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înfăptuiri ale celor tineri

La sectorul I al minei Aninoasa cei trei mineri 
din clișeul nostru sînt cunoscuți ca prieteni nedespărțiți. 
Dobșan Gheorghe, Stamate Nedelcu și Beza Teodor 
fac parte din aceeași brigadă, aceea condusă de Sas 
Tecdcr. Brigada lor obține zilnic cite 4—4,500 tone 
de cărbune pentru fiecare post prestat.

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

DEPOZIT MODEL
De aproximativ 10 ani 

T.R.C. Hunedoara și-a 
instalat în Valea Jiului, 
pe un teren în apropierea 
gării Livezeni, unul din 
principalele sale depozite 
pentru materiale - și echi
pament de construcții. De
pozitul deservit de 25 
muncitori are numeroase 
magazii. Curățenia, ordi
nea și ținerea la zi a evi
denței mișcării materiale
lor caracterizează activita
tea celor de la depozit. Și 
curtea depozitului este bi
ne gospodărită. Simetric 
așezate stivele de scînduri, 
cărămizile pentru teraco
te, sînt depozitate pe su
porți și acoperite cu plăci 
de stufit.

Dar muncitorii și maga- 
zionierii din depozit nu 
s-au limitat numai la o 
activitate conștiincioasă în 
orele de serviciu. Ei au e- 
fectuat, sub îndrumarea 
grupei sindicale, numeroa
se acțiuni voluntare la a- 
ranjarea materialelor.

Recent, după un con
trol făcut de către trust, 
personalul depozitului din ■ 
Livezeni a fost evidențiat i 
și premiat pentru ordinea 
din gestiune și pentru spi
ritul său gospodăresc. In 
mod deosebit a fost relie
fată activitatea muncitori
lor Burciu Constantin. Pă- 
nescu Constantin și a ma- 
gazionierilor Nicolae Ni
colae și Crăciunescu Iacob.

I

In bătălia pentru 
mai mult cărbune, 

pentru economii
în cursul anului 1960 

numărul brigăzilor de ti
neret din Valea Jiului a 
sporit cu aproape 40, ajun- 
gînd la 410 brigăzi. O bu
nă parte dintre acestea lu
crează în sectoarele mi
niere ale Văii Jiului.

In cursul anului trecut 
brigăzile de producție ale 
tineretului au înregistrat 
succese de seamă. Ele au 
extras peste sarcinile lor 
de plan mai bine de 
65.000 tone de cărbune, 
din care 14.000 tone căr
bune cocsificabil.

Prin reducerea prețului 
de cost tinerii Văii Jiului 
au obținut de asemenea 
peste 4.332.000 lei econo
mii. Realizările cele mai 
frumoase în reducerea pre
țului de 
brigăzile 
duse de
Moraru
Gheorghe, Nicolae loan, 
Ungureanu Vasile și alte
le.

a crescut în cursul anului 
1960 la 325, ele cuprin- 
zînd aproape 7000 tineri.

Tinerii brigadieri ai 
muncii patriotice au pres
tat peste 40.300 ore de 
muncă voluntară. Bilan
țul realizărilor lor este bo
gat : ei au colectat peste 
2.660 tone fier vechi, au 
efectuat lucrări silvice în 
valoare de 85.000 lei și 
au întreprins numeroase 
acțiuni pentru înfrumuse
țarea localităților. In ur
ma realizărilor obținute 
peste 3800 tineri au deve
nit purtători ai insignei 
ds^brigadier al muncii pa
triotice.
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IOAN RACZEK 
secretar al Comitetului orășenesc 

de partid Petroșani

de cel

cost l-au obținut 
de tineret cou- 
Enache Chiriță, 
Nicolae, Tănase

Bilanțul muncii 
patriotice

Spre o calificare 
tot mai înaltă

Ridicarea calificării pro
fesionale a tinerilor cons
tituie o preocupare de sea
mă a organizațiilor 
U.T.M. în anul 1960 au 
funcționat în Valea Jiu
lui 101 cursuri de ridicare 
a calificării profesionale 
care au fost frecventate de 
2100 tineri.

Ridicarea calificării pro
fesionale a tinerilor a con
tribuit în mare măsură la 
dezvoltarea mișcării de

Tinerii de la minele, in- inovații în rindul tinerilor, 
treprinderile, școlile, de pe 
șantierele Văii Jiului au 
desfășurat în cursul ulti
mului an o bogată muncă 
patriotică. Numărul brigă
zilor de muncă patriotică

Numărul inovatorilor ti
neri din Valea Jiului 
crescut în cursul anului 
76. Prin inovațiile lor, 
au realizat economii 
valoare de 618.000 lei.
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|O CH1 DE MINERI
Cînd au preluat abatajul de la 

r schimbul III, Scutelnicu Vladimir 
9 și Pal Gavrilă și-a rotit privirea 
I prin toate ungherele. „Nu mai 
o avem nici de-o roabă de cărbuni" 
o — și-au zis ei. Abatajul era cu- 
g rat, armarea a fost făcută pînă-n 
o ftșie și lor nu le rămînea decit să О Л _ 7_ 7 7 J _
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înceapă lucrul de la început; să 
bată găurile, să puște și apoi să 
armeze.

Ora 10 i-a găsit pe cei doi or
taci înfruptînd din merindea pu
să de nevestele lor. Mîncau în tih
nă că doar așa le-a fost înțele

și gerea de la început : să mănînce 
O după ce dau ultima lopată de căr- 
® bune din abataj.
o ...După ce armătura a fost șoro-
2 lită la unul din cabățe, Scutelnicu, 

un om cît un m.. „ o înșfăca cu 
brațele lui vînjoase și o duse pi
uă la piluga care i-a fost pregă
tită de Pal. Stîlpul ridicat „în 
picioare" spre cerul abatajului a 
fost pus să stângă grinda prinsă 
în scoabe.

Urcat pe-o scară, Pal lovea cu 
barosul în armătură.

— Dă-i încă citeva, iovește-l 
mai virtos — i-a spus Scutelnicu 
lui Pal. După ce-a tras ultima lo
vitură de baros, Pal s-a răsucit 
de mijloc cu fața spre ortacul lui.

— Nu mai merge. Și ca să-i do-

— Măsura i-ai luat-o la țanc — 
îi răspunse Scutelnicu felicitîn- 
du-l pe Pal. Ai ochi de miner, 
nu de babă.

— Știi, bag firul de ață în иге- o 
chea acului din prima sau cel mult ? 
a doua încercare.

— Iar te lauzi. Numai bodo
găni, bai să tăiem și al doilea 8 
lemn. Pe ăsta eu îl măsor.

...După ce au ridicat și a 
doua armătură care se potrivea 
„de minune” la locul ei confir- 
mînd faptul că și ochii lui Scutel
nicu se pricep să ia cu precizie 
măsura lungimii lemnului, acesta-i 
spuse lui Pal :

■— Le arătăm noi de ce sîntem 
în stare.

Pal ghicise unde vroia să 
vorba șeful de brigadă.

— Da, vrei să spui că
acum
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8 vedească șefului de brigadă ca
8 are dreptate și-a avîntat barosul
8 lovind puternic în lemn. Armătu-
8 та nici n-a mișcat.

— Bun ? — a întrebat el.
— Să vedem — îi răspunse șe

ful de brigadă — urcînd pe scară
în locul lui Pal.

Scutelnicu a lovit de citeva ori
din răsputeri armătura care nici 
vorbă să se clintească. Pal zîmbea

g satisfăcut.
8 —■ Ce ți-am spus ? Asta-i ar-
8 mătură care line muntele chiar de 
g s-ar cutremura el de zece ori.
ooooooooooocsooooooooooooooooooooooo ooooooooouoooooooooooooooeo

1 №wt ііШіеа llsttfor 
le alegători

La toate sfaturile populare oră
șenești și comunale din Valea Jiu
lui au început de două zile opera
țiile de întocmire a listelor de ale
gători pe circumscripții electorale 
și secții de votare.

Aceste liste vor fi expuse cu 30 
de zile înainte de data în care vor 
avea loc alegerile de deputați pen
tru Marea Adunare Națională și 
sfaturile populare la sediile sfa
turilor populare și secțiile de vota
re.

într-un stadiu avansat cu întocmi
rea listelor de alegători se află 
sfaturile populare din orașele Vul
can, Lupeni, Petrila și cel din co
muna Iscroni.

Anul în care am 
intrat 1961, con
stituie o perioadă 
deosebit de impor
tantă pentru în
deplinirea istori
celor sarcini elaborate 
ide-al III-lea Congres al P.M.R. 
Planul pe 1961 — cel de-al doi
lea an al șesenalului — cuprinde 
prevederi de o însemnătate deo
sebită pentru dezvoltarea econo
miei naționale. Producția glo
bală a industriei socialiste va 
crește în acest an cu 13,5 la sută 
față de realizările preliminate pe 
1960. Din prevederile planului pe 
noul an, minerilor Văii Jiului le 
revin sarcini sporite. Realizarea 
unei productivități pe bazin de 
cel puțin 1,100 tone de cărbune 
pe post, reducerea consumului 
specific de lemn de mină sub 
42,5 m.c. pe mia de tone, reali
zarea unei economii de cel puțin 
4,3 milioane lei la prețul de cost 
sînt principalele obiective ale 
muncii colectivelor miniere ale 
Văii Jiului. Planul pe 1961 pune 
de asemenea sarcini sporite în 
fața oamenilor muncii din toate 
celelalte ramuri de activitate ale 
Văii Jiului — sectorul energetic, 
transporturi, sectorul forestier, 
industria locală, comerț etc.

înfăptuirea obiectivelor prevă
zute în planul pe 1961, traduce
rea în viață a sarcinilor ela
borate de cel de-al III-lea Con
gres al PJft'R., impun necesita
tea îmbunătățirii întregii munci 
de partid, ridicarea rolului or
ganizațiilor de partid de condu
cător ai maselor la desăvîrșirea 
construcției socialiste în patria 
noastră. Veriga de bază a îmbu
nătățirii întregii munci de partid 
o constituie întărirea continuă a 
organizațiilor de bază, creșterea 
rolului lor în viața întreprinde
rilor, îmbunătățirea metodelor lor 
de muncă. Organizațiile de bază 
au un rol hotărîtor în mobiliza
rea de către partid a maselor 
la construirea socialismului. 
„Putem să elaborăm cele mai bune 
hotărîri și directive — a arătat 
tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej 
— putem să redactăm cele mai 
bune circulări și să trimitem pe 
teren cei mai buni instructori, dar 
dacă organizația de bază nu va 
fi capabilă să traducă în viață di 
rectivele conducerii partidului, da
că ea nu va fi capabilă să se o- 
rienteze în diferite situații ce sej 
pot crea în sectorul ei de activi- ț 
tate, atunci hotărîrile și directi- * 
vele cele mai bune nu vor valora j 
decit prea puțin". »

Congresul al III-lea al P.M.R. ’ 
a subliniat necesitatea întăririi 
activității organizațiilor de bază,

punînd în fața 
comitetelor 
partid sarcina 
a le ajuta 
fie în stare să 
laboreze măsu

rile organizatorice cele mai po
trivite, să orienteze munca de 
partid și de masă spre cele mai 
importante sarcini. In lumina a- 
cestor cerințe, Comitetul orășe
nesc de partid Petroșani acordă 
o deosebită atenție ridicării ac
tivității organizațiilor de bază 
la nivelul actualelor sarcini.

de 
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In sprijinul noilor birouri 
ale organizațiilor de bază

După cum se știe, în ultimele 
luni ale anului trecut au avut loc 
adunări de dări de seamă și a- 
legeri în toate organizațiile de 
bază. Comitetul orășenesc de 
partid Petroșani a luat măsuri ca 
instruirea noilor birouri să con
stituie pentru organizațiile de 
bază de la mine, întreprinderi și 
instituții un ajutor prețios în îm
bunătățirea tuturor compartimen
telor activității lor, un mijloc 
de generalizare a experienței îna
intate m munca de partid, de 
înarmare a lor cu cunoașterea te
meinică a modului în care trebuie 
muncit pentru înfăptuirea sarci
nilor elaborate de cel de-al III- 
lea Congres al P.M.R.

Instruirea birourilor organiza
țiilor de bază s-a desfășurat, în 
cea de a doua jumătate a lunii 
■decembrie, pe baza planului de 
acțiune elaborat în acest scop de 
Comitetul orășenesc de partid Pe
troșani. Alegerea temelor., ținerea 
instructajelor de către membri 
Biroului Comitetului orășenesc de 
partid, de către activiști cu ex
periență, a avut drept scop înar
marea birourilor organizațiilor 
de bază cu cunoașterea modului 
în care trebuie să acționeze în 
vederea rezolvării principalelor 
sarcini ce le stau în față, urmă- 
rindu-se în același timp genera-

(Continuare în pag. 3-a)
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scos noi de citeva zile încoace cu 
trei, patru găuri cite 30—40 tone 
de cărbune ? Bună idee ai avut 
cînd rie-ai povățuit să pușcăm nu
mai cărbunele tare din vatră și 
pe celălalt să-l scotem din cio
can. Asta înseamnă economie de 
exploziv nu glumă !

Muncind spornic cei doi ortaci 
din sectorul III al minei Vulcan 
au aontinuat să discute despre 
tot ceea ce au realizat în anul 
care a trecut și despre cele 2000 
tone de cărbune pe care s-au bo- 
tărît să le extragă în plus de plan 
în anul 1961. Au discutat despre 
carnetul cu scoarțe tari introdus 
în anul acesta la toate brigăzile 
din sector, carnet în care ei vor g 
consemna în fiecare zi la rubrica g 
„consum de lemn și exploziv” e- 8 
conomiile pe care le vor realiza. 8 
Au discutat despre posibilitatea 8 
de a răpi în viitor din fiecare ari- 8 
pă a abatajului nu mai puțin tie 8 
40 de armături. Discuțiile lor sînt 8 
planuri de viitor... 8
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Poștașii
Se despart în fiecare dimineață 

cu tolbele pline de scrisori, ziare, 
reviste îndreptîndu-se fiecare spre 
sectorul său de muncă.

— Să știi că azi ți-o iau înainte 
— îi spuse Afrim Paul, factorului 
Stelescu Petru înaintk de plecare.

— Om vedea deseară — veni
♦ lăspunsul...

Seara au venit din nou la oficiul 
poștal așa cum se întorc albinele 
la stup. Cînd s-a întîlnit cu Ste
lescu, Afrim a început să-și de
șarte tolba realizărilor. „Azi am 
vîndut efecte poștale, am încasat 
100 de abonamente radio și ra- 
diojicare și bineînțeles am dis
tribuit toată corespondența".

- Nu stai rău, dar află că 
ți-am luat-o înainte — spuse 
-.teiescu.

...De mai bine de 5 ani, cei 
doi factori poștali de la oficiul 
P.T.T.R. Petroșani se află în în
trecere. Munca lor e modestă și 
totuși importantă. Pentru ducerea 
ei la îndeplinire, ei depun mult iu-
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“ pondenței la timp depinde rezol- *
• varea multor probleme, iar înde- 4 
ț plinirea planului de vînzări și în- • 
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Vacanța de iarnă a luat sfîrșit și odată cu aceasta azi a început » fotografiile celor doi poștași se 

prima zi de școală. Alături de orele teoretice elevii vor efectua și * află mereu pe panoul fruntașilor. 
ore practice în ateliere, laboratoare' etc. Așa cum se vede și în clișeu,' „ 1OAN
'experiențele în laboratorul de fizică sînt deosebit de interesante și • unt
atractive. De aceea micii fizicieni au pornit la treabă chiar din J corespondezi
prima zi de școală. i -4—4.4.
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Săparea galeriilor cu ajutorul 
unui agregat de înaintare
In săparea galeriilor direcționale 

se folosește agregatul F 20 ME. 
Agregatul este propulsat pe șenile 
sau pe roți, puterea motorului elec
tric pentru acționarea organului tă
ietor este de 10 kW., turația 2000 
rot/min., viteza lanțului de tăiere
2,47 m/s., lățimea de tăiere 110 
mm. viteza de avans 3—8,85 mm/s. 
greutatea totală a agregatului 2,5 
t. iar gabaritele 1.600X760X3000 
mm. .«

La moara de rambleu a minei Lupeni praful de piatră rezultat la 
comasare a dispărut datorită aplicării inovației „modificarea pîlniei de 
aspir are a ventilatorului din subsol" (vezi clișeul). înainte vreme, praful 
se absorbea prin plinii de ventilare situate la fiecare etaj. Aceasta însă 
nu era deafuns. Tttmsportat odată cu piatra concasată pe ciur, praful 
se răspîndea in atmosferă. Acum, praful este absorbit de ventilator 
prin partea inferioară a ciurului și evacuat cu ajutorul ventilatorului.

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

ТЕНМШ MINIERE
Progresul tehnic 

creșterii producției

Eficacttatea tehnico-economică 
a susținerii cu ancore

Pentru a stabili eficacitatea teh- 
nico-economică a susținerii cu an
core, Institutul de cercetări Uni-

Stîlp de metal 
umplutură de nisip 
susținerea lucrărilor de aba-

CU

La
taj se folosește un nou tip de stîlp 
telescopic de construcție originală. 
Stîlpul este din metal, gol în inte
rior, umplut cu nisip. Sarcinile din 
acoperiș sînt preluate de elemen
tul culisabil al stîlpului și trans
mise apoi umpluturii de nisip, care 
permite tasarea lină a rocilor din 
acoperiș. Evacuarea nisipului din 
cavitatea stîlpului se face prin- 
tr-un orificiu special executat la 
круп stîlpului. Stîlpul se folosește 
la dirijarea surpării coperișului.

«Activitate rodnică,
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anul trecut inginerii și tehni
cienii exploatărilor și uzinelor 
din Valea Jiului au muncit cu 
spor pentru îndeplinirea sarci
nilor de plan, dair și pe linia 
promovării progresului tehnic. 
Așa de exemplu, la preparați a 
Lupeni au fost definitivate cîte
va studii pentru mărirea capa
cității de prelucrare și îmbună
tățire a-indicilor tehnico-econo- 
xnici. Aici s-au făcut numeroase 
încercări de Hotare a mixtelor 
rezultate de la bateriile de Ho
tare A și B. In urma unui stu
diu amănunțit s-a trecut de cu- j 
tind la raționalizarea rețelei de j 
aer comprimat. De asemenea în- î 
cercările făcute pînă acuim pen- î 
tru reciclarea preaplinului co- j

* nul ui de la flotație într-o celulă ■ 
; corespunzătoare au dat rezultate I
* bune. Tot în domeniul prepară- J
* rii cărbunelui la filiala + 

I.C.E.M. din Petroșani s-au e- I 
xecutat și sînt în curs de defi- ț 
nitivare încercările semiindus- î 
triale de flotare a cărbunelui ♦ 
cu reactivi lipsiți de fenoli. ț

O bogată activitate de cer- I 
cetare au și inginerii și tehni- ♦ 
cienli de la mina Lonea. Aici * * 
s-au studiat posibilitățile locale j 
pentru haldarea sterilului pe ♦ 
teren alunecător. Pentru îmbu- • 
nătățirea transportului subteran * 
la mina Lonea I ing. Ciriperu J 
Vaslle a întocmit un amplu J 
studiu ale cărui propuneri se * 
studiază în prezent pentru a fi j 
aplicate în producție. *

1L1E BREBEN î
C.G.V.J. * 
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provmet a efectuat începînd din 
1955 o serie de încercări ale căror 
rezultate sînt prezentate sub forma 
de tabele comparative cu alte me
tode de susținere (lemn de mină 
și prefabricate din beton armat). 
Costul general al susținerii cu 
ancore este de 3—4 ori mai mic 
decît la susținerea cu lemn sau be
ton. In afară de acest avantaj e- 
conomic, costul săpării galeriilor 
scade cu 15—20 la sută, datorită 
micșorării profilului săpat.

2000 măști — 
filtre de autosalvare
In ultimii ani protecția muncii 

minerilor s-a îmbunătățit mult. An 
de an se cheltuiesc sume importante 
pentru măsurile privind securitatea 
muncii. în 9 luni din 1960 la mina 
Lupeni s-au cheltuit în acest scop 
3.490.000 lei. De curînd la mina 
Lupeni a sosit, în cadrul măsurilor 
de protecție a muncii, un prim lot 
de 2000 bucăți măști-filtre de au- 
tosalvare, trimise din R.P. Polonă. 
Cu asemenea măști-filtre vor fi e- 
chipați în viitorul apropiat toți cei 
care muncesc în subteranul minei 
Lupeni. Ele sînt individuale și ser
vesc pentru autosalvarea muncito
rilor în caz de pericol.

IfniOVAȚIi Metodă îmbunătățită de exploatare a stratului 13
La concursul de inovații organi

zat la mina Petrila în anul trecut, 
inovația inginerului FELEA Ll- 
VIU privind o metodă îmbunătă- 
țită de exploatare a stratului 13 
în zona sectorului II a fost dis
tinsă cu premiul I pe exploatare. 
După unele calcule preliminare 
aplicarea acestei metode generea
ză economii anuale evaluate la 
circa 800.000 lei. In cele de mai 

jos prezentăm metoda care se află 
in stadiul de experimentare.

*
Stratul 13 în blocul MI se ca

racterizează printr-o presiune ex
cesivă. Datorită acestui fapt ga
leria de bază nu se poate între
ține în bune condiții, necesită mul
te rearmări costisitoare. Aceleași 
inconveniente se obseauă și la 
galeria de cap.

Metoda propusă constă în ur
mătoarele: Din transversala prin
cipală se execută galeria de bază 
și cea de cap în stratul 12 pînă 
la limita panourilor. Ea boia» se

!

a minei îl con- 
tehnic. Vorbind

Colectivul minei Lupeni s-a a- 
ohitat cu cinste de sarcinile a- 
vute în 1960. In primele zile din 
acest an minerii de aici au ob
ținut rezultate bune în întrecerea 
cu celelalte colective din Valea 
Jiului. Ei au acum mai bine de 
1300 tone de cărbune cocsificabil 
date peste plan. Un factor hotărî- 
tor în îmbunătățirea activității 
tehnico-econamice 
stituie progresul 
despre cîteva as
pecte ale intro
ducerii tehnicii 
noi la mina Lu
peni și despre a- 
portul el la rea
lizările obținute, 
Dumitru, inginer 
minei a declarat următoarele :

—• In I960 colectivul nostru a 
extras cu aproape 9 la sută mai 
mult cărbune cocsificabil decît în 
1959, iar în acest an — pe care 
l-am început cu succes — vom 
extrage cu 13 la sută mai mult 
cărbune ca în 1960. In aceeași pe
rioadă productivitatea muncii în 
tnedie a sporit cu 14,7 la sută 
față de realizările medii din 1959 
și va spori în 1961 cu încă 10 la 
sută. Rezultatele acestea se dato
rase în mare măsură introducerii 
tehnicii noi. In anul trecut ingi
nerii și tehnicienii minei au între
prins studii și cercetări în vede
rea promovării progresului tehnic. 
Așa de exemplu, în primele luni 
ale anului s-au întreprins îm
preună cu cercetătorii de la 
C.C.V.J. determinări de presiune 
în abatajele frontale, în urma 
cărora la frontalele din stratul 3, 
stratul 15, stratul 5 s-a introdus 
armarea metalică. Din asemenea 
abataje s-au extras în I960 peste 
350.000 tone de cărbune cocsifi- 
cabil. S-a extins armarea moder
nă și în galerii. Cu armături din 
șină de cale ferată sau profile 
Т.Н. au fost susținuți circa 4200 
m. galerie, iar cu inele de bol- 
țari mai bine de 2300 m. galerie.

In ultimele luni ale anului tre
cut au luat avînt studiile și cer
cetările. Remarcăm în această di
recție, studiile făcute la sectoa
rele IV A și IV B. In urma con
cluziilor la care s-a ajuns, la a- 

ceste sectoare s-au introdus multe 
utilaje și metode moderne de ex
ploatare. La sectorul IV В în ur
ma cercetărilor efectuate pe stra
tul 15 s-a deschis un nou frontal 
— cel mai modern de la mina 

noastră. Aici susținerea 
stîlpi metalici înalț!

INTERVIU

iov. Poplanăș 
șei adjunct al

se face cu 
de tipul

*

sapă două diagonale scur-te pînă 
la stratul 13. Cele două diago
nale se unesc printtr-un suitor să
pat în stratul 13 din care se în
cepe atacarea panoului. Pe gale
ria de bază din strat se montea
ză un crațer, la fel ca și pe dia
gonală. La 30 metri spre afară se 
sapă o altă pereche de diagonale. 
Distanța aceasta este luată în 
funcție de presiunea litostetică, 
denerece s-a observat că pe o a- 
зеиеяеа distanță galeria rezistă 
fără rearmare. La un Interval de 
tbnp de 1—2 luni, funcție de a- 
vansarea abținută, se pornește și 
exploatarea stratului 12. Metoda 
aceasta, are însă așa cum s-a ob
servat în luaru o seamă de nea
junsuri. Presiunea, în zona de ex
ploatare a stratului КЗ se mani
festă încă destul de puternic, ea 
fiind însă scăzută în zona de 
exploatare a stratului 12.

Pe seama observațiilor de pînă 
acum, a fost propusă o- nouă va
riantă de exploatare și anume*  ca 
extragerea stratului 13 să se facă 
de la transversală spre hotar. Pen-

G.H.H. cu grinzi în consolă. De 
curind aici a fost introdusă și 
havarea de pe crațerul blindat. 
Abatajul a fost dotat cu un puter
nic crațer blindat adus din R. P. 
Polonă, care permite mișcarea ha- 
vezi deasupra lui, iar ruculirea 
este asigurată de împingătoare 
hidraulice. In momentul de fața 
se studiază posibilitatea adaptă
rii transportului la capacitatea 
acestui crațer și organizarea mun

cii pentru extra- 
... -   —= gerea a două fîșii 

pe zî. Brigada 
din acest frontal 
obține acum un 
randament zilnic . - . - —• ------ —- ,— T
tone cărbune pe î decît să cupleze la anumite inter- J 

« vale de timp motorul troliului J
de peste 4,500 
post. f ■

La sectorul IV A funcționează î caTer aduce vagoanele sub gurile ♦ 
de mai mult timp o haveză uni- f de încărcare ale silozului. Eu cred ș 
versală de tipul Korfmann SK-20 I printr-o inovație sau raționali- ț 

stratul 5 blocul V panoul 4/1 vest. J Intr-adevăr propunerea (___
Rezultatele obținute pînă acum ne j pondentului nostru merită toată a- 
îndreptățesc convingerea că putem î tenția. La Lonea III încărcarea 
extinde și Ia alte locuri de muncă I cărbunelui din siloz și manevra 
havezele universale. * vagoanelor se pot cumula. Cabi-

Pentru acest an planul de stu- j netul tehnic al minei (responsa
bil și cercetări la mina Lupeni » ьу jng Nicoară Iozefa) ar putea i

■ «4. -» -- - Jda prețjoase in(iicații colectivelor J
ț «a —rt — z— v .—л.... —— .

R la săparea galeriei de bază din *,Zăre  s-ar putea multe îndrepta aici", ț
* , ........ . . Intr-adevăr propunerea cores- j

♦
«

î♦4

este bogat și axat pe promovarea 
progresului tehnic. Pe baza re
zultatelor de pină acum inginerii 
și tehnicienii minei vor studia 
posibilitățile de introducere a sus
ținerii metalice cu stîlpi hidraulici 
și tumbe în frontalul db la stra
tul 18 blocul III, extinderea folo
sirii la alte frontale a crațerului 
blindat cu havare de pe crater și 
ruculire hidraulică. Pentru popu
larizarea realizărilor în domeniul 
tehnicii miniere au fost prevăzute 
mai multe cicluri de conferințe 
documentare.

Ж

aer 
din 

blinduri

teu evitarea pierderilor de 
toate diagonalele care ies 
funcțiune se închid cu 
de seîndură și pămînt. Aceasta 
înseamnă că deși avansarea fron
tului de lucru față de transver
sală va fi în avans, evacuarea pro
ducției și aerajul vor urma aceeași 
cale ca și la exploatarea în retra
gere.

Avantajele care decurg din noua 
variantă sînt:

a) Panourile de figuri se pun 
în exploatare în termen redus.

b) Rezultă o însemnată econo
mie de lemn și o întreținere re
dusă, datorită faptului că pe mă
sură ce avansează exploatarea 
stratului 13 galeria din stratul 12 
rămîne tot mai mult în zona fără 
presiune. Săpînidu-se decalat, ga
leriile de bază și de cap din stra
tul 12 sînt puțin solicitate, deci 
au nevoie de întreținere redusă,

c) Sensul exploatării fiind de 
la centru spre hotar se elimină 
necesitatea săpării a doi suitori 
pe fiecare panou (de ăeraj și de 
atac) redueîndu-se deci volumul 
de pregătiri.

D И0Щ8И8 ЦМІІО 
І ÎDOfilOlii le 13 ІШЗ !
• Un corespondent al ziarului I
• nostru de la Lonea ne-a trimis zi- î 
J lele trecute o scrisoare în care ri- ! 
J dică problema deservirii mai ra- J
• ționale a silozului de cărbune de + 
» la mina Lonea ІП-Jieț. „Stau și ț 
J mă uit adeseori, ne scrie el, cum j 
J sînt folosite aici posturile. Un om J 
j încarcă vagonetele cu cărbune din ♦
• s/loz pe cînd un altul nu face î

I de inovatori pentru realizarea te- 
î lecomenzii troliului de manevră
♦ de către muncitorul care încarcă 
< în vagoane. Exemplul se poate lua 
» de la stația de încărcare a minei 
ț Uricani unde funcționează de mai 
J bine de un an o asemenea instala- 
J ție de telecomandă. La Lonca III
• s-ar putea rezolva prin înzes- 
«trarea motorului de la troliu cu 
a un sistem de relee acționate prm- 
) tr-un cablu multifilar.

---------=--------

№

♦ .V

. Л1*

-

„Aparat pentru înregistrarea 
rapidității de acționare a {rine
lor la mașinile de extracție! 
aceasta este denumirea inovației 
aplicată la mina Lupeni pentru 
verificarea frînelor la mașinile 
de extracție. Ea a fost concepu
tă de ing. Olaru Gheorghe, me
canicul șef al minei (în clișeu') 
și ing. Miclea Alexandru de la 
C.C.V.J. Inovația este de o rea
lă valoare pentru îmbunătățirea 
transporturilor pe puțurile de 
extracție. Ea ar trebui să se 
bucure de mai multă atenție 
din partea organelor C.C.V.J. 
pentru generaliytre la toate ex
ploatările miniere.



STEAGBb ROȘU 3

tatâriilrca neHor MretiFi — factor impozant 
in ішінніШІігса пишсіі organizațiilor dc bazâ

(Urmare din pag. l-a)

lizarea experienței pozitive 
munca de partid.

Instruirea noilor birouri 
organizațiilor de bază în acest 
an s-a făcut în sțrînsă legătură 
cu viața, cu problemele concrete 
pe care trebuie să le rezolve or
ganizațiile de bază spre a asi
gura traducerea in viața a poli
ticii partidului și guvernului.

Principala premisă a îndeplini
rii sarcinilor ce ne stau în față 
este întărirea vieții interne de 
partid, întărirea organizațiilor de 
bază prin primirea de candidați 
și noi membri de partid din rîn- 
dul muncitorilor care lucrează 
nemijlocit în producție, a femei
lor muncitoare, a intelectualilor 
de valoare. Acestui scop au fost 
consacrate primele expuneri fă
cute în fața membrilor birourilor 
organizațiilor de bază în cadrul 
instructajului. Astfel, una din ex
punerile făcute în cadrul instruc
tajelor s-a ocupat de organizarea 
și planificarea muncii birourilor 
organizațiilor de bază, repartiza
rea sarcinilor între membrii bi
roului, pregătirea adunărilor de 
partid. O altă expunere a fost 
consacrată îmbunătățirii muncii 
de primire în partid în lumina 
cerințelor puse de cel de-al III- 
lea Congres al P.M.R. S-a subli
niat îndeosebi, în cadrul acestei
expuneri, obligativitatea respectă
rii întocmai a regulilor de pri
mire în partid prevăzute în Sta
tutul P_M.R. și instrucțiunile C.C.
al P.M.R., calității moral-poli- 
tice pe care trebuie să le întru
nească cei care urmează să fie 
primiți în partid. Birourilor li 
s-a atras atenția asupra necesi
tății de a munci stăruitor pentru 
educarea partinică a noilor mem
bri și candidați de partid. Alte 
expuneri făcute în cadrul instruc
tajelor au fost consacrate respec
tării regulilor evidenței de partid, 
apărării secretului de partid, păs-7 
trăirii cu vigilență a carnetului 
de partid, muncii organizațiilor 
de bază cu activul fără de partid, 
conducerii de către organizația de 
bază a organizațiilor de masă. 
O ședință de instructaj a fost 
de asemenea consacrată conduce
rii și desfășurării de către orga
nizațiile de bază a în vă țămin tu
lul de partid, agitației de masă, 
munch cultural-educative în rîn- 
dul oamenilor muncii. Fiind axa
te pe documentele celui de-al III- 
lea Congres al P.M.R., cuprinzînd 
un bogat material faptic, sinteti- 
zînd experiența pozitivă în do
meniul respectiv, expunerile fă
cute de către membrii Biroului 
Comitetului orășenesc de partid 
în cadrul ședințelor de instructaj 
constituie un ajutor de preț pen
tru îmbunătățirea activității orga
nizațiilor de bază. Instructajul a 
oferit secretarilor organizațiilor 
de bază, membrilor birourilor, po
sibilitatea de a înțelege mai a- 
dînc rolul pe care-1 au în munca 
OCgamzațiiloF de bază, a contri
buit la cunoașterea temeinică a 
normelor leniniste ale vieții de 
partid, a metodelor ce trebuie fo
losite pentru ridicarea nivelului 
muncii de partid.

nesc de partid Petroșani a căutat 
ca în cadrul instructajului să a- 

în jute organizațiile de bază spre 
a organiza și conduce cu succes 
lupta pentru realizarea sarcinilor 
de plan pe anul 1961. Pentru ca 
instructajul să constituie o ade
vărată școală în această direcție 
instruirea birourilor pe teme e- 
conomice s-a făcut în mod dife
rențiat, pe ramuri. Astfel, au fost 
întocmite teme care să fie expuse 
separat în fața birourilor organi
zațiilor de bază de la minele de 
cărbuni, din unitățile de trans
port. de pe șantierele de construc
ții, din unitățile forestiere, re
țeaua comerțului de stat și coo
perativele meșteșugărești, pentru 
birourile organizațiilor de bază 
din instituții și de la sate.

In expunerile făcute în fața bi
rourilor organizațiilor de bază 
miniere s-a arătat că organiza
țiile de bază sînt chemate să pună 
in centrul atenției muncii poli
tice pe care o desfășoară îndepli
nirea angajamentelor luate în ve
derea realizării și depășirii sarci
nilor de plan pe 1961, creșterea 
productivității muncii, reducerea 
prețului de cost, îmbunătățirea 
calității producției. S-a subliniat 
în mod deosebit necesitatea creș
terii competenței organizațiilor de 
bază în exercitarea dreptului de 
control asupra administrației. Ex
tinderea metodelor înaintate, apli
carea largă a tehnicii noi, dez
voltarea întrecerii socialiste și în 
primul rînd a întrecerii pe pro
fesii, întărirea preocupării pentru 
ridicarea Calificării cadrelor de 
muncitori, creșterea rolului mai
ștrilor în producție, îmbunătăți
rea condițiilor de lucru șl de trai 
ale oamenilor muncii sînt sarcini 
de mare însemnătate de care or
ganizațiile de bază de la minele 
de cărbuni trebuie să se ocupe 
îndeaproape.

In instructajele pe teme eco
nomice cu birourile organizațiilor 
de bază din sectoarele de trans
port s-a cerut să se intensifice 
munca politică pentru mobiliza
rea colectivelor la buna întreți
nere a mijloacelor de transport, 
reducerea consumului de combus
tibil, întărirea disciplinei în mun
că, respectarea regulilor de cir
culație. Expunerile făcute în fața 
birourilor organizațiilor de bază 
de pe șantiere au tratat pe larg 
problemele dării în folosință în 
termenele stabilite a noilor con
strucții, reducerea prețului de 
cost, întărirea grijii față de cali
tate, față de buna gospodărire a 
materialelor și utilajelor. Privind 
domeniul forestier, instructajele au 
fost axate pe problemele legate de 
valorificarea superioară a masei 
lemnoase, folosirea din рйп a me
canizării, îngrijirea noilor planta
ții, apărarea fondului forestier. 
Birourile organizațiilor de bază 
din rețeaua comerțului de stat, 
din cooperație, au fost îndrumate 
asupra modului în care trebuie să 
acționeze pentru asigurarea unei 
mai bune aprovizionări a popu
lației, îmbunătățirea 
reducerea aheituieffior 
lație.

Au fost instruite de
diferențiat, cu probleme concrete 
specifice activității lor, birourile 
organizațiilor de bază din școli, 
cartiere, din cadrul sfaturilor 
populare, din sectoarele I.L.L., 
precum și de la sate.

Ședințele de instructaj au con
stituit o adevărată școală pentru 
noile birouri, un bun prilej de a 
lămuri temeinic o serie de pro
bleme, de a trage învățăminte din 
experiența pozitivă înfățișată în 
expuneri, din lipsurile care au e- 
xistat pînă acum. Toate expune
rile făcute în cadrul ședințelor 
de instructaj au fost urmate de 
întrebări, de discuții rodnice. O 
metodă valoroasă folosită în ca
drul acestor instructaje a fost a- 
ceea că la întrebările puse de 
unii membri ai birourilor organi
zațiilor de bază în legătură cu 
diferite aspecte ale muncii de 
partid, au fost invitați să răspun-

ale

deservirii, 
de cftrcu-

dă .membri ai altor birouri de or
ganizații de bază, ceea ce a pri
lejuit un mijloc de generalizare a 
experienței pozitive în munca de 
partid. Numeroși membri ai birou
rilor organizațiilor de bază, în
tre care tov. Jurca Avram din 
sectorul III mina Lonea, Somogyi 
Iuliu de la mina Petrila, Coco
net Vasile de la mina Uricani, 
Sălceanu Petre de la mina Lu- 
penl au arătat că în cadrul șe
dințelor de instruire au tras în
vățăminte prețioase privind îm
bunătățirea muncii de primire în 
partid, ridicarea rolului organi
zației de bază de conducător po
litic al luptei pentru înfăptuirea 
sarcinilor pe anul 1961, desfășu
rarea în bune condițiuni a învă- 
țămîntulul de partid și în cele
lalte domenii ale muncii de partid. 
Propunerile făcute de membrii bi
rourilor organizațiilor de bază în 
cadrul Instructajelor vor fi stu
diate cu toată atenția.

★

Instruirea birourilor constituie 
o importantă premisă pentru îm
bunătățirea activității organizații
lor de bază, pentru ridicarea ni
velului întregii munci de partid 
la minele și întreprinderile Văii 
Jiului.

Este necesar ca instruirea pe
riodică, pe probleme, a birouri
lor organizațiilor de bază să con
stituie o preocupare de seamă 
pentru comitetele de partid oră
șenești și de întreprinderi.

Trebuie subliniat că instruirea 
noilor birouri își va da din pliri 
roadele dacă comitetele orășenești 
și de întreprinderi, secretarii or
ganizațiilor de bază vor acorda 
atenția cuvenită aplicării cu con
secvență a învățămintelor dobîn- 
dite de membrii birourilor în 
drul instructajelor, înlăturării 
surilor criticate, generalizării 
perienței pozitive în munca
partid. Comitetele de partid sînt 
datoare să acorde birourilor or
ganizațiilor de bază un ajutor 
calificat în aplicarea în viață a 
învățămintelor trase în unma in
structajelor, să studieze și să ex
tindă experiența bună dobîndită 
în acest domeniu, să controleze în 
permanență, zi de zi, felul cum se 
aplică cele învățate la instructaj 
spre a asigura creșterea continuă 
a rolului organizațiilor de bază 
în mobilizarea maselor largi de 
oameni ai muncii la înfăptuirea 
sarcinilor istorice elaborate de cel 
tie-al III-lea Congres al P.M.R.

ca- 
Iip- 
ex- 
de

Ж ЛАЗ

UT o T
Ultimul pas,. n-a fost făcut!

♦ 
*

♦

♦

•
S-a început și refacerea liniei ♦ 

către Cimpa 1. Dar această lu- 0 
crare a fost întreruptă tocmai cînd ♦ 
mai era puțin pînă la mină. A-« 
cum, pe porțiunea de la punctul ț 
numit „sondori" și pînă la poarta * 
minei Cimpa 1, linia ferată se • 
află într-o stare jalnică: aproape« . 
fiecare traversă joacă, lipsesc • 
crampoanele, butoanele de prinde- $ 
re, la macazul din fața porții mi- ♦ 
nej Cimpa 1 șinele sînt deformate ♦ 
încît constituie un pericol pentru • 
circulația locomotivelor electrice Z 
care transportă garniturile cu căr-ț 
bune sau materiale. •

Cînd va fi reparat și acest ultim <> 
pas din traseul liniei ferate de laț 
Lonea ? ♦

negiijată j

ția de pompare. Aceasta însă nu ♦ 
a luat nici o măsură. Conducerea ț 
l.U.T. Livezeni a făcut și ea oj 
sesizare. Tot nu s-a făcut nimic, ♦ 
deși l.U.T. s-a angajat să dea o • 
mînă de ajutor pentru dirijarea • 
apei spre vechea albie. Sanepi- X 
dul care cunoaște situația tace și * 
el. Ce se așteaptă oare ? lată o • 
întrebare care trebuie să dea de * 
gîndit conducerii întreprinderii di X 
industrie locală „6 August’ Pe- ♦ 
troșani. •

»«««*».**•«*«*«******»*«*»••********

Tinerii muncitori de la U.R.U.M.P., alături de întregul colectiv 
al uzinei, muncesc cu însuflețire pentru îndeplinirea sarcinilor spo
rite de plan pe anul 1961, pentru a produce cit mai multe utilaje 
de bună calitate exploatărilor miniere din Valea Jiului.

Printre muncitorii care au obținut cele mai bune rezultate în 
muncă în cursul noului an se numără și tinerii Oprițescu Ște
fan și Ivan Constantin din secția construcții metalice.

IN CLIȘEU: Cei doi tineri muncitori lucrează la construirea 
unei colivii pentru un puț de extracție.

«

♦
*

♦ ♦$ O sarcină importantă a colecti-
♦ vului sectorului de transport al
♦ minei Lonea este asigurarea în-
* treținerii curente a liniilor ferate. 
J De felul cum sînt îngrijite căile
• de transport depinde buna desfa-
• furare a transportului de cărbune
• de la mină la preparație, aprovi-
* zionarea minei cu lemn și alte
♦ materiale.
• Anul trecut, muncitorii de la a 
« cest sector de transport au execu-
• tat lucrări de întreținere pe liniile
• ferate către preparația Petrila, că-
♦ tre mina Jieț, către mina Cimpa
* II. Au fost schimbate șine, tra- 
} verse și s-a bătut pietriș granu- 
•lat, s-au refăcut terasamente, șan-
♦ țuri.

: O lucrare
t Din cauza ploilor abundente
* din ultimul timp, debitul mare de
♦ apă al Jiului a creat în dreptul 
o Livezenilor o nouă albie. Nu s-ar 
« fi acordat importanță acestui lu- 
J cru, dar locuitorii din această lo- 
J calitate au observat că noul braț
• al Jiului trece chiar pe lingă pu-
• țurile pentru captarea apei pota-
* bile ceea ce nu e bine. Ei au 
{ sesizat întreprinderea de industrie
• locală „6 August" din Petroșani
• care administrează rețeaua și sta-

PUBLICITATE

îndeplinirea sarcinilor 
economice — în centrul atenției 

organizațiilor de bază

Cel de-al HI-lea Congres al 
P.M.R. a subliniat înalta răspun
dere a organizațiilor de partid 
pentru înfăptuirea sarcinilor eco
nomice în opera de desăvîrșire a 
construcției socialiste. „Punînd în 
centrul întregii munci de partid 
lupta pentru îndeplinirea obiecti
velor planului de 6 ani — se 
subliniază în raportul prezentat 
de tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej la cel de-al III-lea Congres 
al P.M.R. — fiecare organ și or
ganizație de partid trebuie să e- 
laboreze măsurile organizatorice 
cele mai potrivite, să orienteze 
munca de partid și de masă spre 
înfăptuirea sarcinilor ce-i revin".

Călăuzindu-se după această in- 
ttcațfe, Biroul Comitetului orășe-

asemenea

Exploatarea minieră Lonea 
anunță pentru ziua de 25 ianuarie 1961 un 

ocuparea unor posturi de maiștri mineri și 
principali.

Candidați i vor prezenta 
naștere, autobiografie, diploma de maistru, carnet 
sau în lipsa acestora, 
1956 candidatul a avut 
maistru.

Totodată angajează 
neri pentru posturi de 
de tehnician în specialitate.

următoarele acte:

concurs pentru 
maiștri mineri

certificat de 
de maistru 

doveditoare că la data de 1 iulie 
12 ani în funcția de

acte
o vechime de

tehnicieni mineri 
tehnician I și II

și electromecanici mi- 
care posedă diploma

PREPARAȚIA LUPE NI 
angajează un inginer pentru postul de inginer 

principal tehnolog dispecer.

, Doritorii vor depune la biroul de personal ai 

preparației următoarele acte :
— Diplomă de inginer în una din specialitățile: pre

parare, chimie, electromecanică sau exploatare.

— Acte din care să rezulte vechimea de 3 ani în 

una din specialitățile de mai sus.

FwiUalaiiia пшмоій
Petrila

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

• 3 posturi de maiștri mi
neri cu salariul între 1800— 
2800 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 putea 
obține informații suplimen
tare.



cu prlilrc la plenara C.C. al P.C.U.S.
MOSCOVA 10 (Agerpres). — 

TASS transmite Comunicatul in
formativ cu privire la Plenara 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice.

La 10 ianuarie 1961, în Pala
tul Mare al Kremlinului s-a des
chis Plenara Comitetului Central 
al P.C.U.S.

Plenara a aprobat următoarea
ordine de zi:

1. — Cu privire la convocarea 
celui de-al XXII-Iea Congres or
dinar al Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice.

2. — Cu privire la îndeplini
rea planului de stat și a anga
jamentelor socialiste în ce pri
vește producția și vînzarea către 
stat a produselor agricole și ani
maliere în anul 
vire la măsurile 
rea continuă a 
poartele vor fi

Consiliul de Miniștri al R.S.F.S.R., 
C.C. al Partidului Comunist din 
Ucraina, C.C. al Partidului Co

munist din Kazahstan, Comitetul 
de partid din Ținutul pătnînturi- 
lor desțelenite, comitetele cen
trale ale partidelor comuniste din : 
Bielorusia, Uzbekistan, Gruzia, 
Azerbaidjan, Lituania, R.S.S. 
Moldovenească, Letonia, Kirghi
zia, Tadjikistan, Armenia, Turk
menia și Estonia.

3. — Raportul cu privire la 
rezultatele Consfătuirii reprezen
tanților partidelor comuniste și 
muncitorești.

Plenara C.C. a hotărit convoca
rea celui de-al XXII-lea Congres 
ordinar al P.C.U.S. pentru data 
de 17 octombrie 1961.

Pienara C.C. își continuă lu
crările. La 11 ianuarie vor fi pre
zentate rapoartele ,în legătură cu 
punctul doi al ordinei de zi.

La lucrările Plenarei C.C. au 
fost invitați: Secretarii Comitete
lor centrale ale partidelor comu-

niște din republicile unionale, ai 
comitetelor de ținut și comitetelor 
regionale —- nemembrii ai Comite
tului Central; șefii secțiilor agri
cole ale comitetelor centrale ale 
partidelor comuniste din republi
cile unionale, ale comitetelor de 
ținut, comitetelor regionale ale 
partidului; secretarii unor comi
tete raionale de partid; președinții 
prezidiilor Sovietelor Supreme ale 
republicilor unionale, președinții 
Consiliilor de Miniștri ale repu
blicilor unionale și autonome, ai 
comitetelor executive ale soviete
lor de ținut și regionale de depu- 
tați ai oamenilor muncii; vicepre
ședinții Consiliilor de Miniștri ale 
republicilor unionale, care se ocu
pă de problemele agriculturii; 
președinții comitetelor de stat ale 
planificării din republicile unio
nale; președinții unor consilii ale 
economiei naționale; miniștri A-, 
griculturii din republicile unionale 
și autonome; șefii direcțiilor agri
cole de ținut și regionale; miniș
trii Economiei Apelor din republi
cile unionale; directorii unor trus
turi de sovhozuri și ai unor sov
hozuri, oameni de știință; pre
ședinți de colhozuri; fruntași în 
agricultură; conducători și con
structori șefi ai birourilor de stat 
și speciale de construcții din in
dustria de tractoare și mașini a- 
gricole și ingineri șefi și con
structorii unor uzine; directorii 
și inginerii șefi ai uzinelor de 
tractoare, precum și ai principa
lelor uzine constructoare de ma
șini agricole, conducătorii insti
tutelor de cercetări științifice în 
domeniul mecanizării agricultu
rii: lucrători cu munci de con

ducere ai ministerelor și departa
mentelor centrale, redactori șefi 
ai ziarelor și revistelor centrale^ 
activiști cu munci de răspundere 
ai aparatului' C.C. al P.C.U.S. 
Consiliului de Miniștri 
U.R.S.S.

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

In sprijinul revoluției cubane
BUENOS AIRES 10 (Ager

pres) .
Opinia publică din Argentina 

continuă să se pronunțe în spri
jinul Republicii Cuba în lupta ei 
pentru independență, împotriva 
încercărilor imperialiștilor ameri
cani de a dezlănțui o agresiune 
armată.

In ultimele zile în capitala Ar
gentinei, au avut loc mitinguri ai 
căror participant au exprimat un 
sprijin unanim luptei eroice a po
porului cuban și au cerut ca Sta-

Tratative 
între republicile africane 
Ghana, Guineea și Mali

ACCRA 10 (Agerpres).
Potrivit înțelegerii dintre pre

ședinții Republicii Ghana, Repu
blicii Guineea și Republicii Mali, 
la 9 ianuarie au început la Acera 
tratative în 
acestor trei 
dentală.

Comisia 
neî, Guineei și Republicii Mali, 
înființată după ce la 24 decem
brie 1960 s-a anunțat la Conakry 
crearea uniunii acestor trei țări 
urmează să examineze, în cursul 
tratativelor, măsurile practice 
pentru înfăptuirea țelurilor uniu
nii discutînd totodată problemele 
referitoare la o politică economică 
și financiară comună.

legătură cu uniunea 
țări din Africa occi-

reprezentanților Gha-

1960 și cu pri- 
pentru dezvolta- 
agriculturii. Ra- 
prezentate de :

și 
al

tele Unite să înceteze provocările 
militare împotriva Cubei.

In orașul Rosario a fost dată 
publicității declarația unui grup 
de activiști de frunte ai unor par
tide politice. Autorii declarației 
sprijină cu căldură revoluția cu- 
bană și se pronunță împotriva u- 
neltirilor imperialiștilor americani 
la adresa suveranității și indepen
denței Cubei revoluționare.

vom da crezare\ 
americanilor* 1

ACCRA 10 (Agerpres). ?
Ziarul „La Veritâ Togolaise" a '> 

publicat un articol intitulat „Nu 
vom da crezare americanilor", în \ 
care cere ascuțirea vigilenței față ) 
de uneltirile imperialiștilor ameri- 
câni în Togo. (

(Yankeii, se arată în articol, fac\ 
tot posibilul pentru ca prin lin- ) 

Îgușiri și promisiuni să ne adoar- i 
mă vigilența și să ne determine să 
credem că ne sînt prieteni. Din i' 
fericire sînt puțini printre noi ca- <■ 
re continuă să creadă în aceste ]. 
promisiuni". <j

„Ce soluționare a problemelor a- ? 
t fricane se poate aștepta din partea ; 
? S.U.A. dacă în această țară negrii J 
£ rămîn robi lipsiți de drepturi, con- j

J

(' 
(

s tinuă ziarul. In S.U.A. negrul nu 
c are dreptul să stea în același res- 
l taurant cu albul, nu are dreptul
> să învețe la aceeași școală cu el.
j Dacă americanii albi nu pot să \
< ajute propriilor lor frați — ame- 1 
? ricanilor negri — cum pot ajuta
> ei Republicii Togo, fără a mai < 
I vorbi despre întreaga Africa'-. <

Teroare 
în Ruanda Urundi
NEW YORK 10 (Agerpres).
După cum anunță coresponden

tul din Bukavu (provincia con
goleză Kivu) al agenției United 
■Press International, prințul Louis 
Rvagasore, fiul regelui din U- 
rundi, unul din cele două regate 
ale teritoriului Ruanda Urundi 
aflat sub tutela Belgiei, a decla
rat că în prezent are loc un exod 
al populației din Urundi care cau
tă să se salveze de teroarea bel
gienilor.

Prințul Rvagasore, а arătat că 
el a cerut O.N.U. să lichideze ad
ministrația belgiană de pe teri
toriul Urundi.

El a acuzat administrația bel
giană din Ruanda Urundi că a- 
ceasta a înlesnit trecerea bande
lor lui Mobutu prin teritoriul 
Urundi în timpul atacului săvîr- 
șit săptămîna trecută împotriva 
trupelor guvernului legal congo- 
lez staționate la Bukavu.

• MOSCOVA. La 10 ianuarie,
N. S. Hrușciov a primit la! Krem
lin pe membrii delegației cultu
rale a Ecuadorului care a vizitat 
Uniunea Sovietică la invitația U- 
niunii asociațiilor sovietice de 
prietenie și relații culturale cu 
tarile străine.'

• NEW YORK. William Fos
ter, președintele de onoare al 
Partidului Comunist din S.U.A., 
și soția sa au părăsit S.U.A. ple- 
cînd cu avionul în Uniunea So
vietică.

• NEW YORK. La New York 
s-a anunțat că pentru data de 12 
ianuarie a fost fixată ședința 
Consiliului de Securitate al

O. N.U. pentru discutarea proble
mei cu privire la acțiunile agre
sive ale Belgiei în Congo.

• MOSCOVA. La 10 ianuarie, 
la Moscova au început tratative 
cu privire la încheierea unui nou 
acord comercial pe termen lung 
între Uniunea Sovietică și Italia 
pe perioada pînă în 1965 inclu
siv.

• CAIRO. Cu prilejul primei 
aniversări a începerii lucrărilor 
de construcție a barajului de la 
Assuan, la 9 ianuarie pe șantie
rul barajului a avut loc o festi-

Ofensiva victorioasă a forțelor Patet Lao 
și a trupelor guvernamentale

• Rebelii au suferit pierderi grele ф Luang Prabang este 
încercuit ф Panică în capitala regală.

VIENTIANE 10 (Agerpres).
Corespondenții din Vientiane ai 

agențiilor occidentale de presă 
relatează că trupele guvernamen
tale laoțiene și forțele Patet Lao, 
continuă să dea lovituri grele re
belilor lui Boun Oum-Nosavan. 
Potrivit agenției United Press In
ternational, la Luang Prabang s-a 
anunțat la 10 ianuarie că trupele 
Patet Lao au dezlănțuit un atac 
prin surprindere asupra orașului 
Nam Bloc, pe care l-au ocupat. 
Agenția subliniază că „pierderea 
acestui oraș reprezintă o înfrîn- 

gere importantă pentru trupele lui 
Nosavan, deoarece acesta era des
tinat să fie linia principală de re
zistență împotriva înaintării for
țelor Patet Lao spre capitala re
gală laoțiană, Luang Prabang11.

Corespondentul din Vientiane 
ăl agenției Associated Press rela
tează că trupele Patet Lao „se 
apropie dinspre nord de capitala 
regală Luang Prabang11.

La 9 ianuarie, postul de radio 
Vocea Patet Lao 
trupele Patet Lao 
mai strîns Luang

a anunțat că 
încercuiesc tot 
Prabang-ul și
----------------- O

au obținut controlul asupra unor 
vaste regiuni din provincia Luang 
Prabang. Agenția Associated Press 
anunță de asemenea că o coloană 
a trupelor lui Nosavan, care se 
îndrepta spre Valea Ulcioarelor, 
a căzut într-o ambuscadă sufe
rind pierderi. La Vientiane, trans
mite agenția, au început să fie 
aduși răniți cu elicopterele.

In fața ofensivei victorioase a 
forțelor Patet Lao și a trupelor 
guvernamentale laoțiene, clica re
belă Oum-Nosavan este cuprinsă 
de panică» Agenția U.P.I. relatea
ză că ,.în orașul Luang Prabang 
se desfășoară o activitate mili
tară intensă'1. Aterizează avioane 
aducînd armament. Trupe ale re- 
helilor au fost trimise din orașul 
Savanakhet, cartierul sudic al ge
neralului Nosavan la Luang Pra
bang. Aeroportul este înconjurat 
de tunuri și mortiere. La margi
nea orașului, soldați! lui Nosavan 
creează puncte fortificate. Pînă și 
într-un templu budist au fost in
stalate mitraliere. La Luang Pra
bang sînt concentrați acum 3000 
de soldați rebeli.

ALGERIA [itjte ieiІ080І8 ftootului de elibeiaie natiooaia
ALGER 10 (Agerpres).
In comentariile lor în legătură 

cu referendumul, corespondenții 
de presă occidentali din Algeria 
încearcă să explice cititorilor lor 
cauzele care au dus, după părerea 
lor, la numărul uriaș de abțineri 
și la procentul de voturi „Nu“ 
mult mai mare decît cel pentru 
care pregătiseră opinia publică din 
țările lor.

„O combinare de presiuni, tea
mă. speranță și disperare11, ast
fel caracterizează corespondentul 
din Alger al agenției Associated 
Press, Andrew Borowiec, atmos
fera în care s-a desfășurat votul. 
„Majoritatea musulmanilor care au 
s ■ — ■■ =-------- -------

Clica Mobutu-Kasavubu a primit 
o nouă

LEOPOLDVILLE (Agerpres).
La 10 ianuarie s a dat încă o 

lovitură clicii marionetelor Mo- 
butu-Kasavubu.

După cum transmite corespon
dentul din Leopoldville al agen
ției United Press International, 
șefii triburilor din regiunea ora-

»♦♦♦♦♦♦-* — —

lovitură
șului Banningville, care se află 
la 320 de km. la nord de Leopold
ville, au declarat că ei nu se 
mai supun regimului 
poldville și creează 
provincial în frunte 
Bwakimi.

de
un 
cu

la Leo-
guvern 

Vincent

mărirea sa- 
condi-

vitate la care au luat parte ma
reșalul Abdel Hakim Amer, vice
președintele R.A.U., miniștri și 
fruntași de seamă ai vieții publi
ce, oaspeți din străinătate. In 
cinstea aniversării, la Assuan au 
avut loc o paradă militară și ser
bări populare.

• CAIRO. La 9 ianuarie s-a 
deschis la Cairo cea de-a doua 
sesiune a Adunării Naționale a 
R.A.U. la care s-a adoptat o re
zoluție în sprijinul conferinței de 
la Casablanca a șefilor statelor 
africane.

• NICOSIA. Camera Reprezen
tanților a Republicii Cipru a ce
rut ca Algeriei să i se acorde 
autodeterminarea în cel mai a- 
propîat viitor prin ținerea unui 
plebiscit sub supravegherea 
O.N.U.

• LONDRA. Aproximativ 400 
de muncitori de la uzina de auto-

• mobile de la Solihull, din apro
piere de Birmingham au decla
rat la 9 ianuarie o grevă, cerînd 
îmbunătățirea condițiilor de 
muncă.

• BUENOS AIRES. La 9 ia
nuarie în provinciile Cordoba și 
Santa Fe din Argentina, au de

clarat grevă 40.000 4de muncitori

votat „Da“, relatează corespon
dentul, au ascultat de ordinele ar
matei franceze11.

El avertizează împotriva ilu
ziilor pe care și le fac autoritățile 
franceze în legătură cu faptul că 
acei algerieni care au îndrăznit 
să reziste presiunilor nu au ur
mat pretutindeni aceeași linie, ci 
în unele cazuri, cele mai nume
roase, s-au abținut de la vot, iar 
în alte cazuri, au răspuns nega
tiv. Andrew Borowiec arată că 
nu este vorba, așa cum ar dori 
unii să prezinte lucrurile, de 
„lipsă de coordonare11. Directivele 
date de conducerea Frontului de 
eliberare națională au diferit de 
la caz la caz în funcție de situa
ția locală și „majoritatea obser-. 
vatorilor din Algeria consideră! 
că influența și forța politică a 
acestuia este în creștere îndeosebi 
în orașe11.

----- O-----

Kennedy „să stăvilească 
cursul spre război" 
NEW YORK 10 (Agerpres).
Intr-un discurs rostit la New 

York, dr. Homer Jack, directorul 
executiv al Comitetului național 
de luptă pentru o politică nuclea
ră sănătoasă, a cerut președinte
lui nou ales Kennedy ca în cu- 
vîntarea pe care o va rosti la 20 
ianuarie cu prilejul instalării ca 
președinte să încerce „să stăvi
lească cursul spre război11.

e
4 
4 ' 
4

agricoli. Greviștii cer 
tăriilor și îmbunătățirea 
țiilor de muncă.

• LONDRA. După cum s-a
făcut cunoscut la 9 ianuarie ca 
rezultat al îndelungatei lupte a 
celor 250,000 de muncitori, în in
dustria navală din Anglia s-a ob
ținut mărirea salariului în medie ’ 
cu aproximativ 8 șilingi pe săp- j 
tămînă. »

• NEW YORK, In noaptea de »
9 spre 10 ianuarie echipaje’e remor- ’ 
cherelor și ferryboaturilor din por- * 
tul New York aparținînd a 11? 
companii au declarat grevă în; 
sprijinul cererii lor de mărire a j 
salariilor. < .

• LONDRA. Refuzul guvernu- f 0 luptă susținută, în strînsă unitate
lui englez de a acorda imediat • acțiune a organizațiilor sindicale 
independență Rhodesiei 
i___ _______________ ______ __ f
partea africanilor. Intr-o serie de , (or oamenilor muncii și Uniunea 
orașe au început noi tulburări, » italiană a muncii, greviștii au reu- 
După cum anunță corespondentul « sa smulgă patronilor satisface- 
agenției Reuter, africanii indig- * rea revendicărilor lor — mărirea 
nați au aruncat cu pietre în ma- j salariilor și încheierea de noi con- 
șinile europenilor la Salisbury și » tracte de muncă.
Bulawayo. i O victorie deosebită au obținut

• NEW YORK. Agenția Asso- • muncitorii de la întreprinderile 
ciated Press anunță că la 9 ia- ? „Brown-Boveri" ai căror patroni 
nuarie în apropiere de baza ae- ? au acceptat mărirea salariilor cu 
riană McConnell (Statul Kansas) J 11 la sută, reducerea orarului de 
s-a prăbușit un bombardier ame- ț muncă și recompense bănești pen- 
rîcan cu reacție de tipul „B-47“. » tru muncitorii cu o vechime înde- 
Cei trei membri ai echipajului au ț lungată în muncă.
pierit. »•••.*.  -4-~« ~*  ** ,^

Marea victorie 
a greviștilor italieni 

ROMA 10. Corespondentul A- 
gerpres transmite :

Marea grevă a celor 60.000 de 
muncitori italieni din industria e- 
lectromecanică a luat sfîrșit cu o 

’ mare victorie a greviștilor. După

de sud ’ afiliate la Confederația Generală
întîimpină o ripostă hotărîtâ din ? a Muncii, Confederația sindicate-
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