
agulroșu
Organ al Coaiitetrehii raăoaal P.M.R. Petroșani și al Sfatului popular raional

Anul ÎI1 
ХѴП Nr. 3462

Miercuri
30 noiembrie

1960

4 pag. 20 bani

Citiți în pagina IV-a:
* O.N.U. Discuțiile pe margin ea propunerii sovietice cu privire 

la abolirea colonialismului.
• Tratativele sovieto-cambadgiene.
• Comunicatul comun cehoslovaco-cambodgian
* Un mare număr de mine din bazinul Lorenei amenințate de a 

fi închise.

[lirele It Na pe INI
li ііДіі tilKtinlii jetliei 4

In secția noastră, dezbaterea 
cifrelor de plan pe anul 1961 a 
avut loc pe schimburi. Aceasta a 
dat posibilitate tuturor muncito
rilor să participe la dezbaterea 
lor. In referatul prezentat de ing. 
Borsay Ritta, șeful secției, s-a a- 
rătat că în cele 10 luni care au 
trecut din anul 1960, secția noas
tră a dat peste plan 20.000 kg. 
fire și 4.437 kg. celofibră, iar la 
materiale specifice ca acid sul
furic, sulfat de zinc, bicarbonat 
și altele s-au realizai economii 
în valoare de 34.952 lei. La a- 
ceste frumoase realizări și-a adus 
contribuția întregul colectiv al 
secției.

In vederea îndeplinirii sarci
nilor de plan sporite pe 1961. 
conducerea secției a întocmit un 

a plan tehnico-organizatoric cu 
■^măsuri concrete care prevede prin- 
Sțtre altele modificarea a 5 mașini 

de filaj la producție dublă, con
fecționarea unui uscător de bo
bine și a unor cărucioare de 
transport.

In discuțiile purtate de munci
tori, printre care tov. Foldesi 
Francisc, Szabo Iosif, Deatcu 
Gheorghe, Rizon Ludovic, Vîrtosu 
Petru, Rușoiu Dumitru, Savu 
Constantin și Huzum loan s-au 
conturat căile prin care se pot 
realiza noile sarcini sporite. In 
același timp, muncitorii și-au 
luat angajamentul să lupte cu 
însuflețire pentru îndeplinirea și 
depășirea sarcinilor de plan pe 
noul an. Astfel centratonil Vîr
tosu Petru și-a luat angajamen
tul ca la 5000 bobine filate să
aibă numai una stricată, filato
rul-Roșoiu Dijmitru la 6000 bo
bine una rebut, Savu Constantin 
la 3000 bobine etc. iar întregul 
colectiv al secției și-eu luat an
gajamentul să realizeze în 1961
50.000 lei economii.

GANC1ULESCU TUDOR
Filatura Lupeni
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“• Studiu în vederea aplicării 

unei noi metode
iț C« ocazia -ultimei adunări ge- < 
? nerale a organizației de bază de ? 

■| partid din sectorul IV A al mi- țf 
tu Lupeni, comuniștii au discutat ( 

' despre folosirea tuturor posibili- < 
taților existente în sector pentru 2 

JI îndeplinirea planului de produc- )
1 ție, ne scrie corespondentul VA- <
• 'LENTIN STOICA. Adunarea a l 
' botărit ca în stratul 3, orizontul J 
\ 60 să se efectueze un studiu și în J 
■ cazul cînd condițiile geologice < 
] permit, să se înlocuiască vecbea <

2 metodă de rambleiere a abataje- < 
; lor cameră prin metoda prăbu- î 

T șirii, ceea ce va duce la economie <
de timp și la un preț de cost mai s

• redus.

In contul planului de piei < 
oi carne de vînat 5 4 $ 

; Corespondentul flCAREANU > 
; GHEORGHE, tehnician silvic, ne 2 
A trimite următoarea scrisoare : „Au ( 

! trecut doar cîteva zile de la des- 2 
. cbiderea noului sezon de vînătoa- j 

] re pentru țapi de capră neagră și s 
lucrătorii Ocolului silvic Lupeni s 

Iau și vtnat 4 asemenea țapi de pe 5 
piscurile înalte ale masivului S 
Cîmpușel—Scorota. Pînă la încbe- 5 
ierea sezonului, personalul ocolit- 5 
lui nostru este botărit să-și reali- 2 
zeze integral planul la piei și < 
carne de vînat“. <<--------------------- i

TELEGRAMA
Tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej,

Prim-secretar al Comitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn

Tovarășului Chivu Stoica,
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Romine 

Tovarășului ion Gheorghe Maurer, 
Președintele Prezidiului Marii Adunări Naționale 

a Republicii Populare Romîne
BUCUREȘTI

Dragi tovarăși,
In numele popoarelor Uniunii Sovietice, Comitetul Central 

Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, Consiliul de Miniștri 
U.R.S.S. și Prezidiul Sovietului Suprem al U.R.S.Ș., vă exprimă dv. 
orin dv. tuturor oamenilor muncii din Republica Populară Romînă 
sincere mulțumiri pentru felicitările calde și prietenești și pentru bunele 
urări adresate cu prilejul celei de-a 43-a aniversări a Marii Revoluții So
cialiste din Octombrie.

Cu adîncă satisfacție și bucurie noi vedem că poporul romîn, sub con
ducerea Partidului Muncitoresc Romîn, merge cu fermitate pe drumul 
construirii socialismului și al întăririi continue a forței și coeziunii lagă
rului socialist. Lupta neobosită și consecventă a poporului romîn pentru 
apărarea păcii se bucură de respectul și aprecierea întregii omeniri 
progresiste.

Ne folosim de acest prilej pentru a vă transmite dv. si întregu
lui popor romîn frate urări de noi succese în munca sa eroică pentru bi
nele patriei, pentru întărirea continuă a forței invincibilului lagăr al so
cialismului, în interesul menținerii și consolidării păcii în lumea întreagă.

Trăiască 
sovietic !
Trăiască

al 
al

prietenia frățească de nezdruncinat dintre popoarele rotnîn
SI

pacea în lumea întreagă 1 
N. S. HRUȘCIOV,

Prim-secretar al Comitetului Central al 
ți președintele Consiliului de Miniștri al

L. I. BREJNEV
Președintele Prezidiului Sovietului Suprem al

— Kremlin. 26 noiembrie 1960.

P.C.U.S. 
U.R.S.S.

U.R.S.S.
Moscova

nea
Echipa de lăcătuși subterani de Ia sectorul 111 al minei Lo- 
îmbunătățește necontenit organizarea muncii sale.
Rezultatul: în cursul lunii noiembrie la sectorul III al minei 
o pierdere de producție din motive de ordin mecanic.
IN CLIȘEU: O parte din membrii acestei echipe împreună

cu lăcătușul șef de schimb Vi șan Mihai.

nici

Forajele de explorare 
de cost tot

Planul de dezvoltare a econo
miei naționale în perioada 1960- 
1965 prevede printre altele des
chiderea de noi mine în Valea 
Jiului. Deschiderea noilor mine 
este condiționată de executarea 
în timpul stabilit a forajelor de 
explorare pentru cunoașterea pre
cisă a zonelor cu cărbune și a re
zervelor existente, 
lui curent sondorii 
lui au mărit vite
za de avansare 
a forajelor și au 
sporit timpul di
rect productiv, In
dici care i-au a- 
jutat. împreună cu alte măsuri, 
să obțină o substanțială reduce
re a prețului de cost pe metru 
forat față de realizările din 1959.

Așa de pildă, în luna ianua
rie, viteza comercială de foraj pe 
întreprindere era de 118,7 m./gra- 
nic. In luna octombrie acest in
dice de bază a crescut la 124,5 
m./granîc. In aceeași perioadă 
timpul productiv a sporit de la 
68,8 la sută în Ianuarie la 79,2 
la sută în octombrie. Ce înseam
nă aceasta ? înseamnă că sondo
rii au folosit mai bine utilajele 

recarotărlle 
au muncit 
șantierul de 
la celelalte

In cursul anu- 
din .Valea Jiu-

la un preț 
mai scăzut I

In 1961 sondorii din Valea Jiu
lui au în față sarcini de mare în
semnătate. Ei vor trebui să fo-i 
reze cu circa 7.000 m. mai mult 
decît în 1960, să obțină viteze 
fizice de foraj de cel puțin 127, 
m./granic pe lună, iar timpul 
productiv să-l sporească cu cel 
puțin 1,8—2 la sută.

Sondorii au suficiente condiții 
pentru a îndeplini și depăși sar

cinile de plan spo
rite. Ei trebuie 
să lichideze însă 
o seamă de lip
suri care mai per
sistă în munca 

lor. Pe șantiere, la unele sonde, 
se mai produc recarotări, instru
mentații. La șantierul Bărbăteni, 
de pildă, timpul neproductiv a 
crescut în octombrie la 1790 ore 
față de 930 ore avute în ianua
rie, în bună măsură datorită în- 
tîrzierli dării în săpare a unor 
locații. La Dîlja, din cauza in
strumentațiilor în octombrie au 
fost 554 ore de stagnare față de 
136 ore în ianuarie. Lichidarea 
acestor deficiențe, va permite son
dorilor să-și dezvolte continuu 
realizările. La sonde ca și în con
ducere muncesc oameni bine pre
gătiți, membri și candidați de 
partid cum sînt brigadierii Po
pescu Dumitru, Pițigol Dumitru, 
ing. Seimenescu Ioan, Pop Va- 
slle, Turcu Gheorghe, Aldescu 
Dumitru și mulți alții. In ase
menea condiții colectivele unor 

. șantiere de foraj s-au ridicat de 
pe acum la nivelul sarcinilor pe 
anul 1961, iar sondorii de la Uri
cani forează în aceste zile, ulti
mele sute de metri iprevăzuți în 
planul pe 1960. Bazîndu-se pe, 
rezultatele de pînă acum, llchi- 
'dînd lipsurile care mai există, 
idezvoltîndu-și în continuare ca
pacitatea de producție, sondorii 
idin Valea Jiului au toate posi
bilitățile de a fora sonde la un 
preț, de cost mereu mai scăzut!

ing. GH. DUMITRESCU

------- —=★=—

Să muncim de pe acum 
la nivelul anului 1961

de foraj, au redus 
și instrumentațiile, 
mal organizat. La 
foraj Uricani, ca și 
șantiere, multe locații au fost da
te în lucru înainte de termenul 
stabilit, s-a trecut la săparea 
sondelor cu freze de diâmetkn 
mic (fapt ce influențează direct 
creșterea vitezei comerciale de fo
raj).

Unul din principalele scopuri 
cățre care tinde- enteetîvnl între
prinderii de explorări Lupeni este 
acela de a atinge o viteză comer
cială cît mai apropiată de viteza 
tehnică de lucru, care este în 
strînsă legătură cu creșterea coe
ficientului de utilizare a timpului 
productiv, respectiv, care oglin
dește modul cum sînt aplicate și 
ce roade dau măsurile tehnico- 
oiganizatorice. Cifrele enunțate 
mai sus ilustrează pe deplin fap
tul că sondorii din Lupeni se a- 
piopie tot mai mult de acest scop. 
Obținerea unor indici tehnico- 
economici mereu mai înalțl a 
permis sondorilor să reducă pre
țul de cost al forajelor executate 
in 1960 cu peste 4.000.000 lei 
față de costul acestora în 1959! 
Aceasta este o realizare de seamă 
a colectivului obținută sub în
drumarea organizației de partid. 
Un metru de sondă forat în Va
lea Jiului cu extragerea de cara
tă costă aproape tot atît cît un 
metru forat la sondele petroliere 
fără extragere de carată !

a Stfa- 
Petiro- 
orașu-

Sarcini irraportante în fața noului comitet

Se înfrumusețează 
orașul

O preocupare de seamă 
tulul popular al orașului 
șani este înfrumusețarea 
Iul.

De curînd au fost plantați pe 
străzile Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
‘Nicolae Bălcescu și în parcurile 
Vasile Roaită și Filimon Sîrbu 

~ din Petroșani peste 2090 tranda
firi. Pe străzile Cloșca, Gelu, Iile, 
Plntilie, Karl Marx, în jurul ple- 
ții s-au plantat 400 puieți de sal- 
ctai, arțari și castani.

Conferința orășenească de partid 
din Vulcan care a avut loc re
cent a analizat pe larg activitatea 
desfășurată, de la conferința din 
anul trecut, de comitetul orășenesc 
de partid, munca organizațiilor de 
bază, a stabilit măsuri menite să 
ducă la întărirea continuă a mun
cii de partid, pentru mobilizarea 
colectivelor de muncitori, tehni
cieni și ingineri la înfăptuirea sar
cinilor sporite de plan pe anul 
1961.

Raportăm partidului
La conferință delegații organiza

țiilor de bază din toate unitățile 
economice din localitate au rapor
tat însemnate succese în înfăptui
rea satcinilor economice puse de 
partid pe anul 1960. Iată bilan
țul raportat de comuniștii din 
Vulcan : minerii vulcăneni, însu
flețiți de membrii și candidații de 
partid, au extras peste sarcinile 
de plan de la începutul anului 
20.800 tone de cărbune, au reali
zat o economie de 693.000 lei. In

orășenesc
semnate succese au obținut și mun
citorii, inginerii și tehnicienii de 
la termocentrala Paroșeni. Prin 
micșorarea consumurilor specifice

Conferința orășenească 
de partid Vulcan

ei au realizat o economie de 
1.175.000 lei peste plan. Colectivul 
U. E. Vulcan a îndeplinit planul 
de producție în proporție de 103 
la sută, a obținut o economie de 
256.000 lei. Rezultate însemnate 
au obținut și celelalte unități din 
oraș. In total, colectivele de mun
citori, tehnicieni și ingineri din 
orașul Vulcan au realizat de la în
ceputul anului o economie de 
2.916.780 lei. , f

Rezultatele obținute, au apreciat 
darea de seamă cît și numeroși 
vorbitori, sînt rodul muncii poli
tice și organizatorice desfășurate

de organizațiile de partid. In ulti
mul an organizațiile de bază, sub 
conducerea comitetului orășenesc 
de partid, și-au îmbunătățit sub
stanțial preocuparea pentru condu
cerea producției, ele au controlat 
mai concret conducerile unităților 
economice, au desfășurat o muncă 
politică susținută în rîndul colec
tivelor de muncitori. Comitetul 
orășenesc de partid a analizat pe 
t’iodic activitatea desfășurată de 
organizațiile de partid și organi
zațiile de masă, de conducerile în
treprinderilor pentru. îndeplinirea 
sarcinilor ce le-au stat in față și 
a stabilit măsuri concrete în sco
pul îmbunătățirii muncii.

Numeroși delegați, printre care 
tov. Cotoț Iosif, Milițescu • Gheor
ghe, Tucaciuc Mihai, Kovacs Ente
ric, Mărcuțiu Silviu și alții au ex
primat hotărîrea comuniștilor, a tu
turor camenilor muncii de a-și îm
bunătăți activitatea, de a munci cu

DUBEK

(Continuare în pag. 3-a)'

In ultimele luni s-au executat 
și unele lucrări gospodărești. S-a 
terminat asfaltarea trotuarelor de 
pe străzile Ion Budai Deleanu, 
Cloșca. S,-au efectuat lucrări de 
amenajare în jurul halelor.

-=★=—

Hll IMfi ШІНІІ
Utemiștii de la mina Lonea des

fășoară o intensă activitate | ntru 
colectarea fierului vechi. Cei peste 
450 de tineri organizați în brigăzi 
de muncă patriotică au strîns de la 
începutul anului și pînă în pre
zent 246 tone de fier vechi. A- 
ceastă acțiune continuă. Zilele tre
cute tinerii sectorului II au adunat 
4 tone de fier vechi. S-au eviden
țiat utemiștii Cenușă Petru, Doro- 
țan Carol, Mușat Nicolae, lor- 
dache Constantin și alții.

Tinerii de la mina Lonea par
ticipă și la alte acțiuni de muncă 
patriotică. Prin muncă voluntară și 
din material recuperat, ei au insta
lat o conductă de aer comprimat 
realizînd la această lucrare econo
mii în valoare de 84.000 lei.
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HI. Rrocedee moderne la săparea 

puțurilor de mină
anterioare am publicat impresiile 

Valea Jiului care a vizitat U.R.S.S., 
R. P. Polonă și R. S. Cehoslovacă. In cele de mat jos relatăm con
cluziile asupra vizitelor făcute 
unor metode noi, avansate la

Ga o concluzie generală se 
desprinde faptul că în cele trei 
țări se depune o muncă intensă, 
susținută pentru scurtarea tim
pului de săpare a puțurilor de 
mină, pe seama mecanizării com
plexe. In special, se relevă acest 
fapt în U.R.S.S. Aici se folosesc 
instalații de forare a puțurilor cu 
diametru de 3,6 m., turnuri me
talice demontabile, 
tracție și chible 
de mare capaci
tate autodescăr- 

cătoare. Ca meto
de folosite remar
căm susținerea 
cu cuvelaje din beton armat, cu 
beton monolit și cofraje metalice 
mobile. In R. P. Polonă s-a re
zolvat' cu succes săparea puțuri
lor în condiții geologice grele prin 
metoda congelării rocilor, prin 
cimentarea prealabilă de la su
prafață a rocilor acvifere, săpa
rea și betonarea pe tronsoane de 
3—5 m. fără armare provizorie. 
Din realizările mai importante 
observate în R. S. Cehoslovacă 
notăsn: folosirea turnurilor tre
pied demontabile pentru săparea 
puțurilor de mică adîncime, co
manda sincronizată a troliilor de 
manevră, folosirea cofrajelor me
talice mobile de tip îmbunătățit. 
La toate bazinele carbonifere vi
zitate, unde volumul de deschi
deri de mine noi este mare, con
strucțiile se execută de întreprin
deri specializate.

in paginile noastre tehnice 
culese de delegația din

mașini de ex

ți propunerile pentru aplicarea 
minele Văii Jiului.

parea puțurilor accentul trebuie 
pits pe creșterea vitezei de să
pare, pe scurtarea timpilor de 
dare № exploatare. In acest sens 
considerăm că teebnie luate ur
mătoarele măsuri:

1. La săparea puțurilor de mi
că adîncime să folosim trepiede, 
iar la cele de adîncime mai mare 
turnuri metalice demontabile.

2. Pentru minele care au docu
mentația geologi
că terminată și 
dispun de rezer
ve suficiente ex
ploatabile, cons
trucțiile de su-

să se execute de la

CONCLUZII*

prefață anexe
început definitiv, iar echiparea 

cu utilajele necesare să se 
treptat, odată cu desfășura- 

lucrărllor din suberan.
Dotarea tehnică la săparea

Ce se poate aplica în (ara 
noastră ?

Intrucît la noi în ițară dinami
ca producției înregistrează o creș
tere mare în anii viitori, la să-

; f
♦ Cofraje din panouri |
• articulate
♦ In mai multe țări s-au făcut în- 
T cercări de folosire în minerit a
* cofrajelor metalice din panouri 
t artificiale. Cofrajul se compune
* din 12 panouri, are o înălțime de 
j 2 m. și o greutate de 12 tone.
• In cursul încercărilor s-a constatat 
J câ viteza de betonare cu beton cu
* priză rapidă poate atinge 7—74
♦ m. în 24 ore. Timpul necesar pen-
♦ tru mutarea și centrarea acestui 
J cofraj este de 4,5 ori mai mic decît
* în cazul cofrajului metalic obiș- 
ț nuiL Datorită folosirii cofrajelor
* din panouri articulate, a betonu- 
; lui cu priză rapidă și transportu- 
a lui mortarului de b:ton prin 
{ conducte, costul săpării unui ше- 
«49

* din 12 panouri, are 
j 2 m. {i o greutate

9>
♦
4999
t 
: 
♦ ♦9* teЙ
4
* f 
::

kw 
facă 
rea

3.
puțurilor să se facă astfel îneît 
să corespundă unei avansări mari. 
In acest scop este necesară echi
parea cu una sau două mașini de 
extracție în funcție de profilul de 
săpare.

4- Susținerea cea mai adecvată 
condițiilor geologice din Valea 
Jiului este aceea cu beton mono
lit executat în spatele cofrajului 
mobil. Puțul va trebui să fie do
tat cu o instalație de producere 
de beton și cu una de transporți 
la front prin tuburi.

5. La minele de lignit cu con
diții hidrageelogice grele, metoda 
de săpare recomandabilă este me
toda cu congeimaa rocilor

6. La săparea puțurilor, orga
nizarea lucrului să se facă pe 
baza graficului cidic în 4 schim
buri a 6

7. Este 
în Valea 
Uzată în 
lucrărilor 
noi pînă 
tare.

mg. POPESCU IOAN 
mg. ALBU BUJOR

C.C.VJ.

ore flecare.
indicat să se înființeze 
Jiului o unitate specia- 
săparea puțurilor și a 
de deschidere la minele 
la darea lor în exploa-

Armarea cu prciabrlcate 
galerii

de minerii 
Donbas, la 
țează cadre 
5 elemente 
cazurilor în

de
cu 
de

sovietici, mai ales în 
susținere se întrebuin- 
din beton cu 3 sau 

dispuse în majoritatea 
desiș, iar acolo unde

35 
tone

In cadrul planului economic 
de 6 ani, printre alte sarcini 
privire la creșterea producției 
cărbune cocsificabil și energetic, a 
productivității muncii, minerilor 
Văii Jiului le re
vine și aceea de 
de a reduce con
sumul specific de 
lemn de mină la 
cel mult 
m.c./lOOO
de cărbune. Pînă 
acum prin extinde
rea armării metali
ce în abataje și ga
lerii.
s-au 
mul 
fost 
46,4 
tone 
la 43 
tone. In anii tre
cuți s-au făcut li
nele înc:rcări pen
tru armarea cu 
galerii, dar încercările nu au fost 
continuate. In cele de mai jos 
prezentăm metoda folosită de mi
nerii sovietici la susținerea gale
riilor cu prefabricate din beton. 
Interesant este faptul că și banda
jele și traversele folosite sînt tot 
din prefabricate de beton armat. 
Amintim cu această ocazie că și 
în Valea Jiului ia Vulcan, Lupeni

cu bolțari 
beton, consu- 

de lemn a 
redus de la

m. c./lOOO 
de cărbune 

m.c./1000

* «
♦

prefabricate în

și la alte mine s-au propus în anii 
trecuți câteva metode 
cu prefabricate car: 
fost suficient studiate 
și nid generalizate.

După această metodă folosită

de armare 
însă nu au 
la C.C.VJ.

teu de puț se poate reduce cu cir
ca 25 la sută.

Metodă îmbunătățită 
de săpare

Săparea puțurilor trebuie să se 
execute cu viteză cit mai тяг» Ід

Ф♦♦♦ ♦
♦

« ___ __ ____ ___ __ ____
• acest scop in ultimul timp s-a pus 
‘ Ia punct o nouă tehnică de săpate 
f cu forarea în prealabil a unei găuri 
î de sondă. Aplicîndu-se această 
t tehnică la un puț cu diametral in- 
І terior util de 4,2 m., s-a forat în
• prealabil o gaură de sondă în cen-
• trul puțului cu diametrul de 213 
«mm., lărgită apoi descendent la 
ț diametrul de 305 mm și, după a- 
ț ceea, cu un lărgitor triplu de con- 
î cepție nouă, lărgită la diametrele 
. de 406 mm., 610 mm., ți în final 
T de 813 mm. Utilizând această gau- 
j ră forată în prealabil pentru traas-
• portul materialului abatat ți pen- 
I teu aeraj, puțul a fost săpat rapid 
Ide jos în sus.
î..»...........—. 1

se așează în cimpuri mici de 0,5 
m., se utilizează bandaje din plăci 
de beton armat. La armarea gale
riilor cu profil dublu cu Secțiune 
de 10,6-15,5 m.p. (vezi figura de sus), 
stîlpii au dimensiunile de bază df 
1890X320X220 mm. cu greutate 
de 102 kg. din care 22,7 kg. gra< - 
tatea fierului de armare. Traverse
le, tot dia beton armat, se așează 
pe un pat de balast .După cum se 
vede în figură, pentru calea fera
tă a plinelor se folosesc trav:rse 
monolit, iar pentru calea goalelor 
se utilizează traverse reduse care 
susțin numai șina respectivă, din 
loc în loc fiind unite cu joante de 
fier pentru menținerea ccaraunen- 
tului. La _ Îmbinări s: plsîrnrn

primat cu diametru de 100 e®
După același sistem se susțin 

și galeriile simple cu profil de 
6,9—10 no. p. cu deosebirea că 
stâlpii sfat ceva mai grei, mai re- 
zistenți, ier traversele căii de trans
port sint eșuate monolit (veri fi
gura din stingă).

Confecționarea acestor tipuri de 
armături, care după cum se vede 
elimină aproape sau chiar complet 
lemnul, cate încredințată unei uzi
ne speciale dc construcții.

- иіъЖИ si "H в

etndtn i IM мші
* In ultimul timp, ia iadaoaia •
* extractivă a R.P.D. Cacaanz se * 
J efectuiază o mecanizare intensă a *
* lucrărilor atît în mine, cit și fa j
* exploatările la zi. |
t In primele 9 luni ale anului cu- * 
î tent, în urma mecanizării, ritmai Z
* lucrărilor de pușcare și abatere a J
* crescut cu 40 la sută, iar la trans- |
* ——ci —~r:l— Іг i

cu 20 la sută în comparație cu pe- | 4 
rioada corespunzătoare a anului ♦ 
trecut. La creșterea productivității J 
în transportul minereurilor, un rol ♦ 
important l-au avut noile mașini ! 
cu tracțiune electrică și cu motoa- • 
re de benzină cu care au fost în- ț

■- 1: 
tracțiu- J 
minele ♦

♦

9♦

I 
I 

h

de televiziune și aparaturii ♦ 
i comanda-program de la Z

îva mai rămîne de îndeplinit de- j 
j Cit funcția de reglare a mașinilor. *

*4

t portul minereurilor la suprafață • 
♦ x s
• к в•
**
к• ___ _______ __ ____ _ ______
! zestrate minele. Astfel, numărul *
* mașinilor de transport cu trarrin- 

ne electrică a crescut în minele 
metalifere cu 50 la sută, iar nu
mărul havezelot cu 30 la sută, în 
comparație cu anul trecut.

Oamenii de știință dia Kazah- 
stan, lucrează la desăvârșirea unor 
proiecte care au drept scop elimi
narea muncii fizice omenești din 
mine

ІП prezent se elaborează un uti
laj autopropulsat de havare și în- 
cărcare-descărcare, prevăzut cu ca
mere < 
pentru 
punctul de dispecer, situat la su

• prafață, așa că minerilor nu 1«

• Incepînd cu anul 1959, la mi- 
t nele polimetalice din Kazahstanul• ■ • - - - -
♦ de est. circa 1.000 de mineri flu 

mai lucrează în subteran
• • 9 99 99 • • -----——-te - --

•î

Cea mai mare mină 
de fier din lume
In bazinul de minereu de fier 

Krivoi Rog conMrfaeșrc un. din 
cele nai mari mine de minereu 
de fier din lume, cu o
proiectată de 2Q milioane 
Noua întreprindere va extrage de 
4 ori mai mult minereu de fier de
ck dă în prezent o mină mijlocie 
din acest bazin.

Extragerea minereului se va 
efectua cu cele mai noi instalații 
de înaltă productivitate, cu puter
nice trolîuri, screpere și alte me
canisme. Transportarea minereului 
va fi asigurată cu locomotive elec
trice. iar evacuarea apei și coman
da extracției pe puțuri vor fi auto
matizate.

Mai mu ta atenție îndeplinirii indicilor 
din planul tehnic I

20,5 m./lună și în octombrie 21,3 
m./lună, iar la mina Lupeni, 
trimestrul 1: 19,8 m./lună, tri
mestrul II: 23,2 m./lună, 
trai III: 21,8 m./lună și 
torubrle: 21,8 m./lună.

Din cifrele de mai sus 
că indicii de înaintare în 
au fost îmbunătățiți în oarecare 
măsură (mai ales la Vulcan), 
dar încă nu se situează la ni
velul stabilit prin planul tehnic 
Acest fapt atrage după sine men
ținerea unei linii de front active 
mai mari decît este necesar pen
tru realizarea planului de pro
ducție; necesitatea menținerii a- 
batajelor în funcție o perioadă 
mai hmgă, ceea ce influențează 
asupra consumului de lemn, un 
aeraj mai greu al locurilor de 
muncă; se menține in funcție un 
traseu de transport mai lung etc. 
Toate acestea duc în ultimă in
stanță la creșterea prețului de 
cost pe tona de cărbune extrasă.

In viitor la cele două mine va 
trebui să se obțină o viteză me
die de avansare mai mare decît 
cea realizată. La Vulcan avansa
rea medie în abataje frontale va 
trebui să fie de cel puțin 27 m. 
pe lună, iar ta Lupeni de cel pu
țin 25 m. pe lună. Comparfnd a- 
ceste cifre cu realizările medii 
lunare ale anului în curs, rezultă 
că în anul 1961 va trebui să se

hs lumina recentelor hotăriri 
ale partidului și guvernului cu 
privire la promovarea și ridica
rea nivelului tehnic al producției, 
o atenție deosebită trebuie acor
dată îndeplinirii tuturor indicilor 
planului tehnic.

Intre obiectivele principale ale 
planului tehoie se numără și vi
teza de avansare în abataje și 
galerii. De nivelul acestui indice 
depinde lungimea liniei de front, 
productivitatea în abataj, produc
ția extrasă cu susținere metalică, 
consumul de lenui, iar de nivelul 
vitezei la înaintări durata de 
pregătire care condiționează pu
nerea zăcămfntului în exploatare, 
productivitatea în cărbune și în 
subteran.

hr această ordine de idei să 
vedem eare-i srti iția la minele 
Vulcan și Lupeni, principatele 
furnizoare de cărbune cocsificabil. 
FSefndu-se o analiză sumară a- 
snpra vitezelor de avansare obți
nute >a aceste două mine fn a- 
bataje rezultă următoarele:

— mina Vulcan are ca sarci
nă de a realiza o viteză medie 
lunara in abatajele frontale de 
20,8 m.. iar mina Lupeni de 22,5 
m

— realizările obținute de mina 
Vulcan pe anul în curs sint: tri
mestrul I: 18 m./luuă. trimestrul 
II: 194 m, mă, trinmatrul III:

trimes- 
în oc-

rezultă 
abataje

tacă o cotitură însemnată in a- 
cest domeniu, deoarece creșterea 
vitezei medii va fi de 7 ni. la 
mina Vulcan și 3,7 m. la mina 
Lupeni. Creșterea vitezelor medii 
de avansare în abatajele frontale 
nu se poate realiza deodată ci 
treptat, în care scop trebuie crea
te condiții tehnîco-organizatorice 
noi. Aceste condiții constau in e- 
xecutarea lucrărilor de pregătiri 
la timp, asigurarea brigăzilor 
din abataje cu scule suficiente și 
de bună calitate, cu materialele 
necesare pentru susținere (lemn, 
armături metalice etc.). Se impu
ne organizarea aprovizionării mai 
raționate cu vagonete goale su
ficiente și la timp, fapt 
condițiile actuale la mina 
se face foarte defectuos.

Mina Vulcan va trebui 
o mai mare atenție felului 
desfășoară lucra în abatajele 
frontale deoarece din realizările 
obținute rezultă că pe zi se rea
lizează o avansare de numai 0,73 
IU»» respectiv, la o fâșie se lucrea
ză 33 ore în loc de 24 ore. Rea
lizarea unei fîșif pe zi se impune 
și din punct de vedere tehnic, a- 
vînd în vedere că a Început in
troducerea masivă a susținerii 
metalice in abataje pe «tratele 
subțiri.

Viteza medie de avansase în 
lucrările de pregătire e condițio-

care în 
Lupeni

să dea 
com se

nată de gradul de utilizare a ma
șinilor de încărcat care se află 
în dotarea fiecărei exploatări și 
care trebuie folosite după un pro
gram bine stabili. Ncmpartana 
acestui program atrage dapa si
ne micșorarea vitezelor medii de 
avansare, creșterea amortismen
telor, scăderea productivității 
muncii în subteran reftectîmie-re 
în final în prețul de cost.

La mina Lupeni este întocmit 
tu> program de utilizare a mași
nilor de încărcat în galerii prin 
care se prevede încărcarea meca
nică a 2000—2300 m. c. sterii pe 
lună. Nerespectarea acestei pro
gram a dus la realizarea planu
lui de încărcare doar in propor
ție dc 53—79 Ia sută, ceea ce a 
făcut ca și vitezele medii de â- 
vansare la pregătiri să fie mal 
mfci decît cele stabilite.

Pentru realizarea vitezelor me
dii de avansare prevăzute pe *- 
nul 19*1 trebuie să se acorde im
portanța cuvenită introducerH 
mașinilor de încărcat in galerii, 
căci numai astfel va fi posibil 
să se atingă și să se depășească 
obiectivele stabilite. Acest fapt 
va atrage după sine realizarea Și 
depășirea altor indicatori princi
pali ai planului tehnic, indicele 
de încărcare mecanică în galerii 
șl gradul de utilizare a mașinilor.

Prin realizarea și depășirea a- 
cestor indicatori ai pianului teh
nic, se va aduce un aport de seanrt 
Ia realizarea sarcinilor care ne 
stau fn față în 19*1.

ing. AUREL RUSU
. C.C.VJ.
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Sarcini taste în țața aeetai comitet
orAșeaesc

PUBLICITĂȚI

(Urmare dfti M*- I-») cum și alte deficiențe in gospoda-

însuflețire pentru îndeplinirea fi
depășirea sarcinilor sporite puse de 
partid pe anul 1961. Cu prilejul 
dezbaterii cifrelor de plan pe 
1961, colectivele de muncitori, teh
nicieni și ingineri și-au stabilit 
obiective mobilizatoare în vederea 
sporirii producției, productivității 

. mundi ți reducerii consumurilor 
F specifice. Printre altele ele și-au 

prevăzut să obțină in cursul anului 
viitor o economie în valoare de 
2.764.000 lei. Mobilizarea colecti
velor pentru indeplinirea acestor 
angajamente trebuie să stea în cen
trul muncii politice desfășurate de 
organizațiile de partid.

Pentru ca Vulcanul 
să Не tot mai bine 

gospodărit
In cadrul conferinței numeroși 

delegați au vorbit cu căldură des
pre dezvoltarea pe care â cunos
cuta orașul Vulcan în anii puterii 
populare. Și în cursul acestui an, 
un marc număr de muncitori și 
tehnicieni au primit locuințe noi, 
moderne, s-a dezvoltat spațiul șco
lar, au fost deschise noi unități 
comerciale, se îmbunătățește conti
nuu deservirea populația, crește 
mereu nivelul urbanistic al ora
șului.

La buna gospodărire și înfru
musețarea localității o contribuție 
însemnată au adus cetățenii orașu
lui. Mobilizați de deputății sfatu
lui popular, de grupele de partid 
din cartiere și de comitetele de 
străzi, peste 80.000 de cetățeni au 
participat In cursul acestui an la 
acțiuni obștești pentru înfrumuse
țarea localității, realizînd o eco
nomie de 456.000 lei. In fruntea 
acestor acțiuni s-au situat depută
ții Kelemen Francisc, Jirai Sigis
mund, Nyaradi Agnetâ, Boldor 
Paula, Deac Gheorghe, Antal A- , 
lexandru și alții. Conferința a apre
ciat că la buna gospodărire a ora
șului 0 contribuție însemnată au i 
adus și colectivele sectoarelor 
I.C.O. și I.L.L.

Delegații la conferință au scos 
fa evidență și neajunsurile ce se 
mai resimt în gospodărirea ata
șului. In jurul stației GFJL, a 
arătat tov. Kurlendcr Fa Сне, 
din cauza proastei lor întrețineri 
străzile de acces sînt inpracticabile i 
pentru public. Sfatul popular ne
glijează Întreținerea acestei străzi. 
In orașul Vulcan, îndeosebi în co
lonia de jos, există și alte stxăzi 
care nu sînt întreținute corespun
zător. Toate acestea, faptul că ilu
minația in uncie cartiere de la 
periferia orașului este slabă, pre-

nrea orașului și deservirea popu
lației au fost criticate de către 
mai mu Iți delegați.

Pentru îmbunătățirea activității 
sfatului popular cît și a unităților 
subordonate lui, este necesar ca 
noul comitet orășenesc de partid 
să îndrume mai bine activitatea a- 
cestora, să asigure participarea ac
tivă a maselor de cetățeni la gos
podărirea orașului.

*

Lucrările conferinței au subliniat 
faptul că rezultatele obținute de 
organizațiile de bază din oraș, sînt 
rodul îmbunătățirii Activității со 
mitstului orășenesc de partid. La 
baza activității comitetului orășe
nesc, a biroului său, dt și a comi
tetelor de partid de la mitia Vul
can și termocentrala Paroșenî a 
stat principiul muncii colective.

Comitetul orășenesc de partid a 
luat în dezbatere cele măi esenția
le probleme ale activității econo
mice și ale muncii de partid. Biroul 
comitetului orășenesc s-a preocupat 
cu mai multă grijă de activizarea 
membrilor comitotului. Aceștia au 
fost solicitați să informeze periodic 
comitetul asupra felului cutii îți 
îndeplinesc sarcinile.

Pentru ca organizațiile de partid 
din Vulcan să fie la înălțimea sar- 

' cinilor ce le stau în față, este ne
cesar ca noul comitet orășenesc de 
partid să-și perfecționeze neconte
nit stilul de muncă, să se preocupe 
cu mai multă grijă de conducerea 
organizațiilor de bază, să folo
sească în munca sa un larg activ 
de partid.

In încheierea conferinței a luat 
cuvîntul tov. Raczek loan, secretar 
al Comitetului raional de partid. 
EI a făcut recomandări în vederea 
Îmbunătățirii necontenite a activi
tății comitetului orășenesc de par
tid, a organizațiilor de bază. Noul 
comitet orășenesc, a subliniat Vor
bitorul, toți comuniștii din Vulcan 
trebuie să aibă în centrul atenției 
lor îmbunătățirea conducerii acti
vității economice și desfășurarea 
t.nei susținute munci politice de 
masă pentru înfăptuirea sarcinilor 
de platt sporite pe anul 1961. Tov. 
Raczek a vorbit în continuare des
pre sarcinile comitetului orășenesc 
în privința întăririi muncii de pri
mire în partid și a educării mar- 
xist-leniniste a noilor membri și 
cancidați de partid, precum și a 
conducerii organizațiilor de masă.

In prima sa plenară nou! comi
tet orășenesc de partid din Vulcan 
a reales ca secretar al comitetului 
pe tovarășul Școlnic Anton.

Ѳ. C. L Produse Industriale
— PETROȘANI —

. /\duce la cunoștința cumpărătorilor eâ tna^a~ 
finele industriale din tot raionul oferă cumpă
rătorilor «n bogat sortiment de articole pentru 

sezonul de iarnă :
— Paltoane pentru bărbați, femei >1 topiii.
— Costume bărbătești și pentru copil*
— Taioare pentru femei.

Bocanci pentru bărbafi, femei fi copii*
— Ghete pentru copil. — Cltme cauciuc. 
— Postav, finet, barchet, sibir etc.

[giHiillii

aduce la cunoștința 
populației din Uric ani 
Luceni, 
erorii și AninCăSa Că îfi 
cadrul secției de repara
ții radio din Lupefli Sta. 
T. Vladimir eseu, se exe
cuta reparații diverse la^ 
mașini de spălat tape, fiare 
de călcat electrice, mașini 
de cusut de orice marcă» 
motociclete, biciclete, ma
șini de scris și otice o. 
biecte de k< casnic.

Conducerea coopera
tivei garantează cebta- 
tea lucrărilor și execu
tarea lor la timp.

Flota se face in nu
merar atit pentru insti
tuții, ctț și -rentau po
pulație.

Vulcan, h-
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f șani anunță deschidem o- ♦

♦ nul ATELIER DE euu- ♦
'• TERII în Petroșani Piața * 

;♦ Victoriei nr. 2. ♦
♦ Se confecționează verighe- X
t te, cercei, Inele, broșe, ace $ 
ț de cravată, gravuri etc. cu ♦ 
a materialul clientului. X
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ANUNȚ
Cooperativa „Sprijinul mi

nier" Lopertl, aduce la cu
noștința populației din Uri- 
cani, Lupeni, Vulcan, Is- 
crerâ ți Anitwasa că, în ea- 
dntl secției de confecții Lm- 
penl șl Vulcan se primesc 
comenzi de confecții blănă
rie și eojocărie cu materia
lul cllerrtHlui.

De asemenea execută orice 
comenzi de confecții căptu
șite cu blană, eu materialul 
clientului.

т«ни*ь*ніі***ммі*мп*і*>>
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Oameni ai muncii 
din Valea Jhrttil 

CITIȚI 
MSTEA6ilL ROȘU” 

£«n/rw a primi tumd la 
timp și firi întrerupere 

faceți abonamente

și SEMESTRIALE 
Ptmesc abonamente 

DlfUiORil ѴШЯШІ 
întreprinsuri 

și Instituții 
FiCIORII POȘTALI 
OmWLE ?. T. î. Я.

РКШНММ DE КЮ0

Zi de zi rîndu- 
rite organizațiilor 
de partid cresc, se întăresc prin 
primirea de candidați și noi mem
bri de partid.

Marea majoritate a organiza
țiilor de partid din raionul nos
tru muncesc cu simț de răspun
dere în direcția primirii in partid, 
manifestă grijă pentru îmbunătă
țirea compoziției sociale a rin
gurilor organizațiilor de partid și 
o tot <nai mare exigență față de 
calitățile celor ce solicită primi
rea în partid.

Printre organizațiile de partid 
care au obținut rezultate bune 
ta munca de primire în partid se 
numără și cefe din orașul Petri- 
la. In acest an aici au fost pri
miți 117 candidați și 136 noi 
rDembri de partid.

Primirea urmi însemnat număr 
de candidați și noi membri de 
partid, dovedește că s-a desfă- 
șerat o temeinică muncă politi
că și organizatorică.

Paratei cu preocuparea pentru 
primirea de candidați și noi mem
bri de partid, a crescut și grija 
față de educarea acestora.

Educarea candidaților și a noi
lor membri de oartid face parte 
integrantă din importanta muncă 
de primire în partid și are o deo
sebită însemnătate pentru întări
rea rîndurilor partidului, pentru 
ridicarea continuă a calității 
membrilor de partid.

Educării санйМаіяог,
Numeroase organizații de bază 

de partid din orașul Petrila, în
tre care cele de la preparare, nr. 
8 și 3 de la exploatarea minieră 
și altele, acordă toată atenția e- 
ducării candidaților și noilor 
membri de partid. Toți candida
ți! sînt încadrați în învățămîntul 
de partid și îndeosebi în cercu
rile de studiere a Statutului 
P.M.R. Birourile acestor organi
zații de bază controlează felul în 
care candidații de partid studia
ză, însușesc materialul și cum 
cete însușite sînt aplicate în viață.

Candidații de partid sînt a- 
trași tot mai mult în activitatea 
organizațiilor de bază, participă 
cu regularitate la adunările ge
nerale — care fiind bine pregă
tite constituie o școală de edu
care partinică.

Repartizarea de sarcini con
crete s-a dovedit a fi o formă e- 
ficace de educare a candidaților 
de partid. Multe din organizațiile 
de bază de la mina Petrila folo
sesc această metodă de educare. 
Candidaților te sînt repartizate 
sarcini pe linie de producție, în 
organizațiile de masă din care 
fac parte, sînt agitatori, fac parte 
din colectivele de redacție ale ga
zetelor de perete etc.

Membri de partid cum sînt to
varășii Svoboda Tlberiu, Cenaru 
Gheorghe, Laslo Ștefan, Sava

o grija lot mal
Cornel și mulți alții Se ocupă cu 
multă grijă de educarea candida
ților, îi ajută în ducerea la în
deplinire a sarcinilor, îi sprijină 
în vederea ridicării nivelului pro
fesional.

Ca urmare a muncii temeinice 
de educare a candidaților de par
tid s-a reușit ca rtiulțl candidați 
să muncească în așa fel îneît să 
merite a li se reduce stagiul. 
Anul acesta s-a redus stagiul la 
26 de candidați de partid care 
au dovedit prin fapte că merită 
acest lucru.

Printre candidați! care au fost 
primiți în rîndurile membrilor de 
partid în urma reducerii stagiu
lui se numără Csibi Francisc, de 
la mina Petrila, Rodiei Nicolae 
de la preparație și alții.

Succesele obținute sînt intr-ade
văr însemnate. Ele nu pot însă 
ascunde faptul că în această 
muncă mai persistă anumite lip
suri.

Unele organizații de bază cum 
sînt nr. 1 și 5 de la mina Petrila, 
de la I.L.L. și altele se ocupă 
slab de educarea candidaților de 
partid.

.Mal sînt candidați de partid 
care deși sînt încadrați la învă- 
tămîntul de partid, lipsesc nejus
tificat de la convorbiri. Așa pro
cedează candidații din sectorul 
II al minei Petrila încadrați la

marc cercul de studie
re a Statutului

P.M.R. — propagandist tov. Grai- 
toru Gheorghe — unde frecvența 
lasă mult de dorit.

S-au făcut pilține expuneri pe 
teme educative în fața candida- 
ților. Uneori, deși se repartizează 
sarcini candidaților, nu se urmă
rește ducerea lor la îndeplinire.

Mai sînt membri de părtld care 
nu se ocupă de ajutorarea can- 
dldâților, considered că munca 
de primire în partid se termină 
odată eu adunarea generală în 
care candidatul a fost primit.

Datorită faptului că nu peste 
tot s-a acordat atenția cuvenită 
educării candidaților, unii dintre 
ei nu s-au străduit să se ridice 
la nivelul cerut unor viitori mem
bri de partid, iar adunările gene
rale ale organizațiilor de bază 
au considerat necesar să le pre
lungească stagiul de candidatu
ră. In acest an a fost prelungit 
stagiul de candidatură tovarăși
lor Iacob Ioan, Dincă Gheorghe, 
Ttidose Mafia și altora.

Este necesar să se aconfe o tot 
mal mare atenție educării candi
daților de partid în timpul sta
giului, pentru că numai astfel se 
va ajunge ca în rîndurile mem
brilor de partid să (ie primiți oa
meni bine pregătiți, cu calități 
politice, profesionale și morale 
demne de înaltul titlu de comu
nist. I

P. UNGUR '

1 decembrie
PROGRAMUL L 7,30 Sfâtal 

medicului, 8,00 Din preSa de as
tăzi, 9,30 Vreau să știu, 9,50 
„Sîntem a țării primăvara", pro
gram de cîntece pionierești, 10,35 
Mutică ușoară sovietică, 11,30 
Din folclorul popoarelor, 14,30 
Muzică oltenească interpretată de 
Iustina Băluțeanu și Aurică Picu
le ață, 15,20 Muzică de estradă, 
16,15 Vorbește Moscovă! 17,30 
Tinerețea ne e dragă (reluare), 
18,00 Duete vocale și instrumen
tale de muzică ușoară, 19,20 So
liști și formații artistice de ama
tori, 19,45 Transmisie din Stu
dioul de concerte, a concertului 
orchestrei de studie a Radiotele- 
viziunii, 21,50 Muzică de estra
dă. PROGRAMUL II. 14,30 De 
toate, pentru toți (reluare), 15,Q0 
Muzică ușoara, 17,00 Muzică ro- 
mînească de estradă, 18,05 Ti
neri sotițti la microfon, 18,30 
Melodii populare romînsști, inter
pretate la diferite instrumente, 
18,45 Să învățăm limba rusă 
cîntind, 19,30 Din activitatea 
sfaturilor populare, 19,45 Concert 
de muzică populară rusă, 20,30 
„Mftldfia cea mare“ — versuri 
închinate partidului, 21,45 Pă
rinți și copii, 22,00 Concert de 
muzică corală roroîneeecă.
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AIIII Discuțiile pe marginea propunerii sovietice 
cu privire la abolirea colonialismului

NEW YORK 29 (Agerpres). — 
TASS transmite:

In ședința de luni după-amiază 
a Adunării Generale a O.N(.U. a 
continuat discutarea declarației 
cu privire la acordarea indepen
denței țărilor și popoarelor colo- 

' niale. inclusă pe ordinea de zi la 
propunerea Uniunii Sovietice.

Primul a luat cuvîntul la șe
dință delegatul Portugaliei care 
a reacționat cu iritare la propu
nerea sovietică de a se acorda 
neîntîrziat independența tuturor 
țărilor coloniale. Reprezentantul 
Portugaliei a declarat că delega
ția sa propune ca Adunarea să 
se ocupe de „înalte principii și 
idealuri" și nu de problemele con
crete ale abolirii colonialismu
lui. El a declarat fără pic de jenă 
câ guvernul portughez care, după 
cum se știe, înăbușe crunt miș
carea de eliberare națională „se 
mîndrește cu activitatea desfășu
rată pe teritoriile de peste mări".

In numele a 25 țări delegatul 
Cambodgiei a prezentat un pro
iect de rezoluție în problema dis
cutată, care preconizează luarea 
Imediată de măsuri pentru trans- 
mitera puterii în teritoriile aflate 
sub tutelă și cele care nu se bu
cură de autoguvernare 
lor acestor țări.

Reprezentantul
Jiri Nosek, care a luat apoi cu
vîntul, a declarat: Problema care 
se discută astăzi în Adunare pre
zintă o însemnătate excepțională 
pe plan internațional.

Rezolvarea ei imediată ar răs
punde intereselor vitale nu numai 
ale popoarelor înrobite, ci și ale 
întregii omeniri iubitoare de pace. 
Ca și înainte, a spus el, regimul 
colonial menține în robie și ex
ploatează necruțător zeci de mi
lioane de oameni.

Delegatul Cehoslovaciei a ri
diculizat argumentele formulate 
de puterile coloniale pentru a 
(justifica menținerea dominației 
lor în Africa, Asia și în alte părți

----- o-v-

popoare-

Cehoslovaciei,

ІШІ io hoMioil
JOHANNESBURG 29 (Ager

pres) .
Agenția Reuter relatează că în 

rezervația Pondoland (Uniunea 
•Sud-Africană) continuă răscoala 
(populației de culoare împotriva 
autorităților sud-africane. Potri
vit agenției, guvernul a ordonat 
arestarea lui Mhlabuvelile, unul 
•din conducătorii ' răsculaților ca
re a fost deportat la Groblersdal, 
în nordul statului Transvaal.

Pentru a înăbuși răscoala, gu
vernul sud-african a anunțat tri
miterea unor noi întăriri poli
țienești. După cum transmite a- 
•genția Reuter, regiunea rezerva
ției Pondoland este supraveghea
tă de avioane militare și de tan
curi.

Federația femeilor africane și 
Congresul sindicatelor din Africa 
de Sud au răspîndit în diferite 
orașe ale țării manifeste în care 
cheamă populația de culoare să 
declare grevă în sprijinul răscu- 
laților din tribul Pondo.

Destrămarea sistemu-ale lumii.
lui colonial, a spus el, este în
soțită de intervenția armată, dc 
agresiunea fățișă. Nu putem trece 
cu vederea faptul că puterile co
loniale folosesc orice mijloace 
pentru a împiedica țările depen
dente să-și dobîndească indepen
dența. Aceste puteri recurg la 
napalm și bombe, aplică tactica 
ațîțării unor triburi împotriva al
tora.

Reprezentantul Cehoslovaciei a 
atras atenția Adunării asupra ac
tivității cercurilor conducătoare 
din Germania occidentală.

Sprijinind declarația prezentată 
de Uniunea Sovietică, delegatul 
Cehoslovaciei a spus că este de 
datoria Organizației Națiunilor 
Unite să cheme puterile coloniale 
să acorde imediat libertatea și 
independența coloniilor lor. Dacă 
însă ele ar încerca să frîneze pro
cesul de eliberare a popoarelor 
coloniale. întreaga omenire iubi
toare de libertate ar trebui să a- 
corde coloniilor un ajutor 
și economic.

In încheiere delegatul 
slovaciei a dat o ripostă 
tentantul Angliei, Ormsby Gore 
care în ședința de dimineață s-a 
dedat la atacuri împotriva țări
lor socialiste. Scopul acestor a- 
tacuri, a spus Nosek, este de a 
abate atenția Adunării de la pro
blema în curs de examinare și 
de a substitui unor dezbateri 
serioase jigniri concepute în spi
ritul războiului

Ultimul a 
ședința de după-amiază a A-

moral

Geho- 
repre-

rece.
luat cuvîntul în

dunării Generale delegatul Cey
lonului, A. B. Perera. Adoptarea 
declarației cu privire la acorda
rea independenței țărilor colonia
le, a spus el, ar constitui un punct 
de cotitură în istoria omenirii. 
Trebuie să fim cu toții recunos
cători Uniunii Sovietice și pre
ședintelui Consiliului de Miniștri, 
Hrușciov, a declarat Perera, pen
tru eforturile depuse în vederea 
includerii pe ordinea de zi a 
O.N.U. a problemei abolirii colo
nialismului și pentru lupta neo
bosită în vederea rezolvării aces
tei probleme după revoluția bol- 
șevîcă.

Reprezentantul Ceylonului a 
declarat că delegația sa este pro
fund ' neliniștită de discursul re- 
prezentantulul Angliei care a 
văzut în declarația sovietică cu 
privire la acordarea independen
ței popoarelor coloniale tendința 
spre dezlănțuirea „războiului 
rece".

Perera a demascat tentativele 
colonialiștilor de a-și prelungi 
dominația în colonii sub pretex
tul apărării lor contra comunis
mului, pregătirii populației în ve
derea autoguvernării, creării ca
drelor necesare etc.

In numele autorilor rezoluției 
celor 25 de țări delegatul Ceylo
nului a declarat că ele vor saluta 
orice amendamente la rezoluția 
lor menite să accelereze sfîrșitul 
colonialismului.

Gu aceasta ședința de după- 
amiază a Adunării Generale 
O.N.U. a luat sfîrșit.

a

O

PR AGA 29 (Agerpres).
După cum anunță agenția Ce- 

teka, A. Novotny, președintele 
•R. S. Cehoslovace și prințul N. 
Sianuk, conducătorul statului' 
Cambodgia, au sprijinit în comu
nicatul comun cehoslovaco-eam- 
bodgîan propunerea cu privire la 
convocarea în primăvara anului 
viitor a unei sesiuni’extraordinare 
speciale a Adunării Generale a 
O.N.U. pentru examinarea proble
mei dezarmării. Propunerile gu
vernului U.R.S.S^ cu privire la 
dezarmarea generală și totală și 
cu privire la crearea unui sistem 
de control internațional eficient 
asupra îndeplinirii acordului pri
vind dezarmarea generală și to
tală, se spune în comunicat, cre
ează o bază bună pentru exami
narea acestei probleme.

In timpul tratativelor dintre 
oamenii de stat ai celor două 
țări, se spune în comunicatul des
pre vizita oficială ar lui N. Sianuk 
în R.
statat unitatea de păreri în pri
vința celor mai importante pro
bleme ale relațiilor internaționale 
și a problemelor colaborării reci
proce. Folosirea activă a princi
piilor coexistenței pașnice între 
popoare corespunde aspirațiilor 
oamenilor iubitori de pace din în
treaga lume.

Reprezentanții celor două țări

S. Cehoslovacă, s-a con-

: Un mare număr de mine din bazinul Lorenei 
amenințate de a fi închise

P/XRIS (Agerpres).
Intenția guvernului francez de a închide un mare număr de 

I, mine din cauza crizei profunde prin care trece această ț ramură a 
economiei, trezește proteste energice în rindurîle minerilor.

După cum relatează ziarul „L’Humanite Dimanche", la 26 
1 noiembrie la chemarea uniunilor sindicale ale Confederației Ge- 
• nerale a Muncii și ale Confederației franceze a muncitorilor

■

deau constatat- că - sînt întrutotul _
acord asupra faptului că OtN.U., 
pentru a fi în stare să aducă la 
îndeplinire sarcinile care, fără 
îndoială, i se vor pune în față, 
mai ales în legătură cu rezolva
rea problemei dezarmării generale 
și totale trebuie să țină seama 
de transformările care au avut 
loc în lume în timp de 15 ani.

Cele două părți s-au pronunțat 
pentru lichidarea definitivă a co
lonialismului, pentru respectarea 
acordurilor de la Geneva cu pri
vire la Vietnam, pentru recunoaș
terea imediată a 'drepturilor legi
time ale Republicii Populare Chi
neze în O.N.U. și au declarat că 
sprijină cererea Republicii Popu
lare Mongole cu privire la admi
terea ei în această Organizație.

Prințul N. Sianuk l-a invitat 
pe președintele R. S. Cehoslovace, 
A. Novotny, să facă o vizită o- 
ficială în Gambodgia. A. Novotny 
a acceptat această invitație.

к<

Tratativele sovieto-cambodgiene
MOSCOVA 29 (Agerpres).
La 29 noiembrie la Kremlin au 

început tratativele sovieto-caim- 
bodgiene.

Din partea sovietică la trata
tive participă Nikita Hrușciov, 
Leonid Brejnev, Aleksei Kosîghin, 
Andrei Gromîko și Nikolai Pato- 
licev, miniștri ai U.R.S.S.

Din partea cambodgiana la 
tratative participă prințul Noro-

dom Sianuk, Pho Proeung, pre
ședintele Consiliului de Miniștri 
al Cambodgiei, Penn Nut, 
vicepreședinte al Consiliului Su
prem al tronului, Nhiek Tioulong, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri și ministrul Planificării 
și lucrărilor publice, și Sonn Ben- 
sai, inspector general în Minis
terul Planificării și lucrărilor 
publice.

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

Cel mai mare aeroport din U.R.S.S.
MOSCOVA 29 (Agerpres).
Lingă Moscova se construiește 

cel mai mare aeroport din 
U.R.S.S. și unul din cele mai 
mari din lume. Aerogara lui — 
un edificiu majestuos din beton 
și sticlă — va fi executată în 
spiritul arhitecturii modeme. 
Lungimea aerogării după fața
dă va depăși 350 metri.

Pe pistele aerogării vor putea 
ateriza concomitent 14 avioane, 
inclusiv aeronave de tip „TU- 
114“.

Cîmpul de zbor al aeroportu
lui permite aterizarea și decola
rea celor mai modeme avioane, 
indiferent de starea timpului.

Asistența tehnică mai amă
nunțită a avioanelor se va face 
într-un hangar special — cel 
mai mare din U.R.S.S. înălți
mea lui va fi egală cu a unei 
case cu mai multe etaje, iar lun
gimea va fi de circa 300 metri. 
Aici vor putea fi adăpostite avi
oane de toate tipurile. In han
gar vor putea fi amplasate con
comitent cîteva aeronave de tip 
„TU-114".

Aeroportul va fi legat de Mos
cova printr-o autostradă, o cale . 
ferată electrică, elicoptere, iar 
ulterior printr-o cale ferată sus
pendată.

In loc de cazărmi
HAVANA 29 (Agerpres).
Potrivit statisticilor date publi

cității de guvernul revoluționar 
culban, ca rezultat al îndelunga
tei dominații imperialiste asupra 
Cubei, aproape 40 la sută din 
populația țării este analfabetă. 
Pentru înlăturarea acestei grave 
consecințe a jugului colonial, 
guvernul a luat unele măsuri me
nite să ducă la alfabetizarea tu
turor acelora care n-au avut po
sibilitatea să învețe carte în tim
pul regiinului dictatorial, al lui

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

„LUNEA NEAGRĂ"

LONDRA 29 (Agerpres).
„Lunea neagră în City", — așa 

și-a intitulat ziarul „Evening 
Standard" știrea cu privire la 
scăderea fără precedent în acest 
an a cursului acțiunilor la bursa 
ide valori din Londra. „Astăzi, la 
bursa de valori a fost o lune nea
gră, — scrie ziarul. îndărătul ,' 
acestei scăderi a valorii acțiuni- 
lor se ascunde o neîncredere eres- » 
cîndă în ce privește perspectivele ț ii_ _A 
economice". {ОД ||ЦЦ

Ziarul arată că știrile alarman- J --------

școli
Batista. La chemarea guvernului 
mii de învățători și profesori ti
neri au plecat la sate. De aseme
nea, circa 50.000 de voluntari din 
armata cubană au hotărît să par
ticipe la campania de alfabetiza
re a populației.

Guvernul cuban a pus la dis
poziția celor care învață carte 
peste 9.560 de noi săli de clasă. 
12 cazărmi ale fostei dictaturi au 
fost transformate în școli. Numă
rul școlilor elementare și medii a 
crescut de la 174 în 1958 la 254 
anul acesta. In mediul rural s-au 
înființat 50 de școli noi. Numărul 
celor care frecventează școlile e- 
lemenfare a crescut cu peste 
400.000 față de anul 1958.

Peste tot în orașele Gubei se 
pot citi lozinci ca: „Imperialiștii 
ne-au ținut în întuneric", „Să 
luptăm împotriva analfabetismu
lui" etc.

> Realități din lumea capitalistă

al
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te despre înrăutățirea comerțului ț OTTAWA 29 (Agerpres). 
și a situației dolarului american * 
au convins pe mulți posesori 
capital că scăderea cursului 
țiunilor la bursă va avea un 
racier de durată.

Ii”

de 
ac- 
ca-

♦ Corespondentul agenției vest-
* germane D.P.A. relatează că 
^'Montreal, cel mai mare oraș al 
■I Canadei, cu 2.000.000 de locui- 
! tori, a întrecut în ultimii ani 
J.trista faimă a orașului Chicago 
J devenind principalul „centru al
♦ crimei" din întreaga Americă' 
î de nord.
* Spargerile de bănci și jafu- 
f frile sînt la ordinea ;"

.- J 

zilei la J

I

Л

BERLIN. La Berlin a avut loc 
cea de-a 3-a Conferință a femei
lor din întreaga Germanie la ca
re au luat parte 70 de femei din 
Germania occidentală. Delegatele 
la Conferință au cerut tuturor 
femeilor să desfășoare discuții 
pe marginea propunerilor cu pri
vire la dezarmare prezentate de 
Uniunea Sovietică și Republica 

'Democrată Germană. Ele au pro
pus ca luna martie 1961 să fie 
declarată lună de luptă împotriva 
înarmării atomice.

noscutului cîankaîșist H^îlyngton î1959 au fost în-♦ 
Ku. Pilotul american a reușit să ♦ regiștrate. 640 de atacuri urmate I
se salveze.

CARACAS. De patru zile 
capitala Venezuelei, Caracas, 
desfășoară mari manifestații stu
dențești.

După cum transmite corespon
dentul din Caracas î ' /
U.P.I. în dimineața zilei de 28 *- - - ®

în
se

î jde jaf și anul acesta au fost j 
+ <deja săvîrșite 60 de spargeri dej 
I bănci. La aceasta se adaugă ♦ 
î „războaiele" dintre bandele de Z 
; criminali care vor să acapareze J 
) controlul localurilor de noapte t
4 

al agenției j 
zla Oft .

creștini, peste 25.000 de mineri din bazinul Lorenei au declarat ) 
în toate minele greve de scurtă durată în semn de protest îm- ? 
potriva planului guvernamental care periclitează situația multor ? 
mii de mineri și a familiilor acestora.

Ziarul subliniază că valul de proteste a cuprins minele nu
mai cu 48 de ore înainte de sosirea în această regiune a minis
trului Jeannenfy care urmează să anunțe hotărirea guvernului cu S 
privire la soarta minelor. 5

- .

VIENTIANE. Agenția France 
Presse anunță că acum două zile 
în partea de nord-est a Laosului 
s-a prăbușit un avion aparținind 
societății de transporturi aeriene 
ciankaișiste. Acest avion trans
porta arme și muniții pentru tru
pele generalului rebel Fumi No- 
savan. Avionul, arată agenția 
France Presse, venea din Tailan- 
da. In acest accident și-a găsit 
moartea pilotul secund — fiul cu-

noiembrie în oraș s-au produs 
noi tulburări, ca urmare a încer
cărilor poliției de a împiedica pe 
studenți să reia cursurile în șco
lile închise din ordinul guvernu
lui. In tot cursul zilei în diferite 
puncte ale Caracasului au avut 
loc ciocniri între nianifestanți și 
poliție. Agențiile occidentale de 
presă subliniază că în prezent la 
Caracas „atmosfera este încăr
cată". Pe străzi patrulează tan
curi iar cartierele unde au avut 
loc demonstrațiile sînt ocupate de 
soldați cu baioneta la armă.

T vviiuuiui JUtaiuiHUl uc пиарю T 
ț și tripourilor. Unii gangsteri î 

au fost uciși de rivalii lor și al- I 
ții, care nu voiau să dea ascul- J 
tare „boss-ilor" lor au fost gă- •

...... “ •siți bătuți și schingiuiți. Clu
burile de noapte care refuzau 
să plătească gangsterilor așa- 
zisele „sume de protecție" erau 
distruse de echipe speciale de 
„comandos". In ultimii-: ani Mon- 
trealul a devenit și un centru al 
contrabandei de narcotice și _ 
prostituției. j

Agenția D.P.A. remarcă că cei ♦ 
care dirijează din umbră activi- î 

♦ tatea bandelor de gangsteri s-au І 
î sustras pînă acum urmăririlor j 
j judiciare. |
» •

*
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