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Organ at Comitetului raional R.M.R. Petroșani și a! Sfatului popular raional

Minerii sectorului II Petrila 
dau cărbune în contul anului 1961 
începind de azi dimineață mine

rii sectorului II al minei Petrila 
extrag cărbune în contul planului 
pe 1961. Terminînd cu 16 zile mai 
devreme sarcinile de plan pe 1960, 
colectivul acestui sector raportează 
cu acest prilej succese de seamă. 
Minerii de aici au sporit în 1960 
cu peste 100 kg. pe post productivi
tatea muncii lor, au obținut eco
nomii peste planul prețului de cost 
în valoare de circa 365.000 lei. Da
torită creării unor condiții mai bu
ne de muncă, minerii de aici și-au 
sporit de mult realizările la nive-

Iul sarcinilor din primul trimestru 
al anului viitor. în noiembrie, ca 
și în luna curentă, toate brigăzile, 
ațît cele din abataje cît și de la 
pregătiri și-au îndeplinit și depășit 
sarcinile de plan.

Prin activitatea depusă în 1960 
se remarcă brigăzile conduse de 
Sidorov Vasile, Nistoreanu Gheor- 
ghe, Cristea Nicolae, Szabo Mar
tin și altele.

Colectivul sectorului II Petrila 
este al treilea colectiv care a pă
șit în 1961 înainte de vreme dintre 
sectoarele productive ale exploată
rilor din Valea Jiului.

Locuitorii din Cîmpu lui Neag 
au hotăpît să electpifice comuna

1 In anii regimului democrat popu
lar, locuitorii din comuna Cîmpu 
lui Neag au înfăptuit multe acțiuni 
demne de laudă. Numai în aceas
tă vară ei au terminat prin mun
că voluntară căminul cultural, un
de duminica echipa artistică pre
zintă spectacole. Pe țăranii munci
tori din Cîmpu lui Neag, încă de 
mult, îi frămînta gîndul electrifi
cării comunei.

Mare le-a fost bucuria cînd la 
căminul cultural au văzut un convo
cator în legătură cu electrificarea 
și sftțbilirea contribuției voluntare 
pe anul 1961 în acest scop .

In ziua de 4 decembrie, locuito
rii comunei se îndreptau cu pași 
grăbiți spre căminul cultural, locul 
unde erau anunțați că se ține adu-
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în pagina IV-a:
• Ecouri la Apelul adresat popoarelor din lumea întreagă'*
• Scrisoarea adresată de N. S. Hrușciov minerului Nikolai Mamai
• Depinde de S.U.A. dacă orașul Vientiane se va transforma sau 

nu în timpul unor lupte sîn geroase
• In Algeria armata, poliția și jandarmeria depun toate-eforturile 

pentru a înspăimînta populația băștinașă4 pag. 20 bani
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narea. După ce s-a dat citire dă
rii de seamă asupra îndeplinirii 
contribuției voluntare pe anul 1960 
s-a vorbit despre electrificarea co
munei.

Vorbitorii Glăvan loan, Bărbă- 
teanu loan, Todea Pantelimon și-au 
arătat bucuria pentru această ac
țiune și și-au luat angajamentul ca 
pe lingă suma ce le revine să dea 
în plus 50 lei și să efectueze ,cîte 
3—5 zile muncă voluntară la plan
tarea stîlpilor etc. După discuții 
s-a trecut la vot. Participanții la 
adunare au votat ca cele 154 de 
familii să plătească suma de 30.000 
lei necesară electrificării comunei.

DUMITRU CORNEA 
corespondent

Contribuția muncitorilor din depozitul 
de lemne

Brigăzile conduse de Reis losif, 
Iacob loan, Goia Andrei și Gudea 
loan au ca sarcină să încarce ma
terialul lemnos necesar minelor din 
Petrila și Aninoasa. In recenta cons - 
fătuire de producție, ele s-au anga
jat să muncească în așa fel îneît 
să aprovizioneze în bune condițiuni 
cele două mine cu materialul ne
cesar și și-au respectat cuvîntul dat. 
Obținînd depășiri de normă de 30— 
35 la sută, muncitorii auxiliari de 
la depozitul de lemne își aduc păr
ticica lor de contribuție la succe
sele minerilor aninoseni și petrileni. 

FRANCISC BARANYI 
corespondent

Vremea ploioasă nu prea e, pe 
placul muncitorilor de la depozitul 
de lemne al minei Petrila. Sub 
stropii deși, reci ai ploii, munca de 
descărcare a vagoanelor și de în
cărcare a cărucioarelor cu lemn de 
mină se desfășoară mai greu. To
tuși ei nu au dat înapoi în fața 
greutăților. Muncind cu hărnicie, 
brigada condusă de Pușcaș Emeric 
obține depășiri de normă de pînă la 
40 la sută la descărcarea vagoane
lor și stivuirea lemnului. Depășiri 
Intre 25—30 la sută obțin și brigăzi
le de descărcători conduse de Koch 
Iuliu, Buzatu loan, Stan loan și 
Kurila Emeric.

Comunista Stoica Maria lucrează la lămpăria minei Lupeni. Ea 
este una din cele mai active muncitoare din cadrul comisiei de femei 
a minei. Prin hărnicia și conștiinciozitatea care o caracterizează, to
varășa Stoica Maria se dovedește a fi o muncitoare înaintată.

lat-o în clișeul alăturat, preocupată cu aranjatul mărcilor de 
lămpărie.

----------------- O----- ---------—

Realizări din contractul colectiv al I. F. Petroșani

Asta-i doar 
începutul * 

...Neprimind nici un răspuns j 
șeful sectorului roti în jurul său ~ 
o privire întrebătoare. Cei din ca
meră, maiștri, prim-maiștri și in
gineri, tăceau îngîndurați. Ex
ploatarea unui abataj cameră, re
deschis după ani de zile, nu-i o 
treabă ușoară. De aceea și proble
ma amplasării unei brigăzi într-un 
astfel de loc de muncă, dă bătaie 
de cap. Intrerupînd liniștea care 
devenise apăsătoare tehnicianul 
Brand Bernard spuse convins.

— Sînt de părerea șefului de 
sector. Cunosc personal pe toți 
oamenii din brigada lui Rusu Va
sile. Sînt harnici, pricepuți și buni 
gospodari, așa că vor face treabă 
bună la noul lor loc de muncă.i

î 
!

Să-і repartizăm acolo cu toată în
crederea.

...Au trecut zile, săptămâni, 
i luni. Brigada condusă de Rusu 
І Vasile, deși tînără, se dovedi la 
î înălțimea sarcinii încredințate. 
I Sporind viteza de înaintare în 

Extinderea continuă a micii me-1 frontalul de cărbune, realizările au 
canizări a redus simțitor efortul fi- | să devină din ce în ce
zic al muncitorilor, a făcut să creas- ? шй bune. Nu odată. întîlnin-r 
că cu 38 la sută productivitatea * du-se cu ortacii săi din celelalte. 
muncii pe I.F. Petroșani față de ; schimburi, minerul Rusu Vasile le 
anul 1959. ,

...DE TRAI... j
în acest an, paralel cu creșterea i

productivității muncii salariul me- $
dm al muncitorilor a crescut cu 12 ? Însuflețiți de aceste cuvinte,
la suta fața de anul 1959. S-a im- | fTUntafi Onisie partenîe,
bunatățit aprovizionarea cu alimen- | Vărzaru Gheorghe, Râdăuceanu 
te a muncitorilor forestieri, s -au ț Veniamin din celelalte schimburi 
crneat 001 SpațU dA locuk\In an?1; au muncit cu și mai multa botă- 
1960, în exploatările Roșia, Răs- i fire. Intre membrii brigăzii a în- 
coala, Sohodol și în alte sectoare | ce put o adevărată întrecere реп
ам fost construite în afara contrac-., цц extragerea în plus pe schimb 
tului colectiv cabane noi cu cîte ț ц unui cîmp de cărbune, pentru 
două dormitoare fiecare. înzestra- * 
te cu 400 de paturi metalice.
...Șl SOCIAL-CULTURALE *

Contractul colectiv pe 1960 al* 
I.F. Petroșani a cuprins o serie de î 
sarcini concrete privind culturali- j 
zarea muncitorilor forestieri. Potri- » 
vit prevederilor contractului colec- ț La începutul acestei luni, cu 
tiv, au fost înființate 17 biblioteci ♦ prilejul unei consfătuiri, tehnicia- 
fixe și volante în exploatările și; nul Brand Bernard ai; ' ' . 7 
parchetele din cadrul I.F. Petro- J fufai de sector că brigada lui Ёя-
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...DE MUNCA...

în cursul acestui an comitetul 
sindicatului muncitorilor forestieri, 
împreună cu conducerea întreprin
derii forestiere Petroșani s-au pre
ocupat îndeaproape de îndeplinirea 
angajamentelor reciproce prevăzute 
în contractul colectiv. Au fost ob
ținute succese importante în îmbu
nătățirea condițiilor de muncă ale 
forestierilor prin introducerea pe 
scară cît mai largă a micii meca
nizări

în exploatările forestiere Bîrlo- 
gul, Straja, Mierleasa, Sohodol și în 
altele au fost montate 8 funiculare 
pentru transportul buștenilor, în loc 
de două prevăzute în contractul 
colectiv. Fiecare funicular instalat 
are o lungime între 800—1500 m.

în depozitul Petroșani s-a instalat 
un ferăstrău circular pentru faso
natul doagelor de butoaie^ s-au in
trodus aproape în fiecare exploatare 
forestieră din raion mai mult cu 11 
ferăstraie mecanice pentru dobo- 
rîtul copacilor față de angajamen
tul luat, s-a înființat un curs de ca ■ 
lificare pentru mecanicii de ferăs ■ 
traie, s-a introdus un atelier mobil 
pentru repararea utilajelor la ex
ploatări.
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spunea :
— Tovarăși, dacă avem în sea

mă cel mai greu abataj; nu în- t 
seamnă că în întrecere să râmi- ț 
нет ultimii. Putem fi trebuie să, ♦ 
fim printre primii.
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recuperarea de propte ți juguri. 
Muncind ritmic tînăra brigadă, 
condusă de minerul Rusu Vasile, 
a devenit din ce in ce mai cunos
cută în sectorul IV A al minei 
Lupeni. Mai mult, în întrecerea 
pe profesii ea s-a clasat în luna 
noiembrie a.c. pe locul II..

La începutul
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Muncii educative în rmdul tineretului — 
bogat, un caracter atractiv !un continui

Zilele trecute la clubul „I. C. 
Frimu" din Vulcan a avut loc ple
nara comitetului orășenesc U.T.M. 
Vulcan la care au participat comi
tetele și birourile organizațiilor 
U.T.M. din întregul oraș. Plenara a 
dezbătut activitatea desfășurată de 
comitetul orășenesc U.T.M. din Vul
can în cursul anului I960, munca 
organizațiilor U.T.M. pentru mobi
lizarea tineretului la îndeplinirea 
sarcinilor care au stat în fața uni
tăților economice din oraș în cursul 
acestui an.

Din darea de seamă prezentată 
în fața plenarei de tov. Buciu An
ton, secretarul comitetului orășenesc 
U.T.M., a reieșit că tinerii din Vul
can, mobilizați de organizațiile 
U.T.M., și-au adus din plin contri
buția la succesele obținute în spo
rirea producției, productivității 
muncii și realizarea de economii de 
colectivele exploatării, termocentra
lei, uzinei electrice, șantierului 
T.C.M.M. etc. Brigăzile de la mi
na Vulcan, de pildă, au extras de 
la începutul anului 11.000 tone de 
cărbune peste plan, tinerii orașului

au realizat aproape 900.000 lei eco
nomii, iar cele 26 brigăzi utemiste de 
muncă patriotică au efectuat peste 
43.000 ore de muncă voluntară, rea- 
lizînd o economie de peste 1.300.000

Plenara comitetului orășenesc
U.T.M. Vulcan

in 
de 
de

lei. Pentru meritele deosebite 
munca obștească, unui număr 
289 tineri li s-au inmînat insigne 
brigadier al muncii patriotice.

Un loc important în cadrul pro
blemelor analizate in plenară l-a 
ocupat munca de educare comunis - 
tă desfășurată de organizațiile 
U I M. în rîndul tinerilor.

Apreciind activitatea de pînă a- 
cum, plenara a scos în evidență o 
serie de rezultate pozitive obținute 
de organizațiile U.T.M. în educarea 
tineretului. îndrumate de organiza
țiile de partid, organizațiile U.T.M- 
s-au preocupat cu mai multă răs
pundere de ridicarea nivelului po 
litic-ideologic și cultural al tinere
tului. Invățămîntul politic și de or-

ganizație cuprinde în anul școlar 
I960—1961 peste 1000 de tineri 
cursanți. Față de anul trecut a 
crescut de cinci ori numărul tineri
lor xare urmează cursul seral al în
vățământului mediu. Merită a fi e- 
vidențiată organizația U.T.M. de ia 
termocentrala Paroșeni care, în co
laborare cu organizația sindicală și 
conducerea uzinei, acordă o atenție 
deosebită sprijinirii tinerilor elevi 
muncitori. In această întreprindere

I. DUBEK
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Buna deservire a oamenilor 
muncii este strîns legată de ni 
vebul pregătirii profesionale a 
lucrătorilor din comerț. In vede
rea ridicării calificării profesio
nale a lucrătorilor comerciali, 
conducerea O.C.L. Alimentara a 
organizat un curs de calificare 
După cum se poate vedea și din 
clișeu, cursanții dau dovadă de 
multă sîrguință.
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cu aproape 2000 de volume. > Bi- i înainte de termen planul anual- * 
bliotecile de la exploatările Cibanu, ? de producție și a dat primele 300 
Arcanul, Voevodul, Intre Jiuri și : tone de cărbune cocsificabil în 
altele sînt frecventate aproape în $ contul lunii ianuarie din anul 
fiecare seară de numeroși munci-1 viitor. ’

In lupta pentru realizarea de pe 
acum a unor indici prevâzuți

tori. în cele 11 luni care s-au scurs ♦
din anul acesta, numărul cabanelor ? ,, ___ ____ L.___
înzestrate cu aparate noi de radio ț țentru anul viitor, realizările bri- 
a crescut cu 5 față de angajamentul ■ s^zii lui Rusu Vasile de la secta- 
prevăzut în contractul colectiv. i, ruț /у A al minei Lupeni par a

Comitetul sindicatului a trimis în j spune : ăsta-i doar începutul ( 
cursul acestui an la case de odihnă f michifodpi
și sanatorii balneare 149 de sala ~ * 
riați.

(Continuare în pag. 3-a)



TE HMClt MtMERE
La schimbul de experiență, la ni

vel republican în domeniul genera
lizării inovațiilor miniere care a 
avut loc la Petroșani în octombrie, 
a-a bucurat de un interes deosebit 
inovația prezentată de către cabine
tul tehnic al Trustului minier Ba- 
natul-Anina privind fabricarea be
tonitelor de mină din ciment, zgu
ră de furnale și cenușă de termo
centrală. Articolul, de față, trimis 
redacției de către 
conducerea Trustu
lui minier Banatul- 
Anina prezintă în
cercările și conclu
ziile la care au a- 
juns minerii din 
șoara în problema folosirii cenușii 
de termocentrală la fabricarea 
tonicelor de mină

Ne scriu minerii 
de la Anina

regiunea Timi

be-

*
Susținerea 

prefabricate 
zi ce trece 
larg. Inovatorii de la Anina s-au 
străduit și au găsit soluții practice 
pentru reducerea continuă a pre
țului de cost al betonitelor; Obiec
tul inovației pe care o prezentăm 
minerilor din Valea Jiului și din 
celelalte bazine carbonifere ale 
țării, îl constituie înlocuirea nisi
pului de riu spălat cu cenușă de 
termocentrală. La Anina, pentru 
confecționarea bolțarilor, se folo
sesc : zgura de furnal concasată și 
spălată cu granulație de 7—15 mm. 
și 15—30 mm. și nisip de riu cu 
granulație de 0,2—7 mm. Pentru a 
înlătura unele inconveniente s-a 
trecut la adăugarea suplimentară a 
unei cantități de cenușă de termo
centrală. Dozajul s-a modificat

lucrărilor miniere 
din beton capătă 
un caracter tot

cu
pe 

mai

La un m.c. beton se folosea îna
inte : zgură 1070 kg., nisip 700 kg., 
ciment 450 kg., apă 180 1. Acum se 
utilizează următoarea rețetă : zgu
ră de furnal grosieră 1070 kg.; 
zgură cu granulație 0—7 mm. 200 
kg.; cenușă de termocentrală 260 
kg.; ciment 450 kg. și apă 180 1 
Greutate* dozajului a scăzut cu 240 
kg7m.c. beton, prin greutatea spe
cifică mai mică a cenușii față de 

nisip. Betonul ast
fel preparat are 
o luarabilitate bu
nă, o rezistență de 
rupere la compre
siune după 32 zile

de 296,5—338,1 kg./cm. p., iar la 
unele cuburi de probă după 29 
zile de 382,2 kg./cm. p. în baza a- 
cestor rezultate confirmate de la
boratoarele Institutului de cercetări 
în construcții de la Timișoara, be
tonul cu adaus de cenușă se înca
drează în limitele admise pentru cel 
fabricat cu nisip de riu spălat. Pen
tru Trustul minier Banatul econo
mia anuală care rezultă în urma 
folosirii la betonite a cenușii de 
termocentrală, la nivelul realizări
lor din 1959, se ridică la 75.435 
lei, pe lîngă descongestionarea de
pozitului de cenușă al termocen
tralei.

Considerăm ca o deosebită cins
te pentru minerii de la Anina să 
afle că tovarășii 
Jiului și 
fere vor 
adaptată bineînțeles la condițiile 
specifice 
astfel economii însemnate.

Noroc bun!
FLOCA IOSIF, tehnician, 

GROPȘAN ION, BUȘA ION 
Trustul minier Banatul-Anina

lor din Valea 
din alte bazine carboni- 
folosi experiența noastră,

locale, pentru a obține

------------ o------------
Locomotive de mină acționate 

cu energie electrică de înaltă frecvență 
Locomotivele electrice de mina 

ftM contact se bazează pe trans
miterea inductivă a energiei elec
trice de la o rețea de înaltă frec
vență (2560—3500 Hz-1). Rețeaua 
este alcătuită din două cabluri izo
late, suspendate în galeria de trans
porți în tare se menține în mod 
automat curentul de intensitate 
constantă. Acest curent creează prin 
inducție în energo-receptond mon-

I
de la

Adîncirea 
puțului central 

la Aninoasa
Un colectiv de inovatori

" mina Aninoasa a propus cabinetu-
• lui tehnic o interesantă inovație
♦ privind lucrările de adîncire a
• puțului central al minei, fără în 
ț treruperea transportului de căr- 
J bune pe puț. Pentru a asigura un 
J pod de protecție, colectivul a
* propus închiderea secțiunii puțu-
* lui sub orizontul VIII prin două

irinduri de dulapi din lemn ecari- 
, sat și o pernă amortizoare de ru- 
♦ meguș înaltă de 4 metri. Deasu- 
* pra acestui pod s a propus un al 

* doilea planșeu din beton armat. 
J Inovația prevede de asemenea lăr- 
J girea profilului la galeria de la 
♦ orizontul VIII, pentru a permite 
r montarea instalațiilor de adîncire 
* și evacuare a sterilului. Metoda 
» propriu-zisă de săpare constă din 
• baterea de sus în jos a unui cn- 
♦ borî.ș amplasat în profilul puțu- 
I lui și îna’ntat cu 8 m. coborîș din 
ț care să se înceapă săparea puțului.

î ■ *

t Mari cantități de utilaje 
î și piese de schimb 
ț ... .................. ..........
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î Muncitorii de la U.B.U.M.P * 
І au executat și livrat în ultimele t 
J două luni exploatărilor miniere uti- î
* laje și armături de mină în va- f
* loare de peste 2.600.000 lei. Prin- J 
ț tre acestea se numără un culbutor J
* pentru mina Petrila, mecanismul J 
j de acționare a funicularului 4—5 , 
j de la mina Lupeni, 100 bucăți I 
ț vagonete pentru mina Lonea, • 
f precum și 844 stâlpi de abataj, • 
1515 armături Т.Н. și 134 tone ar- ♦
* mături din șină degradată de ca- • 
J le ferată. în aceeași perioadă uzi- ♦
* na a livrat piese de schimb în va- • 
ț loare de cca. 2.400.000 lei. In • 
! primele 6 zile din luna decern- J 
ț brie au mai fost livrate 42 tone *

І* de armături de șină, 174 bucăți • 
stîlpi de abataj și o linie comple- • 

t tă de brichetaj pentru preparația j 
♦ Petrila în valoare de aproape * 
‘ 250.000 lei.

★

tat pe locomotivă curent alterna
tiv de aceeași frecvență care, tre- 
cîtid prin redresori cu semi conduc
tori, alimentează motoarele locomo
tivelor. Caracteristicile de tracțiune 
ale locomotivelor fără contact sînt 
neț superioare celor ale locomoti
velor cu acumulatori. Acest tip de 
locomotivă se poate executa fi în 
construcție antigrizutoasă.

Ргсесврдгі ale Inovatorilor de
In 10 luni diu acest an colectivul minei Vulcan a obținut economii 

In valoare de circa 693.000 lei față de angajamentul anual de 650.000 
lei. Inovatorii minei au contribuit din plin la acest important succes. 
Cele 15 inovații și raționalizări acceptate și aplicate aduc anual eco
nomii de circa 385.000 lei.

Caracteristic în munca inovatorilor de la mina Vulcan este pre
ocuparea lor perseverentă pentru rezolvarea problemelor miniere (îm
bunătățirea metodelor de abataj, mecanizarea încărcării, reducerea 
consumurilor specifice de materiale). Se află de pildă în studiu două 
proiecte de mașini de încărcat cărbune, unii mineri șefi de brigăzi cum 
sînt tov. Păcuraru Traian, Nicoară loan au venit cu interesante ino
vații privind exploatarea mai economică a cărbunelui etc.

Mai jos publicăm cîteva informații despre inovațiile propuse la 
mina Vulcan, trimise redacției de tov. ing. CHIȚIBA IOAN, șeful ca
binetului tehnic.

to тім Wlcan
Sistem îmbunătățit 

de armare în abataje 
cameră

Abatajul cameră din stratul 3 
in zona sectorului II al minei, con
sumă mult lemn pentru susținere 
în partea camerelor dinspre pere-

„Metode 
de exploatare 
a cărbunelui 
folosite în bazinul Kuznețk”

T. F. Gorbacev
bări puse pe marginea prelegerii 
sale, acad. T. F. Gorbacev a pre
zentat unii indici tehnico-economici 
obținuți în bazinul Kuznețk : con
sumurile de lemn și energie elec
trică au fost reduse pe seama me
canizării complexe a lucrărilor de 
abataj, iar productivitatea sporită. 
El a subliniat de asemenea că prin 
utilizarea mecanismelor, în bazinul 
Kuznețk viteza de avansare la lu
crările în steril este în medie de 
70—80 m/lună, in abatajele

prim
ai Comi- 

raional de 
tov. ing. 

Victor,

Acad. T.F. Gorbacev în timpul prelegerii sale. 
frontale de peste 30 m./lună.

In încheierea prelegerii sale 
acad. T.F. Gorbacev a ținut să-și 
exprime satisfacția pentru prilejul 
avut de a vizita locurile de muncă 
ale minerilor din Valea Jiului. „Am 
văzut multe mine dintr-o seamă de 
țări, a spus el, dar țin să remarc 
faptul că aici, în Valea. Jiului, mi
nerii a.u rezolvat o seamă de pro
bleme tehnice grele, care în alte 
părți nu și-au găsit soluționare*1.

întâlnirea academicianului sovie
tic cu cadrele tehnice din Valea 
Jiului a decurs într-o atmosferă de 
prietenie, cordială.

Prelegerea acad.
La invitația Institutului de mine 

din Petroșani a sosit de curind în 
Valea Jiului academicianul sovietic 
prof. dr. T. F. Gorbacev. Oaspe
tele a vizitat mai multe exploatări 
miniere din Valea Jiului precum și 
Institutul de mine. Duminică dimi
neața, în sala clubului C.C.V.J. din 
Petroșani în fața unui numeros pu
blic format din ingineri, tehnicieni, 
studenți, elevi al școlii de maiștri, 
academicianul Gorbacev a ținut 
prelegerea • „Metode de exploatare 
a cărbunelui în ba
zinul Kuznețk din 
U.R.S.S.". La pre 
legere au asistat de 
asemenea tov. La.- 
zăr David, 
secretar 
tetului 
partid,
Ghioancă
secretar al Comi
tetului raional de 
partid, precum ți 
tov. ing. Kovacs 
Ștefan, rectorul Ins
titutului de mine.

Acad. T. F. Gorbacev a prezen
tat cele mai moderne metode de 
exploatare folosite sau în curs de 
experimentare în Kuznețk subli
niind eforturile oamenilor de știin
ță sovietici pentru ușurarea muncii 
minerilor, pentru creșterea produc
tivității muncii. Printre aceste me
tode, un interes deosebit a stîrnit 
metoda de susținere și tăiere Kuz
bas, metodă care permite obține
rea unei productivități înalte. Au 
fost prezentate de asemenea și alte 
metode de exploatare pentru stra- 
tele groase și medii.

Răspunzînd la numeroasele intre-
----------------- O

Mecanizarea complexă a extragerii cărbanehii
Constructorii de mașini miniere din U.R.S.S. au creat, în scopul 

asigurării mecanizării complexe a lucrărilor de abataj, complexul M9 
care este compus din o combină UKT-2, un transportor șerpuitor cu 
raclele KS-15, susținerea metalică M-9 și dispozitivul M-10 pentru 
mutarea transportorului și susținerii metalice. Abatajul frontal în care 
au fost executate experimentările avea o lungime de 130 m., iar orga
nizarea lucrărilor s-a făcut după graficul ciclic cu două schimburi de 
tăiere. Comparand rezultatele obținute cu acest complex față de cele 
dintr-un abataj cu susținere metalică obișnuită, se constată o creștere a 
productivității muncii cu 26 la sută, iar â producției cu 31 la sută.

aceste neajunsuri, brigadierul Pă- 
curaru Traian de la un abataj ca
meră din sectorul II a venit cu 
o propunere de schimbare a mo
dului de armare.

El a propus ca apre cărbune. 
grinda jugului existent să fie pusă

Aparat pentru recondiționat armături metalice
In primele 10 luni din acest an, 

la mina Vulcan au fost susținuți 
cu armături metalice, în cea mai 
mare pane de tipul Т.Н., circa 
3000 m. de galerie. In unele zone 
ale minei se manifestă presiuni 
mari așa îneît armăturile montate 
au prezentat după un timp de ser
viciu deformații care le fac nefo
losibile la o nouă repriză de arma
re. Aceasta se Intîmplă frecvent mai 
ales la preabatajele din stratul 3. 
Avind în vedere că o armătură 

■ metalică T.H. costă aproximativ de 
10 ori mai mult decît una de lemn 
|i că ea trebuie recuperată și folo
sit* In cîteva reprize de armare, 
rec ac I profilului la cete d«gi*-

date este o problemă importanta 
pentru mină. Inovatorii minei au 
studiat posibilitatea rectificării ar
măturilor degradate și au găsit so
luția. Din piese recondiționate și 
din material recuperat ei au cons
truit o mașină de Îndoit profile 
care se poate adapta și pentru ar
măturile Т.Н. Pe platforma mașinii 
se fixează segmenți clopot în care 
intră perfect profilul deformat T. 
H. Acesta este apoi presat de seg- 
menți pînă ce revine la profilul 
inițial printr-un dispozitiv cu miș
care rectiline. Folosind această 
mașină la recondiționarea armătu
rilor Т.Н. deformate se obțin eco-
ШЖІІІ ODUUL

Dispozitiv de ungere 
automată a uneltelor 

pneumatice
După concepția tov. Csato Ște

fan s-a executat la mină un lot de 
dispozitive care permit ungerea au
tomată în timpul funcționării a u- 
neltelor pneumatice. Lotul de dis
pozitive a fost dat spre experi
mentare la cîteva locuri de mun
că. Dispozitivul conceput de tov. 
Csato Ștefan se compune dintr-o 
carcasă cu diametrul exterior de 
57 mm. și lungimea de 170 mm. La 
cele două capete, dispozitivul este 
prevăzut cu manșoane de cuplare 
la conducta de cauciuc pentru aer 
comprimat și, respectiv, la perfora
torul sau ciocanul de abataj. Re
zervorul cuprins în dispozitiv are 
capacitatea de 0,200 1. ulei. La 
partea unde se cuplează cu perfo
ratorul se află un injector cu duza 
de 0,3 mm. diametru în legătură 
directă cu conducta de aer compri
mat. Prin vacuumul creat de aerul 
comprimat, uleiul este absorbit și 
trece sub formă de emulsie cu ae
rul în corpul uneltei pneumatice 
asigurind o ungere perfectă și ra
pidă.

la înălțimea de 
rupere a stâlpilor 
și să fie susținu
tă cu doi stîlpi 
scurți (sub 2 m. 
lungime) contu- 
rînd astfel o ar
mare semipoligo- 
nală (veri figu
ra). Se creează în 
acest mod o su
prafață mai bună 
pentru preluarea 
presiunii blocuri
lor de cărbune 
dislocate.

Experimentată 
mai întîi la aba

tajul brigăzii lui Păcuraru Traian, 
metoda a dat rezultate bune. Acum 
ea se aplică și la alte abataje. 
Avantajele constau întrro siguran
ță mai mare a susținerii și în eco
nomisirea unei însemnate cantități 
de lemn de mină.

tele de cărbune. în mod frecvent, 
minerii foloseau aici doi stîlpi mij
locași și un rind de juguri spre 
cărbune. Totuși, din cauza presiunii 
care se manifestă, armarea aceas
ta nu a rezistat, se desprindeau 
blocuri de cărbune. Pentru a evita
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Scrisoare către redacție

Gratis, pe bon, de Ia magazia 
mmei

La un control făcut asupra dife
ritelor materiale ridicate pe bonuri 
de către sectoare de la magazia 
minei Petrila au fost găsite cîteva 
bonuri de ulei 312 și 412 ale sec
torului V rambleu. Aceste bonuri 
emise de sectorul de rambleu au 
stîrnit nedumerire. Uleiul de mar
ca amintită este un ulei special 
care se folosește la ungerea com- 
presoarelor, iar după cum bine se 
știe, sectorul de rambleu nu are 
compresoare. La ce a trebuit a- 
tuna sectorului de rambleu 80 kg. 
ulei de compresor l

Răspunsul la această întrebare a 
fost găsit într-o .însușire mult pre
țuită de unii a acestui ulei de com
presor : anume că poate fi folosit 
ca ulei pentru motocicletă. Iar cel 
care nu numai că a descoperit, dar 
a și folosit această proprietate a 
uleiului de compresor este tov. ing. 
Stoicescu loan. Fiind un pasionat 
al motocicletei, el a devenit și un 
pasionat al uleiului care, după des
coperirea dînsului, poate fi obținut 
nu numai de la unitățile Compe- 
trol, contra cost, ci gratis, pe bon, 
de la magazia minei

Această faptă a inginerului Stoi- 
cescu e în totală contradicție cu e- 
forturilc muncitorilor, minerilor și 
tehnicienilor Petrilei care luptă cu 
t'.t sufletul pentru a răspunde 
chemării partidului privind realiza
rea de economii la prețul de cost. 
Amintim că mecanicii de compre
soare au căutat și caută felurite 
procedee pentru recuperarea uleiu
lui de compresor, pentru recondi- 
ționarea lui. Cît de intens se mun
cește pentru economisirea lemnului 
de mină, a capselor, a explozivi
lor, căci o economie oricît de mi
că, e o contribuție la reducerea pre
țului de cost al cărbunelui! Oare

*
tov. ing. Stoicescu nu vede această 
luptă care se desfășoară sub o- 
chii lui ?

Desigur, cazul a fost raportat 
tov. Миги Emil, inginerul șef al 
minei, cerîndu-se să se ia măsuri. 
Dar care credeți ca a fost răs
punsul ?

— Nu se pot lua măsuri împo
triva inginerului Stoicescu, a spus 
tov. ing. Миги, deoarece valoarea 
celor 80 kg. de ulei nu depășește 
300 de lei. Dacă trece de 300 lei, 
putem lua măsuri de sancționare....

Răspunsul tov. ing. Миги a pro
dus aceeași impresie ca și fapta 
tov. ing. Stoicescu. După părerea 
dînsului, nu se p jt lua măsuri îm
potriva acelora care sustrag mate
riale în valoare mai mică de 300 
lei. Cu alte cuvinte, poți să iei de 
la magazie се-ți place, dar să nu 
depășească valoarea de 299 lei, 
căci, după părerea tov. ing. Миги, 
inginerul șef al minei noastre, nu 
ai de tras nici o consecință.

Nu putem fi de acord cu o ase
menea părere. Tovarășul Миги a 
trecut cu vederea această faptă a 
inginerului Stoicescu, din motive 
de prietenie. Din aceleași motive 
inginerului Stoicescu i se trece cu 
vederea și faptul că пи-și face con 
știincios datoria, că se poartă urît 
cu oamenii. Aceasta este o atitu
dine neprincipială, dăunătoare, ca
re trebuie combătută cu toată tă
ria.

LENINIST

obiectiv

pe șan- 
de căr-

--

Ș1LLER GRlGORE 
tehnician, mina Petrila

Nu explicații
sînt zilele cînd coloniaRare

muncitorească Sohodol are energie 
electrică în tot cursul zilei. Este 
paradoxal — dar asta-i realitatea 

' — că alături de uzina care produce 
miliarde de kWh — Paroșeni — 
salariații uzinei stau foarte des pe 
întuneric în colonia lor.

întorși de la muncă, salariații 
uzinei vor să folosească timpul li
ber în mod civilizat, să citească o 
carte, să se ocupe de educarea co
piilor lor, sau să se pregătească pen
tru următoarea zi de muncă. Dar, 
întreruperea repetată a curentului, 
le zădărnicește activitatea. Elevii 
școlii serale din Paroșeni își în
trerup cursurile, salariafii își aprind 
„luminările" sau lămpile de petrol, 
gîndindu-se în același timp la lipsa 
de răspundere de care dă dovadă 
sectorul l.C.O. Vulcan.

Criticat în conferința orășeneas
că de partid, sectorul l.C.O. Vul
can s-a angajat să-și îmbunătățeas
că activitatea, dar rezultatele în- 
tîrzie să se arate.

OfERTE PE SERVICIU
Exploatarea minieră Anmoasa

Organizează între 1—14 ianuarie 1961, la școala de califi
care, concursuri pentru ocuparea posturilor 
la data de 1 ianuarie 1961.

'— posturi de maiștri mineri
— posturi de maiștri electromecanici
— post de tehnician
La concurs se pot prezenta persoane 

legală de maiștri sau școli echivalate cu 
Invățămîntului și Culturii sau

acte din care să rezulte că la 1 iulie 
vechime în funcția de, maistru.

Informații suplimentare la serviciul muncă și salarii, telefon 
12 — mina Aninoasa.

Cererile se vor depune la secretariatul exploatării pînă la data 
de 1 ianuarie 1961.

Candidații vor depune la serviciul personal și învățămînt. al 
unității pînă la data de 1 ianuarie 1961 următoarele acte :

— Autobiografie
— Diplomă sau certificat de studii
— Actul de vechime în funcția de maistru
— Certificatul de naștere tip R.P.R.

declarate vacante de

I

care posedă diploma 
aceasta de Ministerul

1956 au avut 12 ani

Pe șantierul viitorului 
industrial

Tinerii constructori de 
tierul viitoarei preparații
bune din Vulcan contribuie la reali
zările colectivului de aici. Deși în 
ultimul timp vremea s-a înrăutățit 
tinerii șantierului, mobilizați, de 
organizația U.T.M., întreprind nu
meroase acțiuni de muncă patrio
tică.

La ultima acțiune ei au ajutat 
la amenajarea terenului pentru vii
toarele construcții. Peste 60 de 
tineri au lucrat la trasportarea ba
lastului și a pietrei, la săpături de 
fundații, efectuînd 240 ore muncă 
voluntară.

In fruntea acestei acțiuni s-au 
situat tinerii Stanciu loan, Bușeam 
Petru, Văduva Constantin și alții.

*

1. С. K. A. Filiala Petroșani 
HHGHJEAZAs 

șef depozit la depozitul alimente Luperti
— voiajor comercial la Lupeni,
— șef de secție depozite Petroșani.

Cei interesați se vor adresa pentru lămuriri la con
ducerea filialei din sir. Gh. Gheorghiu-Dej nr. 102 
Petroșani

ci... lumină
Rețeaua pentru iluminatul șo

selei de la termocentrală la colo
nia muncitorească Sohodol a fost 
făcută prin muncă patriotică de ’ 
către salariații termocentralei apot' 
ea a fost predată sectarului l.C.O. 
Vulcan căruia i-a revenit sarcina 
de a pune, numai becurile. Dar 
nici acest lucru nu a fost realizat 
de atîta timp.

Tovarășul Ciornei, șeful secto-' 
rului l.C.O. Vulcan dă tot felul de' 
explicații ori de cîte ori este între
bat despre această situație dar nu
ia nici o măsură concretă.

Muncitorii termocentralei, care 
circulă pe șoseaua de la uzină la 
colonie, pe întuneric, salariații uzi
nei și familiile lor, care locuiesc 
în colonie și stau de multe ori pe 
întuneric, precum și elevii seraliști 
de la școala din Paroșeni care de 
multe ori sînt nevoiți să-și între
rupă cursurile, n-au nevoie de ex
plicații. Ei au nevoie de lumină.

DUMITRU GHIOANCĂ 
tehnician — termocentrala Paroșeni

Exemplu în muutâ
Membrii de partid Bodor Eme

tic și Florea Vasile din sectorul 
VI al minei Aninoasa, lucrează la 
întreținerea puțurilor de extracție. 
De munca lor depinde siguranța 
transportului de personal, asigu
rarea la timp a materialului lem 
noi pentru armare, precum și scoa
terea la lumina zilei a cantităților 
sporite de cărbune pe cate harni
cii mineri aninoseni le extrag din 
adîncul abatajelor. Prin munca lor 
conștientă ei au reușit să elimine 
aproape complet avariile la puțuri. 
Exemplu demn de urmat este și 
tovarășul Sabin Constantin care, 
muncind la repararea vagonetelor 
de mină, dă lucru mult și de bună 
calitate.

Muncii educative în rîndul tineretului
un conținut bogat, un caracter atractiv !

(Urmare din pag. ba)

mei un tînăr nu a rămas în afara 
vreunei forme de învățămînt.

Bune rezultate au fost obținute 
în ultimul timp și în privința or
ganizării timpului liber al tinerilor. 
In cursul acestui an joile de tine
ret au fost organizate săptămînai. 
In cadrul lor au fost organizate con
ferințe cu caracter politic-educativ 
ca de pildă despre înalta cinste 
pentru un utemist de a deveni can
didat de partid, despte prietenie și 
dragoste etc. Tot în cadrul joilor 
de tineret s-au ținut numeroase re
cenzii. A crescut în ultimul timp 
numărul tinerilor care participă la 
activitatea cultural-artistică din ca
drul clubului muncitoresc. ,

Dar rezultatele obținute în mun* 
ca educativă desfășurată în rîndul 
tinerilor din Vulcan nu pot mul
țumi încă organizațiile U.T.M., a- 
ceste rezultate nu sînt încă la ni
velul cerințelor, au arătat în plena
ră mai mulți vorbitori. în între* 
prinderile orașului, au arătat par- 
ticipanții la discuții, mai sînt tineri 
care nu-și îndeplinesc obligațiile

care le revin în procesul de pro
ducție, iar în societate nu au o 
comportare demnă. Drept exemple 
de indisciplină au fost dați tinerii 
Pădureanu loan, Botoș loan care 
vin în căminele de tineret unde lo
cuiesc în stare de ebrietate, pro
voacă scandaluri și bătăi, Găitan 
loan care își petrece timpul liber 
la jocuri de noroc, Baițura care vi
ne la joile de tineret într-o ținută 
indecentă. Mai mulți participant la 
discuții printre care tov. Ghetroiu 
Aurel, Pop Ida, Banea Constantin, 
Ancuța loan și alții au arătat că 
lacunele existente în comportarea u- 
nor tineri se datorcsc faptului că 
comitetul orășenesc U.T.M. cît și 
organizațiile de bază nu au im
primat întotdeauna muncii educati
ve un conținut bogat, un caracter 
atractiv, nu au folosit toate formele 
muncii educative și nu au urmărit 
eticiența muncii politice în rîndul 
tinerilor.

Joile de tineret, de pildă, din 
cauza că nu sînt temeinic pregătite 
nu au un bogat conținut politico - 
educativ, un caracter atractiv. De 
multe ori, a arătat tov. Ancuța Iosif

conferințele din cadrul joilor de ti
neret sînt ținute de oameni nepre
gătiți, din care cauză ele nu tre
zesc interesul tinerilor. De aseme
nea, comitetul orășenesc U.T.M. și 
cel de la mină nu au avut o preo
cupate suficientă pentru ca aceste 
întruniri- să devină locuri unde ti
nerii să-și petreacă timpul în mod 
plăcut. Unii tineri nu au o ținută 
decentă, alții nu se comportă cu
viincios cu fetele. Sînt și fete care își 
dau aere de „prințese mofturoase". 
Pentru a imprima un conținut bogat 
și un caracter atractiv joilor de ti
neret, noul comitet orășenesc 
U.T.M. va trebui să se preocupe 
ca în cadrul acestor zile să se țină 
mai multe conferințe educative cu 
exemple din viața tinerilor din oraș, 
să se organizeze jocuri distractive, 
concursuri ghicitoare etc.

A fost criticat și faptul că în că
minele de tineret, munca educativă 
a fost neglijată în mod nepermis. 
Actele de indisciplină săvîrșite de 
unii căminiști, au rămas să fie so
luționate doar pe linie administra
tivă de către comitetul de cămin.

O bogată activitate educativă în

T.P.E.D.M.N, întreprinderea de explorări
cu sediul în Lupeni strada Avram lancu nr. 1

ANGAJEAZĂ IMEDIAT:
— Șoferi auto,
— Șoferi rutieriști,
— Motoriști,
— Sondori șefi echipă calificați
— Maiștri mineri pentru sectorul Vezw 

roHi-Tîrgu /Jiu,
— Meistri sondori.
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rîndul tinerilor s-ax fi putut desfă
șura cu ajutorul literaturii. Folosirea 
acestui mijlpc educativ, organiza
rea concursului ..Iubiți cartea- au 
tost neglijate. Astfel în orașul Vul
can abia 80 de tineri au obtinut în 
acest an insigna „Prieten al cărții". 
A fost neglijată munca cu cartea 
mai ales de către comitetele U.T.M. 
de la mina Vulcan, termocentrala 
Paroșeni, unde nici un tînăr, nu a 
devenit purtător al insignei „Prie
ten al cărții". Reorganizarea comi
siei concursului „Iubiți cartea", a- 
tragerea masei largi de tineri la ci
tirea literaturii trebuie să consti
tuie o sarcină principală pentru or
ganizațiile U.T.M. Plenara a cerut 
comitetului orășenesc U.T.M. ca 
pentru o mai bună organizate a 
timpului liber âl tinerilor să se 
acorde o atenție deosebită atragerii 
acestora la activitatea formațiilor 
artistice, să existe mai multă pre
ocupare pentru educarea ateistă a 
tineretului.

Comitetul orășenesc U.T.M. Vul
can va reuși să imprime un con
ținut bogat, un caracter atractiv 
muncii educative în rîndul tinerilor 
îndrumînd îndeaproape organiza
țiile de bază, cercurile politice 
U.T.M., acordînd acestei munci 
mult mai multă atenție decît pînă 
acwn.
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Teatrul de stat 
„Valea Jiului” 
prezintă în premieră 

sîmbătă 17 și duminică 18 
decembrie 1960, orele f19,30

[I
comedie în 3 acte de Valen

tina Levidova
Regia artistică : Ariana 

Kunnet
Scenografia : Olga Lupa* 

Scorțeanu

ANUNȚ 
întreprinderea Comunală 

. Orășenească Petroșani tele
fon 541, 544 și 335, execută 
pentru sectorul socialist și 
particular lucrări noi și de 
reparații la instalațiile inte
rioare de apă, canal și elec
tricitate, în toate localitățile 
din Valea Jiului.

Lucrările mai sus indicate 
pentru particulari se vor pu
tea executa șl cu plata în 
rate lunare.

CINEMATOGRAFE

j

i
PETROȘANI — 7 Noiembrie : 

Cad frunzele ; AL. SAHIA : Pă
sările cerului ; PETRILA : Doi 
băieți din sat ; ANINOASA : 
Pudriera vorbitoare ; VULCAN : 
Scrioja ; LUPENI : Am fost sate
litul Soarelui ; URICANI: Săbie 
și zar.
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Ecouri la Apelai
Fericirea oamenilor — 

grijă primordială
BUDAPESTA 13 (Agerpres)
In articolul său de fond; ziarul 

„Hetfoi Hirek"- scris că importan
ța istorico-mondială a Apelului a* 
dresat popoarelor din lumea în
treagă constă în aceea că logica lui 
de fier, puternica lui forță de con
vingere mobilizează sute de milioa
ne de oameni la lupta pentru pace.

Apelul constituie un program 
pentru toți oamenii cinstiți, cu ju
decată sănătoasă. Asigurarea pă
cii, a condițiilor de muncă și de 
trai fericit pentru oameni — a- 
ccasta este grija de care este pă
truns Apelul de la Moscova adre
sat popoarelor din lumea întreagă 
și adoptat de reprezentanții partide - 
lor comuniste și muncitorești de pe 
cele cinci continente ale lumii.

Pacea — dorința 
fierbinte a comuniștilor

ATENA 13 (Agerpres) - TASS 
transmite :

Presa din Grecia continuă să a- 
corde multă atenție materialelor

Depinde de S. U. A, dacă orașul 
Vientiane se va transforma sau nu 
în cîmpul unor lupte sîngeroase

VIENTIANE 13 (Agerpres)
Diipă cum anunță corespondentul 

Agenției United Press Internatio
nal, ministrul Informațiilor al Lao- 
sului, Quipim Folsena, care a pre
luat puterea după plecarea lui Su- 
vanna Fumma în Cambodgia, a de
clarat ziariștilor străini că „depin
de numai de Statele Unite ca o- 
orașul Vientiane să se transforme 
sau nu în cîmpul unor lupte sîn- 
geroaseX.

Reglementarea actualei crize, a 
sublinat Folsema, depinde de Sta
tele Unite. Dacă criza nu va fi 
reglementată vom lupta cu toții și 
ne vom jertfi viața, iar Statele U- 
nite vor fi cele care vor răspunde 
pentru toate acestea.

★

HANOI 13 (Agerpres)
După cum a anunțat marți dimi

neața postul de radio „Vocea Pa- 
tet-Lao", prințul Sufanuvong, liderul 
Partidului Neo Lao Haksat, a adre
sat prințului Suvanna Fumma, pri
mul ministru al Laosului, o tele
gramă prin care își exprimă spri
jinul față de guvernul condus de 
acesta din urmă.

In , telegrama prințului Sufanu-

Is Algeria ma. golitia ;i іаоНиіа lepao îoaie 
Miile ревіги а Wirtia populația щвда
PARIS 13 (Agerpres)
La Alger se aduc noi întăriri 

de trupe și poliție din alte regiuni 
ți din Franța. Potrivit datelor ci
tate de ziarul „Le Monde" care se 
refțră la „o sursă oficioasă'-, la Al
ger au sosit opt regimente de pa- 
rașutiști. „Numeroase întăriri, ara
tă ziarul „France Soir"; sînt trans
portate din metropolă în Algeria".

După cum reiese din relatări
le agenției France Presse, armata, 
poliția, jandarmeria depun toate 
eforturile pentru a înspăimînta po
pulația băștinașă și a pune capăt 
demonstrațiilor algerienilor. Sub 
acest raport este semnificativ ur
mătorul „amănunt" dinte-o telegra
mă a agenției : soldații au împuș
cat la 12 decembrie un patriot al- 
gerian care încerca să arboreze un 
steag al Frontului de eliberare na
țională din Algeria. După aceea, 
soldați: au înfășurat cadavrul în 
acest steag și pe platforma unui 
camion l-au purtat prin cartierul 
arab al orașului pentru a „intimi
da" pe locuitori. In Algeria nu 
contenesc manifestațiile antiguver
namentale ale . ultracolonialiștilor

adresat popoarelor din lumea întreagă
Consfătuirii reprezentanților parti
delor comuniste și muncitorești.

Gomentînd Apelul Consfătuirii 
adresat popoarelor din lumea în
treagă, majoritatea comentatorilor 
subliniază dorința fierbinte a par
tidelor comuniste și muncitorești, 
a țărilor socialiste de a obține pa
cea spre binele întregii omeniri. 
Ziarul burghez ;,Nea“ subliniază că 
apelul la coexistență pașnică adre
sat de Consfătuire găsește un pro
fund ecou în întreaga lume. Zia
rul subliniază acel pasaj din apel 
în care se arată că pericolul unui 
război este generat de țările im
perialiste în frunte cu S.U.A.

Ziarul Ethnos" arată că pacea 
și coexistența pașnică aînt principa
lele lozinci ale Consfătuirii.

Ziarul „Avghi" scrie că docu
mentele Consfătuirii arată popoare
lor lumii calea luptei pentru pace. 
„Optimismul, umanismul și spiri
tul viu revoluționar trec ca un fir 
roșu" prin doqumentelq Consfă
tuirii „care confirmă și dezvoltă" 

vong se spune că după ce a aflat' 
că Suvanna Fumma și un număr 
de miniștri ai guvernului au pără
sit Vientiane, plecînd la Fnom 
Penh din cauza situației încordate 
create în capitală și în țară de clica 
lui Fummi Nosavan — lacheu al im
perialismului american^ Partidul 
Neo Lao Haksat consideră necesar 
să declare încă o dată că el, ca și 
poporul laoțian în ansamblul său, , 
sprijină guvernul condus de Su-« 
vanna Fumma.

Clica lui Fummi Nosavan — la
cheu al imperialiștilor americani — 
și reacționarii tailandezi intențio
nează să provoace p vărsare de 
sânge în scumpa noastră capitală 
încercînd să înăbușe lupta poporu
lui nostru, se spune în telegra
mă. Ei se pregătesc să răstoarne 
guvernul legal și să instaleze la 
putere o marionetă, un lacheu al 
imperialismului.

Poporul laoțian este ferm hotă- 
rît să se unească și să lupte pînă 
la capăt. Sîntem ferm convinși că 
lupta dreaptă a poporului nostru 
pentru făurirea unui Laos pașnic; 
neutru; independent; unit și prosper 
va fi încununată fără îndoială de 
victorie.

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

care se desfășoară sub lozinca ;,A1- 
geria franceză".

La chemarea frontului Algeriei 
franceze (statul major al colonia
liștilor) în diferite orașe au loc 
„greve" ale negustorilor care nu 
deschid magazinele și cafenelele 
în semn de solidaritate cu colo
nialiștii. Bursa din Paris reacțio
nează la evenimentele din Algeria 
prin scăderea generală a cursului 
acțiunilor societăților care storc din 
Algeria bogățiile naturale și mai 
ales petrol. Aceasta demonstrează 
vădita neliniște a oamenilor de a- 
faceri francezi în legătură cu eve
nimentele din Algeria.

Problema situației din Algeria 
s-a discutat luni seara la ședința 
Consiliului de Miniștri sub preșe
dinția primului ministru Debre. E- 
venimentele tragice care s-au petre
cut zilele acestea în Algeria au 
dovedit încă o dată în mod con
cludent că unica ieșire din impasul 
în care a ajuns politică cercurilor 
conducătoare franceze este înce
perea imediată a unor tratative cu 
împuterniciții poporului algerian. 

documentele de la Moscova din 
1957.

Principala grijă a țărilor socialis
te — participante la Consfătuire — 
este „cum să elibereze omenirea de 
primejdia războiului, cum să obți
nă dezarmarea". Și acest lucru a- 
rată cită deosebire există între po
litica țărilor socialiste și cea a ță
rilor capitaliste.

0 chemare adresată 
rațiunii

SOFIA 13 (Agerpres)
Apelul către popoarele din lu

mea întreagă al Consfătuirii de la 
Moscova a reprezentanților parti
delor comuniste și muncitorești a 
stîrnit în Bulgaria ecouri largi.

Ziarul „Rabotnicesko Delo" sub
liniază în articolul său de fond că 
acest apel cuprinde o „chemare în
flăcărată adresată rațiunii; inimilor 
muncitorilor, țăranilor și intelectua
lilor — tuturor oamenilor de bună 
credință de pe planeta noastră de 
a fi vigilenți, îi ridică la luptă co
mună pentru apărarea păcii, împo
triva primejdiei unui nou război 
mondial. Acest document memora
bil al timpului nostru, care expri
mă năzuința vie a popoarelor de 

-a trăi în pace și prietenie, are o
* însemnătate uriașă și este chemat să 
1joace un rol primordial în apărarea 
I păcii". j

Mari mitinguri 
în R. D. Vietnam

HANOI 13 (Agerpres)
Agenția Vietnameză de Infor

mații anunță că în ultimele zile în 
multe regiuni din R.D. Vietnam au 
avut loc mari mitinguri în spriji
nul Declarației Consfătuirii de la 
Moscova a reprezentanților parti
delor comuniste și muncitorești.

La marele miting de la Thai
♦ Nguen — capitala regiunii autono

me Viet-Вак au participat peste o 
mie de reprezentanți ai diferitelor 
naționalități, printre care activiști 
și membri ai Partidului celor ce

- muncesc din Vietnam.
In numele a 300.000 de locui

tori ai provinciei Thai Nguen care 
-face parte din această regiune auto
nomă participanții la miting au a-

- doptat o telegramă adresată C.C. 
al Partidului celor ce muncesc din 
Vietnam, în care își exprimă satis
facția față de solidaritatea indes
tructibilă a mișcării comuniste in
ternaționale și a lagărului socialist.

Situafîa din Congo și răspunderea O. N. U.
Consiliul de Securitate, convocat 

' la cererea guvernului Uniunii Sovie
tice, discută din nou situația crea
tă în Congo ca urmare a activită
ților subversive puse la cale de 
puterile imperialiste. In cercurile 
delegațiilor și ale observatorilor po
litici de la Națiunile Unite se ex
primă o serioasă îngrijorare față 
de agravarea situației din Congo 
după arestarea și maltratarea pri
mului ministru legal al acestei țări, 
Patrice Lumumba. Se acordă o 
deosebită atenție declarației guver
nului sovietic care demască politi
ca dusă în Congo de puterile 
N.A.T.O. în frunte cu S.U.A,.

Intervențiile secretarului general 
al O.N.U.-, Hammarskjoeld, în șe
dințele Consiliului de Securitate 
unde el a încercat să ia apărarea 
pretinsei „neutralități" a comanda
mentului O.N.U. în Congo au stîr
nit, după cum remarcă observatorii 
politici, nemulțumiri în rîndurile 
diplomaților afro-asiatici. Diplo
mații afro-asiatici îi reproșează se
cretarului general al O.N.U. că în 
timp ce comandamentul O.N.U. a 
paralizat activitatea guvernului cen
tral al lui Patrice Lumumba, a îm
piedicat armata guvernului să fo
losească aerodromurile congoleze

Scrisoarea adresată de N. S. Hrușciov 
minerului Nikolai Mamai

MOSCOVA 13 (Agerpres) - 
TASS transmite :

N. S. Hrușciov a adresat mine
rului inovator ucrainean Nikolai 
Mamai; Erou al Muncii Socialiste, 
și membrilor brigăzii lui o scrisoa
re prin care îi felicită pentru suc
cesele dobîndite în extracția de căr
bune.

Brigada lui Mamai a îndeplinit 
înainte de termen — în zece luni 
și jumătate — planul pe anul cu-

In vederea extinderii comerțului 
cubano-canadian

OTTAWA 13 (Agerpres)
La Ottawa a sosit o delegație 

comercială a Cubei condusă de mi
nistrul Economiei al Cubei, Botti. 
Delegația duce tratative în vederea 
lărgirii comerțului dintre Cuba și 
Canada. La 10 decembrie Botti a 
avut o întîlnire qu ministrul Comer
țului al Canadei Hees. După aceas
tă întîlnire Hees a declarat că sa-

-------------o-------------

Ședința Consiliului de Securitate
NEW YORK 13 (Agerpres)
în ședința din dimineața zilei de 

12 decembrie a Consiliului de Se
curitate ultimul a luat cuvîntul de
legatul Tunisiei, Mongi Slim.

Delegatul Tunisiei, a sprijinit mă
surile propuse de o serie de delega
ții pentru normalizarea situației mj 
Republica Congo. El a arătat că 
este necesar să fie puși în liber
tate Lumumba și adepții lui poli
tici; să fie convocat parlamentul și 
să fie evacuat personalul belgian 
din Congo.

*

NEW YORK 13 (Agerpres)
In ședința de luni după-amiază a 

Comitetului Politic a conti
nuat discuția în problema adoptă
rii de măsuri urgente în legătură 
cu evenimentele din Congo.

Primul vorbitor a fost Ismail 
Ture; șeful delegației guineeze.

Criticînd rolul nedemn pe care 
l-a avut O.N.U. în Congo, Ture 
a arătat că această organizație in
ternațională s-a alăturat de fapt 
Belgiei și se află astăzi pe banca 
acuzaților.

Este hecesar să se revizuiască ra
dical politica O.N.U. în Congo,

Corespondență de la New York

și a închis postul de radio Leopold
ville, el a avut cu totul altă ati
tudine față de rebeli cărora le-a 
permis să importe liber armament 
belgian și să se dedea la acțiuni 
teroriste atît împotriva conducăto
rilor legali congolezi cit și împotri
va reprezentanților diplomatici din- 
tr-o serie de țări, acreditați la Leo
poldville. Numeroase delegații afro- 
asiatice consideră că această acti
vitate nu reprezintă, în nici 
un caz o politică de „strictă 
neutralitate" așa cum încearcă să 
o prezinte dl. Hammarskjoeld.

în timp ce Consiliul de Securi
tate își ține ședințele sale, fapte noi 
au venit să confirme ,,imparțialita
tea" și fățărnicia comandamentu
lui O.N.U. în Congo, cit și a se
cretarului general, Hammarskjoeld.

Astfel s-a remarcat că de cîte- 
va zile dl. Hammarskjoeld și re
prezentanții lui în Congo care pri
vesc cu multă îngăduință acțiunile 
teroriste și fărădelegile bandelor 
mobutiste au început să manifeste 
o grijă suspectă față de situația 
din Stanleyville, centrul adminis

rent. Fiecare miner tăietor extra
ge zilnic cîte 1,5-2 tone cărbune 
peste sarcinile de plan. în brigada 
lui productivitatea muncii a crescut 
cu 20 la sută.

într-o scrisoare adresată lui N.S. 
Hrușciov, Nikolai Mamai și tova
rășii săi și-au luat angajamentul ca 
pînă la sfîrșitul anului să extragă 
încă 700 tone cărbune peste sarcina 
de plan, adică în total 5.700 de 
tone peste sarcina anuală.

Iută intențiile Cubei de a cumpăra 
din Canada în anul 1961 mărfuri 
în valoare de 150 milioane dolari; 
adică de zece ori mai mult ca în 
anul 1959.

Perspectiva extinderii comerțului 
cubano-canadian, stîrnește în mod 
vădit nemulțumirea și enervarea în 
Statele Unite, care, după cum se 
știe, încearcă să organizeze bloca
da economică a Cubei.

a spus el. în încheiere, șeful dele
gației guineeze a dat citire unei 
telegrame primite din partea pre
ședintelui republicii, care condam
nă complicitatea O.N.U. cu uzur
patorii din Congo și anunță hotărî - 
rea Guineei de a-și retrage trupele 
din Congo. în această ordine de 
idei președintele republicii cere să 
fie asigurată imediata lor evacuare.

Folosindu-se de dreptul la răs
puns, Kasavubu, reprezentantul re
gimului lui Mobutu, a încercat fără 
pic de jenă să acuze pe delegații 
-țărilor afro-asiatice care au luat 
cuvîntul la ședință de „lipsă de o- 
biectivitate" în aprecierea eveni
mentelor din Congo.

Apoi, s-a dat cuvîntul reprezen
tantului Iugoslaviei ; K. Popovici. 
Delegatul Iugoslaviei a arătat că 
singura condiție pentru restabilirea 
legalității și ordinii în Congo este 
'de a se pune capăt cu cea mai mare 
urgență intervenției și amestecului 
străin în treburile interne ale a- 
acestei țări. Situația critică din Con
go, a spus el pune în primejdie pa
cea și securitatea în Africa. O.N.U. 
nu poate să nu-și plece urechea la 
glasul statelor africane și să neso
cotească cererea lor.

trativ, al provinciei de Est, unde 
puterea este deținută de reprezen
tanții guvernului legat, Lumumba. 
Ei au prezentat chiar un raport 
Consiliului de Securitate în legă
tură cu faptul că autoritățile din 
Stanleyville au cerut O.N.U. să ob
țină punerea în libertate a lui 
Lumumba declarînd că, în caz de 
refuz, vor fi operate arestări în 
rîndurile cetățenilor belgieni din 
provincia de Est. Este semnificativ 
răspunsul plin de cinism al coman
damentului O.N.U. în care se afir
mă că eliberarea lui Lumumba „nu 
este în momentul de față de com
petența O.N.U". în schimb, tru
pele O.N.U. au început să des
fășoare ,la Stanleyville o activitate 
neobișnuită, garantînd protecția 
O.N.U. pentru belgienii din Stan
leyville. Merită reamintit faptul că 
atunci cînd Lumumba a cerut au
torităților O.N.U. să-i pună la dis
poziție o pază pentru călătoria la 
Stanleyville, cererea i-a fost respin
să.

Politica dusă de secretarul ge
neral al O.N.U. în Congo, folosi
rea lui ca o unealtă de către pu
terile imperialiste, a fost demasca
tă pe de-a-întregul.

AL. GHEORGHIU 
trimisul special „Agerpres"
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