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La 18 octombrie ora 10 dimi
neața (ora 
Congres al 
al Uniunii 
lucrările.

Miile de 
nat din 
apariția în sală a conducătorilor 
P.C.U.S. și a reprezentanților ce
lor 80 de partide frățești. In loja 
de onoare a Prezidiului iau loc 
tovarășii Gheorghe Gheorghiu-Dej 
și Ion Gheorghe Maurer, alături 

. ’■țj.ălți conducători ai partidelor 
comuniste și muncitorești.

Ședințele de miercuri 
consacrate expunerii de 
varășul N. S. Hrușciov 
tului cu privire la noul 
al partidului. Miile de 
și oaspeți au ascultat cu emoție 
înfățișarea eroicului drum stră
bătut de poporul sovietic sub 
conducerea gloriosului său partid 
comunist și a țelurilor cuteză
toare pe care P.C.U.S. le pune 
în fața poporului sovietic.

Ei au făcut cu gîndul o că»ă- - 
torie minunată pe orbita 
comunismului,. în - viitorul 
propiat, în societatea 
care omul va deveni stăpîn 
naturii și al relațiilor sociale,

• în care va fi atins cel- mai înalt 
nivel de trai al poporului.

imaginația cea mai bogată ră- 
în umbră în fața realității 

viitorului apropiat. Societatea 
comunistă va triumfa în viitorii 
20 de ani nu pe o insulă înde
părtată, nu în vreo „cetate a soa
relui", ci pe o întindere imensă 
a globului pămîntesc.

locală) al XXII-lea 
Partidului Comunist 
Sovietice și-a reluat

nou
delegați au înitîmpi- 
cu deosebită căldură

au fost 
către to- 
a rapor- 
Program 
delegați

a- 
în 
al 
ȘÎ

In sală au izbucnit aplauze 
furtunoase prelungite, cînd Ni
kita Hrușciov a spus în încheie
rea raportului că triumful comu
nismului a constituit întotdeauna 
țelul sacru, final al partidului 
leninist și că comunismul devine 
din vis realitate.

Ovațiile nu au contenit multă 
vreme cînd Nikita Hrușciov șt-a 
încheiat raportul. Delegații, și 
oaspeții la Congres, ridicîndu-Se 
in picioare, aplaudau îndelungat, 
exprimînd aprobarea unanimă a 
mărețului program de construire 
a comunismului. In sală au ră
sunat urale, saluturi în cinstea 
partidului.

In timpul pauzelor, în toate 
cele cinci etaje ale Palatului, în 
foaierele lui vaste puteau fi 
zuți delegați care discutau 
însuflețire împărtășindu-și 
presiile despre raportul lui 
S. Hrușciov. Și oricine 
fost 
sau oțelar, poet sau cultivator 
de porumb, general sau construc
tor — fiecare din ei, ales din 
cei 10 milioane de comuniști, 
exprima aceiași părere: este 
înălțător să trăiești, să muncești 
și să lupți pentru mărețele țeluri 
ale comunismului- --------- -•

vă- 
cu 

im- 
N.

Și oricine ar fi 
om de știință eminent

„Una din particularitățile im
portante ale noului program al 
partidului, rezidă în faptul că a- 
cesta este programul întregului 
popor sovietic", a spus Valentina 
Gaganova, Erou al Muncii So

cialiste. Exemplul Gaganovei, ca
re a trecut de bunăvoie dintr-un 
sector fruntaș intr-unui care ră- 
mînea în urmă făcîndu-1 să de
vină tot mai bun, a fost urmat 
de mii și mii de oameni ai mun
cii din întreagă Uniune Sovie
tică.

Valentina Gaganova a subli
niat că la combinatul Vîșnii Vo- 
locek, unde lucrează ea, s-a des
fășurat întrecerea pentru munca 
comunistă, in care Se manifestă 
clar una din principalele trăsă
turi ale codului moral al cons
tructorilor comunismului: omul 
este pentru om tovarăș, prieten 
și frate.

Chipurile miilor de delegați 
care părăseau sala Congresului, 
erau pline de bucurie și opti
mism. împreună cu întregul po
por, ei au certitudinea că încă 
actuața generație va trăi în co
munism.

La ora 19, ora Moscovei, Con- 
gtPsul și-a întrerupt lucrările.

- Următoarea ședință.ore lm joi

ruJm ...----------------

PE
zile ale lunii oc- 
de la Vulcan au 

anterioare

In primele 17 
tombrie minerii 
adăugat la realizările 
încă 833 tone de cărbune extrase 
peste plan. Acest nou rezultat a

4

fost obținut ca urmare a aplicării 
metodelor avansate de lucru pre
cum și a preocupării conducerilor 
de sectoare pentru ridicarea tutu
ror brigăzilor miniere lă nivelul 
îndeplinirii sarcinilor de plan.

Cu excepția sectorului TI, toate 
celelalte sectoare productive de la 
mina Vulcan și-au realizat, în a- 
ceastă lună, planul la extracția căr
bunelui. In fruntea întrecerii sînt 
minerii sectorului IV care au dat 
peste plan 556 tone de cărbune. 
De asemenea, colectivul sectorului 
I a livrat în plus față de plan 553 
tone de cărbune cocsificabil.

De la începutul anului și pînă 
în prezent minerii de la exploata
rea Vulcan au extras mai mult de 
25.000 tone de cărbune peste pre
vederile planului.
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Intre deschizătorii de d rumuri subterane la mina Lonea 
se numără și minerii din brigada condusă de tov. Călin loan. 
Lună de lună brigada obțin e realizări bune la lucrările de 
pregătire din sectorul V un de lucrează.

Fotografia noastră înfăți șează un schimb al brigăzii com
pus din brigadierul Călin loan (dreapta) și ortacii săi Voinic 
Ștefan și Farcaș Andrei.

Realizări ale minerilor din Lonea
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i muncii din 
urmăresc cu deosebită atenție mărețul 

eveniment
In primele ore ale dimineții

I
Congresul al XXII-lea al. Partidului Comunist al Uniunii 

Sovietice — denumit de poporul sovietic Congresul constructori
lor 
din 
lor Congresului. Clișeul alăturat înfățișează un grup de muncitori 
din - -
troșani citind raportul prezentat de N. S. Hrușciov la Congresul 
al XXII-lea al P.C.U.S

societății comuniste — și-a inceput lucrările. Oamenii muncii 
Valea Jiului urmăresc cu deosebit interes desfășurarea lucrări-

atelierul de strungărie al secției mecanice de la U.R.U.M. Re-

Colectivul minei Lonea și-a îm
bunătățit simțitor activitatea în pri
mele 17 zile ale lunii octombrie, 
minerii de aici au livrat peste plan 
2.127 tone de cărbune. îmbucură
tor este, de asemenea, faptul că în 
aceeași perioadă de timp ei au 
realizat o productivitate medie pe 
exploatare de circa 1,100 tone 
pe post. Pe primul loc în întrece
re se situează minerii sectorului V 
care au extras în plus 1.281 tone 
de cărbune. Printr-o mai bună or-

ganizare a muncii în abataje colec
tivul sectorului II a dat, la rîndul 
său, o cantitate de 753 tone de 
cărbune pește prevederile planului.

Realizări asemănătoare au obți
nut, de asemenea, în această lună 
și harnicii mineri ai sectorului III. 
Aici s-a evidențiat în mod deose
bit brigada minerului Compodi 
Ioan care a realizat o viteză spo
rită de avansare în abatajul ca
meră ia care lucrează.

♦ 
♦

♦ 
minei. Apoi a vorbit și umil dinZ 
cei prezenți, minerul Dobre 2 
Alexandru. •

— Comunismul — visul nostru. ♦ 
dl fiecărui muncitor, al fiecărui 
om cinstit devine realitate, a spus J 
el. Actuala generație a oamenilor • 
sovietici va trăi în comunism — * 
așa arată proiectul de Program 2 
al P.C.U.S. Aceasta înseamnă că ♦ 
în lumea comunistă vom trăi și* 
noi, deși, poate, vom încărunți 2 
pînă atunci. Munca harnicului J 
popor romîn, ajutorul poporului ♦ 
sovietic prezintă această siguran- .♦ 
ță. De aceea, privim cu încredere Z 
viitorul și sîntem fericiți deoa- 2 
rece comunismul va însemna sa- ♦ 
tisfacerea deplină a nevoilor o- « 
fitului, a fiecăruia dintre noi. A- 2 
ceastă perspectivă ne însuflețește 2 
în munca pentru desăvîrșirea cit.* 
mai devreme a construcției soda- * 
liste în patria noastră, pentru 2 
trecerea treptată la comunism. .♦ 

...Mîndrie și încredere, hotărîre • 
de a păși cu fermitate spre viito-, £ 
rul măreț arătat de partidul , со-, * 
muniștilor — iată sentimentele cțu ♦ 
care urmăresc oamenii muncii dmpL.„ 
Valea Jiului lucrările Congresului j

’ al XXII-lea al P.C.U.S. : •
I. DUBEK ♦

Comunismul devine realitate
**•♦*••*•»**•«**•*•«•♦♦**•♦*•*♦**«

♦ 
* 
♦ 
♦
2 — In 17 octombrie, cînd oro-
♦ logini Kremlinului a bătut de zfioe 

' • ori, la Moscova s-a deschis cel
Z de-al XXIi-lea Congres al Par-
♦ lidului Comunist al Uniunii So-
♦ vietice, care va elabora grandio-
♦ sul -program al construirii comu- 
2 nismului în U.R.S.S. Spre acest
♦ măreț eveniment se îndreaptă pri-
♦ virea plină de mîndrie fi încre- 
2 dere a tuturor muncitorilor, a fie- 
Z cărui comunist, al fiecărui om
♦

♦
Z cu însuflețire de comunistul Ve- 
Z lea Vasile, maistru miner,
♦ din agitatorii de frunte din sec-
♦
♦
♦
♦
♦
4
♦

♦
♦
♦
♦ 
♦ 
♦

♦

cărui comunist,
cinstit din lume...

Aceste cuvinte au fost rostite

unul

torul I al minei Aninoasa. Agi
tatorul continua să vorbească des
pre imaginea viitorului măreț al 
omenirii — comunismul, care va 
asigura bunăstare, fericire, egali
tate fiecărui om al muncii. Cu
vintele sînt ascultate cu emoție, 
sînt sorbite cu nesaț de cei pre
zenți — mineri din sectorul l 

r al minei Aninoasa, care s-au în- 
2 tîlnit înainte, de a coborî . în a-
• dineuri cu agitatorul Velea Va- 
Z sile, pentru a discuta despre Con- 
Z greșul al XXII-lea al P.C.U.S.. 
2 deschiderea căruia abia s-a a-
♦ mințat la difuzorul din curtea

1

Cărbune mai mult, de calitate, 
cu mai puține cheltuieli de producție

' ■ !
Ча/

zilele de 14—15 octombrieIn
avut loc conferința de partid de 

la mina Lonea. Delegații organi
zațiilor de bază prezenți la con
ferința de partid, au dezbătut pe 
larg, cu simț de răspundere, pro
bleme privind îndeplinirea ritmică 
a sarcinilor de plan, îmbunătățirea 
calității producției, reducerea pre
țului de cost al cărbunelui, felul 
în cate comitetul de partid șl or
ganizațiile de bază au mobilizat 
muncitorii, tehnicienii și inginerii 
de la mina Lonea la traducerea 
în viață a sarcinilor pe care Con
gresul al III-lea al partidului le-a 
pus în fața minerilor.

Una din principalele probleme 
dezbătute în conferință a. fost ac
tivitatea desfășurată de comitetul 
de partid, de comuniști pentru spo
rirea continuă a producției de căr
bune și introducerea tehnicii noi. 
In sectoarele minei a pătruns tot

a
mai mult tehnica nouă, și-au fă
cut apariția mașini 
cărbune și. steril, 
blindate, s-a extins 
mai largă susținerea

de încărcat 
transportoare 
pe scară tot 
metalică și in

Conferința de partid 
de ia mina Lonea

bolțari. Introducerea de noi utilaje 
de mare productivitate a ușurat e- 
fortul fizic al minerilor, a contri
buit la sporirea vitezelor de avan
sare. In cele nouă luni ce s-au 
scurs din anul acesta viteza de 
înaintare în abatajele frontale a 
crescut cu 32 la sută față de sar
cina prevăzută în planul tehnic, iar 
în abatajele cameră s_au încărcat 
mecanic 6581 tone cărbune. Suc
cese frumoase s-au obținut și în 
ce privește încărcarea mecanică în

I

galerii și puțuri, armarea metali
că în suitori.

Eficacitatea introducerii tehnicii 
noi, munca eroică desfășurată ■ de 
mineri sub conducerea comitetu
lui de partid și a organizațiilor de 
bază, a dat delegaților prezenți la 
conferință posibilitatea să raporte
ze că în primele trei trimestre ale 
anului curent, minerii loneni au 
dat patriei 20.711 tone cărbune 
peste plan.

In lupta pentru îndeplinirea sar
cinilor de plan se remarcă zi de 
zi figuri de muncitori înaintați, cu 
o înaltă conștiință - socialistă, ca 
minerii. Burdea Nicoilae, Farka? 
Ioan, Danciu Moise, Timar Ghe- 
orghe, brigăzile de tineret con
duse de comuniștii. Berindei Aurel, 
Kompodi loan, .Toacă Ștefan, care

Z. ȘUȘTAC
(Continuare în pag. 3-ж)
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De Іа an la an-, odată cu de&otiarea minei Vulcan, măsurile de 
proiecție fi igienă a muncii s-au intensificat mereu. In cadrul acestor 

măsuri a fost construită și noua baie a minerilor dotată cu insta
lații sanitare moderne care a fost dată anul acesta în folosință. IN 
CțJȘEU в Clădirea băii noi a minerilor din Vulcan.

---------------©---------------

In te se materializează interesai 
pentru protecția muncii

anual

plan al 
pentru 

a con-

■ • Colectivul sectorului nostru se 
mîndrește anul acesta cu rezul
tate de seamă obținute în mun
că. Minerii sectorului V au ex
tras din abataje de la începutul 

’ anului și >pînă în prezent 12.000 
tone de cărbune peste plan, 
apropîindu-se astfel de realiza
rea angajamentului 
16.000 tone. Lună de lună, tri
mestru de trimestru randamen
tul pe sector a tot crescut ajun- 
gînd în trimestrul ІІІ la 1,947 
tone pe post.

Nu este întîmplător și nici in
dependent de protecția muncii 
faptul că am dobîndit astfel de 
succese. Sub îndrumarea organi
zației de bază și cu sprijinul co
mitetului dte secție sindicală, în 
sector au stat pe primul 
preocupărilor acțiunile 
îmbunătățirea continuă 
dițiîlor de muncă.

Față de anii precedtenți în sec
tor a fost înregistrată o sub
stanțială reducere a numărului 
de accidente, a zilelor de inca
pacitate de muncă, a cheltuieli
lor pentru plata acestora precum 
și a producției pierdute. Redu
cerea numărului de accidente de 
la un an la altul în medie cu 
50—60 la sută si chiar mai mult 
a făcut să scadă numărul zile
lor de incapacitate de muncă a- 
cordate celor accidentați. De la 
986 zile de incapacitate tempo
rară de muncă acordate în 1959 
s-a ajuns în 1960 la 774 zile, iar 
în 1961, pe primele 7 luni, l.a nu
mai 92 zile. Cît privește pierderile' 
de producție, în urma scoaterii 
temporare din cîmpul muncii a 
oamenilor accidentați, acestea au 
scăzut de la 1.479 tone cărbune 
în 1959, la 1.182 în 1960, și la 
156 tone în primele 7 
anul curent.

Scăderea frecvenței 
lor în sectorul V este 
direct al măsurilor tehnico-orga- 
nizatorice pe linie de protecție a 
muncii aplicate în sector. Pentru 
reducerea efortului fizic al mine
rilor la transportul cărbunelui în 
abataj au fost 
transportoare cu 
jele cameră 0505 
blocul Jieț. La 3 
gătire în cărbune 
și 2 din blocul I s-a introdus, 
cu rezultate bune, perforajul e- 
lectric. Conducerea sectorului in
tenționează să înzestreze toate 
Іосцйіе de muncă din cărbune 
cu perforatoare electrice.

Conducerea sectorului V, ca
drele' tehnice acordă atenția cu-

luni din

accidente- 
rezultatul

mecanizate cu 
raclete abata- 
și 0506 din 
lucrări de pre- 
din blocul Jieț

■ «

venită întreținerii lucrărilor mi
niere din subteran. In sector 
există ordine și curățenie la lo
curile de muncă. De exemplu, 
la abatajele cameră 0505, 102 și 
0506 în care lucrează brigăzile 
conduse de minerii Toacă Ște
fan, Țăranu Gheorghe și Danciu 
Moișe s-a statornicit obiceiul 
bun de a mătura preabatajele, 
întreținînd căile de acces cît și 
abatajele în perfectă stare de cu
rățenie. La fel procedează și mi
nerii din brigada de pregătiri a 
tov. Tiriplică Ilie. 1

La toate abatajele și în pune, 
tele dte încărcare, unde se for
mează praf de cărbune, s-au ins
talat conducte cu apă pentru 
stropirea cărbunelui. Accent deo
sebit se pune și pe șistificarea lo
curilor de muncă. Și apoi mai este 
cev,a bun în sectorul V: preocu
parea pentru dotarea muncito
rilor cu echipamentul dte protec
ție necesar și instruirea lor pen
tru a 
timpul 
N.T.S. 
tenție 
muncii, succesele colectivului nos
tru în îndeplinirea sarcinilor de 
producție vor fi tot mai frumoase.

cunoaște și aplica în 
lucrului prescripțiunile 

Muncind cu deosebită a- 
în domeniul protecției

FRANCISC MATYAȘ 
inspector obștesc cu protecția 
muncii la sectorul V — mina 

Lonea
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Inspectori obștești fruntași în activitatea de
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protecția muncii |
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RENTA VASILE 
mina Uricani.

К U RON DEZIDERtU 
mina Lonea.

SLANKA IOAN 
mina Lonea.

MORARU CONSTANTIN 
mina Uricani

Minerii Văii Jiului au extras 
anul acesta în 9 luni și jumă
tate mai bine de 155.000 tone 
de cărbune cocsificabil și ener
getic peste sarcinile de plan, 
au crescut randamentul în trei 
trimestre la 1,089 tone/post în 
medie pe bazin și au Obținut e- 
co n-om ii, prin reducerea prețu
lui de cost, în valoare de 
11.295.000 lei. Aceste realizări 
se datoresc în mare măsură 
condițiilor bune de muncă ce 
li s-au asigurat în abataje și 

It la lucrările de pregătiri ca și 
măsurilor tehrico-organizatorice 

■( luate pe linie de protecția mun
cii menite să ducă la reducerea 
accidentelor și îmbolnăvirilor 
profesionale precum și a efor- . 
turilor fizice a muncitorilor din ) 
subteran, pentru ca aceștia să ) 
muncească la extragerea cărbu- ( 
nelui din abataje în condiții de, ( 
siguranță. In scopul de a ’ 
tace cunoscut cititorilor si|.i de 
la exploatările miniere, prepara
ți!, uzine și alte unități aie 
C.C.V.J. realizările obținute, 
problemele ce se ivesc și nece
sită rezolvare, din domeniul 
protecției muncii și tehnicii se
curității, începînd 
măr în ziar va fi 
n®r o pagină pe 
tecția 
cestei 
ofere

. riale
(■ muncitorii, tehnicienii și ingi- 
S nerii din bazin.

I \ 
) ) ) 
5 І J 
)
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cu acest nu- 
publicată lu- 
teme de pro- 
alcătuirea a- 
chemațî să-și 
prin rnate- 

colaborare.

muncii. La 
paginii sînt 
contribuția, 
proprii de

ț
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Pentru îmbunătățirea 
aerajului și iluminatului 

în subteran
In acest scop, în cele trei tri

mestre trecute din anul curent, 
exploatările miniere din bazin au 
primit prin Direcția comercială 
din C.C.V.J. un mare număr de 
ventilatoare de mină cu debite di
ferite și mii de lămpi de mină e- 
lectrice și de siguranță cu benzină. 
Astfel, pînă în prezent, exploată
rile miniere au primit 31 ventila
toare electrice tub de 1,1 kW cu 
debit de 60 m.c./minut și 18 de 
6,5 kW cu debit de 200 m.c./mi
nut ; de asemenea, două ventila-' 
toare Prohodka de 340 m.c./minut. 
Pentru stațiile principale de aeraj 
de la mina Lupeni au fost date 
două ventilatoare axiale sovietice 
de tip V.O.K.D.-1.8 de mare pu
tere cu un debit de 6000 m.c./mi
nut. Este prevăzut ca în trimes
trul IV și mina Petrila să primeas
că două ventilatoare de acest fel 
pentru aerajul principal. Minele 
Văii Jiului vor fi înzestrate pînă 
la sfîrșitul anului cu alte 34 ven
tilatoare tub pentru aerajul se
cundar și 6 centrifugale de 500 
m.c./ minut. I

Marele pericol de accidentare 
pe care-1 prezintă curentul elec
tric constă în inexistența vreunor 
semne exterioare care să prevină 
direct omul asupra pericolului 
care-1 amenință. Din această cauză 
manipularea, revizia și reparația 
echipamentului electric trebuie să 
se facă cu toată atenția pentru a 
se evita cu orice chip atingerea 
pieselor sub tensiune. Pentru pre
întâmpinarea greșelilor posibile, cei 
ce manipulează instalațiile trebuie 
să le cunoască perfect fiind temei
nic instruiți în acest domeniu. Ins
talațiile trebuie dotate cu toate 
mijloacele de siguranță (poduri 
izolate, ștăngi speciale de mane
vră. indicatoare de tensiune etc) 
echipament dielectric (mănuși, ciz
me sau galoși de cauciuc etc.) dife
rite instrucțiuni și scheme ; apa- 
rataiele să aibă dispozitive de 
blocare pentru a nu fi deschise 
înainte de a fi decuplate.

Dar uneori, cu toată dotarea a- 
mintită, cu tot instructajul repetat 
la interval de cel mult 3 luni, șe 
produc accidente ce pot fi deose
bit de grave, accidente ce nu se 
datoresc neregulilor tehnice (care 
în anumite cazuri nici nu există), 
ci nerespectării normelor, rutinei 
și necunoașterii instalațiilor. In ul
timul timp la unitățile C.C.V.J. 
s-au petrecut câteva astfel de ca
zuri care se puteau solda cu elec
trocutarea mai multor oameni.

Astfel, la preparația Lupeni a 
apărut un defect de izolare la una 
din instalațiile electrice. O echipă 
de electricieni a fost însărcinată 
cu găsirea acestor defecte și în
lăturarea lor ; după cîtcva încer
cări, ce se efectuează în asemenea 
cazuri, se părea că locul defectu
lui a fost găsit și s-a procedat la 
remediere : s-a decuplat instalația, 
s-a asigurat împotriva recuplării 
accidentale și s-a început lucrul 
la- cablul care se credea defect, 
Dar, datorită faptului că acesta 
n-a fost etichetat, nu s a cunoscut 
exact destinația lui, și nici nu a 
fost urmărită pînă la întrerupător, 
în loc să se lucreze la cablul de 
550 v considerat defect ți decu
plat, s-a trecut la un cablu alătu
rat de 600 v aflat sub tensiune I 
Rezultatul, un accident care a scos 
din cîmpul muncii un om calificat 
pe timp de aproape o lună de zile.

Un alt caz care dovedește că 
neatenția ți rutina duc la acciden
te este cel întîmplat la Lonea. Un 
întrerupător de 6000 v (Cituc 6) 
trebuia curățat. Electricianul în
sărcinat cu această lucrare s-a de
plasat. la tabloul de distribuție de 
la care se alimenta întrerupătorul, 
ți a scos separatorii pe care-i con

sidera a fi ai cablului respectiv, 
dar din greșeală, neatenție, grabă, 
necunoașterea instalației etc. el a 
scos alți separatori, întrerupătorul 
la care trebuia să lucreze rămî- 
nînd sub tensiune. Acest lucru 
n-ar fi fost atît de grav dacă n-ar. 
fi urmat de o altă abatere : deși 
există indicator de tensiune cu 
care putea să se convingă de lip
sa ei la Cituc-6, a preferat să facă 
acest lucru prin atingerea cu mina 
a fazelor (aceasta la 6000 v !). 
Dar cum el stătea pe un podeț, 
bine izolat,1 nu a simțit nimic, .ceea 
ce l-a făcut să-și introducă s^sna 
și o parte a corpului în întrerupă
tor. De-abia atunci cînd avea cbn- 
taet și cu carcasa metalică s-a pro
dus o scurgere puternică de cu' 
rent prin brațul lui, însoțită de 
un scurt circuit între fazej care 
a provocat decuplarea liniei.

Iată numai două cazuri care do
vedesc foarte convingător că hu 
atît defectele tehnice, cit nepăsa
rea față de normele de tehnica 
securității duc la accidente. Pen
tru evitarea acestora trebuie lichi
dată superficialitatea în muncă ; 
Înainte de a începe o acțiune tre
buie bine și fără grabă chibzuit 
asupra ei. Trebuie verificat de mai 
multe ori dacă manevrele executate 
au fost cele corespunzătoare ; pen
tru aceasta instalația trebuie bine 
cunoscută și pentru verificare tre
buie consultată și schema electri
că, care obligatoriu există. Tre
buie luată o atitudine hotărîtă îm
potriva practicii unora de a încer
ca prezența tensiunii prin atinge
rea cu mina ; în afara faptului 
că această „metodă“ duce la <St\ori 
(cum s-a văzut la al doilea caz 
citat), se poate să provoace di
rect electrocutarea aceluia care-și 
transformă corpul în indicator, și 
aceasta cu atît mai mult acum cînd 
fiecare unitate a C.C.V.J. a fost 
înzestrată cu indicatoare care °" 
feră toată siguranța. Trebuie li
chidată rutina unora care obișnu
iesc să spună : „de 20 de ani lu
crez în acest fel și nu mi s-a în- 
tîmplat nimic ; nici de acum îna
inte n-are ce să mi se întîmple*-. 
Practica a dovedit contrariul. De 
aceea această mentalitate primej
dioasă se cere negreșit curm.

Iată de ce normele de tehnica 
securității trebuie respectate cu 
strictețe și c$fit№£— luate masuri 
drastice împotrivi се-oi care le ne
socotesc și a celor care încurajează 
sau trec cu vederea abaterile de 
la aceste norme.

Ing. EUGEN MANTOIU 
din serviciul de aeraj și protecție 

a muncii — C.C.V.J,



STEAGUL ROȘU

Ne scriu corespondenții din Lonea
Acțiuni patriotice

La sectorul electromecanic al 
minei Lonea, pregătirile de iar
nă constituie o preocupare deo
sebită. Tineri și vîrstnici au efec
tuat multe ore de muncă patrio
tică care a avut ca rezultat re
pararea, unui număr însemnat de 
Vagonete și vagoane. Numai în 
acțiunea din data de: 11 octom
brie s-au reparat, prin muncă 
patriotică, 30 vagonete de o to
nă, în 13 octombrie s-au reparat 
11 vagonete, iar în data de 14 
octombrie, două vagonete de 6 
tone și o platforma pentru trans
portul blocurilor.

Printre cei care au muncit cel 
mai mult se află lăcătușii Na- 

■vradi Laurențiu, Muntean Cor
nel, Popovici Nicolae, forjorul 
Deheleanu Alexandru, strungarul 
Crăciun Nicolae. muncitorii Chin
ta Gavrilă și Bocănici Simion,

IOAN MATEI 
mșcanic Jieț — Lonea

Echipa își respectă 
angajamentul

Conduc o echipă de 
.SJSgoane de 12 tone, în 
sectorului electromecanic 
nei Lonea. Echipa mea, încă la

reparat 
cadrul 
al mi-

Merită cuvinte • 
de laudă

cartierul Mihail Eminescu 
Lonea există o unitate

♦

începutul anului s-a angajat să 
execute reparații de bună cali
tate. să realizeze economii prin 
reconditionarea unor piese și re
cuperare de materiale. In peri
oada care s-a fcurs de atunci, e- 
chipa de reparat vagonete a 
muncit mult și bine, venind în 
sprijinul sectorului de transport 
al minei prin repararea și între
ținerea parcului de vagoane de 
12 tone. Nu a fost lună să nu re
condiționăm saboți și să' nu con
fecționăm din material recuperat 
bolțuri, cutii de ungere, capace 
pentru lagăre, buloane, manșoa- 
ne, curburi de palete precum și 
alte piese componente ale va
goanelor aflate în reparație.

In luna curentă, lună în care 
facem intense pregătiri în vede
rea iernii, pînă în data de 16 
oct. la cele 75 vagoane repa
rate echipa a recondiționat 30 
saboți vechi și a confecționat 10 
suporți de perinite pentru ungă- 
tori, 7 curburi de paletă, 4 man- 
șoane precum și 23 buloane.

Sîntem hotărîti să sprijinim 
din toate puterile noastre pro. 
ducția, efectuînd reparații bune, 
la timp și cu economii, ca iarna 
să nu ne găsească nepregătiti și 
să ne pricinuiască surprize ne
plăcute.

GHEORGHE JIANU 
șef de echipă reparații vagoane 

Jiet — Lonea
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au apărut : <
K. Marx — F. Engels j 

OPERE VOL. U S
Volumul al 11-lea al Opere- j 

lor lui Marx și Engels cuprinde < 
articolele scrise de ei îrt peri- < 
oada ianuarie 1855 — aprilie î 
1856.

Aceste articole, consacrate în < 
cea mai mare parte analizei e- * 
venimentelor curente, vieții po- | 
litice și economice a celor mai < 
importante țări din Europa și ‘ 
Asia, războiului Crimeii, ne *, 
oferă un strălucit exemplu de <. 
aplicare a dialecticii materia- < 
liste la analiza principalelor ]■ 
probleme ale epocii.

Ій numeroase articole găsim < 
referiri la țările romîne, deve- !' 
niite uneori teatru de acțiuni 
militare sau obiect de dispută 
între marile puteri. ț;c,

V. 1. Lenin j

OPERE COMPLETE S 
VOL. 5 î;

Volumul cuprinde scrierile ) 
lui Lenin din perioada mai-de- > 
oembrie 1901. Ele oglindesc ’ 
lupta dusă de el împotriva „e- >

>I
54 
s s s J
>
5?
$
I
!
I

>

I 
I
< ........
? eorKHnlsmului** și reviziomismu- 
} lull, pentru făurirea unui partid 
‘ marxSst-revoluționar. Un loc 

important ocupă în acest volum’ 
o serie de lucrări ca: „Proble
ma agrară" și „Criticii lui 
Marx", „Anarhism și socia
lism", „Prigonitorii zemstvelor

(

<
I
( ■ . „ ..
S și hamlballi liberalismului** etc.,

Cărbune mai mult, de calitate, 
cu mai puține cheltuieli de produeție

4
♦
4
♦

І In 
j din

J
O.A.D.L.F. condusă de tovarășul 
Lăsăndroiu Nicolae. La această u- 
nitate vin gospodinele din cartier 
să-și facă cumpărăturile și apro-

* vizionarea de iarnă cu cartofi, le~ 
♦ gume și fructe. Ori de cite ori
*
4

♦ 
♦ 
♦
♦ putem
♦ Nicolae și ajutorului său, Dines- 

cu Marin.
-J Am remarcat conștiinciozitatea 
■j acestor doi salariați din comerțul 
\fntrstru socialist

■t cu gospodinele Muller Cilia, Do- 
ț bre Smaranda,

Siklody Maria
cartier, care iși fac cumpărăturile 
la acest magazin O.A.D.L.F., am 
hotărît să scriu și să arăt că ast

fel de salariați merită cuvinte de 
1 laudă din partea cumpărătorilor, 
к
♦

I

ele vin găsesc magazinul curat, 
bine aprovizionat iar mărfurile 
expuse cu gust. In ce privește de
servirea, numai cuvinte de laudă 

adresa tov. Lăsăndroiu

♦

«
ft
♦
♦
♦* j

si consultîndu-mă ♦
* ♦

r*

♦

Elekes Ecaterina. 
și alte cîteva din

♦ 
f 
« 
t 
T

l
PARASCH1VA MOLDOVAN î

deputată *

Acoperișuri reparate, geamuri chituite, canale curățate și aero- 
terme verificate, sînt doar cîteva din măsurile luate din timp de 
preparația Petrila în vederea pregătirilor de iarnă IN CLIȘEU: 
O «parte din membrii brigăzii de tineret, condusă de electricianul 
FiSj^nii loan, efectuînd verificarea și repararea unei aeroterme, în- 
tr-una din secțiile preparației.

Oare numai din vina unui singur sector ?!
Cînâ au dezbătut cifrele de 

plan pe anul 1961, minerii din 
Aninoasa s au angajat să dea 
peste producția planificată mii 
de tone de cărbune. Ca urmare 
a efortului depus de ei, angaja
mentul luat în cinstea aniversă
rii partidului, de a da peste plan 
pînă la data de 8 Mai 8500 tone 
de cărbune, a fost' îndeplinit 
înainte de termen. Toate sectoa
rele minei și-au depășit sarcinile 
de plan, în frunte situîndu-se 
minerii sectorului IV. Calitatea 
producției extrase a fost, de ase
menea, îmbunătățită, mina ,ob- 
tinînd bonificații însemnate. A- 
ceste’ rezultate au constituit pen
tru minării de aici un imbold 
spre noi succese. Ei și-au majo
rat angajamentul, astfel ca pînă 
la sfîrșitul anului producția ex
trasă peste plan să se cifreze 
la 35.000 tone de cărbune

Acest angajament era într-a- 
devăr mobilizator. Fiecare bri
gadă și sector, întregul colectiv 
șe simțea răspunzător pentru în
deplinirea lui. Au fost luate. în 
funcție de specificul locurilor de 
rpuncă, măsuri care să a'sigure 
îndeplinirea ritmică â sarcinilor 
de plan, care să ducă la îmbu
nătățirea continuă a calității 
producției și creșterea producti
vității muncii. Dar în lunile ca
re au urmat în loc ca producția

extrasă peste plan să sporească, 
începînd din luna iunie, dnd 
mina a rămas sub plan cu 
2302 tone de cărbune, plusul a 
început să scadă simțitor, sec
toarele I și III rămînînd cu 
mult în urmă fată de sarcinile 
de plan. In iulie și august Ani. 
noasa « rămas din nt>u sub plan 
cu 1218 și, respectiv, 887 tone 
de cărbune excel’nd în regres 
tot sectoarele I și III, la care 
s-au alăturat în luna august și 
minerii sectorului II cu un mi
nus față de plan de 1239 tone 
de cărbune ; singurul sector ca
re și-a îndeplinit în mod ritmic 
planul obtinînd și însemnate de
pășiri, a fost sectorul IV. De alt. 
fel, vorbind de sectoral III, care 
merge cel mai slab, se constată 
că din luna martie încoace mi
nerii de aici nu și-au mai înde
plinit în nici o lună planul de ex
tracție. In luna septembrie, cu 
toate că mina și-a depășit planul 
cu 3,1 la sută, sectoarele HI și II 
au totalizat la un loc un minus 
de peste 2600 tone de cărbune, 
ponderea de peste 1600 de tone la 
minus apartinînd sectorului III. 
Minerii sectorului I.'în urma mă
surilor luate și a efortului de
pus au reușit să-și redreseze 
producția dînd în septembrie 
1383 tone de cărbune în plus de 
plan. L’ încheierea a trei tri

mestre, mina a mai avut, fată de 
planul anual la zi, doar un plus 
de 6000 tone de cărbune. In 
comparație cu situația de la 1 
iunie, cînd aveau date peste 
plan 10.349 tone de cărbune, 
minerii aninoseni s-au îndepăr
tat mult de îndeplinirea angaja
mentelor.

Cauzele care au făcut ca mina 
Aninoasa să piardă atît de mult 
în lunile din urmă au fost de 
mai multe ori analizate. Nu 
odată,, în cadrul exploatării s-a 
discutat și s-a trecut la luarea 
de măsuri menite să ducă la li
chidarea lipsurilor existente. Se 
vede însă treaba că aceste mă
suri nu au fost cele mai potri
vite. conducerile sectoarelor ră
mase în urmă nu au privit cu 
destul spirit de răspundere sar
cinile ce le revin, au lăsat ca 
lipsurile să continue. In special 
despre sectorul III se poate afir
ma că preocuparea colectivului 

.pentru lichidarea neajunsurilor a 
fost slabă. E recunoscut că aici 
condițiile de zăcămînt s:nt gre-- 
le. Totuși luni de-a rindiil. da
torită faptului că conducerea 
sectorului nu a luat măsuri co
respunzătoare. cele mai grave 
lipsuri au continuat să persiste, 
Galeriile nefiind întreținute în 
bune condiții, ац intrat în pre
siune. In ultimul timp din, aceas

(Urmare din pagina I-a) 

în permanență sînt în fruntea în
trecerii pentru obținerea de indici 
mai înalți în producție.

Cu deosebită exigență au ana
lizat delegații activitatea colecti
vului minei și în ce privește reali
zarea celorlalți indici de plan. 
Luînd cuvîntul la conferință, co
munistul Feier Gheorghe, a spus 
printre altele : „Deși am obțiliut 
importante succese în sporirea pro
ducției de cărbune, realizările nu 
ne mulțumesc întrutotul. Ele nu 
s-au ridicat la nivelul posibilități
lor noastre. De ce ? Fiindcă în 
activitatea noastră au existat unele 
deficiențe, iar munca cu omul a 
lăsat de dorit. Disciplina la lo
curile de muncă nu s-a făcut în
totdeauna simțită, s-au înregistrat 
absențe nemotivate, neglijențe tn 
lucru : Consecința : randamente sub 
posibilități și calitate necorespun
zătoare. Aceste probleme nu au 
fost dezbătute cu răspundere în 
unele ședințe de comitet, adunări 
generale și consfătuiri de produc
ție. A lipsit preocuparea pentru 
sprijinirea brigăzilor rămase în 
urmă. Nu ne-am îndeplinit sarcina 
de reducere a prețului de cost în
deosebi în primul trimestru al a- 
nului. Depășind cheltuielile de 
producție, dînd un cărbune cu 
șist mult, am înregistrat 253.000 
lei pierderi la prețul de cost".

Intr-adevăr, așa cum au arătat 
și delegații Ciriperu Vasile, Vra- 
ciu Loghin, Vekony Iosif, Bogyi 
Carol și alții realizările colecti
vului minei Lonea nu sînt întru- 
tctul mulțumitoare. Ele puteau fi 
și mai bune dacă, pe alocuri, mun
că de partid nu șchiopăta. Comi
tetul de partid nu a urmărit în
totdeauna îndeplinirea ritmică a 
planului de producție, nu a anali
zat cu răspundere activitatea bri
găzilor rămase sub plan care în

present se ridică, lai 29 pe exploa
tare. In unele sectoare s-au obți
nut realizări sub posibilități. Sec
torul Ш.-de pildit a rămas dator 
pgtriei cu 1973 toQe de cărbune. 
Analizlnd principalele lipsuri con- 1 
ferința de partid a cerut noului 
comitet să ajute mai mult organi
zațiile de bază în desfășurarea u- 
nei intense munci politice pentru 
mobilizarea tuturor oamenilor mun
cii la îndeplinirea ritmică a sar
cinilor de plan și reducerea pre
țului de cost al cărbunelui. De
legații au arătat că la mina Le
nea sînt posibilități pentru îmbu
nătățirea continuă a procesului de 
producție.

In încheierea discuțiilor a luat 
cuvîntul tov. Șzuder Wiliam, mem
bru în Biroul Comitetului orășeneșc , 
de partid Petroșahi, care a subli
niat că perioada la care se. re4- 
fenă darea de seamă a comitetului 
de partid a fost o perioadă de 
luptă, de eforturi susținute, de 
muncă plină de abnegație pentru 
comuniștii de la Lonea care au 
reușit să mobilizeze în jurul lor 
întregul Colectiv de muncă pentru 
transpunerea în viață a sarcinilor 
de producție. In această perioadă 
organizațiile de bază s-au întărit 
cu noi membri și candidați de 
partid, a sporit maturitatea poli
tică a organizațiilor de partid. Du
pă ce a subliniat principalele suc
cese obținute în producție, vorbi
torul s-a oprit mai mult asupra 
unor lipsuri, indicind totodată și 
măsurile ce trebuie luate pentru 
îmbunătățirea muncii.

Delegații la conferință au ales 
apoi noul comitet de partid și de
legații la conferința orășenească 
de partid Petrila. In prima sa ple
narii, comitetul a ales în funcția 
de secretar pe tov. .Cpstea Tra
ian.

Exploatarea minieră Uricani 
angajeazA 

2 sudori autogeni și electrici;
La 25 octombrie 1961, la sediul exploatării 

se fine un concurs pentru ocuparea a două pos
turi de maiftri minieri.

Cererile însoțite de actele necesare se 
pot depune zilnic la sediul exploatării minie
re Uricani.

tă cauză transportul se face de
fectuos. S-a ajuns pînă acolo in
cit să se comită abateri de la 
regulile N.T.S. în cadrul secto
rului III locomotivele începînd să 
funcționeze fără cabine, deoarece 
din cauza galeriilor deformate 
de presiune, locomotivele de mi
nă atingeau grinzile armăturilor 
la tavan. De asemenea, se simte 
lipsa unei organizări eficiente 
a muncii. Nici sectoarele I și II 
nu stau prea bine în privința 
organizării locurilor de muncă. 
Singurul sector care continuă să 
meargă într-adevăr bine este 
sectorul IV. .

Cu toate lipsurile arătate nu 
se poate spune că vina rămîne- 
rii în urmă a minei Aninoasa 
cade numai pe sectorul III. Și 
iată de ce : Chiar în lunile cînd 
celelalte sectoare și-au îndepli
nit planul, numărul brigăzilor 
rămase sub plan la mina Ani
noasa s-a menținut în medie la 
50 la sută. Situația aceasta era 
și ia sectorul IV care merge în 
general bine. In septembrie, de 
pildă, cînd minerii de aici au 
extras 27U tone de cărbune pes
te plan, mai rnult de jumătatț 
din brigăzi nu și-au realizat pla
nul. înseamnă că în problema li
chidării răinînerii sub plan a 
brigăzilor nu. a existat o sufi
cientă preocupare din partea 
conducerii minei si a conduce
rilor sectoarelor, a Comitetului 
de partid și a comitetului șindi- 
.catului.

In primele zile din luna cu
rentă. mina Aninoasa merge Ia
răși slab, numărul brigăzilor 
rămase sub plan trecînd de 50 
la sută. Pînă la sfîrșitul anului, 
cînd șe va face bilanțul întregii 
activități a minei, nu mai este 
decît puțin timp. Pînă atunci, 
minerii aninoseni trebuie să de
pună însemnate eforturi pentru 
a recupera cît mai mult din ce 
au pierdut, fiecare sector să fo
losească toate posibilitățile pen
tru îndeplinirea ritmică a șarcb 
ni lor de plan. Toată atenția să 
fie îndreptată spre ridicarea tu
turor brigăzilor la plan! Dacă 
acest lucru s-ar fi făcut din timp 
mina nu ar fi ajuns în situația 
în care se găsește. La Aninoasa 
sînt brigăzi bune, capabile 
să învingă greutăți ori cît 
de mari ar fi. însă ele tre
buie sprijinite efectiv; le tre
buie create condiții bune de lu
cru. De asemenea, conducerea 
minei. îndrumată de comitetul 
de partid, trebuie să analizeze 
lipsurile care au frînat bunul 
mers al producției, să ia măsuri 
ca ele să nu șe mai repete, șî 
asigur? un control riguros a- 
șupra îndeplinirii măsurilor pre
conizate să tragă în mod serios 
la răspundere pe cei care nu le 
aplică; să se caute prin toate 
mijloacele ca toate brigăzile să 
aibă condiții optime pentru a-si 
îndeplini planul!

ȘT. BKART
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Ecoul international al celui de-al XXII-lea 
Congres al P. С. II. S.

Un eveniment important pentru întreaga 
mișcare muncitorească mondială«

Stațiunea de cercetări științifice
PoluL Nord-10“

ROMA 18 (Agerpres). — TASS 
transmite :

Ziarele italiene publică, articole 
consacrate deschiderii celui de-al 
XXII-lea Congres al P.C.U.S.

Congresul va face bilanțul îm
bucurător al activității societății 
existente in mod real, care a trans
format multe utopii din trecut în
tr-o realitate palpabilă a vieții 
sale cotidiene, a societății care din 
inițiativa comuniștilor vrea să 
meargă înainte, se spune în arti
colul semnat de Giancarlo Pajetta, 
membru al Secretariatului Partidu
lui Comunist Italian, publicat în 

t coloanele ziarului „Unita”.
Comuniștii sovietici, se spune în 

articol, privesc înainte, ei cred în 
pacea în întreaga lume și în' co
munism, pentru aceasta ei muncesc 
și luptă. Iată de ce acest Congres 
al Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice reprezintă un eveniment 
important pentru întreaga mișcare 
muncitorească internațională, sub
liniază Pajetta, iată de ce el stîr- 

« nește un atît de mare interes și 
entuziasm în rîndurile acelora care

cred intr-adevăr în socialism, în 
progresul omenirii și vor să lupte 
pentru pace.

Ziarul „Paese" subliniază că U- 
niunea Sovietică întocmește planu
rile dezvoltării sale pornind de la 
politica păcii. întregul viitor al 
Uniunii Sovietice, subliniază zia
rul, se bazează pe perspectiva des
tinderii încordării internaționale 
care trebuie să ofere poporului so
vietic posibilitatea de a realiza pla
nurile îndrăznețe ale ridicării ne
contenite a nivelului de trai, de
pășind producția pe cap de locuitor 
a Statelor Unite.

Sînt impresionante unele măsuri 
cu caracter economic, scrie ziarul 
„Avânți". Toate aceste măsuri, 
subliniază ziarul constituie o pre
misă a îndeplinirii planului pe 20 
de ani care, potrivit programului, 
trebuie să ofere Uniunii Sovietice 
posibilitatea de a depăși Statele 
Unite în ce privește volumul glo
bal al producției și producția pe 
cap de locuitor, atît în 
cît și în agricultură.

industrie,

S. Hrușciov nu este 
pot

„Cuvîntarea lui N. 
cuvîntarea unui om cu care nu se 

duce tratative"
— Un articol din „Evening Standard** —

ciov la cel de-al XXII-lea Con
gres al P.C.U.S.

Ziarul subliniază îndeosebi că 
Uniunea Sovietică nu insistă a- 
supr,a semnării Tratatului de 
pace cu Germania pînă la sfîr- 
șitul acestui an dacă puterile 
occidentale se vor arăta dispuse 
să rezolve problema germană. 
„Acesta este un mare progres", 
scrie ziarul „Evening Standard". 
Ziarul relevă, de asemenea, opti
mismul cu care N. S. Hrușciov 

. a vorbit despre succesele Uniu
nii Sovietice și convingerea sa 
în victoria comunismului.

In sear,a zilei de 17 octombrie, 
milioane de telespectatori en
glezi au putut urmări desfășu
rarea primei ședințe a celui de-al 
XXII-lea Congres al P.C.U.S. Ei 
l-au putut vedea pe N. S. Hruș
ciov prezentîndu-și raportul. 
Prezidiul Congresului și sala de 
ședințe. Aceste imagini au fost 
transmise în cadrul emisiunii de 
seară prin rețeaua de televiziu
ne B.B.C. și „Independent Tele
vision".

LONDRA 18 (Agerpres). — 
TASS transmite :

„Cuvîntarea lui N. S. Hrușciov 
nu este cuvîntarea unui om cu 
oare nu se pot duce tratative" 
— scrie Ziarul „Evening Stan
dard" în articolul de fond în 
care comentează raportul de .ac
tivitate prezentat de N. S. Hruș-
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In aplrirea fiwtaiilil iinnist 
Paraguayan Maidana

BUENOS AIRES 18 (Ager
pres) .

Agenfia Prensa Latina rela
tează că paraguayenii refugiati 
în. Argentina au manifestat în 
fata Ambasadei Paraguayului 
din Buenos Aires cerînd elibe
rarea imediată a fruntașului co
munist Paraguayan, profesorul 
Antonie Maidana.

Maidana se află închis de trei 
ani, iar de la data de 19 sep
tembrie nu se mai știe nimic de 
soarta lui. O delegație compusă 
din reprezentanți ai Frontului 
unit al eliberării naționale. Miș
cării 14 mai, partidului liberal 
și altor grupări politice para- 
guayene a înmînat ambasadoru
lui paraguyan o declarație în 
care se protestează împotriva 
intenției autorităților lui Stroes- 
sner de a-1 ucide pe Maidana 
și pe Ceilalți patrioti întemnițați.

=©=—

Demonstrație de protest 
la Ciudad Trujillo

CIUDAD TRUJILLO 18 
gerpres).

Agenția Associated Press 
latează că la 16 octombrie 
denții Universității 
mingo, din capitala 
au distrus busturile 
defunctului dictator 
fillo din clădirea

I; Demonstrația, care a început la 
școala politehnică și s-a extins 
rapid în toate facultățile, a avut 
loc în semn de protest împotri
va noului1 rector care este un a- 
dept al dictatorului Trujillo. Au
toritățile au trimt9 forțe de po
liție pentru „restabilirea ordî- 
nei
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re- 
stu- 
Do-S.anto 

dominicană, 
și tablourile 
Rafael Tru- 
universifătii-
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MOSCOVA 18 (Agerpres). — 

TASS transmite :
De pe bordul spărgătorului de 

gheață atomic se transmite prin 
radio că la 11 octombrie și-a în
ceput activitatea stațiunea sovieti
că de cercetări științifice „Polul 
nord-10“. Coordonatele sale sînt 
de 15 grade 21 minute latitudine 
nordică, 111 grade 10 minute lon
gitudine estică.

Personalul acestei stațiuni a fost 
debarcat de pe bordul spărgăto
rului de gheață atomic „Lenin“.

★

MOSCOVA 18 (Agerpres).
In sectorul estic al Arcticii,

la nord, de insula Vranghel, de 
pe bordul spărgătorului de gheață 
atomic „Leniri‘ a început debar - 
carea stațiunii în derivă „Polul 
Nord-10“-.

Pe gheață au apărut deja pri
mele căsuțe și se apropie de sfîrșit 
montarea stației de radio.

Stațiunea „Polul Nord-10“ se 
organizează într-o regiune a Arc
ticii unde pînă acum nu a navi
gat nici un vas. Stațiunea urmea
ză să devină și baza de pe care 
aviația polară va aproviziona cu 
cele necesare stațiunea „Polițl 
Nord-8‘‘ aflată în derivă într-o 
regiune apropiată de Polul Nord 
la aproximativ 2 000 km. de țăr
mul sovietic.

Conferința luptătorilor 
pentru pace din Olanda

HAGA 18 (Agerpres). TASS 
transmite:

La Amsterdam a avut loc con
ferința luptătorilor pentru pace 
olandezi. Participanții la confe
rință au subliniat! că politica ex
ternă a guverntjluî lui Quay, care 
sprijină pe revanșarzii vest-ger- 
manî reprezintă o primejdie pen
tru cauza păcii. Delegații la con
ferință — oameni de diferite 
convingeri politice — au adop
tat în unanimitate hotărîrea de 
a crea un comitet olandez de 
luptă pentru pace.

_=©=_

Ședința Adunării
NEW YORK 18 (Agerpres). 

— TASS transmite :
La ședința plenară din dimi

neața zilei de 17 octombrie a celei 
de-a 16-a sesiuni a Adunării Ge
nerale a O.N.U. au luat cuvîntul 
reprezentanții Camerunului, Filipi- 
nelor și Arabiei Saudite.

Delegatul Camerunului a consa
crat partea principală a expunerii 
sale demascării colonialismului și 
imperialismului. Poporul Cameru
nului, a spus el, urăște colonialis
mul și imperialismul, care au adus

Generale a O.N.U

Dezbaterile din
NEW YORK 18 (Agerpres). — 

TASS transmite :
La ședința din 17 octombrie a 

Comitetului politic al Adunării 
Generale a O.N.U. a continuat 
discutarea problemelor de proce
dură.

Cu toate că ședința s-a prelun
git pînă tîrziu, votul nu a avut 
loc. Delegația S.U.A. s-a pronun
țat pentru discutarea problemei în
cheierii tratatului cu privire la în
cetarea experiențelor nucleare se
parat de problema dezarmării în 
ansamblu.

Șeful delegației sovietice V. A. 
Zorin, a insistat din nou pentru 
examinarea în primul rînd a pro
blemei dezarmării generale și to
tale, deoarece numai rezolvarea 
acestei probleme poate contribui la 
preîntîmpinarea primejdiei unui 
război nuclear. El a demascat fă
țărnicia poziției americane în pro
blema experiențelor nucleare, a- 
mintind că S.U.A. și Anglia, du- 
cînd tratative la Geneva; se pre-

Perspective sumbre în economia americană
SAN FRANCISCO 18 (Ager

pres) .
Ministrul american de Finan

țe, Douglas Dillon, a declarat, 
în cadrul unei conferințe a Aso
ciației bancherilor americani, că 
deficitul bugetar al Statelor U- 
nițe 
încă 
țase 
claie

suferințe uriașe popoarelor Africii 
în general și Camerunului în spe
cial.

Conducătorul delegației Arabiei 
Saudite, Sukeiry, s-a ocupat de 
problema palestiniană. El a pro
pus să se creeze un comitet al 
O.N.U. pentru anchetarea condi
țiilor de viață ale minorității ara
be în Israel și să se formeze o 
comisie a O.N.U. pentru suprave
gherea traducerii în viață a hotă- 
ririlor în problema palestiniană.

©---------------------

Comitelui Politic
găteau în același timp sa efec
tueze experiențe nucleare. In pre
zent ele cer încheierea unui tra
tat cu privire la încetarea expe
riențelor și nu. sînt de acord să se 
ajungă la reluarea moratoriului. 
Aceasta dovedește că ele se situea
ză pe poziție pur propagandistică, 
deoarece își dau seama că elabo
rarea unui tratat ar necesita timp, 
iar pînă atunci se pot efectua ex
periențe nucleare. In plus, ele sînt 
interesate nu atît în încetarea ex
periențelor, cît în crearea unui sis
tem legal de spionaj sub aspectul 
controlului și inspecției.

Majoritatea delegaților s-au pro
nunțat pentru discutarea în primul 
rînd a problemei reluării morato
riului cu privire la efectuarea ex
periențelor nucleare, deoarece, du
pă cum au declarat ei, acest fapt 
este dictat de necesitatea creării 
unei atmosfere mai favorabile pen
tru discutarea problemei dezarmă
rii generale și totale. Declarații în 
acest sens au făcut printre alții 
delegații Tunisiei, Afganistanului, 
Guineei și Congoului (cu capitala 
la Leopoldville).

Demonstrații 
anticolonialiste în Franca
PARIS 18 (Agerpres).
La 17 octombrie la Paris au 

avut loc numeroase demonstra
ții ale algerienilor care se află 
în Franța. Aceste manifestații, 
organizate în semn de protest 
împotriva recentelor măsuri lua
te de ministrul de Interne, care 
interzic circulația pe străzi a al
gerienilor după ora 20, s.au 
transformat într-o puternică ac
țiune cu caracter politic împo
triva menținerii dominației colo
niale a Franței în Algeria

Potrivit agenției France Presse, 
manifestațiile s-au desfășurat în 
numeroase puncte ale Parisului, 
pe principalele artere ale capita
lei, pe bulevardele Neuilly, Saint- 
Germain, Saint-Michel, pe ma
rile bulevarde și în apropiere 
de Champs-Elysees. Demonstra
ții puternice, comunică France 
Presse, au avut loc și în.su^r- 
biile orașului, în special la 
Courbevoie.

©=

Concedieri în Anglia
LONDRA 18 (Agerpres).
La 16 octombrie Rootes Group, 

una din cele cinai mari firme de 
automobile britanice, a anunțat 
concedierea a 8.000 de muncitori 
din cauza grevei declarate de mun
citorii uneia din filialele ei, „Bri
tish Light Steel Pressing Co". De 
asemenea, societatea „Stell Com
pany of Wales" a concediat 15.500 
de muncitori din cauza grevei de
clarate de zidarii societății care 
cereau mărirea salariilor.

în actualul an fiscal va fi 
și mai mare decît se anun. 
în ultimele previziuni ofi- 
pesimiste. Potrivit declara

ției lui Dillon, 
lui buget „va 
mult de 6,75

deficitul actualu- 
fî de ceva maî 
miliarde dolari".

Dillon ,a subliniat că, în ul
tima vreme, ca urmare a creș
terii simțitoare a deficitului bu
getar, președintele Kennedy „și-a 
intensificat presiunile pentru e- 
conomii cît mai stricte".

Agenjia Associated Press, ca
re reproduce această declarație 
a lui Dillon, amintește că după 
primele previziuni ale noii admi
nistrații la începutul anului, de
ficitul actualului buget al S.U.A. 
urma să se cifreze la .aproxima
tiv 2 miliarde dolari.

©
Deficitul balanței comerciale a Greciei

ATENA 18 (Agerpres).
Intr-un articol în care citează ■ 

cifre statistice oficiale, ziarul 
grec „Avghi" scoate în evidență 
faptul că în ultima vreme, ca 
urmare a politicii de subordonare 
față de monopolurile occidentale 
duse de guvernul Karamanlis, 
deficitul balanței comerciale a 
Greciei s-a dublat. In același

timp, exporturile grecești sînt e- 
liminate de pe piețele occiden
tale. In pei >ada dintre iamța- 
rie și iulie 1961, deficitul balan
ței comerciale a Greciei a atins 
6.400 milioane drahme. In 1960 
exporturile Greciei pe piața di
feritelor tărî vest-europene au 
scăzut la o valoare de 67 mi
lioane dolari fată de 101 mili
oane dolhri în 1958.

PROGRAM DE RADIO
20 octombrie

PROGRAMUL II. 12,15 Muzică 
populară romînească, 14,03 Mu^ 
zică din opereta „Primăvara cîn- 
tă“ de Kabalevski, 15,35 Actua
litatea în țările socialiste, 16,30 
Muzică de estradă, 16,50 Curs 
de limba rusă, 18,05 Muzică co
rală sovietică. 18,30 Lucrări in
spirate din trecutul de luptă al 
poporului nostru, 19,30 Teatru 
la microfon: „Anii negri". A-’ 
daptare după piesa lui Aurel Ba. 
ranga și Nicolae Moraru.

•PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul 
medicului, 8,00 Din presa de as
tăzi, 9,00 Muzică populară din 
Ardeal, 9,30 Prietena noastră car
tea, 10,08 Pagini din creația 
compozitorului Charles Gounod, 
11,03 „Intîmplarea din grădină", 
oratoriu pentru orchestră simfo
nică, cor de copii, povestitor și 
soliști de Laurențiu Profeta, ver
suri de Cicerone Theodorescu, 
12,00 Limba noastră. Vorbește 
acad. prof. Al. Graur (reluare), 
14,00 Muzică ușoară, 14,30 Din 

cîntecele și dansurile popoarelor, 
16,15 Vorbește Moscova! 17,15 
Cîntece inspirate din trecutul de 
luptă al clasei noastre munci
toare, 18,30 Din lirica sovietică. 
19,25 Muzică populară romî- 
nească, 20,30 Program muzical 
pentru fruntași în producție din 
industrie și agricultură, 21,15 
Compozitorul săptămînii: Aram 
Haciaturian (emisiunea a IlI-a).
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CINEMATOGRAFE
20 octombrie

PETROȘANI — 7 NOIEM
BRIE: Evdokia; AL. SAHIA: 
Flăcări la graniță; PETRILA; 
Pescarii din Arhipelag; LU- 
PENI : Cenușereasa; BĂRBA- 
TENI: Alo ? Ați greșit numărul.
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