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mereu
iarnăPregătiri

Toamna, anotimpul in 
care bunii gospodari se 
pregătesc pentru întîm- 
pinarea iernii a dat și 
în acest an semnalul că 
surata ei — iarna — 
se apropie cu fiecare zi 
ce trece. Și gospodarii 
întreprinderilor și canti
nelor Văii Jiului, po

trivit planurilor întocmi
te din timp, s~au apucat 
de lucru. Echipe de zi' 
dări, tinichigi, dulgheri, 
instalatori, calotiferiști se 
întrec între ele să exe
cute lucrări de bună ca
litate și să termine pre
gătirile de iarnă înainte 
de termenul fixat.

Condifii de trai 
mai

La cantina minei Lupeni 
pregătirile

Lb cantina minei Lu
peni se fac pregăti1* *n_ 
tense în vederea întîm
pinării iernii. Butoaie de 
diferite mărimi se repară, 
sc curăță fiind pregătite 
pentru conservarea 
In alte butoaie au 
așezate. murăturile, 
ța a fost curățită, 
și e gata să

Și depozitul 
se pregătește de iarnă

. tragerea unei conducte de 
aer comprimat la’ rampa 
de descărcat și lucrările 
rie amenajare л unei 
rămpi de descărcare a 
materialelcr de investiții 
la Bărbăteni: Pipă la 1. 
noiembrie, conducerea de
pozitului și-a propus să 
formeze o brigadă bine 
instruită și dotată cu u- 
neltele necesare care să 
acționeze' operativ la o 
eventuală înzăpezire a li
niilor și rămpilor de des
cărcare.

Se poate spune că la 
fel ca și la cantina mi
nei Lupeni în cadrul de
pozitului minei pregăti
rile de iarnă constituie o 
preocupare, fapt ce se re
flectă prin măsurile lua
te. Deci, iarna poate să 

iVÎnă oăd pe. bu
nii gospodari îi 
va găsi pregă
tiți s-o întîm- 
pine.

‘verzii, 
și fost 
Pivni- 
spoită

depoziteze

sînt în toi
zarzavaturile pentru iarnă 
pe rafturile specia! ame
najate, iar pentru rădăci- 
noase s-a procurat nisi
pul necesar. S-au făcut 
și alte pregătiri în vede
rea întîmpinării iernii. 
Printre acestea se înca
drează reparațiile de uși, 
completările de geamuri, 
aprovizionarea cantinei 
cu lemne de foc.

ție materiale

trice, 110 km. rețele 
pă, 255 
nalizare, 
și străzi

km. rețele
40 km. șosele 

modernizate.
ț

Petro- 
șcOlar 

cluburi 
89 noi

încă din vară, conduce
rea depozitului de mate
riale din cadrul minei 
Lupeni și-a propus să a- 
.sigure pe .perioada de iar
nă condiții cit mai Bune 
de’ lucru, echipelor de 
deșcărcători. In baraca 
muncitorilor și în birouri
le depozitului s-au făcut 
lucrări/de. instalare a ca
loriferelor, Iar acolo un • 
de există încălzire 
trală s-au 
talațiile 
Pentru
dispuse degradării să fie 
ferite de intemperiile ier
nii de pe acum s-a trecut 
la adăpostirea lor sub șo- 
r .-_.апе, ■ iar tamburele cu 
cablu, care nu pot fi adă
postite sub șopron au fost 
acoperite. A început și

ceu- 
verificat ins- 

de încălzire, 
ca materialele

_.=O=_ --------

Guvernul Republicii 
Populare Romine 

a tetărît să recunoască 
Republica Arabă Siria

- La 9 octombrie a.c. Consula
tul General al R.P. Romîne la 
Damasc a adus la cunoștința gu. 
vernului sirian că guvernul Re
publicii Populare Romîne a ho- 
tărît să recunoască Republica 
Arabă Siria, să stabilească re
lații diplomatice 
schimb de misiuni 
ambasade.

Hotărirea a fost ____ — _
mare a declarației guvernului 
sirian din 30 septembrie a.c. 
prin care propuneai recunoaște
rea Republicii Arabe Siria șl sta
bilirea de relații diplomatice în
tre cele două țări.

și să facă 
la rangul de

luată ca ur-

Citiți în pag. IV-a

• Convorbire între A.A. Gro- 
nrîko și A. Stevenson

• Lucrările Adunării Gene
rale a O.N.U.

• Autoritățile militare a- 
tnericane încalcă acordul

- de armistițiu în Coreea
• O nouă diversiune a 

lonialiștilor în Kenya
• Reduceri de salarii 

unele întreprinderi 
S.U.A.

co-

în 
din

1

Obiective 
social-culturale

Valea Jiului s-a îmbo
gățit în ultimii ani ai o 
seamă de obiective so
cial-culturale. Printre a- 
cestea se numără Institu
tul de mine din 
șani, complexul 
Braia-Lupeni, 5 
și cinematografe,
să'i de.clasă, 3 grădinițe 
de copii, două spitale.

S-au construit 
7000 apartamente...
îmbunătățirea condiții

lor de viață ale oameni
lor muncii se bucură de 
o atenție deosebită. Pipă 
în prezent au fost cons
truite și date jn folosin
ță II noi cartiere de blo
curi, cuprinzînd aproape 
7000 apartamente, 18 că
mine cu 4168 ‘ locuri, 41 
magazine și 
comerciale, halele 
Petroșani, depozitul corn-, 
binat de mărfuri; peste 
150 km. ndi rețele elec- .

‘ pavilioane 
din

...in acest an 
se predau alte Î00

. f
Anul acesta te predau 

alte peste 700 йоі apar
tamente, se vor moder
niza 3 km. străzi și șo
sele, se vor construi un 
nou cămin studențesc cu 
330 locuri, o cantină, am
fiteatre, un grup de labo
ratoare, iar pentru anul* 
viitor se vot afla. în di
ferite stadii de lucru 1000 
noi apartamente, magazi
ne, centrale termice, școli, 
modernizări’ de străzi și 
șosele ca și alte aseme
nea obiective.

In prezent .sînt pregă
tite pentru predare noi 
blocuri ; la Petroșani bid" 
cui N. cu 32 apartamen - 
te, la Vulcan, blocul. O. 
cu, 24 apartamente,’ 'la 
Lupeni-, blocul- uj, 25 ar 
vînd 32 apartamente.

--------------------------t

Și pe șantierul de prefabricate din Petroșani s-a 
înființat un post U.T.M. de control, care și-a fixat 
ca obiectiv să contribuie la mobilizarea tinerilor 
la realizarea sarcinilor de plan.

IN CLIȘEU : Utemista Groza Maria, -schimbă 
articolele la gazeta postului utemist.

Tînăra legătoare Rădtuc u Floarea de la Filatura Lupfcni t 
este elevă serșlistă în clasa a IX-a a Școlii mediii 'din Lupeni. 
De curînd în viata ei s-a petrecut n eveniment deosebit de <, 
important: a fost primită candid'ată de partid. De la acea J, 

muncește cu mc: mult eper, inc cecul- ii 
— cîte 8—1 0 vîrtelnițe cu sculuri de mătase !

. .. ------- <

dată Răducu Floarea munce ște cu mai mult spor, iar rezul
tatele în muncă •
legate zilnic peste sarcinile de plan — sînt apreciabile. 

Iat-o în timpul lucrului.

In pas cu sarcinile puse de partid 
în fața industriei carbonifere

Zilele trecute a aviit loc confe
rința pentru darea de seamă și 
alegeri a organizației de partid de 
la mina Aninoasa, cu care prilej 
delegații membrilor și candidaților 
de partid de la această exploa
tare au analizat cu răspundere ac
tivitatea desfășurată de la confe
rința de partid de anul trecut de 
comitetul de partid, 
țiile de bază din: 
sectoarele *"rninei 
pentru mobiliza
rea minerilor,’ in
ginerilor și tehni
cienilor a'ninos’eni 

la îndeplinirea sarcinilor exploată
rii ........ .

Darea de .seamă a reliefat, iar 
* delegații la conferință aii vorbit pe 
larg despre măști le luate de co
mitetul de partid, de organizațiile 
de bază pentru mobilizarea colec
tivului minei la îndeplinirea obiec
tivelor puse de conferința de partid 
dc acum un an privind sporirea 
producției de cărbune și a produc
tivității muncii, realizarea de eco
nomii și îmbunătățirea calității 
producției. Realizarea acestor sar
cini au stat în centrul întregii 
munci politice și organizatorice 
desfășurate de comitetul de partid, 
de organizațiile de bază.

Comitetul de partid a analizat 
cele mai importante probleme ale 
activității exploatării, ale muncii 
politice pentru mobilizarea mineri
lor la realizarea sarcinilor econo
mice In ședințele comitetului de 
partid s-au dezbătut printre alte
le, probleme ca : preocuparea con
ducerii exploatării pentru crearea 
condițiilor necesare îndeplinirii 
planului de producție la toți indi-

de organiza

cii, preocuparea comitetului sindi
catului pentru organizarea între
cerii socialiste, îmbunătățirea cali
tății cărbunelui și altele. Comitetul 
de partid a elaborat măsuri pen
tru întărirea continuă a rolului 
conduaător al organizațiilor de ba
ză, pentru îmbunătățirea preocupă
rii organizației sindicale privind 
intensificarea

CONFERINȚA DE PARTID 
DE LA MINA ANINOASA

Buna gospodărire și înfrumusețare a orașului 
— mereu în atenția colectivii!ui nostru

Pentru o gospodărire cît mai 
bună a imobilelor și a aparta
mentelor oamenilor muncii din 
orașul Petrila, colectivul unită
ții I.L.L. din localitate s-a preo
cupat tot timpul ca fiecare car
tier, stradă, să devină mai fru
moase, In acest scop au fost 
formate brigăzi pe meserii, care 
în fiecare lună își desfășoară pe 
baza unui plan concret, cu o- 
biective precise, strîns legate de 
îndeplinirea sarcinilor ce stau 
în fata colectivului nostru.

Nici într-un an unitatea noas
tră nu a avut alocate atîtea fon
duri pentru buna gospodărire și 
înfrumusețare a orașului ca a- 
nul acesta. Așa de plidă, suma 
planificată pentru aceste scopuri 
în amil curent se ridică la 
1.447.600 lei.

In vederea îndeplinirii pla
nului, ne-am organizat munca 
în așa fel îneît fiecare zi de lu
cru să fie din plin folosită.

In cursul anului, și mai ales 
în primul trimestru, ne-am axat 
activitatea pe lucrări de interior. 
In această perioadă am proce-

dat la înlocuirea ferestrelor mici 
ale vechilor locuințe muncito
rești din străzile AL Sahiâ, G. 
Vasilichi, Ady Endre și altele 
unde au fost montate ferestre 
duble, s-au înlocuit uși, s-a tre
cut la zugrăvirea bucătăriilor 
în aceste imobile precum și a 
scărilor de la blocurile din car
tierele 7 Noiembrie și 8 Martie.

O altă măsură luată în sco
pul îmbunătățirii spați .lui lo
cativ în vechile cartiere mun
citorești, respectiv pe» străzile 
P. Tcacenco, Karl Mărx, Al. 
Sahia, Ștefan Voitec, M. Sîrbu 
și cartierele C.G.M. și Grigore 
Preoteasa, a fost aceea de a 
stibzidi apartamentele care pre
zentau igrasie, făcîn<±u-se izola
ții orizontale și verticale.

In strada M. Sîrbu, unde se 
găsesc imobile cu cîte 10 apar
tamente construite cu zeci de 
ani în urmă, s-a procedat la 
schimbarea tîmplăriei, înlocuirea 
pereților intermediari' etc. De a- 
semenea, într-o bună parte a a- 
partamentelor de pe strâiile 11 
Iunie, Republicii, , Ilie Pihtilie 

i« ч ' i

locul vechilor dușumeleetc. în
dfe seîndură s-a montat parchet.

Un capitol important în acti
vitatea noastră îl ocupă execu
tarea unor reparații capitale.. In 
acest an planul prevede termi
narea reparațiilor capitale la 10 
imobile. Pînă în prezent am 
reușit să terminăm lucrările de 
reparații capitale în strada Mi
hail Sadoveanu. Aici s-au exe
cutat subzidiiri, zidărie de cal
cane, înlocuiri die acoperișuri cu 
țigle noi, tîmplărie nouă, s-au 
executat tencuieli interioare și 
exterioare, etc. In casele mun
citorilor din această 'stradă au 
fost instalate sobe de teracotă, 
s-a vopsit tîmplăria, fiecare 
clădire este spoită în exterior cu 
culori diferite ceea ce dă un as
pect plăcut străzii.

In vechile colonii muncitorești 
căutăm să asigurăm oamenilor 
muncii condiții optime de locuit. 
Incepînd cu anul acesta colec-'

FRANCISC BARNA 
șeful unității I.L.L. Petrila
(Continuare în pag. 3-a)

întrecerii socialiste, 
pentru promova
rea în posturile de 
conducere ale mi
nei și sectoare
lor a unor cadre 
capabile, Delega-^ 
au vorbit despre*ții la conferință 

munca politică desfășurată de or
ganizațiile de bază, despre exem
plul înaintat al comuniștilor de jp- 
suflețitori ai întrecerii socialiste.

Biroul organizației de bază din 
sectorul IV a îndrumat îndeaproa
pe activitatea agitatorilor, a orga
nizației sindicale și a tehnicienilor 
în brigăzile din sector, a arătat 

'tov; Pop loan, secretarul organi
zației de bază nr. 4. Biroul orga
nizației de bază, împreună" cu con
ducerea sectorului au analizat pe
riodic felul cum sprijină tehnicienii 
brigăzile de mineri, â cerut con
ducerii sectorului să asigure îri 
permanență abataje de rezervă 
pentru a evita stagnările în proce
sul de producție. Grupele de partid 
nou constituite au fost de un real' 
folos în munca organizației de 
partid. Gu sprijinul lor, biroul or
ganizației de bază a reușit să pro
pună conducerii sectorului cu re
gularitate măsuri operative pentru 
îmbunătățirea procesului de pro
ducție.

întărirea rolului conducător al 
organizațiilor de partid, intensifi
carea muncii politice, a întrecerii 
socialiste au determinat obținerea 
de către colectivul minei a unor 
însemnate ‘succese. Minerii anino- 
seni au extras în primele 9 luni ale 
acestui an aproape 8.000 tone de, 
cărbune peste plan, au realizat o 
productivitate de 1,145 tone de 
cărbune pe post, au primit bonifi
cații pentru îmbunătățirea calită
ții cărbunelui în valoare de 
923.305 lei

Darea de seamă, discuțiile pur
tate de delegați au fost pătrunse 
de o înaltă răspundere pentru con
tinua ‘îmbunătățire a activității e- 
conomice a exploatării, pentru ri
dicarea întregii munci de partid la 
nivelul cerințelor. Conferința a ă- 
nalizat cu principialitate neajunsu
rile din munca de partid și activi
tatea economică și a stabilit măsuri 
pentru înlăturarea lor.

Activitatea corpului 
tehnico-ingineresc----pe o

treaptă mat înaltă !
Conferința de partid de la mi

na Aninoasa a evidențiat numeroa
se brigăzi de mineri și cadre teh- 
nico-inginerești care s-au situat în

I. DU ВЕК

(Continuare în pagi 3-a)



Cu

de inovații, pentru popularizarea 
dt mai largă a realizărilor obți
nute, a inovatorilor fruntași ți in 
general a mișcării de inovații — 
in spedal In rindul muncitorilor 
mineri ;

2). Acordarea unei atenții mai 
mari mișcării de inovații din par
tea conducerilor administrative ale 
exploatărilor ;

. 3). Intensificarea aplicării inova
țiilor prin generalizarea din fișe 
S.E. (așa cum la I. M. Cîmpulung 
s-a putut aplica 80 de inovații, 
prin generalizare, In 8 luni, și la 
exploatările noastre există posibili
tăți de a se aplica măcar la gene
ralizări pe an mai multe inovații);

4) . Urmărirea îndeaproape a rea
lizărilor din planul tematic, res
pectiv a activității colectivelor de
semnate pentru studierea probleme
lor din planul tematic ;

5) . O muncă mat susținută în 
popularizarea cărții tehnice și a 
documentației' privind atît planu - 
rile tematice cit și alte probleme 
care interesează procesul de pro
ducție al minei, preparației sau 
uzinei respective ;

6) . Necesitatea creșterii calității 
inovațiilor aplicate prin orientarea 
activității inovatorilor spre proble
mele cele mai importante ale pro
cesului de producție, precum și în 
spre studierea și aplicarea în pro
ducție a mecanizării și automati
zării.

In cadrul expoziției de inovații 
organizate cu această ocazie, au 
fost expuse o serie de machete, 
dispozitive ți metode de lucru in
teresante, atît în legătură cu pro-

In scopul cunoașterii rezultate
lor obținute în mișcarea de ino
vații și pentru generalizarea în 
toate întreprinderile miniere din 
țară a inovațiilor mai importante 
și a metodelor bune de lucru apli
cate în întreprinderile fruntașe, Di
recția Generală a Cărbunelui din 
Ministerul Mihelor și Energiei E- 
iectrice împreună cu GC.S. au or
ganizat în zilele de 29 și 30 sep
tembrie a.c. un schimb de expe
riență în problema inovațiilor la 
întreprinderea minieră Cîmpulung- 
Muscel. Cu această ocazie s-a or
ganizat și o expoziție de inovații 
la care au participat cu exponate 
toate exploatările miniere din ța
ră, inclusiv exploatările miniere din 
Valea Jiului. ■ La lucrările schim
bului de experiență au luat parte 
un număr de 30 delegați : inova
tori, tehnicieni și ingineri de la ex
ploatările miniere, preparațiile 
uzinele din cadrul C.C.V.J.
acest prilej s-au făcUt cunoscute 
și au fost dezbătute la discuții o 
seamă de probleme privind meto
dele de lucru aplicate în întreprin
derile fruntașe, pe baza cărora s-?.u 
obținut rezultatele frumoase expuse 
în cadrul schimbului de experiență, 
precum și unele lipsuri ce se mani
festă în unele întreprinderi miniere, 
și care au dus la o slabă activi
tate pe linie de inovații. Astfel, 
din cele văzute la minele din ba
zinul carbonifer Cîmpulung-Mus- 
cel și din lucrările schimbului de 
experiență, am reținut următoarele 
în legătură cu ceea ce trebuie fă
cut pentru îmbunătățirea mișcării 
de inovații la minele noastre :

.1). Necesitatea unei colaborări 
mai strînse între comitetele' sindi- ’ cesv.l de producție din subteran 
cale și cabinetele tehnice, pentru (metode de exploatare și armare)
atragerea unui număr mai mare de cît și din activitatea auxiliară —
muncitori și tehnicieni în mișcarea ateliere de reparații, mașini și ins-

Г __ . .............. ■„ ---------------

cît și dia activitatea auxiliară —

BiiMîltiv te uiletiiuat liele
Un colectiv de maiștri mecanici 

de. la exploatarea minieră Aninoa- 
sa a conceput un dispozitiv cu a- 
jutonri căruia sînt confecționate 
inele pentru tuburile de rambleu. 
Dispozitivul este simplu, dar prac
tic. Pe un ax, special construit, 
avînd diametrul de mărimea ine
lelor de tuburi și care este acționat 
de un motor cu mai multe angre
naje, se fixează fierul pătrat ce 
se îndoaie pe după el, la acționa
rea motorului, luînd forma inele
lor. In numai un minut se confec-

peitri t№i й raiilm
ționează 10 buaăți inele, ele ur- 
mînd apoi să fie tăiate exact la 
măsura cerută' și sudate la capetele 
tuburilor de rambleu.

Se studiază perfecționarea aces
tui dispozitiv și adaptarea Iui și 
pentru confecționarea de flanșe 
pentru tuburi de aeraj. Serviciul 
mecanic al C.C.V.J. intenționează 
se extindă folosirea dispozitivului 
respectiv ți la celelalte explotări 
miniere din Valea Jiului, dat fiind 
rezultatele ce s-au obținut prin 
folosirea lui la Aninoasa.

АЛ.-*-.-.-/'ăr

talații de lucru. De asemenea, în 
fișele de schimb de experiență, în- 
toci ’te de către toate întreprin
derile participante, au fost descri
se inovații susceptibile de generali
zare, tocmai cu scopul de a face 
posibilă cunoașterea cît mai largă 
a realizărilor din fiecare. întreprin
dere.

Din toate exponatele prezentate, 
din fișele SE. consultate, precum 
ți din cele văzute cu ocazia vizi* 
tei făcute în sectoarele miniere de 
ia Cîmpulung, au reținut atenția 
o serie de inovații aplicate în pro
cesul de producție și care se pre
tează pentru aplicare și la ex
ploatării^ noastre. Intre acestea a- 
mintim :

— Sistem de 
chidere a ușilor

— Dispozitiv 
buri de aeraj ;

— Dispozitiv 
cu diametrul de

— Dispozitiv

/:

închidere și des- 
de aeraj ;
de îndreptat tu-

pentru tăiat țevi 
4 țoii ;
pentru scoaterea 

automată a transformatoarelor de 
sudură de sub tensiune etc.

Pențru aceste inovații s;au ce
rut documentația de La întreprin
derile autoare, în vederea aplică
rii lor și la minele din Valea Jiu
lui.

Dintre unitățile noastre, prepa- 
rația Petrila, a obținut locul trei 
pe Direcția Generală a Cărbune
lui în 'cadrul expoziției de inovații 
organizate la KM. Cîmpulung — 
Muscel.

Aplicînd in practică măsurile 
propuse, Împreună cu metodele bu
ne de lucru și experiența cișțiga- 
tă în acest schimb de experiență 
rodnic, vom reuși sâ îmbunătățim 
activitatea de inovații spre a ridica 
toate minele noastre la nivelul ce
lor fruntașe în acest important do
meniu.

ing L. PR1COP 
reipcniabila cu inovațiile și rațio

nalizările din C.C.V.J.

Cerințele mereu creseîn- 
de de aburi pentru con
sum intern la acționarea 
turbinelor, precum și pen
tru termoficarea orașului 
în viitorii ani, ridică pro
blema creșterii randamen
tului la cazanele Urinei 
electrice Vulcan. Vechile 
cazane, montate aici prin 
1908—1915 sînt mult ră- 

Imase sub nivelul tehnicii

Conferință 
avînd ca temă

realizări ale tehnicii sovietice

Luni după-amiază, în cadrul manifestărilor prilejuite de Luna * : 
prieteniei romîno-sovietice a fost organizata, în sala clubului 
C.C.V.J. din Petroșani o conferință avînd ca temă realizările teh
nicii sovietice în domeniul mașinilor de extracție pentru pufuri de 
mină. Tovarășul inginer Bîrsan Traian, mecanicul șef al C.C.V.J., 
care s-a întors de curind dintr-o vizită făcută în Uniunea Sovietică,
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I a conferențiat despre nivelul tehnic ridicat al mașinilor sovietice 
f de extracție cu cdbluri jișultiple-pentru<'.pufuri. -

In partea a doua a conferinței, tov. ing. Miclea Alexandru, 
I din cadrul serviciului tehnic al C.CV.J. a prezentat auditoriului o 
f informare privind procedeele tehnice de extracție cu schip pe ptt- 
)(uri verticale folosite la minele din R.S. Cehoslovacă. IN CLIȘEU: 

Tovarășul ing. Bîrsan Traian dă explicații în fața unei planșe..
♦

Modernizarea cazanelor 
Vulcanla U. E.

de ari fi necesită înlocui
te cu altele corespunză
toare. In acest scop este 
îh curs de proiectare au
tomatizarea cazanelor nr 
11 și 12 de 40 tone a- 
buri/oră. Pentru sporirea

capacității centralei, 
vederea*satisfacerii consu
matorilor de energie elec
trică din Valea Jiului, se 
vor monta un cazan mo
dern de 50 tone aburi/oră 
la 40 atomsfere presiune

în

precum și o turbină de 
3000 kW, cu contrapre* 
siune. Este prevăzut ca în 
viiloiii ani să instale
ze îr.că două turbine de 
acest fel.

Odată cu automotiza- 
rea și modernizarea caza* 
nelor și montarea de noi 
turbine, randamentul cen« 
tralei va crește cu cca. 26 
la sută.

Cu ce tuburi de rambleu lucram
Luna trecută, mina Vulcan a 

Înregistrat cele mai slabe rezul
tate în producție pe bazin. Mina 
a rămas sub plan cu peste 6.000 
tone de cărbune cocsîficabil și 
energetic. Cu excepția unui sin
gur sector —- sectorul I — toate 
celelalte sectoare de producție au 
rămas sub plan. O vină în a- 
ceastă direcție o are și sectorul 
de rambleu. Și pe bună dreptate. 
In repetate rînduri. colectivul 
de rambleiatori a fost ținta re
proșurilor din partea sectoarelor 
de producție, pentru nesatisfa- 
cerea cerințelor de rambleu în a- 
bataje, Recunoaștem că de mul
te ori umplerea golurilor sub
terane, rezultate în urma extra
gerii cărbunelui, s-a făcut cu 
întîrziere. Firește că acest lucru 
a dus la consecințe neplăcute în 
procesul de producție din sub
teran, cărbunele planificat nepu- 
tîndu-se extrage ritmic. Din ce 
cauză se- întîmpl.ă asta ?

Desigur că la o exploatare ca 
mina Vulcan, cu o rețea de lu
crări miniere extrem de extinsă 
în subteran, cauze care , să frî- 
neze mersul normal al râmbleia- 
jului pot fi multe și să apară 
acolo unde nu te aștepți. Dar 
prin buna *organizare a echipe
lor de rambleiatori și folosirea 
judicioasă a instalațiilor de 
rambleu pot fi și sînt înlăturate 
toate deficiențele,, fie ele de or

din tehnic sau organizatoric. La 
sectorul de rambleu există însă 
cauze tehnice care au devenit o 
problemă în munca colectivului 
și a căror rezolvare depășește 
posibilitățile noastre. Despre 
una din aceste cau^e am hotărît 
să scriu ziarului pentru ca, ci-

меееоеоеоемеееемкмеоеоеееееемюее

Maiștrii scriu despre 
problemele producției

еем9омо0вмсммом0геоеом9яомк

tind, tovarășii competenți din 
C.C.VJ. să ia în sfîrșit măsuri. 
Este vorba despre tuburile de 
rambleu grele pentru conductele 
principale, Acestea fie că sînt 
confecționate din oțel cU rezis
tență la eroziune sub cea cerută 
la țevile de rambleu hidraulic, 
fie că grosimea pereților nu e 
corespunzătoare, dar se uzează 
prematur. Țevi noi de rambleu, 
montate în conductă, ajung la. 
uzură maximă după numai 6000 
m.c. de rambleu transportați 
prin ele. Viața tuburilor e exa
gerat de scurtă, ceea ce a făcut 
ca anul acesta în numai 6 luni 
sectorul să scoată din magazie 
întreaga cantitate de tuburi pla
nificată pe anul curent. De aici 
o serie întreagă de neajunsuri: 
lipsă acută de țevi, întîrzierl cu 

pregătirile pentru rambleierea a- 
batajelor, apa de rambleu se 
scurge afară din tuburile sparte 
(care le menținem în conductă 
din lipsă de altele noi) inun- 
dînd galeriile, umflînd vetrele 
acestora și provocînd greutăți în 
transportul subteran și munca 
brigăzilor miniere. In afară de 
aceasta se îngreunează în mod 
artificial munca rambleiatori lor. 
Țevile cu pereții găuriți trebuie 
să fie schimbate des din rețeaua 
de conducte principale, transpor
tate și înlocuite cu altele bune 
aduse diri altă parte a minei, 
deci volum mare de muncă în 
plus pentru transport. Apoi cu 
întoarcerea țevilor de rambleu, 
pentru a se prelungi durata de 
întrebuințare a lor pe care o 
facem mai des și de mai multe 
ori, (12, întoarceri în loc de 5 cît e 
normal) se cheltuiește, de ase
menea, muncă și energie în 
plus. Și cum nu s-ar uza înainte 
de vreme țevile de rambleu cu 
care e aprovizionat sectorul, când 
acestea au pereții cu dimensiuni 
cuprinse între 8—-9 și chiar- 6 
milimetri, în loc de 10 milimetri 
cît se cere.

Mina Vulcan e în continuă 
dezvoltare. Pe zi ce trece canti
tatea de rambleu cerută în aba
taje e tot mai mare. Volumul de 
rambleu transportat lunar pe 
conductele’ principale a crescut 

în ultimele două luni la 4.500— 
5.000 m.c. Acest lucru constituie 
un semnal de alarmă în plus 
că problema tuburilor de rambleu 
se cere urgen rezolvată.

CSILCSER FRANC1SC 
maistru de rambleu la mina 

Vulcan

NOTA REDACȚIEI. Literatura 
de specialitate (vezi „Manualul 
inginerului de mine1 vol III, sec. 
țiunea XI „Procedee de ramble- 
iere“) precizează clar condițiile 
tehnice pe care trebuie să le în
deplinească tuburile , de rambleu 
folosite în minele de cărbuni din 
Valea Jiului, lată cîteva citate, 
privind rezistența de fabricație, 
dimensiunile optime, timpul de 
uzură precum și gospodărirea, 
tuburilor de rambleu:... „Țevile 
întrebuințate în rambleierea hi
draulică sînt deobicei țevi fără 
sudură fabricate din oțel cu o 
rezistență de 40—-60 kg/mmp“. 
Mai departe despre dimensiunile 
tuburilor se menționează„la 
minele de cărbuni, din Vailea Jiu
lui, diametrul interior al aces
tor țevi este deobicei de 150 
mm, iar grosimea peretelui res
pectiv, de 10 mm“. Deci tuburile 
de rambleu folosite la mina Vul
can nu îndeplinesc această con. 
dițle. Și acum un ultim citat în 
legătură cu timpul de uzură și 
gospodărire a țevilor de ram 
bleu:... „Țevile obișnuite, cu un 
diametru de 150 mm. și cu gro
simea de 10 mm, a peretelui, se 
întorc după debitarea a 10.000— 

15.000 m.c de rambleu trasportat 
și anume cu cite 120 grade la 
primele două întoarceri, cu 60 
grade la a treia și însfîrșit cu 
dte 120 grade la ultimele "două, 
făcîndu-se în total cinci întoar
ceri. Prin acest procedeu, apli
cat la timp, țeava poate fi în
trebuințată pentru transportul a 
circa 60.000—90.000 m.c. de 
ranthteu. Un rambleu sfărimat, 
colțuros, dar nu prea tare (ca 
la minele de cărbuni din Valea 
Jiului), uzează țevile, scoțîndu- 
le din serviciu după transportul 
a circa 100.000—120.000 m.c.“.

După cum se vede datele teh
nice citate sînt luate din prac
tica minieră din Valea Jiului, în 
condiții de rambleiere hidraulică 
asemănătoare cu cele de la mina 
Vulcan. Și totuși la Vulcan, și 
nu numai la Vulcan, țevile de 
rambleu au o durată de întrebuin
țare pentru debitarea unui vo
lum incomparabil mai mic de 
rambleu, acest lucru datorindu- 
se pe de o parte grosimii песо- 
respunzătoare a peretelui' tubu
rilor iar pe de alta slabei rezis
tențe la acțiunea de eroziune 
exercitată de rambleu! transpor
tat prin interiorul lor. Este de 
datoria tovarășilor de la servi
ciul mecanicului șef și de la Di
recția comercială din C.C.VJ. 
să studieze această problemă și 
să facă demersuri la uzina cons
tructoare ce livrează țevile de 
rambleu, în vederea îmbunătă
țirii caracteristicilor tehnice ale 
acestora..



'n pas cu sarciaile puse de partid 
în fata industriei carbonifere

(Urmare din pagina l-a) cieni și ingineri, ca de pildă tov. 
Btădin Teodor, Velea Vasile, Cosy 
ma Ioatî, Pușcaș Nicolae, Tudot 
Titu, Popa loan, Foddr Vasile, 
Niculescu OctaVian care nu și-au 
îndeplinit cum se cuvine sarcinile 
ce le-au avut. Au fost sedase în 
relief și alte deficiențe care au 
frînat realizarea planului de pro
ducție și pentru care se fac răs
punzătoare toț unele cadre tehnico- 
inginerești. Slaba activitate a sec
torului rambleu, neeșalonarea lo
curilor de muncă, a abatajelor, 
pentru a preveni stagnările în pro
cesul de producție, depășirea con
sumului specific de materiale etc 
arată, de asemenea, lipsa de în
drumare din partea unor cadre 
tehnice. Nemulțumiți s-au arătat 
mai mulți delegați de preocuparea 
cadrelor tehnico-inginerești față de 
introducerea tehnicii noi. Tov. 
Cristea Aurel a arătat că deși sec
torul I al minei a fost dotat cu' 
3 mașini de încărcat G.N.L., a- 
cestea stau nefolosite de la începu
tul anului, deoarece nu se asigură 
cadre calificate care să le mînuias; 
că, nu sînt întreținute cores
punzător. A fost neglijată din par
tea inginerilor și dezvoltarea miș
cării de inovații și raționalizări. 
Deși au fost prezentate unele ino
vații valoroase ca, de pildă, cea 
a minerului Cristea Aurel privind; ; 
introducerea armării metalice în 
abataje cameră și cea a tov. Bi“ 
havetz Albert, „vatra mobilă** ele 
nu au fost soluționate definitiv.

primele rîhduri ale bătăliei pentșn 
îndeplinirea sarcinilor de plan ale 
exploatării. A fost scos în evidență 
exemplul colectivului sectorului IV, 
fruntaș pe exploatare, care șî-a de
pășit planul de producție cu 
10.000 tone de cărbune; exem
plul brigăzilor conduse de comu
niștii Cristea Aurel, Gall Mihai, 
Matei Ioan, Seretteî loan, Doroghi 
Florean, Schneider Francisc, ingi
nerilor ți tehnicienilor Brînduș Au
rel, Popescu Dumitru II, Grecan 
Alexandru, Pădureanu Teodor, 
Marines Ioan și alții.

Totodată, conferința a analizat 
cu multă atenție situația brigăzilor 
rămase sub plan. S-a arătat că 
din totalul brigăzilor de mineri a- 
proape 60 la sută nu ți-au realizat 
în cursul acestui an sarcinile, iar 
sectorul III de ani de zile conti
nuă să rămînă în urmă, să tragă 
și celelalte sectoare înapoi. In 
conferință a fost subliniat că a- 
ceastă stare de lucruri a fost de
terminată de următoarele cauze ■ 
neasigurarea de condiții optime de 
lucru Mituror brigăzilor, lipsă de 
grijjțr-față de omogenizarea lor, 
comiterea de greșeli în defalcates 
planului. Mai mulți delegați la 
conferință au arătat că existența 
acestor cauze se explică prin aceea 
că o parte a cadrelor tehnico-in* 
ginpțești nu iți îndeplinesc încă pe 
deplin, sarcinile ce le stau în față. 
Au fost citate exemple de tehni-

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

Ce mobilă vom putea cumpăra 
în 1962

Aceasta dovedește slaba activitate 
a cabinetului tehnic și a responsa
bilului acestuia, ing. Man Gavrilă.

Conferința a făcut numeroase 
propuneri pentru îmbunătățirea 
conducerii de către organizația de 
partid a activității cadrelor teh
nice, a preocupării acestora pentru 
ridicarea brigăzilor rămase în ur
mă. pentru introducerea tehnicii 
noi.

^PUBLICITATE

Trustul minier Deva
Organizația de proiectări, cu sediul în Deva, 
Plata Unirii nr. 9, felefon Inter 1 ARE LIBERE 
URMĂTOARELE POSTURI PENTRU ANGAJARE î

— Inginer proiectant specialist electromecanic;
— Inginer șef proiect electromecanic;
— Proiectant I electromecanic;
— Inginer proiectant specialist constructor;
■— Inginer șef proiect constructor;
— Proiectant I constructor ;
— Inginer topograf;
— Tehnicieni topografi.
Angajarea se face cu resp ectarea condițiilor de 

studii fi vechime în vigoare.

Spre înfăptuirea integrală 
angajamentelor de întrecere, 

sprt noi succese !
Conferința de partid a exprimat 

hotărârea comuniștilor de la mina 
Aninoasa de a mobiliza colectivul 
exploatării la îndeplinirea integrală 
a angajamentelor de întrecere pe 
anul 1961, de a obține noi succe
se în realizarea sarcinilor de plan 
sporite pe anul 1962.

Tov. Cocotă Dan, inginerul șef 
al exploatării, a arătat că în tri
mestrul ГѴ al acestui an mina Ani
noasa are toate condițiile pen
tru a ajunge la nivelul sarcinilor ce 
revin exploatării în anul 1962.

Pentru realizarea angajamente
lor de întrecere pe anul 1961 și a 
sarcinilor sporite ce revin colecti
vului minei pe anul 1962, confe- 

, rința a cerut organizațiilor de 
partid să întărească necontenit ro
lul comuniștilor de mobilizatori și 
însuflețitori ai colectivului minei, 
a Organizațiilor de bază în scopul 
îmbunătățirii conducerii activității 
corpului tehnico-ingineresc pentru 
a se crea toate condițiile necesare 
brigăzilor de mineri de a spori 
producția de cărbune, de a obține 
un randament de 1,200 tone pe 
post, de a realiza 800.000 lei e- 
conomii, de a reduce consumul 
specific de materiale. Introducerea 
pe scară largă a mecanizării la 
încărcate în abataje, a susținătoa
relor telescopice, deschiderea a 
două*' ăbătaje frontale armate me
talic etc. vor asigura îndeplinirea 
cu succes a sarcinilor de viitor ale 
exploatării.

In încheierea lucrărilor conferin
ței a luat cuvîntul tov. Szuder 
Wiliam, membru în Biroul Comi
tetului orășenesc de partid Petro
șani. Vorbitorul a subliniat că sar
cina principală a comuniștilor de 
la mina Aninoasa este mobilizarea 
colectivului minei la îndeplinirea 
angajamentelor de întrecere pe a* 
nul 1961 și crearea condițiilor ne
cesare realizării cu succes a sar
cinilor de plan pe anul 1962. Or
ganizațiile de partid au 
să-ți întărească rolul de 
tor al colectivului, să-și 
rândurile prin primirea 
a celor mai înaintați mineri, 
educe colectivul în spiritul unei 
răspunderi sporite față de reali
zarea planului la toți indicii, în
deosebi față de ridicarea produc
tivității muncii ți reducerea prețu*1 
lui de cost. întregul colectiv al mi
nei, a arătat tov. Szuder Wiliam, 
trebuie mobilizat la descoperirea 
de noi rezerve interne care să asi
gure realizarea integrală a sarci
nilor de viitor.

Conferința a ales noul comitet 
partid al exploatării. In prima 
ședință, noul comitet a reales 
secretar al comitetului de partid 
tov. Tanczer Geza.

a

CUMPĂRĂ TORI !

gă stofe în culori uni și mate
rial plastic spongios.

O altă noutate pentru vizita
tori o oferă mobila de bucătărie 
la care s-au folosit numai plăci 
jnelaminate, •care prezintă avan
tajul. de a nu fi influențate de . 
căldură și umezeală.

Multe întreprindteri prezintă 
la expoziție diferite piese de 
mobilă executate experimental 
din plăci fibrolemnoase — pro
dus ce se va realiza în cantități 
mari la noi în tară începînd cu 
anul viitor.

Sînt expuse numeroase mese 
de lucru, fotolii, scaune, biblio
teci combinate, care cuprind pe 
lîngă rafturi pentru cărți, vitrine 
și locuri pentru aparate 
și televizoare etc.

Expoziția va rămîne 
tlimp de o lună de zile.

de radio

deschisă

Г,-

In noul bloc de pe bulevardul 
Magheru, colt cu str. Kuibîșev 
din Capitală, s-a deschis expo
ziția de prezentare a noilor mo
dele de mobilă pentru producția 
anului viitor. Aici sînt ptezen-'1»’ 
ta te în 32 de apartamente gar
nituri de dormitoare, camere de 
zi, camere combinate, camere 
de lucru, sufragerii, bucătării și 
diverse piese de mobilier sepa
rate.

Expoziția oferă vizitatorilor 
noi tipuri de mobilă cu o linie 
modernă, simplă, elegantă și 
Comodă. Predomină mobilierul 
acoperit cu furnire din esențe 
exotice, ca păr african, mahon, 
trandafir, lămîi etc. care îi dau 
un aspect deosebit de frumos. 
In general culorile mobilierului 
stnt deschise, fapt care dă ca
merelor un aspect plăcut. La ta
pițerie sînt folosite pe scară lar-

-------------©
Buna gospodărire și înfrumusețare a orașului 

mereu în atenția colectivului nostru 
(Urmare din pagina 1-a)

tivul unității noastre a procedat 
la construirea de dependințe noi 
de cărămidă, s-a trecut la sis
tematizarea străzilor și cartie
relor.’ Pînă .în prezent brigăzile 
de zidari au construit zece de
pendințe, urmtnd ca în cursul 
anilor viitori numărul acestora 
să crească simțitor.

La activitatea de bună gospo
dărire și înfrumusețare a ora
șului a contribuit întregul nos
tru colectiv. In mod deosebit 
s-au evidențiat brigăzile de zi
dari conduse die tov. Luță La- 
dislau, și Szuhan Iuliu. brigadă 
de timplari — parchetari con
dusă de tov. 

dric, brigada 
dusă de 1 
Gheorghe, cea 
frunte cu tov. Todorovici loan, 
precum și brigada de dulgheri 
condusă de- tov. Ercei Francisc. 
Prin munca entuziastă a între
gului colectiv și în primul rînd 
al comuniștilor, prin aprovizio
narea ritmică a brigăzilor cu 
materialele necesare am reușit 
încă îfi urmă cu cîteva zile să 
ne îndeplinim sarcinile de plan 
pe anul acesta.

In activitatea de fiecare zi am 
căutat să acordăm o atenție tot 
mai mare 
oamenilor muncii, 
am primit un număr de 385 ce
reri riin care 290 au fost rezol
vate. Nu s-au putut rezolva un 
număr ds 32 cereri în care lo
catarii feu cerut înlocuirea ca- 
zanelor de baie, deoarece în

prezent nu dispunem de 
obiect. Urmează ca în 
acestui trimestru să rezolvăm 
o parte din aceste cereri, 
măsură ce vom primi cazane 
baie.

In activitatea sa de fiecare 
colectivul unității I.L.L. P'etrila 
urmărește ca orașul să devină 
tot mai frumos, mai bine între
ținut, locuințele în care 4tau 
minerii să fie curate, conforta
bile, să corespundă pe deplin ce
rințelor de igienă.

acest 
cursul 

?i 
pe 
de

zi,

Schuller Fri- 
de zidari con- 
fov Moldovan 
de instalatori în

rezolvării cererilor
In acest an

datoria 
conducă- 

întărească 
în partid 

să

Sezonul friguros se apropie. Procurați-vă 
din t mp îmbrăcăminte călduroasă și încăl
țăminte de sezon.

Magazinele O.C.L. 
sînt aprovizionate

PARDESIE
RAGLANE 
PALTOANE DE IARNĂ 
FINET 
BARCHET 
DIFTIN 
FLANELE DE CORP

PLUȘATE
MĂNUȘI

Produse Industriale 
din abundentă cu t
CIORAPI
STOFE DE ROCHII 

ȘI PALTOANE 
BOCANCI
ȘOȘONI
GALOȘI
CISMULIȚE 
PULOVERE
FULARE

Vizita# magazinele noastre unde veil e*«l 
articolele de îmbrăcăminte necesare dvs. fi fa* 
mlllei dvs.

. Magazinele noastre asigură o deservire Ire
proșabilă.

Amatori de moto
O.C.L. produse industriale Petroșani a- 

nunță cumpărătorii că la data de 31 decern1* 
brie 1961 EXPIRĂ V1NZĂR1LE CU PLATA 
IN RATE A MOTOCICLETELOR.

Profitat! deci de timpul care a mai rămas 
yi cumpirafl-vi motocicleta preferată, beneficiind 
de CONDIJiiLE FAVORABILE DE PLATA ca vl 
le oferim.

Magazinul specializat de moto din Petroșani este 
aprovizionat din abundență cu toate tipurile de mo
tociclete.

de
sa 
ca

ЖІВ j. г

Luna trecută, cînd s~a făcut confirmarea ciștigătorilor întrecerii socialiste pe profesii ia 
mina Lonea, pe lista briga dierilor fruntași a figurat și numele minerului Borș Hristache din 
sectorul IV. Brigada sa & obținut rezultate valoroase în creșterea randamentului și a produc
ției, economisirea explozivul ui și a lemnului de mină, precu m și în respectarea N.T.S.-ului, 
ceea ce a asigurat brigăzii locul II în întrecere, avînd 219 puncte.

IN CLIȘEU: Un schim b din brigada tov. Borș Hristac he din care fac parte minerii 
Șarpe 1-oan, Cojocaru Nicol ae, Graur Aurel și Ambruș Dum itru.
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ANUNȚ
In vederea aprovizio

nării de iarnă a popula
ției O.A.D.LF. Petroșani 
organizează transportul 
cartofilor ia domiciliu la 
prețul de 0,65 lei (plus 
0,10 lei/kg. costul tran
sportului) în saci sigilați 
de cîte 50 kg. înscrie
rile și plata se fac ia se
diul întreprinderii din 
strada Cheorghe Cheor- 
ghiu.Deî nr. 104.

Informații suplimentare 
ie pot primi la telefon 
nr. 253.
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ÎN U. R. S. S

N. V.
Convorbire 

înfre A. Gromîko 
și A. Stevenson

NEW YORK 10 (Agerpres)
A. A. Gromîko, ministrul A- 

facerilor Externe al U.R.S.S., 
Conducătorul delegației sovietice 
la cea de-a 16-a sesiune a A- 
dunării Generale a O.N.U., a 
primit la 9 octombrie pe A. Ste
venson, reprezentant permanent 
al S.U.A. la O.N.U. și a avut 
al o convorbire.

-=©=
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Irakul a recunoscut 
R. A. Siria

BAGDAD 10 (Agerpres)
Postul de radio Bagdad a

nunțat că în cadrul ședinței sale 
din 8 octombrie. Irakul a hotă- 
rît să recunoască Republica A- 
rabă Siria.

I
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Autoritățile militare americane 
încalcă acordul de armistițiu 

în Coreea
PHENIAN 10 (Agerpres)
După cum transmite Agenția 

Centrală telegrafică coreeană, în 
ultimul timp comandamentul 
militar american din Coreea dte 
sud a efectuat o serie de mane
vre și aplicații în comun cu tru
pele sud-coreene. La 7 și 8 oc- 
ombrie au avut loc manevre co
mune ale fotelor maritime mi
litare.

Aceste manevre, subliniază a- 
genția, împreună cu aplicațiile 
comune pentru forțarea unuî rîu 
în apropiere de linia de demar
cație 
și 6 
țiuni 
spre

In 
cînd 
de armistițiu în Coreea, sporeș
te țontigentele forțelor sale ar
mate din Coreea de sud.

care au avut loc între 3 
octombrie, constituie ac- 

provocatoare îndreptate 
intensificarea încordării 
același timp S.U.A., încăl- 
în mod grosolan acordul

Lucrârllc Adunării Generale 
a 0.

înseamnă 
celor două

NEW YORK 10 (Agerpres).
In cuvîntarea sa, ministrul A- 

facerilor Externe al Indoneziei, 
Subandrio, a chemat Adunarea 
Generală să țină seama de situația 
reală și de schimbările cate s-au 
produs în lume. O astfel de rea
litate, a spus el, este în special 
existența Republicii Populare Chi
neze stat cu o populație de peste 
600 milioane oameni care conti
nuă să fie lipsită de dreptul de 
a-și ocupa locul în această orga
nizație. Recunoașterea realității în 
problema germană, a continuat re
prezentantul Indoneziei 
recunoașterea existenței 
Germanii.

Trecînd la problema colonialis
mului, Subandrio a condamnat u- 
neltirilc colonialiștilor în Africa, 
care caută să-și mențină acolo cu 
forța dominația lor.

Subandrio a condamnat poli
tica de apartheid promovată de 
guvernul Republicii Sud-Africane.

Subandrio a subliniat că tre
buie să se ajungă la un acord cu 
privire la dezarmarea generală și 
totală sub un control internațional 
eficient. Ministrul Afacerilor Ex
terne al Indoneziei a expus pe 
larg poziția guvernului său în pro
blema Irianului de vest, demas- 
cînd încercarea guvernului Olandei 
de a transmite acest teritoriu sub 
supravegherea Organizației Națiu
nilor Unite. In^anul de vest, a spus 
el, a fost și rărnîne o parte inalie
nabilă a teritoriului Indoneziei.

L. F. Palamarciuk, ministrul 
Afacerilor Externe al R.S.S. U- 
crainene a arătat că acum 16 ani 
a luat sfîrșit cel de-al doilea răz
boi mondial. In locul Reichului 
german ■au. leat naștere două state 
independente și suverane — Repu
blica Democrată Germană și Re
publica Federală Germană. Multe 
lucruri s-au schimbat în lume, to
tuși cu succesorii de drept ai Rei
chului german încă nu există un 
tratat de pace, înaă nu s-a încheiat

definitiv capitolul celui de-al doi
lea război mondial.

Ministrul Afacerilor Externe al 
R.S.S. Ucrainene a atras antenția 
delegaților asupra faptului că pu
terile occidentale au creat în mod 
artificial așa-zisa „criză berline- 
ză“.

Ministrul Afacerilor Externe a. 
R.S.S. Ucrainene a declarat că este 
necesar să se restabilească drep
turile legitime ale Republicii Popu
lare Chineze la O.N.U. și, de ase
menea, să 
organizație 
Mongolă.

Guvernul 
spus L. F. 
că una din 
O.N.U. este 
c-eîndată în viață a Declarației cu 
privire la acordarea 
independenței țărilor 
coloniale.

L. F. Palamarciuk 
la toate țările și popoarele să-și 
unească eforturile în lupta pentru 
pace, pentru un viitor mai bun.

Cu aceasta ședința plenară din 
după-amiaza zilei de 9 octombrie. X 
a Adunării Generale a O.N.U. a 
luat sfîrșit.

fie primită în această 
Republica Populari.

R.S.S. Ucrainene, a 
Palamarciuk, consideră 
principalele sarcini ale 

: să obțină traducerea

libertății și 
și popoarelor

a făcut apel

Planul de dezvoltare a industriei chimice •
♦se îndeplinește cu succes

MOSCOV A 10 (Agerpres).
In primii trei ani ai septena

lului — 1959—1961 — volumul 
producției chimice în U.R.S.S. a 
crescut de aproximativ 1,5 ori. 
Programul de chimizare a econo
miei naționale se îndeplinește cu 
succes.

De la începutul septenalului, î

♦♦♦♦
♦♦ ♦ ♦ ♦ 
t;
♦
♦

♦
:>■

♦ țară au fost create feste 40 de
♦♦
♦ ne chimice. Puternice centrale ale
♦ industriei chimice au apărut în 
X Bașkiria, de-a lungul Volgăi, Si- 
X beria apuseană, Azerbaidjan și în
♦ Caucazid de nord.'
♦ Pentru construcțiile capitale din 
$ industria chimică s-au cheltuit de
♦ la începutul septenalului mai mul-
♦ te mijloace decît în ultimii 11 ani.
♦ In doi ani și jumătate au fost 
» puse la punct aproximativ 500 de 
X tipuri de utilaj nou, aparate, mij- 
І loace de chimizare și automatiza-
♦ re a proceselor de producție din 
X industria chimică.
♦ In următorii 20

mari instalații ale industriei chi~ 
mice și au fost construite 15 uzi'

Pentru construcțiile capitale din

♦ 
*
* 
* Se dezvoltă in mod deosebit •

Asia Centrală. Bielorusia, 
nia și în alte republici.

Esto-

în U.R.S.S. producția de mase 
plastice și rășini sintetice, fibre X 
sintetice, cauciuc sintetic și a ar- ♦ 
ticolelor produse din acestea. In ♦ 
prezent se produc în Uniunea So- ♦ 
vietică peste 20 tipuri de cauciuc X 
sintetic, superioare cauciucului na- • 
tural. ♦

Chimia joacă un rol important * 
in rezolvarea sarcinii creării unei J 
c hi ndențe de produse agricole. •

In următorii 20 de ani volu- • <_ 
mul producției industriei chimice * 
destinate agriculturii va crește de * 
aproximativ Z- ce ori. Specialiștii ♦ 
■ojietici au calculat că întrebuin- ♦ 
țarea pe scară largă a îngrășămin- X 
telor minerale și a ierbicidelor va J 
permite ca productivitatea cu.turi- ♦ 
lor cerealiere să crească la sfSx * 
șitul anului 1980 de aproximativ ♦ 
două ori m comparație cu cea♦ 
obținută în prezent. X

♦ ’

Acțiuni teroriste ale elementelor 
ultracolonialiste

PARIS 10 (Agerpres).
Acțiunile ultracolonialiștilor din 

;,organizația armată secretă" 
(O.A.S.) devin tot mai imperti
nente. Ziarul „Les Echos" scrie că 
;,este posibilă și apropiată" primej
dia'unui nou puci în Algeria.

In același timp numărul actelor 
teroriste comise de elementele 
„ultra" nu scade cîtuși de puțin. 
După cum anunță agenția France 
Presse, în medie au loc zilnic 28 
de explozii.

Prezentînd unele bilanțuri" ale 
acțiunilor elementelor ;,ultra" , pre
sa pariziană din 9 octombrie in
formează că numai în decurs de 
două săpțămîni, de la 15 la 30 
septembrie, teroriștii din ■„organi
zația armată secretă" au comis 426 
de atentate pe teritoriul Algeriei.

La 9 octombrie, la amiază, emi
siunile obișnuite ale postului de 
radio francez din Algeria „Fran- 
ce-5“ au fost întrerupte subit. Ra- 
dioascultătorii francezi au fost a- 
nunțați că începe emisiunea or

ganizației armate secrete".
Toți locuitorii orașelor din Al

geria, a declarat crainicul, „vor fi 
sau chiar sînt mobilizați". La mo
mentul oportun conducătorii O.A.S. 
le vor da indicații. Pînă la sfîrșitul 
acestui an se va crea o armată 
bine înzestrată și disciplinată nu- 
mărînd 100.000 de persoane. Vic
toria este sigură". Apoi, la radio 
s-a auzit glasul căpăteniei utraco- 
lonialiștilor, fostul general Salan, 
;,O.A.S., a declarat el, este singu
ra noastră speranță, este ultima 
noastră salvare".

Crainicul a anunțat că pe viitor, 
în fiecare zi se .vor organiza emi
siunile postului de radio „Algeria 
franceză" pe undele folosite de 
postul de radio „France
s'-. După cum anunță agenția 
France Presse, înainte de începerea 
emisiunii O.A.S. din 9 octombrie 
■teroriștii au scos din funcțiune două 
posturi de radio guvernamentale 
situate în apropiere de orașul Al
ger.

------------------ ©---------------

Poporul francez dă riposta cuvenită
PARIS 10 (Agerpres)
In legătură cu actele teroriste 

ale elementelor „ultra" poporul 
francez își unește rîndurile pen
tru a da riposta cuvenită fas
cismului.

După crearea comitetului an
tifascist în orașul Rennes s-a 
măi creat un asemenea comitet 
în orașul Bergerac (departa
mentul Dordogne). Din acest 
comitet fac parte reprezentanți 
ai C.G.T., Confederației franceze 
a muncitorilor creștini și Force 
Оцѵгіёге, precum și reprezen
tanți aî organizațiilor locale ale

partidelor comunist și socialist, 
radicalilor și M.R.P. Comitetul 
își propune să lupte pentru tra
tative în Algeria și pentru înce
tarea „atitudinii indulgente a 
autorităților față de elementele 
Extremiste".

La Paris și în suburbia pari
ziană Puteaux, unde, recent ele
mentele „ultra" au provocat o 
explozie în clădirea primăriei, 
precum și în orașul Ajaccio (în 
insula Corsica) au avut loc de
monstrații antifasciste la care 
au luat parte oameni de cele 
mai diferite convingeri politice.

♦ 
- in mггнліѵіit de ani •
♦ 1961—1980 — ritmul de creștere « 
X al producției industriei chimice « 
X va depăși de cîteva ori creșterea ♦
♦ întregii producții industriale din ♦
♦ țară. Noi și mari centre ale in- ♦ 
X dustriei chimice vor apărea in •

«
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O nouă diversiune a colonialiștilor
în Kenya

NAIROBI 10 (Agerpres).
Colonialiștii britanici încearcă 

să folosească în Kenya formula cu 
ajutorul căreia colonialiștii bel
gieni au obținut scindarea Con- 
goului. instrumentul pe care l-au 
ales în acest scop este partidul 
Kadu, un partid de mică impor
tanță, reprezentînd triburi nomade. 
Acest partid ridică în mod arti
ficial obstacole în calea guvernului 
care urmează să conducă viitoarea 
Kenye independentă. Partidul Ka-

nu (Uniunea națională africană), 
care reprezintă marea majoritate a 
populației țării, a respins în ca
drul unor tratative recente pre
tențiile partidului Kadu, care se 
opune de fapt crării unui stat u- 
nitar. După cum a arătat Tom 
Mboya, secretarul general al par
tidului Kanu, „acceptarea cereri
lor partidului Kadu ar duce la 
crearea mai devreme sau mai tîr- 
ziu a unei situații analoage cu cea 
din Congo" ___ .

------------------ ©-----------------

Reduceri de salarii în unele
din S.

NEW YORK 10 (Agerpres)
După cum anunță agenția 

France Presse, direcțiunea fir
mei americane „Allis-Chalmers 
Manufacturing Co." — una din 
cele mai importante firme cons
tructoare de material electric din 
S.U.A. — a anunțat că va re
duce salariile tuturor munci-

întreprindere 
U. A.
torilor săi. Reducerea prevede o 
micșorare a salariilor celor 
13.000 de muncitori ai societății 
cu pînă la 25 la sută și va fi 
aplicată începînd chiar din săp- 
tămîna aceasta. Agenția anunță 
că această măsură va afecta 
chiar și pe muncitorii cu sala
riile cele mai mici.

------------------ ©-------------------
LA VENEȚIA

MARE MITING ÎN APĂRAREA PĂCII
ROMA 10 (Agerpres)
La Veneția a avut loc un ma

re miting în apărarea păcii la 
care au participat delegații ale 
oamenilor muncii din toate pro
vinciile regiunii Veneția. Vorbi
torii au subliniat necesitatea 
luptei tuturor forțelor democra
tice pentru lichidarea primejdiei 
de război, pentru a da riposta 
imperialismului și revanșismu- 
lui vest-german.

Atrăgînd atenția asistenței
------------------ © 

Pentru reglementarea 
Berlinului

LONDRA 10 (Agerpres)
Clasa muncitoare engleză tre

buie să intensifice lupta pentru 
rezolvarea pașnică a problemei 
Berlinului occidental, a declarat 
secretarul general al Partidului 
comunist din Marea Britanie, 

John Gollan, la un mare miting 
ținut la Manchester. Primejdia

asupra faptului că în regiunea 
ѴеЛЙѴа. există baze pentru ra
chete, vorbitorii ,au subliniat 
principalele sarcini ale momen
tului de față: încheierea Trata
tului de pace german care să 
consfințeaslcă frontierele stabi
lite după cel de-al doilea război 
mondial, dezarmarea generală 
și controlată și încetarea expe
riențelor nucleare, recunoașterea 
drepturilor suverane ale Repu
blicii Democrate Germane.

pașnică a problemei 
occidental
de război este serioasă din cauza 
Berlinului occidental, a spus 
Gollan. Tratative sincere în a- 
ceastă problemă sînt posibile 
numai în cazul în care se vor 
intensifica presiunile asupra gu
vernului din partea maselor 
lafgi populare.

REDACȚIA. ȘI ADMINISTRAȚIA 6 Petroșani; Str. Gh. Gheorghiu-Dej nr. 56. TeL interurban 322 automat 269.

firew pneiilă 
a ftroilaiilor aigeitlBleal
BUENOS AIRES 10 

pres)
Feroviarii argentinieni 

ceput o grevă generală 
men nelimitat. Greviștii 
dică reprimirea la lucru 
ducătorului sindical 
de administrația căilor ferate de 
stat.

(Ager-

au în- 
pe ter- 
reven- 
a con- 

concediat

PROGRAM DE RADIO
12 octombrie

PROGRAMUL I. 6,30 Jocuri 
populare romînești, 7,00 Radio
jurnal. Sumarul presei centrale, 
7,45 Muzică de estradă, 8,(4) Din 
presa de astăzi, 8,30 Concert de 
dimineață, 9,05 Melodii populate 
romînești, 9,30 Vreau să Știu,
10.30 Valsuri, 11,45 Mici piese de 
estradă, 12,30 Colocviu despre ca
litate, 12,37 „înflorește patria 
mea“ — emisiune de cîntece și 
.c.’suri, 13,05 Concert de muzică 
ușoită, 14,00 Program emis de 
Studioul de radio Timișoara, 14,30 
Muzicd. din operete de compozitori 
din țări socialiste, 15,10 Cîntă 
Maria Păunescu și violonistul Moi
se Belmustață, 15,30 Concert popu
lar. 16,15 Vorbește Moscova ! 
17,15 Concert de muzică populată,
18.30 Cronica economică, 18,40 
Muzică populară din R.D. Ger
mană, 19,05 Tinerețea ne e dra
gă, 19,45 Transmisiune din Stu
dioul de concerte al Radiotelevi- 
viuzii a Concertului Orchestrei 
simfonice a Radioteleviziunii, 22,50 
Muzică ușoară. PROGRAMUL II. 

■12,15 Muzică ușoară, 13,00 Muzi
că populară rominească, 13,30 
Prin țara constructorilor comunis
mului — însemnări de călătorie, 
14,03 Lucrări inspirate din lupta 
pentru pace, 15,45 Trio-uri vocale 
și instrumentale de muzică ușoară;
16.30 Melodii populare romînești, 
17,35 Muzică ușoară din Cuba, 
18,05 Concert de estradă, 19,30 
Din activitatea sfaturilor populare, 
19,40 Formații artistice de ama
tori participante la faza republi
cană a celui de-al VI-lea concurs 
pe țară, 20,00 Cîntă corul de Stat 
de cîntece ruse dirijat de Sveșni- 
kov, 21,15 Romanțe, cîntece și jo
curi, 22,00 Muzică de dans.
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CINEMATOGRAFE
12 octombrie

PETROȘANI — 7 NOIEM
BRIE : Sfîrșitul vechii Bere- 
zovka ; AL. SAHIA : Hoinarii; 
PETRILA: Cerul Balticii. (Res
ponsabilii cinematografelor Lo- 
nea, Livezeni, Aninoasa, Vulcan, 
Crividia, Lupeni, Bărbăteni și 
Uricani n-au trimis programa
rea filmelor pe luna octombrie).

Țipatul : „6 August" — Poligrafie


