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IiiHii ЙІ1 Jiilil si-a» IHenlInit saninile anoale 
Kt plan la exîratlia taibuoelui

Indrumați de către organiza țiile de partid minerii Văii Jiu
lui au obținut în fiecare lună din acest an însemnate depășiri de 
plan. Acestea le-au permis ca IN SCHIMBUL II DIN ZIUA DE 27 
DECEMBRIE 1960 SĂ-ȘI ÎNDEPLINEASCĂ INTEGRAL SARCI
NILE DE PLAN LA EXTRACȚIA DE CĂRBUNE. Ca urmare a 
măsurilor tehnico-organizatorice luate, a aplicării inițiativei de 
sporire a randamentelor pe fiecare post prestat, a extinderii în
trecerii pe profesii, în acest an PRODUCTIVITATEA MUNCII A 
CRESCUT IN MEDIE PE 11 LUNI LA 1,023 TONE 
IN ULTIMELE DOUA LUNI DEPAȘINDU-SE MEDIA 
TONE PE POST

Creșterea productivității muncii, extinderea armării 
bolțari, acțiunea largă pentru îm bunătățirea calității 
creșterea mecanizării în _ 
obțină în 11 luni din acest an O 
LA PREȚUL DE COST IN VALOARE DE 10.006.000 lei.

La exploatările Petrila, Uric ani și Vulcan s-au obținut în 
tima lună realizări la nivelul sarcinilor de plan pe 1961.

PF. POST, 
DE 1,050

cu fier și 
cărbunelui, 

galerii si abataje au permis minerilor să 
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La clubul din Aninoasa
tn ziua sărbătoririi majoratului
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Desemnarea reprezentanților organizațiilor de partid, 
de masă și obștești In Consiliul orășenesc al F. 0. P.

Luni' și marți au avut loc ple
nare ale Comitetului orășenesc 
Petroșani al P.M.R., Comitetului 
orășenesc U.T.M., Consiliului lo
cal al sindicatelor, Comitetului 
orășenesc al femeilor, Comitetu
lui orășenesc de Cruce Roșie,

Consiliului asociației studenți
lor, Comitetului filialei orășe
nești A.S.I.T., Comitetului subfi
lialei S.R.S.C., Comitetului oră
șenesc U.G.F.S. și Consiliului 
cooperativei meșteșugărești „Jiul" 
pentru desemnarea reprezentan-

ților în
troșani al Frontului Democrației 
Populare în vederea viitoarelor 
alegeri de deputați pentru Ma
rea Adunare Națională și pen
tru sfaturile populare.

Consiliul orășenesc Pe-

Constituirea Consiliului orășenesc Petroșani al Frontului
Ieri după-amiază a avut loc la 

Petroșani adunarea de consti
tuire a Consiliului orășenesc Pe
troșani al Frontului Democra
ției Populare. La adunare au luat 
•parte reprezentanți ai comitetu
lui orășenesc P.M.R. și ai orga
nizațiilor de masă și obștești de
semnați în 
F.D.P.

Cu acest 
zăr David,
mitetului orășenesc Petroșani al

Consiliul orășenesc

prilej, tovarășul La- 
prim-secret ar al Co-

-----

Puiu își controla ținuta, privi 
spre ceasornicul din perete și, stă
pânit de o emoție pe care n-o în
cercase niciodată, salută respectuos 
fi porni spre ieșire.

In urmă-i, ochii mamei, ai buni
cii, se umeziră. Nu și-au spus nici 
un cuvînt. Firul gîndurilor era 
poate același : „18 ani azi și ieri"... 
Dar nu, nu vroiau să se mai gîn- 
dească la ieri. Azi pentru fiul și 
nepotul lor e o zi 
prea frumoasă, de 
ce să înnoureze se
mnul ei atît de lu
minos. Mai bine 
să-și conducă " fiul
cu gindul spre locul unde a plecat 
atît de emoționat, atît de fericit.'

...In sala atrăgătoare a clubului 
cuvintele tinărului inginer Nițti 
Dumitru pătrund pînă în inimile 
ce bat puternic în piepturi tinere, 
viguroase: 18 ani este vîrsta mi
nunată, vîrsta de aur, cînd visele 
încep să prindă contur, cînd pă
țești într-o nouă etapă a vieții...

Căldura cuvintelor se împletea 
cu tremurul ușor al emoției.

Vișan llie, tînărul acela înalt, cu 
înfățișare plăcută, despre care se 
spune că este un priceput sttdor. 
îți auzi numele strigat. Se ridică, 
se apropie de masă. I se înmînează 
o felicitare. Privirile i se opresc pe 
coala de hîrtie pe al cărui fond al
bastru stă scris : „Dragă tovarășe 
Vișan, cu prilejul trecerii tale hi 
ncdurile cetățenilor majori îți do
rim o viață fericită și succese în 
munca ta, alături de întregul nos
tru popor, pentru construirea socia
lismului, pentru înflorirea scumpei 
noastre patrii, Republica Populară 
Romînă. Felicitarea ii era adresată 
de Comitetul orășenesc al Uniunii 
Tineretului Muncitor.

ANUNȚ
Inștitutul de istorie a parti

dului de pe lîngă C.C, al 
P.M.R. achiziționează cărți, 
broșuri, reviste și ziare, mani
feste, precum și alte materiale 
privind trecutul de luptă al 
mișcării muncitorești din țara 
noastră, activitatea Partidului 
Comunist Romîn și a organi
zațiilor democrate și antifas
ciste dinainte de 23 August 
1944.

Deținătorii unor : 
materiale sînt rugați 
dresa Institutului de 
partidului, București, 
Ministerului nr. 4 
I. V. Stalin).

Emoția era puternică. Și această 
emoție încercă pe rînd pe Nicolae 
Neagu, Miorița Drăgan, Anica Gu- 
ran, Șarolta Aszaloș, Dionisie So- 
col, Gheorghe Macavei, Ion Bem- 
bea, de toți ceilalți sărbătoriți.

Privirile multora se îndreptară 
spre locurile unde doi tineri își pri
veau felicitările. Erau Adalbert 
Aruș și Fridrich Nekula, prieteni 
nedespărțiți. Ei sînt împreună la a- 

telierul electric, 
împreună la școa
la medie serală, 
împreună iau note 
mari, împreună 
chiar și la plimbă

rile cu motocicletele pe care și le-au 
cumpărat ctcrînd după absolvirea 
școlii profesionale.

Festivitatea sărbătoririi majora
tului continuă. Comunistul Crîsnic 
Dionisie îi felicită pe cei sărbătoriți 
cu căldură, îi îndeamnă la fapte 
îndrăznețe.

Nu peste mult, acordurile or
chestrei îi cheamă să încheie ziua 
sărbătoririi cu veselia ce-i caracte
rizează. Nicu Neagu, brunețelul, 
cu care organizația U.T.M. a sec
torului VII a minei Aninoasa se 
mîndrește, se închină respectos în 
fața Șaroltei. Tînăra se îmbujoră 
și peste o clipă dansau alături de 
zecile de perechi care inundară cu 
veselia lor sala clubului.

In jur plutea lumina bucuriei, 
a fericirii în timp ce inimile bă— 
teau înflăcărate, pline de năZftințt, 
de visuri îndrăznețe, așa cum poa
te bate azi o inimă la 18 ani.

Dintr-un colț al sălii, un om pe 
ale cărui tîmple au apărut prea de 
timpuriu solii bătrîneții, privește 
cu nesaț bucuria ce stăpînește în
căperea. Ar vrea să strîngă la 
piept aceste tinere vlăstare, să le 
îmbrățișeze cu toată dragostea ce 
o poartă în sufletul său.

LUCIA LICIU

Condifii de muncă 
mai bune

Comitetul sindicatului minei 
Lonea împreună • cu conducerea 
administrativă se preocupă în
deaproape de îmbunătățirea con
dițiilor de muncă ale minerilor. 
In -cursul acestui an, numai 
pentru echipament de protecție 
s-au cheltuit peste 255.000 lei. 
Astfel, muncitorilor de la ram
bleu și de la alte locuri de muncă 
4ti infiltrații de apă, li s-au a- 
slgurat cisme și costume cauciu- 
cate. Cei de la înaintările în ste
ril au primit măști contra pra
fului. Unor muncitori de la su
prafață, care muncesc în aer li
ber li s-au dat pentru perioada 
de iarnă haine îmblănite. Mine
rii din subteran care 
locuri răcoroase, au 
joace-pieptar.

Sume mari s-au 
pentru îmbunătățirea 
de transport la puțuri și asigu
rarea unei semnalizări cît mai 
bune. De asemenea, locurile de 
muncă cu mult praf de cărbune 
au fost asigurate cu baraje de 
praf inert.

Peste 18.000 lei s-au cheltuit 
pentru iluminatul galeriilor mai 
ales la încrucișări de linii, la 
rampele puțurilor oarbe și prin
cipale.

Democrației Populare
P.M.R. a făcut o expunere des
pre sarcinile care stau în fața 
Consiliului orășenesc al F.D.P. 
în pregătirea viitoarelor alegeri 
de deputați pentru Marea Aduna
re Națională și pentru sfaturile 
populare, subliniind însemnăta
tea deosebită a acestui eveni
ment în viața poporului nostru.

In continuare tov. Raczek loan, 
secretar al Comitetului orășenesc 
Petroșani al P.M.R. a dat citire 
hotărîrilor plenarelor Comitetu
lui orășenesc de partid și ale or
ganizațiilor de masă și obștești 
în care s-au desemnat reprezen
tanții în Consiliul orășenesc al 
F.D.P.

Consiliul orășenesc Petroșani 
al Frontului Democrației Popu
lare este format din următorii

Antal Ștefan, prim-se- 
Comitetului orășenesc 
al U.T.M., Bardocz

lucrează în 
primit co-

cheltuit și 
condițiilor
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Executarea di
feritelor repara
ții și piese nece
sare funcționării 
în bune condiții 
a locomotivelor 
Depoului C.F.R. 
Petroșani este 
sarcina meseria
șilor din atelie
rul mecanic de 
aici. Tînărul 
strungar Dulca 
Gheorghe, din 
clișeul nostru, 
este apreciat de 
întregul colectiv 
al depoului ca 
lin buri imiwlMr

lare este 
tovarăși : 
cretar al 
Petroșani
Vasile, secretar al Sfatului popu
lar orășenesc Petroșani, 
Viliam,
Teatrul
Farkas 
maestru
Ana, activistă a Comitetului oră
șenesc Petroșani al femeilor. 
Guiaș Maria, funcționară la co
operativa meșteșugărească „Jiul“ 
Petroșani, lancu Gizela, secreta
ră a Comitetului orășenesc Pe
troșani al Crucii Roșii. Kristaly

Colda Ana, 
de stat „Valea 
lmre, inginer 
al sportului,

Веке 
actriță la 

Jiului", 
S.T.R.A., 

Gaspar

Ludovic, turnător U.R.U.M.P., 
Lazăr David, prim-seoretar al 
Comitetului orășenesc Petroșani 
al P.M.R., Mîrza loan, redactor 
șef al ziarului „Steagul roșu", 
Momeu Samuilă, președintele 
Consiliului local al sindicatelor, 
Popescu Ioan, inginer, vicepre
ședinte al Filialei orășenești 
A.S.I.T., Raczek loan,, secretar 
al Comitetului orășenesc Petro
șani al P.M.R., Stăncescu Eu
gen, medic, președintele Subfilia
lei S.R.S.C. Petroșani, Șulea 
Gheorghe, președintele Comite
tului executiv al Sfatului popu
lar orășenesc Petroșani, Tiță 
llie, procuror șef, Toderici Ni- 
colae, secretar al Consiliului a- 
sociației studenților Petroșani, 
Vîjdea Gheorghe, secretar al Co
mitetului orășenesc Petroșani al 
P.M.R.

Consiliul orășenesc al F.D.P. 
a ales Biroul Consiliului fonmat 
din tovarășii Lazăr David, Rac
zek Ioan, Șulea Gheorghe, Bar- 
docz Vasile și Gaspar Ana. Ca 
președinte al Consiliului orășe
nesc al F.D.P. a fost ales tov. 
Lazăr David și ca secretar tov. 
Bardocz Vasile.

Consiliul orășenesc al F.D.P. 
a stabilit sarcinile care-i revin 
în pregătirea alegerilor de depu- 
tați în Marea Adunare Națională 
si pentru sfaturile populare.

o----

Lucrările de investiții să fie executate 
la termenele stabilite

Plenara Comitetului Central al 
P.M.R. din 3—5 decembrie. 1959 
a acordat o ' deosebită atenție 
problemelor privind lucrările de 
investiții pentru dezvoltarea e- 
conomici naționale. In documen
tele Congresului al 111-lea al 
P.M.R. se prevede că la mărirea 
eficacității economice a investiți
ilor va contribui în mare măsu
ră reducerea substanțială a du
ratei de execuție a construcțiilor.

Pentru dezvoltarea industriei 
și ridicarea nivelului de trai ma
terial și cultural al oamenilor 
muncii din Valea Jiului, în cursul 
anului I960 s-a alocat pentru lu
crările de investiții fonduri însem
nate care reprezintă 1,5 la sută 
din volumul total al investițiilor 
pe economia națională. Majorita
tea lucrărilor se execută în sec
torul minier care utilizează 80 
la sută din fondurile totale alo
cate investițiilor pentru Valea 
Jiului

Datorită muncii depuse s-a 
reușit ca la lucrările miniere, pe 
11 luni, să se realizeze 96,6 la 
sută din prevederile planului pe 
anul 1960. De aici rezultă că în 
cursul lunii curente se vor de
păși cu mult prevederile de plan 
stabilite pentru aceste lucrări. 
Realizări frumoase au fost obți
nute și în sectorul construcțiilor 
de locuințe unde constructorii au 
predat spre folosință oamenilor 
muncii din Valea Jiului un nu
măr de peste 580 apartamente 
confortabile.

Nu același lucru se poate spu- 
no lucrările industriale de

suprafață executate în majoritate 
de O.C.M.M. ori de către exploa
tările miniere iapt ce va face ca 
la sfîrșitul anului 1960 să rămî- 
nă neterminate și nepuse în func
țiune un număr de lucrări in
dustriale

La această situație nesatisfăcă
toare a contribuit în mare mă
sură lipsa utilajelor. O altă cau
ză a nerealizării lucrărilor in
dustriale a constituit-o și faptul 
că Direcția de Investiții a Com
binatului carbonifer Valea Jiului 
n-a reușit să întocmească la timp 
proiectele pentru toate lucrările.

Trebuie scos în evidență fap
tul că și U.P.D.-ul, prin întoc
mirea greșită a detaliilor de e- 
xecuție a făcut ca lucrările de 
la montarea celui de-al 2-lea 
ventilator la Victoria-Lupeni să 
nu se poată termina și, în plus, 
să se efectueze cheltuieli supli
mentare nejustificate.

Lipsuri au existat și în exe
cuția lucrărilor social-culturale. 
Una dintre cele mai importante 
lipsuri a fost aceea că Direcția 
de Investiții a C.C.V.J., I.L.L. și 
Secția de îrivățămînt și cultură 
— Petroșani nu au reușit să de
finitiveze din timp documentația 
cuvenită, din care cauză toate 
lucrările noi au fost începute de 
către șantierele 6 și 7 construc
ții fără finanțare deschisă. A- 
ceasta a scumpit costul luarărl-.

N. CERBU
Directorul Băncii de Investiri 

Filiala Petroșani

(Continuare în pag. 3-a)
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ѢПНМСН MIMOtC
' Progres tehnic in toate domeniile

Bilanțul cu caxe minerii din Valea Jiului se prezintă la fi
nele acestui an este bogat in re aitairi: mei bine de 18.000 tone 
de cărbune cocsificabil extrase peste planul anual, un randament 
care depășește 1,020 tone cărbune pe post in medie pe bazin și e- 
conomii suplimentare la prețul de cost al producției de peste 
10.000.000 lei. Pentru a obține aceste rezultate de seamă colec
tivele exploatărilor miniere au muncit cu stog. In pagina de față 
prezentăm pe scurt succesele ob ținute ta promovarea progresului 
tehnic în I960 la nunele Văii Jlahii precum și perapectivele a- 
nulul care va începe peste cîteva ztte.

Conferința raională de partid 
din deeembrie 1959 a stabilit 
pentru minerii din Valea Jiului 
următoarele obiective: să extra
gă din abataje prin tăiere cu ha- 
veze o cantitate de cărbune cu 
66 la sută mai mare ca in I960;

RLHUZĂRÎ...

de activitate
m. galerii vor fi susținute cu ar
mături de fier (șină de cale fe
rată sau profite speciale), iar 
Urca 6.500 m. galerie cu inele 
de bolțari din beton. In I960 la 
9 abataje frontale consumul de 
lemn a fost mult redus operația 
de armare făcîndu-se cu arma
tori metalice. In acest fel circa 
380.000 tone de cărbune vor fi 
date anul acesta din abataje cu 
susținere metalică. Extinderea 
armării modeme în galerii și a- 
bataje a avut o înrîurire favora
bilă asupra strădaniilor mineri
lor pentru a micșora continuu 
consumul de lemn de mină. Dacă 
la mina Lupeni, de exemplu, s-a 
consumat în primul trimestru în 
medie cite 43,40 m. c. lemn la 
o mie tone de cărbune, în ulti
mele luni din acest an consumul 
de lemn a scăzut la 38—40 m. c. 
la o mie tone de cărbune ca ur
mare a introducerii armării me
talice în frontalele de pe stratul 
3, stratul 5 și parțial stratul 15, 
ca și a armării cu fier a peste 
3600 m. galerii și cu bolțari a 
peste 2000 m. galerii. Introduce
rea armării modeme a permis de 
asemenea minerilor de la Vulcan 
să reducă încă în 1960 consumul 
de lemn în medie la 38,60 m. c. 
Ia o mie tone de cărbune extras.

La multe locuri de muncă de 
la mina Vulcan se folosesc per
foratoare electrice rotative, la A- 
ninoasa și Lonea s-au propus 
sisteme de susținere cu Her a 
suitorilor, la Vulcan s-a extins 
metoda de săpare a galeriilor 
direct la profilul de betonare etc. 
A crescut mult potențialul teh
nic al minelor. In anul acesta 
au funcționat în Valea Jiului cu 
peste 80 de compresoare mai mult 
ca în 1955, cu peste 45 locomo
tive de mină, 17 mașini de ex
tracție și peste 180 transportoare 
cu raclele.

Inovatorii — 
promotorii 

noului
...La cabinetul tehnic al minei 

Aninoasa, patru tovarăși, printre 
care minerul Toma Ion și tehni
cianul Bihavetz Adalbert, au pre
zentat o propunere de inovație : 
„Metodă de săpare a preabatajelor 
din stratul 13“. La mina Vulcan 
minerul Păcuraru Traian a propus 
o nouă metodă de armare în aba

Avind în vedere creșterea nive
lului tehnic al producției în 1961, 
în fața inovatorilor stau sarcini de 
mare însemnătate. Va trebuie mun
cit mai mult și mai bine pentru ge- 
nerealizarea și urmărirea aplicării 
inovațiilor mai importante, pentruав pus fa dispoofaia urinarilor 

încă dfa primul aemestru al a- 
імгіиі 20 de retadrctttnOte ai 
bandă. Cu ajutorul acestor uti
laje, oa și prin folosirea mai bu
nă a mașinilor EPM-1 șl PML-5 
altețe în dotarea exploatărilor, 

minerii au spo
rit vitezele medii 
de săpare. La 
Uricani brigada 
de pregătiri con
dusă de Demeter 
Augustin a obți
nut în unele luni 
peste 90 m. avan
sare, la Vulcan 
minerii conduși 
de Ionașcu Ioan 
au realizat viteze 
de avansare de 
peste 100 m. în 
unele luni ca și 
cei conduși de 
Huda Mihai de la

Lupeni, Somogyi luliu de la Pe
trila și alțîi care au obținut a- 
vansări în unele luni de 60—80 
m, Datorită măsurilor tehnico- 
organizatorice luate avansarea 
medie a crescut l-a peste 56 m. 

pe lună în abatajele cameră, Iar 
în unele frontale peste 25 m. pe 
lună.

Progresul tehnic s-a manifes
tat din plin în 1960 și fa do
meniul extinderii susținerilor mo
derne. In acest an circa 18.000

№
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în galerii să fie mărit numărul 
utilajelor de încărcat cu 20 re- 
incărcătoare și 5 mașini de În
cărcat; viteza de avansare să 
crească cu cel puțin 10 la sută 
In abataje cameră și cu 8 la 
sută în frontale; cel puțin 70 la 
sută din galeriile ce se sapă să 
fie susținute cu armare modernă 
etc.

Minerii și tehnicienii, în frun
te cu cei mai buni dintre ei, 
membrii de partid, au pornit cu 
hotărtre la înfăptuirea acestor 
sarcini de seamă, avind în dotare 
mașini și utilaje moderne pro
duse în țară sau venite din ță
rile prietene și mai ales din U- 
nîunea Sovietică, metode rațio
nale de muncă. Folosind cu pri
cepere mașini’e modeme la în
cărcare în abataje brigăzile lui 
Cristea Aurel, Mujnai Nicolae și 
Mănăilă Vasile de la Aninoasa 
an obținut randamente de 8,5-10 
tone pe post în abatajele came
ră. Minerii de la Petrila au des
chis nu de mult la sectorul III 
al minei un nou abataj cameră 
unde se încarcă mecanic, iar sus
ținerea se face cu armături de 
fier. Metalurgiștii de la URI)MP

De la un an la altul...
• Inginerii mineri din Valea Jiului au avut numeroase prile

juri de a cunoaște realizările ob ținute în mineritul mondial. O 
delegație de ingineri a vizitat ti mp de peste o lună bazinele mi
niere din U.R.S.S., R. P_. Polonă și R. S. Cehoslovacă unde s-a 
documentat pe larg în privința săpării moderne a puțurilor de 
mină. Alte delegații au plecat din Valea Jiului în Germania, An- 
gtia, Italia.

• Inginerii și tehnicienii de la C.C.V.J. au alcătuit un studiu 
asupra posibilităților de exploata re a stratului 8—9 de la mina 
Uricani cu folosirea armării metalice și tăierea cu combina Don
bas. Pe baza soluțiilor date, stratul 8—9 va intra în exploatare la 
Uricani în primele luni ale anu lui 1961.

• La mina Lonea, un grup de ingineri și tehnicieni au alcă
tuit un studia privind îinbunătă/țirea organizării transportului din 
subteran și de la suprafață la mina lor.

tajele cameră. Scopul lor ? Redu
cerea consumului de lemn, crește
rea productivității muncii, econo
mii mari I

Asemenea propuneri s-au făcut 
multe în acest an la toate cabine
tele tehnice ale exploatărilor și u- 
Zinelor dfa Valea Jiului. îndrumați 
de organizațiile de partid, inovato
rii și raționalizatorii s-au situat 
în primele rînduri ale celor care 
prin munca lor promovează .noul, 
tehnica avansată în minerit. De nu
mele onor tovarăși ca Duban An
ton, Vîlceanu Constantin, ing. Be- 
setyei Ladielau, Irina Vasile și 
alții sfat legate inovații de va
loare, care aduc anual sute de mii 
de lei economii.

îr.1 1960 activitatea de inovații 
a cunoscut o largă extindere. Au 
fost aplicate aproape 400 ino
vații care au adus economii în va
loare de 2.000.000 lei în zece luni 
din acest an. Ceea ce se remarcă 
este atragerea spre munca de ino
vații a unui număr tot mai mare 
de muncitori mineri. In primele trei 
trimestre ale anului peste 270 de 
muncitori mineri și de la atelierele 
minelor au venit cu propuneri de

aplicarea în Valea Jiului a unor 
inovații propuse în alte bazine car
bonifere ale țării. Pentru a crește 
numărul de inovații și eficacitatea 
economică a acestora este necesar 
ca activitatea cabinetelor tehnice să 
fie. mai bine îndrumată de organi
zațiile de partid.

ÎN CLIȘEU: Printre cei mai 
activi inovatori de la atelierele de 
reparații ale Uzinei electrice Vul
can, maistrul Biro Nicolae ocupă un 
loc de frunte. în clișeul nostru, el 
ne prezintă una din inovațiile sale 
dispozitivul de strîns lamele la 
statorul unui motor electric.
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1961 — an tc pntcrnlcâ dezvoltare а tehnicii noi
Ca să vorbim despre perspecti

vele extinderii progresului tehnic la 
exploatările Văii Jiului trebuie să 
arătăm că încă de pe acum o sea
mă de colective obțin realizări la 
nivelul oelor cerute pentru anul 
viitor-

Planul tehnic întocmit la C.C.V.J. 
prevede sarcini mari în toate ca
pitolele sale. Așa de pildă, în 
I960 la lucrările de înaintare se în
carcă mecanic circa 81.000 m.c. ste
ril, iar în 1961 această cantitate va 
fi de cel potir; 10Q.QQQ m.c. Aceas
ta înseamnă că minerii vor trebui 
•ă folosească mai bine mașinile ac
tuale de încărcat. Anul viitor vom 
face cunoștință cu cîteva mașini 
noi, moderne pentru încărcare în 
galerii printre care combine DSS- 
Eickhoff șj Koxfmanb.

î» 1961 sfat prevăzute să intre 
fa funcțiune o seamă de abataje 
frontale de mare capacitate ia toa
te minele (Aninoasa a făcut înce
putul deja cu noul frontal al bri
găzii lui Cristea Aurel). Aproape 
toate aeeste frontale se vor arma 
metalic fapt care va permite ca un 
voluțp de producție aproape dublu 
decît cel din acest an să fie ех

tras cu susținere metalică, econo- 
misindu-se astfel mari cantități de 
lemn. Economii mari de lemn vor 
rezulta de asemenea din creșterea 
cu circa 9000 m. a lungimii gale
riilor ce vor fi susținute în fier 
anul viitor față de realizările 
din 1960. Con
sumul de lemn 
se va micșora 
prin urmare la cel 
mult 42,5 m.c./ 
1000 tone de căr
bune față de 44,5 
m.c./1000 tone 
cit s-a consumat 
în medie in 10 
luni din acest an. 
De pe acum mi
nerii de fa Vul
can, Uricani și 
mai recent cei de 
la Lupeni reali
zează consumuri 
de lenm sub ni
velul sarcinilor 
din anul viitor.

Ca urmare a modernizării conti
nue a minelor, a introducerii unor 
noi utilaje, vor crește substanțial 
vitezele de avansare. In abatajele

frontale, de exemplu, în 1961 vite-
za medie necesară a fi obținută 
este de 25,5 tn/lună, ceea ce în
seamnă cu alte cuvinte generaliza
rea metodei „ziuă și fîșia". La a- 
batajele cameră se vor putea ex
trage pe zj cel puțin 1,5 m. de

greșului tehnic impune efectuarea 
unor studii vaste și importante. 
Printre acestea notăm : valorificarea 
complexă energo-tehnologîcă a 
surselor de combustibil din Valea 
Jiului, studiul susținerii puțurilor _ 
cu cuvelaje din beton armat, expe- ț 
rimentarea introducerii maselor •

IN D8MENIUL
PROTECȚIEI MUNCII... |

Despre realizările obținute în î 
1960 în privința protecției muncii І 
minerilor am solicitat să ne vor- f 
bească tov. ing. Szabo Nicolae, 4 
șeful serviciului respectiv din I 
C.C.V.J. î

„Despre ce s-a făcut îrt acest do- î 
meniu aș vrea să citez mai întîi J 
cîteva cifre. în primele 9 luni ale t 
anului s-au cheltuit în total peste ț 
12.800.000 lei din care pentru mă- ț 
șurile de tehnica securității muncii • 
mai bine de 1-600.000 lei ți cu • 
protecția muncii peste 3.700.000 î 
lei. Aceste cifre demonstrează e- î 
locvent grija pe care partidul șt J 
guvernul o acordă muncii mineri- 4 
lor.$

* Ca și în celelalte domenii, și în 
; protecția muncii tehnica nouă și-d 
] r/w.c din plin cuvîntul. O seama 
ide brigăzi miniere de la toate ex-
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plastice în minerit ca înlocuitori ai 
metalului, studiul extinderii tăierii 
mecanizate în galerii cu ajutorul ha- 4 , - , . , -, •
vezelor și combinelor speciale, in-î^ow<f tipul Nemcsnk, s-a 
locui». «MlUor «aM dc flota- ! "tiî" X
ție cu reactivi fără fenol și altele.

Ar fi bine dacă organele speciali- . , . л t r л ,
zare de la C.C.V.J. « studia și a- \de™an“ ^substanțial imbu- 
plica la condițiile Văii Jiului o sea- î“' 
mă de inovații din alte bazine car- î 
bonifere ale țării ca de pildă beto- • 
nițele de mină din ciment și cenu- • 
șă de termocentrală, din beton ar- î 
mat cu urechi exterioare și altele.

Progresai tehnic « făcut pași 
mari fa acest an. La fiecare exploa
tare promovarea noului a constituit ltoasa ae au?a <u“

І plantările folosesc cu bune rezol- 
т tate aparatele de captat praful la 
j perforare de tipul Nemcsxk, s-a

, 4 tilatoarele sovietice Probodka 500, 
" î în lacurile cu emanații puternice

4 
T * fa 
fa 
fa 
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fa 
î
4

* nătătit sistemul de aera} general. *
* Ca o realizare pe care o vom de- J 
\f'mitiva anul viitor amintesc stația *
* de degazare de la mina Lupeni. « 
j prime de acest fel din țară. De J 
«asemenea, în urma s-^did„r *

fa • fa fa fa fa fa fa fa

studiilor în- J
Zw top'W a fost încercată cu suc- 
' ’ ces pușcarea în atmosferă grizu- 

■ . ? toasă de după dig la mina Uri- 
o preocupare a tehnicienilor, mine-™toda care mten ionam sa 
rilor ți inginerilor mobilizați ext™de™ ‘».^rul apropiat
conduși de organizațiile de partid.*1* mma Lupent. Realiză le sint

front, iar la pregătiri viteza medie 
va fi cel puțin 40 m/luaft.

Și cercetătorii vor avea mult de 
muncă în noul an. Promovarea pro-

î a extindem în viitorul apropiat
* la mina Lupeni. Realizările sfat 

Aceasta constituie o garanție că si î multe. Eficiența lor o constatăm 
în noul an progresul tehnic se va* cu satisfacție în scăderea nuntă- 
dezvolie, ajutînd minerilor să-ți în- Irului de accidente și îmbolnăviri 
depUnească și si depășească anga- J profesionale". 
jamentele asumate.

• fa fa
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TURBINELOR
Becurile mici, roșii s-au stins 

ca la comandă. Altele albastre 
s-au aprins. Tînărul de la masa 
de comandă se repezi și decupla 
manetele. Deschise geamul și 
strigă spre sala turbinelor:

— Am ieșit din sistem. Ava
rie pe linie! Trec pe protecție...

Generatoarele au început să 
mugească din cauza suprasarci
nii. Manoimetrele de la cele două 

, turbine vibrau. Mecanicul de tur
bină, un om mic 
de statură, slă
buț. cu

AGITATOARE FRUNTAȘĂ

cu tunbina 
Trebuie re-

dar a ieșit

... _
argintii alerga rrțs
cînd la o turbi-

tîmplele

nă cînd 
întorcea

la alta.
de robinete iar privirea 

îi aluneca cu iuțeală 
manometru cînd pe 
în cei 12 ani de cînd muncește 
ca mecanic a mai avut multe ca
zuri asemănătoare, de data 
Ceasta l-a încercat un slmțămînt 
de temă. Turbina 
intre în reparație pentru repale- 
tare și punerea ei în suprasarci
nă nu era de loc bine venită. Prin 
minte, asemenea unui film, 1 se 
perindau toate aceste gînduri. 
Ba îi apărea și turbina parcă de
montată cu paletele distruse, oa- 

. menii în jirul el. alte ș! alte de
fecte.

Fata mecanicului, mică și lun
guiață. căpătă O expresie deose
bită Prin cutele adfnci. au în- 
cenut să se scurgă broboane mari 
de sudoare. Ca prin vis auzea 

convorbirea telefonică a tînărulw 
de bt masa de comandă. Vuietul 
turbinei îl rodea. Minutele tre

ceau mai greu ca ceasurile. Auz' 
din nou pi asul cunoscut.

— Turbina 2-a trece în para
lelă I

Nu termină bine vorba cel de 
la comandă, că turbina își luă 
mersul normal.

Mecanicul răsuflă ușurat, se 
Îndreptă spre masa cu registrul 
Йе notare a parametrilor. Iși roti 
privirea în jur. Observă că șeful 
uzinei, tehnicienii și maiștrii 
erau în sala turbinelor. Pe cînd 
să noteze în regist<ru, auzi gla
sul șefului uzinei.

— Tovarășe Badiu a fost 
greu ?

— Cam — spuse acesta. După 
un timp continuă.

ăs- 
să 
de

ca-
cînd pe un 
altul. Deși

a-

2 trebuia să

și făcu 
prietenos, 
baci Tra-

altfel. Or 
dar încă

★

Lucrările de investiții 
ei fie executate 

la termenele stabilite
(Urmare din pag. l-a)

lor cu dobînzile plătite de 
T.R.G.H. Deva pentru creditele 
folosite pe timpul cît a durat e- 
xecuția lucrărilor fără a deconta 
contravaloarea lor. Șantierele au 
acordat în mod nejustificat o a- 
tenție mai mare lucrărilor noi, 
cu termene de predare în 1961, 
lăsînd neterminate un număr de 
peste 80 lucrări din care majo
ritatea lucrări edilitare, finisaje 
exterioare, 
în 1960.

Vinovați 
ție sînt și 
din cadrul 
a C.C.V.J.
destulă stăruință în a determi
na conducerile șantierelor să 
respecte termenele contractuale 
la executare a lucrărilor care au 
avut termen de predare în acest 
an. In plus, deși prin dispozițiile- 
în vigoare aveau obligația ca să 
introducă în Bancă refuzuri de
cadele pentru lucrările neexecu
tate. nu întotdeauna au introdus 
refuzurile respective, înlesnind 
constructorilor posibilitatea să în
caseze sume la care n-aveau 
dreptul

Ținînd seama de lipsurile re
liefate mai sus. ca și de faptul 
că în anul 1961 volumul inves
tițiilor din Valea Jiului va fi 
Sporit, ne revine ca sarcină tu
turor de a depune eforturi per
severente pentru terminarea și 
punerea cît mai repede în func
țiune a obiectivelor construite, 
pentru ieftinirea costului con
strucțiilor de locuințe ș> îmbu
nătățirea calității lor.

care trebuiau predate

pentru această situa- 
diriginții de șantiere 
Direcției de Investiții 
pentru că n-au depus

— Îmi era milă de turbină. 
Ați auzit-o cum „plîngea" ? Ca 
un copiii. Mă durea inima. Am 
crezut că nu se mai termină. Cît 
timp a durat?

— 7 minute.
— Parcă ar fi fost mai mult 

de un ceas. Știți că 
2 nu prea stăm bine, 
paletată.

— Știu Badiu-baci,
cu bine. Fiți a- 
tenți. Timpul 
ta ploios o 
ne mai dea 
lucru...

Tînărul Crăinicean Ioan — 
re se afla la masa de comandă 
scoase capul pe geam 
mecanicului un semn

— A ieșit cu bine, 
ian ?

— Se poate să iasă 
fi ele mașini bătrîne
fac treabă faină. Ne ascultă.

...De această întâmplare, care 
s-a petrecut cu cîtva timp în ur
mă, își amintește Carancea Ni
colae. maistru principal la Uzi
na electrică din Petroșani, Badiu 
Traian, mecanic de turbine șt 
Crăinicean loan, tînărul tehni-' 
cian de la masa de comandă. Ei 
însă cunosc cauzele acestei în
tâmplări. .

...Zilele trecute maistrul prin
cipal Carancea povestea unui 
tînăr.

— Cu vreo cîteva săptămîni 
urmă era un timp tiare ploios 
o noapte de-ți băgai degetele 
ochi. Un 
rafale. In 
întâmplă 
circuitări. 
țea, se scurge apa pe la un izo
lator defect și gata deranjamen
tul. Atunci generatoarele sîrrt 
puse în suprasarcină și ne „a- 
runcă" din sistem.

In asemenea cazuri mecanicul 
de turbină și tehnicianul de la 
masa de comandă trebuie să fie 
foarte atenți și să îa măsuri nen- 
tru protecția mașinilor în cîteva 
zeci de secunde. Cînd reintră în 
hincțiune pe rețea turbinele tre
buie să meargă în plin. La noi 
— continuă maistrul — avem 
oameni pricepuți, care știu să se 
descurce în asemenea cazuri. De 
data aceasta bătrînul s-a cam te
mut. Tunbina 2 era cam slăbu
ță însă a scos-o la capăt. Acum 
stăm bine cu toate turbinele. 
Turbina 2 a tost repaletată, re
parația terminlndu-se cu trei 
zile înainte de termen. Așa că 
să știi că munca de mecanic de 
turbină e frumoasă, îți cere mul
tă atenție și agerime.

Maistrul principal luă tânărul 
de după umăr 
sala turbinelor, 
uzina, tânărului 
mult timp în 
maistrului șl îi stăruia încă în 
urechi zgomotul uniform al ce
lor trei turbine.

FLAV1U ISTRATE

în 
Și 
în 
în 
se

vînt puternic sufla 
asemenea situații

cele mal multe scurt- 
Cade un copac pe te

și intră cu el în
După ce vizită 

i-au rămas încă 
minte cuvintele
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8 g Harnică, modestă, conștunctoa
g să. Așa o cunosc minerii de la 
g Lupeni pe tovarășa Racolța Ana.

Agitatoare activă, cu multă ințîa- 
tivă, preocupată continuu de edu
carea oamenilor în spiritul nou
lui și al progresului, a cîștigat pe 
merit stima tu
turor și lauda ce
lor care o cunosc 
mai îndeaproape. 
Muncitoarele de 
la mină au ales-o 
responsabilă a co
misiei de femei. 
Neprecupețindu-și 
eforturile, mem
bra de partid Ra
colța Ana s-a a- 
rătat demnă de 

g sarcina și încrede
rea ce i-au fost 
acordate. îndru
mate de ea, nu
meroase munci
toare mai tinere, 
cum sînt Clap Pa- 

g raschiva și Bob Veronica și-au ri
ft dicat nivelul cunoștințelor politi- 
8 ce, culturale și profesionale de
ft venind militante active pe tărîm 
8 obștesc. Conștientă că în educa- 
8 rea oamenilor presa are un rol 
8 deosebit de important, tovarășa 
8 Racolța Ana a depus o muncă 
8 stăruitoare în cadrul sectorului X 
8 din care face parte, pentru abona- 
8 rea salariaților la ziare, reviste. 
8 broșuri și alte diferite publicații. 
8 Același imbold a făcut-o să scrie. 
8 des la gazeta de perete „Minerul" 
g articole pline de conținut care au O

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8 OO
8
8
8
8
Q
8

8
8
8
8
8 o w
8

8
8
8
8 popularizat activitatea minerilor și o 

muncitorilor fruntași sau a corn- g 
bătut cu tărie unele lipsuri și ati- g

........._ j.. -- 0□
8

tudini străine de disciplina și edu
cația socialistă.

Sfătuită de comitetul de partid, g 
al minei, tovarășa Racolța Ana g 

a devenit o cores
pondentă activă a g 
Ziarului Steagul g 
roșu. Anul acesta g 
numeroase artîco- g 
le, note, informa- 8 
ții, semnate de 8 
ea, au făcut cu- 8 
noscut unui larg 8 
cerc de cititori o 
din Valea f iului 8 
succesele obținute 8 
tn muncă de co- 8 
(fictivul minei Im- ® 
peni. g

Pentru strădu- 8 
tnța și activitatea^ 
sa multilaterală g 
tovarășa Racolța g 
Ana a fost evi- 8 
de către comite- 8 

8 
8 
8

— Consider că este de datoria | 
fiecărei muncitoare sau intelectua- g 
lă, vîrstnică sau tînără, să nu-și 8 
precupețească nici un efort pentru 8 
construirea vieții noi. Mă anga- 8 
jez ca alături de celelalte f emei 8 
din întreprinderea noastră să-mi 8 
îmbunătățesc și mai mult activi- | 
tatea. 2

A. MCHIFOREL °V

dențiată recent
tul de partid al minei ca agita
toare fruntașă. Cu acest prilej, 
ea a spus :

Cuvtatul propagandistului

8

Toți cursanții participă la îavățămînt
In acest an, biroul organizației 

de bază din cadrul sectorului V 
al minei Lonea, mi-a încredințat 
sarcina de cinste de a conduce ac
tivitatea cercului de studiere a Sta
tutului P.M.R., ce funcționează la 
noi în sector. In munca de propa
gandist am simțit din plin ajuto
rul biroului organizației de bază 
care s-a îngrijit îndeaproape de 
mobilizarea tuturor cursanților la 
învățămînt. Pină în prezent, cer
cul nostru a ținut 5 ședințe ; de 
fiecare dată prezența tovarășilor 
înscriși a fost de sută la sută.

Pentru ca invățămîntul de par
tid să se desfășoare în condițiuni 
cît mai bune, biroul organizației 
de bază a trasat tovarășului Iancu 
Nicolae sarcina de a se îngriji ca 
în zilele de învățământ să avem 
pusă la dispoziție sala de ședin
țe, să avem scaune suficiente. Bi
roul a îndrumat pe fiecare cursant 
să-și procure materialul bibliogra
fic necesar pe întregul an de învă
țămînt. Astfel toți tovarășii în
scriși la cercul de studiere a Sta
tutului P.M.R. pe care îl conduc 
au materialul bibliografic necesar.

In ședințele cercului, cursanții 
vin pregătiți, cu materialul biblio
grafic conspectat. Datorită faptului 
că fiecare tovarăș studiază temei-

nic, discuțiile în seminar sînt vii, 
pline de conținut. La seminarizarea 
ultimei lecții dir>- Raportul la al 
IITlea Congres al partidului nos
tru — Situația internațională — au 
luat cuvântul aproape toți cursanții. 
Tovarășii Timar Gbeorghe, Nicoară 
Iuliu, Crăiță Nicolae și alții au 
discutat documentat despre princi
piile coexistenței pașnice care stau 
la temelia politia i externe a țări
lor lagărului socialist. Ei au arătat 
că țara noastră se afirmă ca un 
factor activ în lupta pentru menți
nerea și întărirea păcii, pentru în
făptuirea dezarmării generale și to
tale. Răspunsuri bune în cadrul se
minarului au dat și tov, Stlncan 
Cristea, Corcotă Marin, Nagy E- 
duard, Căpățînă Florea, Brindușa 
loan. Păun Marcu II care se preo
cupă îndeaproape de ridicarea ni
velului lor politic și ideologic.

Cursanții din cercul nostru au 
pornit pe un drum bun. Primele 5 
lecții s-au desfășurat la un nivel 
corespunzător. Vom munci ca în 
viitor rezultatele să fie ți mai bu
ne, vom căuta ca fiecare cursant să 
muncească stăruitor pentru ridicarea 
nivelului lui politic ți ideologic.

STOICA IOAN 
propagandist — mina Lonea

Mai multă atenție îndrumării brigăzilor de tineret
Din darea de seamă și discu

țiile purtate în cadrul recentei ple
nare lărgite a comitetului U.T.M. 
de la mina Uricani a re- 
eșit că organizațiile U. T. M. 
din cadrul exploatării, sub condu
cerea comitetului de partid, au ob
ținut importante succese în mobi
lizarea tineretului la îndeplinirea 
sarcinilor de plan, la ridicarea pro
ductivității muncii și la reducerea 
prețului de cost. Cele 26 brigăzi 
de tineret ale minei Uricani au ex
tras de la începutul anului 3.749 
tone cărbune peste plan'. Frumoase 
realizări au obținut mai ales bri
găzile conduse de tov. Oprea Du
mitru, Ștefan Nicolae și altele din 
cadrul sectorului I.

Au fost însă și brigăzi de tine 
ret ca cele conduse de Szekely Si
gismund, Năsăleanu Miron, Chi- 
riac Constantin, care nu și-au rea
lizat cu regularitate sarcinile de 
plan. Participanții la discuții au 
arătat că rămînerea în urmă a unor

brigăzi de tineret se datorește și 
faptului că responsabilul cu produc
ția și calificarea din comitetul 
U.T.M., tov. ing. Lasat loan, și 
inginerul șef al minei, tov. Chira 
Aurel, nu au acordat întotdeauna 
un ajutor concret brigăzilor de ti
neret în întocmirea programelor lor 
de lucru, în organizarea de consfă
tuiri de producție, în înlăturarea 
greutăților. Nu s-a urmărit de către 
comitetul U.T.M. întărirea spriji
nului acordat brigăzilor de tineret 
de către cadrele tehnice.

Comitetul U.T.M. al minei Uri
cani a acordat anul acesta o aten
ție mai mare îndrumării tineretului 
spre școlile de calificare, cursurile 
serale și la cele de ridicare a ca
lificării profesionale. In anul aces
ta 69 tineri frecventează școala de 
calificare, iar un număr de 41 ti
neri frecventează cursurile serale ale 
școlii medii. Organizațiile U.T.M. 
din sectoare, cu sprijinul ingineri
lor și tehnicienilor, au organizat

anul acesta 6 cursuri de ridicare a 
calificării tinerilor. Mai tint defi
ciențe în privința participării tine
rilor la cursurile serale. De la în
ceputul anului școlar 5 tineri s-au 
retras de la aceste cursuri iar alții, 
cum sînt tov. Arabela Marin, Taiga 
Constantin, Gyorfi Eugen, lipsesc 
nemotivat, obțin rezultate slabe la 
învățătură. Comitetul U.T.M., or
ganizațiile U.T.M. din sectoare, nu 
i-au sprijinit îndeajuns pe elevii 
muncitori.

Plenara Comitetului U.T.M. a 
stabilit măsuri menite să ducă la 
îmbunătățirea conducerii de către 
organizațiile U.T.M. a brigăzilor de 
de tineret, a cursurilor de ridicare 
a calificării profesionale, să asigu
re mobilizarea tinerilor minei Uri
cani la îndeplinirea ți depățirea 
sarcinilor de plan pe anul 1961.

AUREL SLABII
' activist U.T.M.'

• PUBLICITATE
інішм вяни iwuinauuHutwaNwewi* івотмппа ивияииі

Expleaîaiea minieia
Petrila

anunță următoarele posturi 
vacante care se pot ocupa 
pe bază de concurs :

• 3 posturi de maiștri mi
neri cu salariul între 1800— 
2300 lei;

• 1 post de maistru meca
nic cu salariul între 1500— 
2000 lei;

• 1 post tehnician sector 
cu salariul între 1100—1500 
lei.

Cererile să fie însoțite de 
următoarele acte:

certificat de naștere tip 
R.P.R. (în copie); diploma 
de absolvire (în copie) a 
unei școli tehnice de maiș
tri de specialitate sau a unei 
școli echivalente sau acte 
din care să rezulte că la da
ta de 1 iulie 1956 candidatul 
a avut 12 ani în funcția de 
maistru; autobiografie.

Actele se vor depune la 
biroul de evidență a perso
nalului, unde se vor puteu 
obține informații suplimen
tare.

Petreceți revelionul 
la micul cazinou 

„бИНіШ" 

meniu bogat, bufet bine a- 
sortat, băuturi din toate pod
goriile țării, muzică de jaz 
(chitară electrică), surprize 
variate, tombolă.

Costul meniului complet 
este de 40,20 lei de persoană.

Rețineți din timp locuri în 
salonașele cazinoului!

I. B. lombuslibilDl
Petroșani

anunță că pe tichetele a- 
nului 1961 se livrează lem
ne de foc pe talonul nr. 1. 
La ridicarea combustibilului 
trebuie prezentat buletinul ti
tularului de tichet și buleti
nul persoanei care preia com
bustibilul.

Orarul depozitului pînă la 
data de 31 martie 1961 este 
următorul: luni, miercuri șt 
vineri de la orele 9—17, iar 
tnarțL joi si sîmbătă de la 
orele 7,30—15,30.

PROGRAM DE RADIO
29 decembrie

PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul 
medicului, 8,00 Din presa de as
tăzi, 9,30 Vreau să știu, 10,15 

•Concert de estradă, 11,03 Din 
muzica popoarelor, 14,00 Pro
gram emis de studioul regional 
Timișoara, 14,30 Muzică ușoară 
sovietică, 16,15 Vorbește Mosco
va ! 17,30 Tinerețea ne e dragă 
(reluare), 18,00 Muzică de dans, 
19,20 Cîntece de dragoste și jo
curi populare romînești, 19,45 
Transmisie din Studioul de con
certe, a concertului orchestrei 
simfonice a Radioteleviziunii. 
PROGRAMUL II. 14,30 De toa
te pentru toți (reluare). 15,30 
Prelucrări de folclor ale compo
zitorilor sovietici, 16,15 Din cân
tecele de luptă ale proletariatu
lui francez, 17.35 Interpreți de 
frunte ai muzicii populare romî
nești, 18,05 Fragmente din ope
ra „Nunta lui Figaro'* de Mo
zart, 18,45 Să învățăm limba 
rusa cîntînd, 19,00 Muzică ușoa
ră romînească de compozitori 
laureați ai premiului de Stat, 
19,40 Concert de muzică popu
lară romînească, 21,15 Muzică 
ușoară, 21,45 Părinți și copii,



4 STEAGUL ROȘU

1Штй1е prădalnice și tâlhărești pe care le-a stabilit 
imperialismul vor fi aruncate inevitabil In lada de gunoi 

a istoriei

Wti sovietici au ii(Ml enideeiii de boieri 
din Afganistan

MOSCOVA 27 (Agerpres). — 
TASS transmite declarația făcu
tă de N. S. Hrușciov, președintele 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S. în legătură cu hotărî- 
rea Adunării Generale a O.N.U. 
cu privire la acordarea indepen
denței țărilor și popoarelor colo
niale. Această declarație a fost 
publicată de ziarul Izvestia.

La 14 decembrie 1960, după 
dezbateri îndelungate și amănun
țite Adunarea Generală a Orga
nizației Națiunilor Unite a adap
tat o hotărîre istorică — Decla
rația cu privire la acordarea in
dependenței țărilor și popoarelor 
coloniale. Pentru această hotărîre 
al cărei text a fost propus de un 
grup de 43 de state independente 
din Asia și Africa au votat ma
joritatea covîrșitoare a reprezen
tanților țărilor lumii.

Toată lumea, declară în conti
nuare N. S. Hrușciov, își amin
tește dezbaterile furtunoase și a- 
cute de la începutul actualei se
siuni a Adunării Generale, la ca
re au participat remarcabili oa
meni de stat din numeroase țări. 
După ce m-am întors de la New 
York, am unmărit cu atenție lupta 
îndîrjită în legătură cu problema 
colonială.

In sfîrșit a fost adoptată a- 
ceastă hotărîre importantă și po
poarele se pot felicita pentru a- 
cest mare succes.

Hotărîrea Organizației Națiu
nilor Unite, precum și declarația 
propusă la O.N.U. de Uniunea 
Sovietică, au la bază principiul 
lichidării rapide și totale a co
lonialismului sub toate formele 
și mahifestările lor. Hotărîrea 
Organizației Națiunilor Unite re
flectă esența propunerilor noas
tre, pătrunse de la un capăt la 
celălalt de nobilele idei leniniste 
ale libertății, egalității și priete
niei între națiuni și popoare. 
Așadar, se poate considera că 
declarația sovietică reprezintă 
fundamentarea politică a hotărî- 
тіі O.N.U. Desigur, în declara
ția adoptată de O.N.U. se reflec
tă într-o oarecare măsură un a- 
numit compromis între punctele 
Ide vedere ale diferitelor state. 
Totuși, fondul , documentului este 
exprimat destul de clar.

Iată de ce este just să consi
derăm declarația adoptată de A- 
dunarea Generală a O.N.U. ca o 
mare victorie a țărilor care se 
situează pe o poziție consecventă 
în lupta pentru pace și pentru 
Independența popoarelor. Este o 
mare victorie a statelor socialis
te care se pronunță ferm pentru 
eliberarea națională și renaște
rea tuturor popoarelor înrobite, 
0 mare victorie 'â politicii externe 
a statelor independente din Asia, 
Africa și America Latină care 
luptă împotriva colonialismului, 
în stîrșit, o victorie a tuturor ță
rilor și forțelor iubitoare de pace 
și libertate din Occident. I

însuși faptul că hotărîrea a 
fost adoptată cu o majoritate 
atît de mare spune multe. S-au 
abținut de la vot numai repre
zentanții puterilor coloniale (nu 
se poate lua în serios votul re
prezentantului dictatorului Repu
blicii Dominicane, care nu are co
lonii și de fapt este ea însăși o 
colonie. Doar actualii ei repre
zentanți nu exprimă voința po
porului dominican). In prezent 
se vede deosebit de clar cîtă 
dreptate a avut marele prieten 
ale popoarelor înrobite V. I. Le
nin, care cu o jumătate de secol 
în urmă a prevăzut reducerea' 
progresivă a numărului statelor 
și persoanelor interesate nemij
locit în continuarea jafului colo 
nial și a înrobirii popoarelor din 
Asia, Africa, America Latină. 
Scumpul nostru învățător și con
ducător s-ar bucura dacă ar pu
tea vedea avîntul și înaintarea 
impetuoasă a numeroaselor po
poare. mai ieri împilate și lip
site de drepturi, care astăzi și-au 
scuturat jugul colonial

Declarația cu privire la acor
darea independenței țărilor și po
poarelor coloniale, adoptată de 
Adunarea Generală, arată cîf de

Declarația lui N. S. Hrușciov

mult a crescut și s-a întărit în 
zilele noastre frontul unit al 
luptei împotriva rușinosului jug 
colonial. împotriva colonialismu
lui luptă popoarele țărilor socia
liste și ale țărilor eliberate re
cent de sub asuprirea colonială, 
Acest lucru este firesc și lesne 
ide înțeles. Chiar și țări capita
liste ca Austria, Suedia, Dane
marca, Norvegia, Finlanda, Ca
nada, Noua Zeelandă și multe 
altele s-au alăturat hotărîrii cu 
privire la lichidarea colonialis
mului.

Oameniii sovietici salută din 
toată inima extinderea frontului 
luptei împotriva colonialismului. 
Pentru a lichida colonialismul 
trebuie ca acesta să fie demascat 
și nimicit nu numai acolo unde 
își comite nelegiuirile, adică în 
Asia, Africa și America Latină, 
dar și acolo unde își are vizuina, 
unde își duce prada, adică în bâr
logul său, chiar în metropole.

Sînt convins că dacă ar avea 
loc un referendum sincer și cin
stit în problema soartei regimu
lui colonial nu în sala de ședin
țe a Adunării Generale a O.N.U-, 
ci în rîndul popoarelor, adepțili 
colonialismului nu ar întruni nu
mărul necesar de voturi nici chiar 
în acele țări ai căror reprezen
tanți s-au abținut cu prilejul vo
tării Declarației cu privire la a- 
condarea independenței țărilor și 
popoarelor coloniale Doar și oa
menii muncii din metropole plă
tesc din greu pentru politica co
lonială, precum și pentru răz
boaiele coloniale și aventurile de 
telul celor din Algeria sau Con
go. Ei plătesc între altele cu vie
țile fiilor lor.

Marea însemnătate a actualei 
întăriri a întregului front mon
dial de luptă, împotriva colonia
lismului, constă și în faptul că 

odată cu lichidarea colonialismu
lui se vor nărui zidurile ridicate 
de imperialism între diferite po
poare șl țări. Totodată se pun 

temelii și mai solide coexistenței 
pașnice a statelor cu orînduri so
ciale diferite.

Bineînțeles că nu putem să nu 
vedem deosebirile dintre hotărî
rea care a fost adoptată de A- 
dunarea Generală a O.N.U. și 
declarația prezentată spre exa
minare de guvernul sovietic. 
Declarația Uniunii Sovietice se 
distinge printr-o mult mai pro
fundă fundamentare, prin vede
rile ei largi, prin claritate și 
consecvență, ea conține o critică 
vehementă și profundă a colo
nialismului contemporan, expri
mă interesele majorității covîrși
toare a omenirii. Propunerile gu
vernului sovietic sînt mult mai 
precise. Ele sînt îndreptate spre 
restructurarea temeinică a relații
lor dintre state și popoare, moș
tenite din timpurile trecute, cînd 
în lume domina imperialismul. 
De aceea, noi considerăm că pro
punerile Uniunii Sovietice cores
pund mai deplin cerințelor arză
toare ale vremii, năzuințelor po
poarelor din țările coloniale și de
pendente.

La insistența guvernului sovie
tic, în Organizația Națiunilor U- 
nite a avut loc un vot separat 
pentru textul Declarației propuse 
de Uniunea Sovietică. Pentru De
clarația sovietică au votat toate 
țările socialiste și majoritatea sta
telor ăfro-asiatice. Cu prilejul 
votării diferitelor capitole ale 
Declarației sovietice au votat 
„pentru" 25-32 de țări, iar 29-30 
de țări s-au abținut. Cu alte cu
vinte, pentru proiectul nostru au 
votat țări a căror populație for
mează majoritatea covîrșitoare a 
omenirii.

Așadar ideile Declarației sovie
tice corespund intereselor majo
rității populației globului, ea re
prezentând o largă platformă po
litică a luptei împotriva colonia
lismului.

Dar popoarele din întreaga lu
me și, în primul rînd, acele po
poare care s-au eliberat recent 
de sub jugul colonial, sau care 
luptă încă eroic pentru eliberare, 
nu pot și nu trebuie să-și pună 
speranțele numai în hotărîrea 
O.N.U. Puterile coloniale s-au 
abținut de la vot, nu au sprijinit 
nici parțial rezoluția. Este clar 
că această comportare a puterilor 
coloniale ascunde tendința lor de 
a menține și a apăra putredul 
sistem colonial. Toate popoarele 
trebuie să țină seama de acest 
lucru.

Evenimentele sîngeroase din 
Algeria, Congo, Laos, uneltirile 
împotriva Cubei independente și 
împotriva multor altor state arată 
în mod elocvent că lupta pentru 
eliberarea de sub jugul colonial 
va necesita o și mai mare încor
dare a forțelor. Urmează o luptă 
înverșunată, care va dura pînă 
ce toate țările și popoarele vor 
fi independente și libere.

Popoarele au pornit pe calea 
luptei pentru independența și li
bertatea lor. Va fi nevoie, însă, 
de timp pentru ca din conștiința 
lor să se șteargă toate urmele 
vechilor idei, concepții ș.i preju
decăți moștenite.

In prezent, declară N. S. 
Hrușciov. principala sarcină este 
să se obțină ca voința popoare
lor exprimată în Declarația 
O.N.U. cu privire la acordarea 
independenței țărilor și popoare
lor coloniale să fie tradusă în 
viață. Nu se poate admite ca prin 
șiretlicuri și trucuri diverse să fie 
sabotată înfăptuirea hotărîrii A- 
dunării Generale. Dacă în hotă
rîrea O.N.U. se spune să se pună 
capăt neîntîrziat colonialismului, 
este necesar ca măsurile cores
punzătoare să înceapă a fi înfăp
tuite într-adevăr neîntîrziat, iar 
nu să fie amînate sub diferite 
pretexte.

Reprezentanții multor țări din 
Asia, Africa și America Latină 
au subliniat pe bună dreptate de 
la tribuna O.N.U. că acum co
lonialismul se cramponează în 
fel și chip de pozițiile și influ

ența care i-au mai rămas, încear
că să continue sub forme noi, 
înrobirea colonială și exploatarea 
popoarelor, folosind pe renegați 
și trădători, marionetele de tea
pa lui Mobutu, cadavrul politic 
al lui Cian Kai-și și alții. Ei vor 
să ofere popoarelor Africii, nu
mai un drapel de stat și un imn, 
dar în mod practic să mențină 
în domeniul politic și economic 
vedhile rînduieli coloniale. Acest 
lucru se întâmplă cînd unele țări 
din Africa și din Asia procla
mate independente sînt încătu
șate imediat într-un nou lanț de 
„tratate" și „acorduri" bazate pe 
inegalitate în drepturi.

Guvernul sovietic își exprimă 
speranța că toate țările care au 
votat în O.N.U. pentru Declara
ția cu privire la acordarea inde
pendenței țărilor și popoarelor 
coloniale vor continua să sprijine 
prin fapte măsurile în vederea 
luptei împotriva colonialismului.

Dacă puterile coloniale, sfidînd 
O.N.U., vor continua și pe viitor 
să împiedice eliberarea popoare
lor înrobite și să se opună inde
pendenței lor, acestor popoare nu 
le va rămîne altceva de făcut 
decît să măture prin luptă botă- 
rîtă toate obstacolele ridicate în 
calea lor. Și în această luptă ele 
nu vor rămîne singure.

Guvernul sovietic este mîndru 
că istorica hotărîre a Organiza
ției Națiunilor Unite cu privire 
la lichidarea colonialismului a 
fost adoptată din inițiativa statu
lui socialist sovietic.

Și oricare ar fi piedicile pe care 
le-ar ridica colonialiștii, rînduie- 
Iile prădalnice și tâlhărești pe 
care le-a stabilit imperialismul 
vor fi aruncate inevitabil în lada 
de gunoi a istoriei. Popoarele 
din întreaga lume așteaptă acest 
ceas și luptă pentru a-1 apropia.

MOSCOVA 27 (Agerpres) — 
TASS transmite :

Șase medici sovietici au lichidat 
epidemia de holeră din Afganis
tan. Ei au reușit să salveze 147 
de oameni care se îmbolnăviseră 
deja. Alți aproximativ 300 de bol
navi au fost vindecați, sub îndru
marea lor de doi medici afgani. •

Guvernul sovietic a oferit în dar 
guvernului afgan 1700 litri de mo- 
novaccinuri și bacteriofag de ho
leră pregătiți după metoda prof.

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

La Ankara
Au fost arestate 65 de persoane

care se ocupau cu activitatea subversivă
vernului și a membrilor AdunăriiANKARA 27 (Agerpres) — 

TASS transmite :
S-a anunțat în mod oficial că 

în ultimele zile au fost arestate 
la Ankara 65 de persoane care se 
ocupau sistematic cu activitatea 
subversivă și răspîndeau proclama
ții îndreptate împotriva șefului gu-

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

Populația din Algeria intensifica lupta 
împotriva colonialiștilor francezi

PARIS 27 (Agerpres)
Agenția France Presse relatea

ză că manifestațiile populației al
geriene din Oran împotriva poli
ticii colonialiștilor francezi care 
în ultimele zile s-au intensificat 
din nou au continuat în după a- 
miaza zilei de 26 decembrie și în 
noaptea de 26 spre 27 decembrie. 
In cartierul musulman „Mica ceta
te" sute de manifestanți purtând 
drapelele Frontului Național de 
Eliberare a Algeriei au încercat să 
se îndrepte spre centrul Oranului. 
Poliția întărită cu noi detașamen
te, a deschis focul asupra mamfes- 
tanților.

Manifestații de protest au mai 
fost semnalate în noaptea de 26

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

DJAKARTA. — După cum re
latează agenția Antara, guvernul 
Indoneziei a naționalizat șapte în
treprinderi farmaceutice olandeze 
din Djakarta, Bogor, Bandung fi 
din alte orașe.

MOSCOVA. — La 27 decem
brie, N. S. Hrușciov-, președintele 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
l-a primit pe H. Heymerle, amba
sadorul extraordinar și plempoten-

Din țările socialiste surori ;
Pe al 6-lea loc Гп Europa 
în ce privește producția 

de ciment
VARȘOVIA 27 (Agerpres) — 

P.A.P. transmite:
Printre ramurile industriei po

loneze care au cunoscut cea mai 
mare dezvoltare în anii de după 
eliberare se numără și industria 
cimentului. In prezent, producția 
de ciment, calculată pe cap de lo
cuitor, este în R.P. Polonă de a- 
proape cinci ori mai mare decît 
în 1938.

Cele 18 fabrici de ciment cons
truite sau refăcute în ultimii 15 

• ani au dat anul acesta o produc- 
’ ție de peste 6.300.000 tone. Ast- 
r fel, Polonia s-a plasat pe locul 
I al 6-lea în Europa în ceea ce 
i privește producția de ciment.
1

A. Nikonov. Acest nou preparat 
eficient pentru tratarea holerei a 
fost adus de grupul de epidemio- 
logi sovietici care a sosit la Ka
bul la 4 octombrie.

Făcînd bilanțul activității încu
nunate de succes a grupului de epi- 
demiologi prof. Nikonov a decla
rat că medicii sovietici consideră 
posibilă lichidarea holerei în ît> 
treaga lume și în primul rînd în 
țări ca India, Pakistanul și Birma- 
nia unde această boală bînttrie de 
sute de ani.

Constituante. Nu s-a comunicat 
numele persoanelor arestate. S-a a- 
nunțat doar că majoritatea acestor 
persoane sînt membri ai Partidului 
democrat dizolvat. Toate persoa
nele arestate vor fi deferite Tri
bunalului Revoluționar.

spre 27 decembrie și în alte car
tiere periferice ale Oranului.

în urma creșterii în intensitate 
a manifestațiilor de protest, autori
tățile militare franceze au concen
trat noi trupe de poliție și jandar
merie la Oran. Pe străzile Ora
nului circulă autocamioane blin
date, au fost postate patrule întă
rite la fiecare încrucișare de dru
muri.

în urma noilor incidente de la 
Oran autoritățile militare din Al
geria au luat hotărîrea de a pre
lungi interzicerea circulației între 
orele 21 și 4 dimineața. A fost 
interzisă de asemenea orice întru
nire mai mare de zece persoane 
atît la Oran cît și în împrejuri
mile Oranului.

liar al Austriei în U.R.S.S., la ce
rerea acestuia, și a avut o convor
bire cu el.

TOKIO. — Agenția Kiodo Tu
rin anunță că la 27 decembrie 
Consiliul japonez împotriva bom
bei atomice și cu hidrogen a dat 
publicității un protest adresat gu
vernului francez în legătură cu 
cea de-a doua experiență franceză 
cu bomba atomică efectuată la 
Reggane în Sahara.

In viitorul plan cincinal se pre- ♦ 
vede o producție de ciment cu T 
Z76 la sută mai mare decît pro- t 
ducția actuală.

Saltul industriei chimice *
cehoslovace *

FRAGA 27 (Agerpres) CETE- І 
KA transmite ;

In ultimii cinci ani, volumul * 
global al industriei chimice al * 
R.S. Cehoslovace a crescut cu 70 * 
la sută. Producția globală pe anul J 
1960 depășește cu 14 la sută pe * 
aceea din anul trecut. «

Industria combustibilului a în- * 
registrat în acești cinci ani o creș- ț 
tere de 105,4 la sută. Producția i 
chimică de bază a crescut cu 69 « 
la sută, a industriei cauciuctdui • 
— cu 64 la sută, iar producția de * 
hîrtie și celuloză — cu aproape 41 J 
la sută. i
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