cea mai 

răspîndită este cea cu congela
rea rocilor. Congelarea se face 
pînă la minus 20—40 grade Cel
sius. Susținerea în 
diți se execută cu 
cială cu rezistență 
cuvelaje din beton 
curl de beton.

La puțurile în săpare se folo
sesc mașini de extracție cu bo
bină cu puteri de 150—630 kW. 
Aerul comprimat este furnizat la 
7 atm. și un debit de 50—70 m.c. 
pe minut. In condițiile săpării pu
țurilor în zona cu emanații de 
metan se iau măsurile de sigu
ranță speciale.

In R. S. Cehoslovacă dele
gația a vizitat bazinele carboni
fere Ostrava-Karvlna și Moravia 
de Sud. In bazinul Ostrava-Kar- 
vina sînt în curs de săpare 10 

puțuri de mină. Viteza medie lu
nară obținută aici a fost în 1959 
de 38,30 «n. puț gata amenajat. 
La unele puțuri de aeraj (de la 
minele Sucba-Stonova și CSM. 
Nord) s-au obținut viteze medii 
de 100—120,14 m./lună și de dr-

ca 70 m./lună de puț gata ame
najat. Alegerea metodei de să
pare și susținere este în funcție 
de condițiile geologice. Din 1957 
vitezele de lucru au crescut ca 
urmare a înaltei mecanizări, a 
organizării bune a lucrului și 
prin alegerea metodelor de sus
ținere cele mai adecvate. S-a e- 
limlnat în mare măsură susține
rea cu cărămidă, aplicîndu-se 
susținerea combinată cu bolțari 
speciali de tip Dukla, iar mai 
recent s-a trecut la susținerea cu 
cuvelaje din beton armat cea mai 
răspîndită rămînînd însă susți
nerea cu beton monolit. Trans
portul amestecului de beton în 
puț se face fie cu chible, fie prin 
conducte. Pentru scurtarea timpu
lui de priză se folosesc chimicale. 
Ținînd cont de avantajele prezen
tate de susținerea cu beton mo
nolit, în bazinul Ostrava-Karvi- 
na toate puțurile se susțin fn a- 
cest mod, folos!ndu-se cofraje 
mobile asemănătoare celor din 
U.R.S.S. la care s-au adus u- 

nele 
Așa 
este
s-a 

con,
re ușurință la coborîrea cofraju- 
lui în tronsonul următor.

modificări constructive, 
de pildă înălțimea de lucru 
de 3—3.30 m., cofrajului i 
dat o formă de trunchi de 
fapt care permite o mai ma-
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Toate toride pentru asigurarea condițiilor 
necesare îndeplinirii sarcinilor de plan pe 19611

(Urmare din pag. l-a)
In primele 10 luni ale acestui an 
colectivul minei Aninoasa a ex
tras peste plan 3038 tone de căr
bune, depășire care se datorește 
■realizării unei productivități me
dii pe exploatare de 1,116 tone 
cărbune fată de 1,110 tone cit a 
fost planificat. Un succes remar
cabil al colectivului minei Ani
noasa trebuie considerat faptul 
că în acest an s-a extras o pro
ducție de mai bună calitate, fapt 
pentru care mina a primit drept 
bonificații sume importante, pe 
baza căreia prețul de cost al căr
bunelui a fost mai mic decît cel 
planificat.

Atît darea de seamă cit și dis
cuțiile la care au participat un 
număr însemnat de delegați, au 
subliniat că realizările obținute 
nu sînt încă pe măsura posibi
lităților. Cauzele care au frînat 
munca în unele sectoare au stat 
în centrul atenției conferinței, 
învățămintele trase sînt de o im
portantă deosebită pentru reali
zarea cu succes a marilor sarcini 
ce revin colectivului minei în 
lupta pentru înfăptuirea lumino
sului program de înflorire a eco
nomiei naționale elaborat de cel 
de-al III-lea Congres al P.M.R., 
de plenara C.C. al P.M.R. din 

31 octombrie—1 noiembrie 1960.

Ridicarea ia pian a sectoarelor 
și brigăzilor rimase în urmă, 

o sarcină imediată
Așa cum s-a putut vedea, an

gajamentele de întrecere ale co
lectivului minei n-au fost reali
zate în întregime la producție 
și randamente. Care a fost cau
za ?

In primul rînd aceea că unele 
sectoare își realizează planul, 
altele nu. Colectivele sectoarelor 
1 și II și-au depășit sarcinile 
de plan pe primele 10 luni ale 
anului 1960 cu 3, respectiv 6 la 
sută. în timp ca sectorul III e 
rămas în urmă.

Principala cauză a aVestei 
stări de lucruri • constituie ră- 
tnînerea în urmă a peste 60 Ia 
sută din numărul brigăzilor de 
mineri. E adevărat, o serie de 
brigăzi, între care cele conduse 

de comuniștii Cristea Aurel, Mă- 
năilă Vasile, Raman Petru, He- 
gediis Dănilă, David Ioan, Cos- 
ma Remus, Hemeric Matei, Ki- 
bedi Francisc și altele obțin suc
cese mari, sînt fruntașe în între
cere. S-a pierdut însă din vedere 
faptul că lupta pentru îndeplini
rea cu cinste a angajamentelor 
de întrecere poate fi desfășurată 
cu succes numai în condițiile li
chidării rămînerii în urmă în 
toate sectoarele, în toate abata
jele. Pe hîrtie, la mina Aninoa
sa s-au luat măsuri de sprijinire 
a brigăzilor rămase în urmă, de 
fiecare brigadă răspunde cîte un 
tehnician. Dar atunci cînd 66 
brigăzi din întreaga exploatare 
nu-și realizează planul, cînd cei 
vinovați pentru această stare de 
lucruri nu sînt trași la răspun
dere, reiese clar în evidență fap
tul că membrii de partid din con
ducerea minei Aninoasa au scă
pat din vedere sprijinirea brigă
zilor rămase în unmă, iar comi
tetul de partid a îngăduit acest 
lucru

In darea de seamă au fost cri
ticați o serie de ingineri și teh
nicieni, între care Popescu Du
mitru II, Jurca Zeno, Cocota 
Dan, Bădin Teodor pentru slaba 
preocupare în această direcție. 
Dar se poate arăta, în același 

timp, că nici comitetul de partid 
nu a militat pentru creșterea 
rolului tehnicienilor în procesul 
de producție, în organizarea su
perioară a luptei pentru realiza
rea planului la fiecare loc de 
muncă.

Pregătirile — viitorul minei
Cei mai mulți dintre partici- 

panții la discuții s-au oprit asu
pra unei probleme care frămîntă 
întregul colectiv al minei: ne- 
realizarea planului lucrărilor de 
pregătiri. Problema pregătirilor 
se ridică în deosebi în sectorul 
II. Tovarășii 'Her Dumitru, Velea 
Vasile și alții au subliniat că 
sarcinile de plan pe 1961 — cel 

de-al doilea na al șesenalului — 
sînt mult sporite și pregătirea 
noilor locuri de muncă, a noilor 
deschideri constituie o condiție 
de bază pentru realizarea aces
tor sarcini. Pregătirile de astăzi 
reprezintă producția de mîine a 
minei, viitorul ei. Iată de ce 
conferința a trasat ca sarcină 
luarea de măsuri pentru realiza
rea în întregime pînă la sfîrșitul 
anului a planului lucrărilor de 
pregătiri. ,

In acest scop trebuie înainte 
de toate combătută subaprecie
rea acestor lucrări de către unii 
tehnicieni care nu asigură o 
bună aprovizionare a înaintări
lor cu materiale, goale, nu pla
sează oameni la toate lucrările 
programate. Tovarășul Pop Ioan 
39 a arătat că însăși conducerea 
minei n-a acordat ajutor secto
rului de investiții, care este se
rios rămas în urmă. In goana 
după realizarea planului la pro
ducția de cărbune, grupelor de 
pregătiri nu le-au fost reparti
zate vagonete goale în măsură 
suficientă. Tovarășul Nitaș Ghe- 
orghe a criticat comitetul de 
partid că n-a sesizat din timp 
această stare de lucruri spre a 
lua măsuri de îndreptare.

Cu fața spre viitoarele sarcini

Conferința de partid a minei 
Aninoasa a coincis cu încheierea 
dezbaterii în toate sectoarele ex
ploatării a sarcinilor de plan pe 
anul 1961. Grija pentru realiza
rea sarcinilor ce se desprind din 
documentele celui de-al III-lea 
Congres al P.M.R., din expune
rea tovarășului Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej la plenara din 31 oc
tombrie — 1 noiembrie a. c. cu 
privire la dezvoltarea economiei 
naționale pe anul 1961, a stră
bătut ca un fir roșu cuvîntul 
fiecărui participat la discuții. 
Tovarășul Irina Vasile, tehnician 
la sectorul III al minei, a arătat 
că colectivul acestui sector a ho- 
tărît, cu prilejul prelucrării pla
nului pe anul viitor, să lupte 
pentru a realiza încă înainte de 
sfîrșitul acestui an productivita
tea planificată pentru anul 1961. 
să realizeze în anul 1961 econo
mii de 80 m. c. lemn lunar prin 
folosirea armăturilor moderne și 
prin răpirea lemnului, să redu
că prețul de cost oe tona de căr
bune cu 0,40 lei.

Sintetizînd angajamentele co
lectivului minei, hotărîrea confe
rinței de partid pune în fața nou
lui comitet, a organizațiilor de 
bază, sarcina de a mobiliza mi
nerii și tehnicienii la obținerea 
în 1961 a unui randament de 
1,180 tone pe post, de a realiza 
economii la prețul de cost de 
700.000 lei, de a îmbunătăți ca
litatea cărbunelui

Lucrările conferinței constituie

Ittemițtii din sector participant! activi la îndeplinirea 
sareiffltor de producție

Nu de mult, utemiștii din sec
torul II al minei Petrlla s-au în
trunit în adunarea generală de 
dare de seamă și alegeri. La lu
crările adunării au participat 
tov. Szabo Carol, prim-secretar 
al Comitetului regional U.T.M. 
Hunedoara, Antal Ștefan, prlm- 
secretar al Comitetului raional 
U.T.M. Petroșani, Cenaru Gheor
ghe. secretarul organizației de 
partid din sector.

Călăuziți de hotărîrile celui 
de-al III-lea Congres al P.M.R. 
colectivul sectorului II de la mi
na Petrlla, a obținut o seamă de 
succese în producție. Astfel, de 
la începutul anului pînă la 15 
noiembrie 1960. brigăzile de mi
neri din sector au dat patriei 
8000 tone de cărbune peste plan. 
Jn luna trecută, productivitatea 
muncii pe sector a fost cu 23,2 
la sută mai mare decît cea pla
nificată, iar în primele 15 zile 
ale lunii curente, randamentul 
planificat a fost depășit cu 0,152 
tone cărbune pe post.

Pe baza creșterii productivită
ții muncii și aplicării cu perseve
rență a măsurilor tehnico-orgarti- 
zaiorice, colectivul sectorului a 

un bogat izvor* de învățăminte 
pentru realizarea acestor sarcini. 
Tov. ing. Jurca Zeno a propus să 
fie reorganizate și activizate co
misiile economice din cadrul sec
toarelor și pe mină, care să con
tribuie efectiv la descoperirea și 
folosirea resurselor de creștere a 
randamentelor, de reducere a 
prețului de cost.

Deschiderea a trei abataje fron
tale de mare capacitate armate 
în fier, extinderea încărcării me
canice, a perforajului electric, 
formarea de brigăzi de înaintări 
rapide care să asigure pregătirile 
și deschiderile necesare, întări
rea preocupării pentru calitatea 
cărbunelui, pentru ridicarea bri
găzilor rămase în urmă, dezvol
tarea întrecerii pe profesii — sar
cini elaborate de conferință 
vor asigura succesul îndeplinirii 
obiectivelor stabilite pe anul 
1961.

*

In încheierea lucrărilor confe
rinței a luat cuvîntul tov. Șu- 
lea Gheorghe, membru al Birou
lui Comitetului raional de partid 
și tov. Lazăr David, prim-secre
tar al Comitetului raional de 
partid.

In expunerea sa, tovarășul 
prim-secretar Lazăr David a fă
cut prețioase recomandări nou
lui comitet de partid, delegaților 
la conferință, privind ridicarea 
nivelului muncii de partid la ni
velul sarcinilor elaborate de cel 
de-al ПІ-lea Congres al P.M.R.

Vorbitorul a subliniat că sar
cina cea mai importantă ce stă 
în fața comuniștilor de la mina 
Aninoasa este asigurarea future ■ 
măsurilor necesare realizării cu 
succes a sarcinilor planului pe 
1961. Stă în putința colectivului 
minei Aninoasa, a arătat tov. La
zăr David, să realizeze un ran
dament de 1,180 tone pe post, 
de a economisi în 1961 suma de 
700.000 lei la prețul de cost, de 
a reduce substanțial procentul 
ide cenușă. In lupta pentru rea
lizarea acestor angajamente tre
buie acordată o atenție deosebită 
extinderii tehnicii noi, perfecțio
nării procesului de producție. In 
vederea întăririi conducerii lup
tei pentru realizarea sarcinilor 
economice, comitetul de partid, 
birourile organizațiilor de bază 
sînt datoare să folosească cu 
competență dreptul de control a- 
supra conducerii administrative, 
să determine astfel luarea celor 
mai eficiente măsuri pentru în
deplinirea cu succes a sarcini
lor planului pe 1961.

Conferința a ales noul comitet 
de partid a minei Aninoasa. In 
prima sa plenară, noul comitet 
de partid a ales ca secretar al 
comitetului de partid al minei A- 
ninoasa pe tov. Tanczer Geza.

realizat de la începutul anului 
și pînă la data de 31 octombrie 
a. c„ 408.000 lei economii la 
plețul de cost, ceea ce înseamnă 
o depășire cu 202.000 lei a an
gajamentului anual. In ultimile 
luni activitatea muncitorilor, teh
nicienilor și inginerilor din sec
tor a fost încununată de succese 
tot mai mari. In luna trecută, 
de exemplu, s-au extras 1889 
tone cărbune în afara sarcinilor 
de plan, iar prețul de cost a fost 
redus cu 10.87 lei pe tonă.

La obținerea acestor rezultate, 
alături de muncitorii vîrstnici, o 
contribuție Importantă au adus-o 
tinerii din sector, care reprezintă 
aproximativ 70 la sută din efec
tivul total al sectorului. Despre 
contribuția tinerilor în procesul 
de producție, despre felul în ca
re au fost îndeplinite sarcinile 
ce au stat în fața organizației 
U.T.M. au discutat pe larg tine
rii utemiști prezenți la adunarea 
generală de dare de seamă și я- 
legeri.

Utemiștii au vorbit cu mîndrle 
despre succesele obținute în mun
că de către brigăzile de tineret 
conduse de comuniștii Nistorea-

La școala din Uricani, care se află în construcție, zilele tre
cute au început lucrările de instalare a conductelor de apă. Din 
grupul de tineri instalatori face parte si utemistul Olani Ioan 
care a fost surprins de obiectivul fotografic studiind schița de 
instalație sanitară a școlii Împreună cu ucenicul Androne Viorel.

IN CLIȘEU: De la stingă la dreapta — Androne Viorel *i 
Olaru loan,

70 de garnituri de mobili peife plan
Colectivul întreprinderii de in

dustrie locală „6 August** din 
Petroșani, în trunte cu comuniș
tii, se străduiește să îndeplineas
că lună de lună sarcinile de 
plan, să producă bunuri de larg 
consum de bună calitate și în 
cantități cît mal mari.

Anul acesta secția tîmplărle 
din cadrul acestei întreprinderi 
a tost profilată pentru producția 
de mobilă și în deosebi pentru 
producția de camere combinate.

Printr-o mal bună organizare 
a locului de muncă, brigăzile a- 
cestei secții au obținut însemna
te succese. De la începutul anu
lui și pînă la 31 octombrie pla
nul de producție a fost fndepli-

Cu dragoste pentru carte î
in permanență de colectivul Ы- ♦ 
bliotecii format din 9 tovarăși, • 
Boda Elena este apreciată ea • 

una din cele mai bune bibliote- • 
care din raion. In afară de nu- j 
mărul mare de cititori, de ordf* ș 
nea ce domnește în bibliotecă, ♦

♦

ț (Urmare din pag. I-») 
♦ ----------------------------------
? crează la bibliotecă, tovarășa 
J Boda Elena a îndrăgit fiecare 
i carte din cele 9.000 cumpărate 
I in acest Interval. Uneori însă 
I clnd merge la atelierul mecanic 
f de la Jieț, mai lucrează cîteva 
i minute la strung: „Nu vreau 
J să-mi uit meseria mea de bază** 
i spune ea. De la atelier, se în- 
» dreaptă apoi spre sectoare și că- 
I minele de tineret, spre cartierele 
t de blocuri, acolo unde are or- 
! ganizate 12 biblioteci volante șl 
1 de casă. Muncind astfel, ajutată

nu Gheorghe, Sidorov Vasile, 
Păsărică Nicolae, Kibedi Adal
bert, Stroia Vasile, Gristea Ni
colae și alții, care depășindu-și 
zilnic normele de producție, au 
trimis la ziuă sute de tone de 
cărbune peste plan și au obținut 
importante economii de material 
lemnos și exploziv. Cuvinte fru
moase s-au rostit în cadrul adu
nării de alegeri despre tineri u- 
temiști din aceste brigăzi cum 
sînt Chelaru Gheorghe, Ralcu Ro
man, Avram Vaier, Poșircă 
Gheorghe, Haidamac Nicolae, 
Moraru Nicolae și alții care, spri
jiniți în permanență de comu
niști, s-au ridicat la nivelul frun
tașilor în producție.

Atît darea de seamă cît și par
ticipant» la discuții au criticat 
cu asprime anumite lipsuri ale 
unor tineri ca Gliga Nistor, Grl- 
gore Constantin și alții care nu 
s-au achitat cu cinste de sarci
nile de producție. Vorbind des
pre întărirea disciplinei în pro
ducție, tov. Felea Livlu, Zăvoa- 

că Constantin, Darie Gheorghe și 
alții au arătat că vechiul birou 
nu a făcut totul pentru întărirea 
disciplinei în muncă, pentru ftn-

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

nlt în proporție de 127 la sută. 
S-au produs 170 de garnituri de 
mobilă, cu 70 mai mult decît 
era prevăzut.

Această secție deține drapelul 
de unitate fruntașă pe întreprin
dere. Se remarcă contribuția a- 
dusă de brigăzile tîmplarilor 
Popa Petru, Scraban Ioan și 
alții.

Pentru anul viitor sarcinile de 
plan la secția tsmplărie vor spori. 
Producția de mobilă va crește 
cu 20 la sută față de reaHzăaile 
anului acesta. Secția tîmplărle va 
produce de asemenea noi sorti
mente de recamlere, toalete, du
lapuri populare, biblioteci, noi 
tipuri de canapele-pat etc.

tovarășa Boda a reușit ca In a* ț 
cest an să aibă un număr de I 

140 purtători ai insignei „iubiți f 
cartea" avînd în prezent înscriși | 
într-un caiet special încă 20. ț 

Aceste rezultate dovedesc In- j 
tr-adevăr dragostea ei pentru « 
carte, ajutor de preț In munca i 
fiecărui om.

bunătățirea muncii de educare 
comunistă a tinerilor. Membrii 
biroului nu au analizat operativ 
deficiențele care s-au manifestat 
în activitatea organizației de 
bază.

La adunarea generală de dare 
de seamă și alegeri au fost ana
lizate și alte aspecte ale vieții 
de organizație. S-au dezbătut 
probleme în legătură cu primi-, 
rea de noi membri în U.T.M., 
îmbunătățirea învățămîntuiui po
litic U.T.M., organizarea timpu
lui liber al tinerilor etc.

Luînd cuvîntul în fața adună
rii tov. Szabo Carol, prim-secre
tar al Comitetului regional 
U.T.M. Hunedoara a arătat că 
tinerii din sectorul II al minei 
Petrila au depus eforturi susți
nute în procesul de producție. 
După ce a trecut în revistă vi
nele realizări obținute de orga
nizația de tineret, tov. Szabo a 
subliniat principalele sarcini ce 
le revin tinerilor, brigăzilor de 
tineret din sector, pentru tradu
cerea în viață a sarcinilor trasa
te de cel de-al ПІ-lea Congres 
al P.M.R. Tov. Szabo Carol a 
dat utemiștllor, noului birou a- 
Ies, indicații de felul cum va 
trebui să muncească pentru îm
bunătățirea muncii pe viitor, pen
tru educarea comunistă a tinerilor.

Z. ȘUȘTAC
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li apărarea caizel iuti 
3 pesKOfti tiian

NEW YORK 22 (Agerpres).
In ciuda înverșunatei campa

nii anticubane, сате se desfășoa
ră în S.U.A., numeroși fruntași 
ai vieții publice și politice se 
străduiesc să arate poporului a- 
merlcan adevărata situație din 
Cuba și binefacerile aduse po
porului cuban de revoluție. In 
acest scop în S.U.A. a foști creat 
recent „Comitetul de luptă pen
tru o atitudine justă față de Cu
ba", din care fac parte deja pes
te 5000 de persoane. In conduce
rea comitetului se află juriști, 
oameni de știință, ziariști, repre
zentanți ai tineretului studios. 
Cunoscuții scriitori Waldo Frank 
și Carlton Bils au fost aleși pre
ședinți de onoare ai comitetului.

Un purtător de cuvînt al co- 
mitetuM a declarat că poliția 

’’•ericană îi persecută pe orga
nizatorii și membrii comitetului, 
încercînd să-i intimideze. Comi
tetul continuă însă să-și desfă
șoare activitatea în întreaga țară.

----- O-----

Declarația 
lui Selwyn Lloyd

LONDRA 22 (Agerpres).
După cum s-a mai anunțat mi

nistrul de Finanțe al Angliei 
Selwyn Lloyd, a declarat la 21 
noiembrie în Camera Comunelor 
că Ministerul de Finanțe permi
te companiei americane „Fond" 
să cumpere toate acțiunile filia
lei din Anglia a acestei companii.

Cercurile largi ale opiniei pu
blice engleze sînt profund alar
mate de noua ofensivă a capita
lului american. In țară s-a des
fășurat un val de proteste împo
triva acestei tranzacții care este 
potrivnică intereselor naționale 
ale Angliei.

a Miiiii
LONDRA 22 (Agerpres).
La Londra s-a anunțat oficial 

că între 18 și 20 noiembrie Nye- 
rere, primul ministru al statu
lui Tanganica, a avut tratative 
la Londra cu MacLeod, ministrul 
englez al coloniilor pe marginea 
proiectului Federației Africii ră
săritene. După cum a declarat 
INyerere cu prilejul sosirii la 
Londra, proiectul prevede crea
rea unei federații formată din co
lonia engleză Kenya, protectora
tul englez Zanzibar, precum și 
Uganda și Tanganica care se 
află sub tutelă britanică. „Nu 
văd motivele, a declarat Nierere, 
pentru care nu ar fi incluse în 
federație și statele Nyassaland, 
Rhodesia de nord și de suid". 
După cum a declarat Nyerere, 
guvernul central al federației va 
trebui să controleze politica ex
ternă și politica în domeniul a- 
părării țărilor care vor face par
te din această uniune.★

LONDRA 22 (Agerpres).
După cum transmite corespon

dentul din Nairobi al agenției 
Reuter, la 21 noiembrie s-a re
întors în țară venind din Lon
dra, primul ministru al statu
lui Tanganica, Nyerere. El a de
clarat că Federația Africii răsă
ritene trebuie creată înainte și 
nu după proclamarea indepen
denței statelor Tanganica, Ke
nya, Uganda, Zanzibar și a al
tor țări africane care urmează 
să facă parte din federație.★

CAIRO 22 (Agerpres).
Reprezentanții partidelor poli

tice ai țărilor din Africa răsări
teană care se află la Cairo au 
făcut declarații în legătură cu 
acest proiect. Ei au calificat pro
iectul Federației Africii răsări
tene drept o nouă manevră a au
torităților coloniale engleze în
treprinsă în momentul cînd Fe-

Tratativele sovieto-finlandeze
MOSCOVA 22 (Agerpres). — 

TASS transmite:
La 22 noiembrie la Kremlin au 

început tratativele sovieto-finlan- 
deze. Din partea Finlandei la 
tratative participă: președintele 
U. K. Kekkonen, persoanele ca-

O

re-l însoțesc precum și E. A. 
Vuori ambasadorul- Finlandei în 
U.R.S.S.

Din partea Uniunii Sovietice 
participă: Leonid Brejnev, Ni
kita Hrușciov, Anastas Mikoian, 
Andrei Gromîko, Nicolai Patoli- 
cev și alții.

Dezbaterile din Adunarea Generala 
a 0. N. У. in problema Congouliri

1 n
Vizita președintelui Ghanei 

Republica Mali
ACCRA 22 (Agerpres).
La 21 noiembrie, Kwame Nkru- 

mah, președintele Ghanei, a ple
cat pe calea aerului la Bamako 
unde, la invitația președintelui 
Republicii Mali, Modibo Keita, 
va face o vizită oficială de cinci 
zile.

Nkrumah este însoțit de șase 
miniștri, între care ministrul A- 
ifacerilor Externe, ministrul Trans
porturilor și. Telecomunicațiilor, 
ministrul Comerțului precum șî 
alte persoane oficiale.

După cum se anunță în cursul 
tratativelor președintele Ghanei 
și președintele Republicii Mali 
vor analiza problemele întăririi 
continue a colaborării politice și 
economice între cele două state. 
In special se va discuta proble
ma acordării _ 
dreptului de a 
Ghanei (după 
rației Mali, 
fost lipsită de posibilitatea de 
а folosi portul senegalez Dakar).

Republicii Mali 
folosi porturile 

desființarea Fede- 
Republica Mali a

O

Acțiunile de spionaj ale atașatului militar 
A. la Moscova
membru al corpului diplomatic.

In decurs de un an și jumă
tate cît s-a aflat în U.R.S.S., 
MacDonald a întreprins prin ța
ră numeroase călătorii în sco
puri de spionaj în timpul căro
ra a încercat în repetate rînduri 
să pătrundă în incinta unor obiec
tive militare și ale industriei mi
litare.

adjunct al S. U
MOSCOVA 22 (Agerpres). — 

TASS transmite :
La Moscova a fost dat publi

cității Un comunicat al Ministe
rului Afacerilor Externe al 
U.R.S.S. în care se arată că la 
21 noiembrie i s-a cerut maio
rului MacDonald, adjunctul a- 
tașatului militar al aerului de pe 
lîngă ambasada S.U.A. din Mos
cova să părăsească Uniunea So
vietică în decurs de 48 de ore, 
deoarece în U.R.S.S. el a des
fășurat o activitate de spionaj, 
incompatibilă cu statutul de

răsăritele”
derația Rhodesiei 
dului, creată de Anglia în 1953, 
se afla în primejdie de a se dez
membra.

Reprezentantul Partidului na
țional din Zanzibar în Liga afri
cană de la Cairo a declarat că 
partidul său respinge categoric 
propunerea cu privire la crearea 
Federației Africii răsăritene ca
re să ia ființă potrivit indica
țiilor ministerului coloniilor al 
Angliei, deoarece aceasta ar sluji 
numai intereselor imperialiștilor.

și Nyassalan-

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

în Salvador vor avea loc 
alegeri prezidențiale
SAN SALVADOR 22 (Ager

pres) .
Un reprezentant al juntei gu

vernamentale din Salvador, a 
declarat în cadrul unei emisiuni 
televizate că în viitorul apropiat 
vor avea loc alegeri preziden
țiale la care vor participa toate 
partidele politice din țară.

★
Potrivit relatărilor agenției 

Reuter, poliția din San Salva
dor a anunțat arestarea unui in
dustriaș multimilionar, Ricardo 
Quinonez, implicat în tentativa 
de lovitură de stat descoperită 
săptămîna trecută de autoritățile 
din Salvador. Quinonez urmează 
să fie deferit autorităților judi
ciare.

MOSCOVA- Anastas MikoianȚ 
prim vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S., a 
primit la 21 noiembrie la Krem
lin pe membrii delegației orga
nizațiilor revoluționare din Cuba 
în frunte cu M. G. Puente Ferro, 
secretarul pentru problemele or
ganizatorice al Partidului „Miș
carea 26 iulie". In timpul pri
mirii a avut loc o convorbire ca
re s-a desfășurat într-o atmosferă 
cordială.

BERLIN. După cum anunță 
agenția A.D.N., la cimitirul Bo
singen-Balingen din Stuttgart a 
avut loc un miting închinat me
moriei victimelor fascismului. 
La miting au participat aproxi
mativ 2000 de reprezentanți ai 
tineretului din sindicate, ai or
ganizației „Șoimii" și altor or
ganizații de tineret din landul 
В aden-W u rttemberg.

REYKJAVIK. La Congresul U- 
niunii sindicatelor din Islanda a 
fost adoptată cu mare majoritate 
de voturi o rezoluție în care se 
cere retragerea trupelor america
ne de ocupație din Islanda.

NEW YORK. - 
urmează la 20 ianuarie să ia în 
primire funcția de președinte al

Kennedy, care

S.U.A., a conferit la Palm Beach 
(Florida) cu 
Symington 
lor presei, 
preliminar 
nerile care 
ganizare a 
vit spuselor lui Symington, a- 
ceastă reorganizare trebuie să 
corespundă cerințelor „secotului 
atomic cosmic".

VIENTIANE. După cum a- 
nunță corespondentul din Laos 
al agenției France Presse, pri
mul ministru Suvanna Fumma 
s-a înapoiat la 20 noiembrie din 
călătoria întreprinsă în nordul 
Laosului unde a dus tratative cu 
liderul mișcării patriotice Patet 
Lao, prințul Sufanuvong. Spe
răm, a declarat la înapoiere Su
vanna Fumma, că în guvernul 
unității naționale vor fi incluși 
liderii tuturor partidelor politice 
din țară.

ROMA. La 21 noiembrie a so
sit într-o vizită oficială la Roma 
primul ministru al Marii Brita
nii, Harold Macmillan, însoțit de 
ministrul Afacerilor Externe, lor
dul Home. Ei vor duce, tratative 
cu președintele Gronchi și cu con
ducătorii guvernului italian.

senatorul Stuard 
și, potrivit relatări- 
a examinat raportul 
cu privire la propu- 
prevăd o largă reor- 
Pentagonului. Potri-

NEW YORK 22 (Agerpres). 
TASS transmite :

In dimineața zilei de 21 no
iembrie Adunarea Generală a re
luat discutarea raportului cu pri
vire la reprezetarea Congoului în 
Organizația Națiunilor Unite, 
prezentat de Comitetul pentru 
verificarea împuternicirilor.

La începutul ședinței din 21 
noiembrie, folosind dreptul la 
replică ministrul Afacerilor Ex
terne al Camerunului a rostit un 
'discurs impertinent care s-a re- 
;dus la apărarea pozițiilor pute
rilor coloniale în problema Con
goului și la atacuri la adresa 
reprezentanților Ghanei și 
U.R.S.S. Discursul său a fost 
atît de grosolan și nerușinat, în- 
cît chiar și președintele Boland 
a fost nevoit să-l 
■dine.

După cuyîntarea 
lui Ghanei care a 
tacurile ministrului 
Externe al Camerunului, a luat 
cuvîntul 
Lucrărilor 
rilor și 
Guineei.
varea situației în ’ Congo în ul
timul timp, el a declarat că sub 
presiunea guvernelor Belgiei și 
S.U.A., Organizația Națiunilor

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

fascistul 
Chombe

cheme la or-

reprezentantu- 
răspuns la a- 

Afacerilor

Ismail Ture, ministrul 
Publice, Transportu- 
Telecomunicațiilor al 

Vorbind despre agra-

Unite se depărtează tot mai mult 
de țelurile pe care le urmărea 
inițial în Congo. In prezent e- 
xîstă primejdia ca O.N.U. să de
vină complice la trădarea fățișă 
a intereselor poporului congolez.

La cererea insistentă a S.U.A., 
triunghiul Kasavubu, 
Mobutu și trădătorul
vrea să obțină în O.N.U., drep
tul de a vorbi în numele poporu
lui congolez. a spus în continua
re Ture. Dacă ar aproba împu
ternicirile lui Kasavubu, Organi
zația Națiunilor Unite l-ar spri
jini prin aceasta în lupta împo
triva guvernului legal și a par
lamentului din Congo, ar recu
noaște în mod oficial separarea 
Katangăi, ar renunța la princi
piul unității Congoului, ar apro
ba acțiunile unilaterale ale Bel
giei.

In încheiere Ture a avertizat 
Adunarea că dacă se va aproba 
ca grupul de persoane în frunte 
cu Kasavubu să fie considerat 
drept delegația Congoului, dele
gația guineză va părăsi Comi
sia de conciliere care pleacă în 
Congo. Ne solidarizăm întruto- 
tul cu poporul congolez și ne 
reafirmăm încrederea în succesul 
luptei lui pentru libertatea și in
dependența țării.

Papaguayul sub regimul ti panic 
lui Stpoessnepal

BUENOS AI'RES 
preș).

Revista „Vision" a 
grupaj de materiale

22 (Ager-

publicat un 
consacrate 

situației din Paraguay aflat 
Jugul regimului tiranic al 
Stroessner.

După cum scrie revistă, 
este bîntuită de criză economică, 
domnește inflația și ruina finan
ciară. In prezent rezervele de 
aur și devize ale Paraguayului 
însumează doar 300.000 de do
lari, în timp ce în septembrie a- 
nul trecut ele erau în valoare de 
4.200.000 de dolari. Deși fondul 
monetar internațional a acordat 
regimului dictatorial al lui Stro
essner un împrumut de 11 mili
oane dolari, situația din țară mu 
se îmbunătățește, deoarece cea 
mai mare parte din aceste fon
duri este cheltuită pentru între
ținerea uriașului aparat militar 
și polițienesc, datorită căruia se

sub 
lui

țara

TOKIO. După cum anunță 
posturile de radio japoneze, la 
21 noiembrie minerii de la so
cietatea carboniferă „Hokkaido 
Tanko Kiaen" au declarat pentru 
a doua oară o grevă generală de 
24 de ore în semn de protest îm
potriva raționalizării capitaliste a 
producției care duce la concedie
rea in masă a muncitorilor.

DJAKARTA. Agenția Antara 
relatează că președintele Sukarno 
a hotărît să ofere în dar renu
mita sa colecție de opere de artă 
Galeriei Naționale a Indoneziei.

LONDRA. Mișcarea de pro
test împotriva acordului anglo- 
american cu privire la construi
rea unei baze în Scoția ia o am
ploare tot mai mare. In decla
rația sindicatului muncitorilor 
din industria electrotehnică din 
orașul Hounslow (Middlesex) se 
spune că construirea în Scoția a 
unei baze americane pcntrn sub
marine înzestrate cu rachete 
„Polaris" prezintă o uriașă pri
mejdie pentru poporul englez.

LONDRA. După cum se anun
ță din Durban, în rezervația 
sud-africană Pondolănd continuă 
lupta tribului Pondo împotriva 
politicii rasiste a autorităților 
Uniunii Sud-Afrlcane.

Autoritățile care promovează 
o politică fățișă de discrimina
re rasială, au închis tribul Pondo

REDAGȚIA ȘP ADMINISTRAȚIA': Petroșani, Str. Gh. Gheorghiu- Dej nr. 56. Tel. interurban 322, automat 269.

menține la putere dictatura lui 
Stroessner.

Se înrăutățește necontenit si
tuația maselor largi populare 
din Paraguay. In ultima vreme 
în țară se înregistrează o creș
tere? nemaiîntîlnită a prețurilor 
produselor alimentare și la măr
furile de larg consum. In anul 
1960 prețurile au crescut cu 75 
la sută față de anul 1958. Sala
riul mediu al muncitorilor 
funcționarilor este cu 
mic decît minimul de

Situația politică din 
se caracterizează prin
rea în masă a adversarilor dic
taturii. Revista „Vision" scrie că 
este foarte greu să se precizeze 
cifra 
care 
trare 
ceste
Chaco, se află cîteva mit de oa
meni.

Ș 
mult mai 
trai. 
Paraguay 
persecuta-

exactă a deținuților politici 
zac în lagărele de concen- 
și că numai în unul din a- 
lagăre, situat în regiunea

într-o rezervație, își impun ma
rionetele lor în locul conducăto
rilor tribului, procedează la re
crutarea forțară a brațelor de 
muncă, percep impozite excesive.

TOKIO. La 19 noiembrie pe 
un versant al muntelui Fujiya
ma cîteva zeci de 
cea mai marc parte 
fpst surprinși de o 
zăpadă. Echipele de 
mise de urgență la 
au scos de sub zăpadă 17 per
soane care au rămas în viață ca 
prin minune; dintre ele 11 au 
fost grav rănite. Alte cinci per
soane și-au pierdut viața, iar 40 
sînt date dispărute.

GUATEMALA CITY. După 
cum transmite agenția Associated 
Press, guvernul Guatemalei a 
interzis pe o perioadă de 20 de 
zile apariția ziarului „El Im-par- 
cial". Potrivit agenției, această 
hotărîre a fost luată în baza „stă
rii de urgență" decretate în Gua
temala deoarece directorul aces
tui ziar, Ramon Blanco, a sim
patizat cu răsculații guatemalezi.

LONDRA. După cum transmi
te agenția Reuter, din cauza ce
lei mai grave epizootii de febră 
aftoasă care s-a înregistrat în 
ultimii opt ani, în Anglia s-a de
cretat carantina în 138 regiuni 
agricole, au fost tăiate aproape 
30.000 capete de vită.

alpiniști, în 
studenți, au 
avalanșă de 
salvare tri- 
fața locului
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