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Elevi la colectarea 
fierului vechi

Elevii de la Școala medie mixtă 
Lonea au întreprins în ultimul 
timp mai multe acțiuni de colec
tare a fierului vechi.

O asemenea acțiune a avut loc 
și zilele trecute la care au parti
cipat peste 120 elevi ai școlii, îm
părțiri în două grupe. Una din gru
pe, în frunte cu tov. Iancu Emilia, 
secretara organizației U.T.M. de la 
Școala medie din Lonea a adunat 
1500 kg. fier vechi din incinta mi
nei Cimpa I. Cealaltă grupă 
de elevi din care a făcut parte și 
tov. profesoară Stoican Elena, s-a 
deplasat la mina Cimpa II unde a 
adunat 3500 kg. fier vechi. Deci 
în (total s-au adunat in această zi 
de către elevii școlii 5000 kg. fier 
vechi.

Utemiștii din clasa a IX-a au 
colectat aparte 800 kg. fier vechi. 
S-au evidențiat în mod deosebit 
utemiștii Kristaly 
Constantin, Stanciu 
sile Liliana și Șet 
țiunea de colectare 
continuă, 
colecteze
10.000 kg. fier vechi.

Irina, Ionescu 
Gheorghe, Va- 
Gheorghe. Ac- 
a fierului vechi

Elevii și-au propus să 
pînă la 7 Noiembrie

RODOSU ȘTEFAN
corespondent

Armarea metalică 
cîștigă teren

In subteranul.minelor, din Valea 
Jiului șe extind procedeele avan
sate de lucru. Armarea metalică 

inele de bolțari cîștigă tot 
mai mult teren. In primele 9 luni 
ale anului au fost armate metalic 
18 abataje frontale și aproape 
22.000 m.l. de galerie. In același 
timp s-a folosit sistemul de sus
ținere cu inele de bolțari la peste 
6000 m.l. de galerie, cu peste 20 
la sută mai mult față de sarcina 
planificată.

Extinderea susținerii metalice și 
cu inele de bolțari a galeriilor a 
permis minerilor din bazinul car
bonifer al Văii Jiului să realizeze 
în acest an o viteză medie de a- 
vansare cu 6,2 la sută mai mare 
față de sarcina planificată.

Viteze mari de avansare în ga
lerii au obținut în acest răstimp 
minerii de la Vulcan și Uricani.

Numele mais
trului electrician 
Stoican Gheor
ghe e nelipsit 
din rubricile re
gistrului cu e- 
vidența propu
nerilor de ino
vații prezentate 
cabinetului teh
nic al 
Vulcan. 
I autorul 
inovații 
se aplicate 
procesul de pro
ducție. IN CLI
ȘEU : Maistrul 
inovator Stoi
can Gheorghe 
cercetând starea 
de 
a 
la 
re 
rații.
c,

>

•>

Laboratorul electric al termocentralei Paroșeni este condus cu 
pricepere de către tânăra ingineră, Milițescu Irina. Iat-o pc șefa la
boratorului electric întreținând o discuție cu electricianul principal 
Guiaș Alexandru, despre verifica rea contorului de ,1a* generator

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

CEI DE PE 150.1001
sub locomotivă și începu • să lo
vească cu ciocanul. Intre timp de 
mașină se apropiată alți doi ti
neri. După aspect — curați — se 
vedea că au venit să intre în tur- 
nus. Se salutară prietenește și în-

FL. ISTRATE
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ochi 
adre-

la 19

Depoul C.F.R. Petroșani. In fa
ța remizei, pe liniile răsfirate a~ 
semenea unui evantai, cîteva loco 
motive stau în presiune. Mecanicii 
și țochiștii le fac „toaleta“. Placa 
turnantă întoarce pe rînd locomo
tivele cu fața spre triaj. Revitea 
Petru, „placagiul", cum îi spun 
mecanicii ide locomotivă, scrutează 
din priviri coloșii de metal care 
Iți iau drumul spre stație.

La geamul unei locomotive, 
poartă numărul 1501001, 
capiii unui tînăr blond cu 
strălucitori care, z‘mbind, se 
să „placagiului".

— Petrică vrem să garam 
pena и revizie.

Placa turnantă făcu o întorsă
tură de 360 grade și se. opri în 
direcția locomotivei 1501001. Nu 
peste mult timp locomotiva se 
afla la remiza 19.

...Pe treptele locomotivei tînărul 
blond coborî cu un ciocan și o 
cheie în mină. Dădu un rotocol 
locomotivei apoi se adresă fochis
tului.

— Andronache trebuie să schim
băm prezonul la capul de cruce 
al seltarului. Filetul e cam fugit. 
Dă o fugă pînă la magazie și scoa
te niște prezoane.

Tînărul căruia i se adresă nu 
părea să fi trecut cu mult peste 20 
de , primăveri.. Scund, cu fața ro
tundă, îmbrăcat într-o șalopetă 
albastră, nici nu așteptă să termine 
de vorbit mecanicul că se și fă
cu nevăzut după remiza de loco
motive. Mecanicul intră în groapă

Simpozion
In cadrul manifestărilor organi

zate cu prilejul Lunii prieteniei 
romîno-sovietice în sala clubului 
central al sindicatelor din orașul 
Lupeni a avut loc simpozionul cu 
tema : „U.R.S.S. construiește co-
munismul, viitorul luminos al în-
tregii omeniri*4, organizat de Con-
siliul orășenesc A.R.L.U.S. Petro-
șani.

In fața celor aproape 300 de
mineri, preparatori, cadre didac
tice, tineri și gospodine din loca
litate au vorbit cont. univ. îng 
Lețu Nicolae, decanul Facultății de 
exploatări miniere și tov. Vanța 
Maria și Roszinger Toan, asistenți 
la I.M.P.

DE CREȚ
pentru conferirea titlului de „Erou al Muncii Socialiste 

din Republica Populară Romînă" 
tovarășului Alexandru Moghioroș

Cu prilejul împlinirii a 50 de ani, pentru îndelungata acti
vitate în mișcarea revoluționară muncitorească și contribuția de 
seamă adusă în făurirea și dezvoltarea statului democrat-popular; 

Consiliul de Stat al Republicii Populare Romîne decretează: 
1. Se conferă titlul de „Erou al Muncii Socialiste din Repu

blica Populară Romînă*1 tovarășului Alexandru Moghioroș.

Președintele Consiliului de Stat, 
GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ

București, 23 octombrie 1961.

Cu prilejul sărbătoririi Zilei Forjelor Armato
ale Republicii Populare Romîne

ORDINUL
Ministrului Forțelor Armate 

ale Republicii Populare Romîne 
nr. M. 75

25 octombrie 1961

minei 
El este 
citorva 
prețioa- 

în

funcționare 
releelor de 

întrerupătoa- 
după repa-

București, 
sale revoluționare. Ea stă ferm 
de strajă libertății și indepen
denței patriei, fiind gata ori
când ca, împreună cu forțele ar
mate ale celorlalte state parti
cipante la Tratatul de la Varșo
via, să-și îndeplinească cu cins
te nobila misiune de a apăra 
securitatea și integritatea țărilor 
socialiste și cauza păcii.

Cu prilejul acestei aniversări, 
salut și felicit întregul personal 
al Forțelor Armate ale Republi
cii Populare Romîne și îi urez 
noi succese în pregătirea de lup
tă și politică, în întărirea con
tinuă a capacității de apărare a 
patriei noastre.

In cinstea Zilei 
mate ale 
mine.

Tovarăși soldați și gradați, 
subofițeri și ofițeri !

In condițiile puternicului avint 
patriotic în munca pentru rea
lizarea mărețului program al de- 
săvîrșirii construcției socialiste, 
elaborat de cel de-al IlI-lea Con
gres al Partidului Muncitoresc 
Romîn, poporul nostru sărbăto
rește astăzi Ziua Forțelor Arma
te ale Republicii Populare Ro
mine.

Statornicirea zilei de 25 oc
tombrie ca zi a armatei noastre 
populare este legată de aminti
rea unui eveniment 
din istoria patriei — 25 octom
brie 1944 cînd, prin lupta dusă 
în comun de glorioasa armată 
sovietică eliberatoare și viteaza 
armată romînă și ca rezultat al 
eforturilor și luptei eroice a ma
selor populare conduse de P.C.R., 
a fost eliberat întregul teritoriu 
al patriei noastre din robia fas
cistă.

In focul luptelor comune îm
potriva fascismului s-a făurit fră
ția ’de arînirTamîno-sovietică, ex
presie a prieteniei și alianței de 
nezdruncinat dintre poporul ro
mîn și poporul sovietic. Veșnic 
vor rămâne în amintirea popo
rului romîn faptele de vitejie și 
eroism ale ostașilor sovietici și 
romîni, ale tuturor patrioților ca
re nu și-au precupețit sînigele și 
viața pentru eliberarea patriei 
noastre de sub jugul fascist.

Creată prin grija partidului 
și sub conducerea sa, armata 
noastră populară este continua
toarea glorioaselor tradiții de lup
tă ale poporului romîn și apără
toarea de nădejde a cuceririlor

Ministrul Forțelor Armate 
General de armată, 

LEONTIN SALAJAN

important

Republicii
Forțelor Âr- 

Populare Ro-
. ■ - t

ORDON:
25 octombrie, orele 
Capitala patriei rtofts-

Astăzi
21,00, în
tne se vor trage, în semn de sa
lut, 21 salve de artilerie.

Trăiască Partidul Muncitoresc 
Român, conducătorul înțelepf_al 
poporului ’hoSfrd, făuritorul, edu
catorul și conducătorul Forțelor 
Armate ale

Trăiască
Guvernul
Romîne !

Trăiască 
dintre țările puternicului lagăr 
socialist! '

Trăiască Forțele Armate ale 
Republicii Populare Romîne, a- 
părătoare ale muncii pașnice, 
creatoare a poporului romîn 1 .

Trăiască scumpa noastră patrie 
— Republica Populară Romînă!

R.P.- Române !
Consiliul de Stat șl 

Republicii Populare

unitatea și coeziunea

in centrul vieții orașului
Zilele trecute a avut loc con

ferința orășenească, de partid 
Lupfeni, la ale cărei lucrări au 
participat delegați ai comuniști
lor din toate organizațiile de 
partid din raza orașului. Lucră
rile conferinței s-.au desfășurat 
în prezența tovarășului l.azăr 

. David, prim-secretar al Comite
tului orășenesc de partid Petro
șani.

Darea de seamă prezentată în 
fața conferinței, discuțiile pur
tate de un mare număr de parti
cipanta au reflectat, linia creș
terii tot mai ascendente a rea
lizărilor’ oamenilor “muncii din 
acest important centru indus
trial al Văii Jiului, în lupta 
pentru înfăptuirea sarcinilor de- 
săvîrșirii construcției socialiste. 
In intervalul care a trecut din 
acest an, colectivul minei Lupeni 
a dat, pe baza creșterii produc
tivității muncii peste 11.000 tone" 
de cărbune cocsificabil peste 
plan; la preparația Lupeni a 
fost prelucrată la timp întreaga 
cantitate de cărbune cocsificabil 
extrasă de minele Lupeni, Uri- 
cani și Vulcan. îmbunătățindu- 
se în același timp recuperarea; 
colectivul întreprinderii de ex
plorări a sporit volumul lucră
rilor cu 17 la sută fată de a- 
nul trecut; textiliștii de la Vis-

coza au raportat conferinței suc
cese deosebite în -lupta pentru 
îmbunătățirea activității econo
mice a întreprinderii, pentru ca
litatea firelor; pe șantierul de 
construcții, în unitățile comunale 
și cooperatiste s-au obținut de

Alegerile 
în organizațiile de partid

asemenea succese în realizarea 
sarcinilor economice.

Orașul Lupeni devine mai fru
mos, mai bine gospodărit, viața 
culturală a orașului pulsează an 
de an tot mai puternic. Toate a- 
ceste realizări își au izvorul în 
munca politico-organizatorică per
severentă depusă de organiza
țiile de partid, sub conducerea 
comitetului orășenesc,, pentru 
mobilizarea maselor largi de oa- 

“ meni ai muncii la înfăptuirea po
liticii partidului.

Generalizarea experienței 
pozitive — factor important 
în ridicarea nivelului muncii 

de partid
Darea de seamă, prezentată în 

fața conferinței de tovarășul 
Dan Vaier a oglindit un . din
tre preocupările importante ale

comitetului orășenesc de partid 
menite să asigure creșterea ro
lului conducător politic al.orga- 

. nizațiilor de partid, anume preo
cuparea pentru studierea și ge. 
neralizarea experienței pozitive 
în munca- de partid. însăși da
rea de seamă a înfățișat comu- 

. niștilor prezenți la conferință as
pecte importante ale experienței 
bune dobîndite în activitatea lor 
de organizațiile de 
ja pentru includerea 
de muncă lunare a 
cele mai importante 
pinde îmbunătățirea 
tivități, pregătirea 
generale, astfel ca acestea să de
vină o adevărată școală pentru 
comuniști, atragerea activelor 

- fără de partid, pe bază de sar.
cini concrete, la asigurarea suc
ceselor acțiunilor întreprinse de 
organizațiile de bază, creșterea 
competenței organizațiilor 
partid’în exercitarea 
de control asupra 
administrative,- reflectarea 
agitația vizuală a 
conomice concrete 
derilor, sectoarelor 
în permanență în 
tetului orășenesc 
Tovarășii

partid. Gri- 
în planurile 
problemelor 
de care de- 
întregii ac- 

adunărllor

de 
dreptului 

conducerilor 
prin 

sarcinilor e- 
ale întreprin- 
etc. au stat 

atenția 
de 

Țigoreanu

СОГПІ’ 
partid. 
Florea

(Continuare în pap. 3-a)
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Petroșani se e 
fectuiază cu ma
re precizie pro
be practic* de 
verificare a po
tențialului, bri- 
zanfei și alte ca
racteristici teh
nice ale explo
zivilor. impor
tante pentru 1U* 
crările de puț- 
care din subte
ran. IN CLI 
ȘEU : Artificie
rul Olvedli To
ma în momen
tul declanșării 
exploziei pe cale 
electrică de la 

©xplozor.

Armarea metalică pe stratul 13
Preocuparea pentru extinderea 

pe scară largă a armării metalice 
eite neslăbită în rîndurile cadre
lor tehnice de la mina Lupeni. 
Inginerii și tehnicienii de aici au, 
dealtfel, ți o experiență îndelunga
tă în acest domeniu. Cu toate a- 
cestea, stratul 13 părea a fi in
vulnerabil în fața eforturilor de a 
se schimba vechiul sistem de ar
mare în lemn. Condițiile de ză- 
cămțnt (înclinarea mai mate a stra
tului, comportarea cu totul diferită 
a coperjțului la djrijpre ite,) obiec
tive, păreau a fi greutăți de ne
învins. Acest lucru a dat mult de 
gfadit conducerii tehnice a sec
torului I В unde se exploatează 
stratul respectiv. După un studiu 
tehnic temeinic, la inițiativa tov. 
ing, Blendea Victor. în lunile mai* 
iunie au fost întreprinse primele 
încercări practice de armare meta
lică pe stratul 13 la un abataj 
frontal din panoul IV. Experimen
tarea a continuat apoi și în iulie, 

,de data aceasta la panoul V.
Rezultatele acestor încercări au

----------------- ©----- ------------

întrecut așteptările, demonstrînd 
posibilitatea reală a introducerii 
armăturii metalice și pe stratul 13. 
Susținerea metalică s-a comportat 
bine din toate punctele de vedere 
ți și-a dovedit totodată și eficien
ța economică. Consumul de lemn, 
bunăoară, S-a redus în perioada 
experimentării armării metalice de 
la pește 30 m c. cit revenea pe mia 
de tone de cărbune extras, la cea. 
8-10 m.c- lemn. Randamentul a 
crescut de la 4-4,3 la 5,10 tp- 
ne/post realizat în ultima lună de 
experimentare.

Armăturile metalice folosite au 
fost cele compuse din stîlpi țip 
GHH și grinzi din fier U 180 dis
puse paralel cu linia frontului. 
Pentru o siguranță sporită în a- 
bataj, s-a mărit densitatea stâlpi
lor la 1,5 bucăți/m.p. Aceste armă
turi vor fi introduse încă în cursul 
trimestrului IV al acestui an în 
abatajele frontale de pe stratul ,13 
blocul III de îndată ce se va ieși 
eu exploatarea din zona faliilor de 
bloc.

Metoda de săpare directa a galeriilor 
duble la profilul de betonare

In lumina directivelor Con
gresului al Ш-tea al P.M,R„ co
lectivul nostru de ingineri si 
tehnicieni, îndrumat de biroul or. 
ganizației dfe bază, a analizat 
posibilitățile de reducere a con
sumului de material lemnos la 
lucrările de investiții si a ajunș 
la concluzia că armăturile de 
lemn montate provizoriu șe pot 
înlocui cu armături metalice re- 
cupcrabile,

In anul 1060 s-a aplicat pen
tru prima dată la Uricanl săpa
rea directă a galeriilor simple 
betonate (profil 10,2 m, p.) cu 
susținere eu segment! din fier 
U, recuperați de la săparea pu
țurilor și curbați la raza cores
punzătoare boltii galeriei ce tre
buia susținută. Acest sistem de 
susținere provizorie a galeriei 
simple a fost aplicat de brigada 
comunistului Ilgș loan, în gale
ria din culcușul stratului 3, ori
zontul 580, mina Nord. Armă
turile provizorii aplicate au dat 
rezultatele Scontate. S-a treeut 
apoi la săparea directă a profi
lului de galerie dublă betonată 
(profil 17,1 m p.) în culcușul 
stratului 8, unde roca este mai

FAZA l-ll
tare. S-a încercat, de asemenea, a- 
plicarea săpării directe a galeriei 
duble în culcușul stratului 3 
unde roca este mai șlabă diecît 
în culcușul stratului 8, folosind 
armături metalice construite din 
segmenți. SI aici rezultatele ob
ținute au fost bune,

Cu acest sistem de săpare di
rectă sreu executat 50 m. 1. de 
galerie dublă în culcușul stra
tului 3 și 140 m. I, de galerie 
dublă în culcușul stratului 8. 
Aplicarea acestei metode s-a ge
neralizat la sectorul de investi
ții, în prezent aplicîndu-se în 
mod obișnuit. Armătura provi
zorie folosită se compune din 6 
segmenți confecționați din fler 
U 150, îmbinarea lor fădndu-se 
eu ©clise din fier U 140 care se 
consolidează prin șuruburi (5) 
La capetele segmențllor care se 
sprijină pe vatra galeriei s-au 
sudat tălpi metalice (4). Pa al 
doilea segment de la vatră în 
sus (2) s-a sudat ctte o talpă 
(6—) din fier U care vg folosi 
la susținerea segmenților de la 
tavan pe timpul cîț segment» 1 
șînt demontați în vederea beto- 
nării. înainte de demontarea 
segmenților 2, segmenții 3 se 
sprijină pe popiei care se pun pe 
remonada (cințru) metalică de 
betonare.

Armarea se' face în timpuri 
de I m.. iar consolidarea armă-

fkH II*

turilor între ele se face cu șu
ruburi distanțiere. Fazele de lu
cru sînt arătate în schițe. Tim
pul de lucru pentru montarea 
unei armături, formată din 6 
segmenți, este de 15 minute, ur- 
mînd apoi bandajarea. Timpul 
dte demontare al fiecărui seg-

mont este în medie de 8 minute 
ceea ce ar reprezenta un timp 
total pentru demontarea între
gii aimături de 48 minute. To
talul timpului necesar pentru 
montare și demontare este de 
cca. o oră. Deci timpul de ar
mare în acest caz se reduce cu 
1/3 din timpul necesar armării 
galeriilor duble prin metoda 0- 
bișnuită (armarea profilului îna
intat și armarea în urma lărgi
rii). Dar metoda se dovedește 
valoroasă mai cu seamă pentru 
economisirea lemnului de mină. 
Din calcul rezultă că necesarul 
de material lemnos (lemn ro
tund) pe m. 1. de galerie dUblă 
armată provizoriu prin meț. da 
obișnuită (vezi normele de deviz 
ediția 1961) este de 0,895 m.c., 
pe dnd în cazul săpării direct? 
a profilului de betonare și sus
ținerii cu segmenți metalici se 
folosește numai 0,358 m.C. de 
lemn rotund, rezultînd o econo
mie de 0,537 m. c. lemn pe nt. 1. 
de galerie. Un alt avantaj ce-1 
prezintă acest sistem est? și 
faptul că secțiunea săpată este 
mai mică decît în cazul susți
nerii în poligon, unde se adaugă 
grosimea de 0,2 th. a lemnului, 
plus golurile rămase în unghiul 
optuz format de elementele (la
turile) poligonului, mărginit în 
interior de zidărie.

In ultimul timp, pentru eli
minarea deficiențelor avute cu 
șuruburile de îmbinare a s®g- 
menților precum șl a cheilor 
fixe folosite la strîngerea piuli. 

t țelgr, ș-au înlocuit șuruburile cu 
cuie din oțel rotund îndoite la 
un capăt, fiecare cui înlocuind 
diouă șuruburi, ele fiind cu 2—3 
cm. măi lungi decît lățimea fie
rului U. Aducîndu-i îmbunat®? 
țiri și perfecționînd-o și mai 
mult, metoda de săpare directă 
a galeriilor duble betonate ne 
va aduce reale foloase în creș
terea productivității muncii, re
ducerea consumului de lemn »r 
obținerea de economii.

ing. VOI CHITA 10AN
șeful sectorului III investiții 

mina Uricanl j

Utilizarea energiei pneumatice 
este legată de pierderi importan
te atît la transformare cît și la 
transport și distribuție. Astfel, 
la transformarea energiei elec
trice în aer comprimat au loc o 
serie de pierderi în bobinajul și 
miezul de fier al motorului elec
tric de antrenare cît și detprită 
frecării din lagărele motorului 
și compresorului a căror valoa
re se ridică la 10—12 la sută 
din energia consumată de moto
rul de antrenare. Datorită com
primării, aerul se încălzește pî- 
nă la 135 grade C și, pentru a 
preveni arderea lubrifianților fo
losiți la ungerea compresorului, 
st răcesc cu apă cilindrii și ca
pacele cilindrilor precum și ae
rul, după treapta întîia de com
primare. Prin această răcire se 
mai pierde încă 22—24 la sută 
din energia consumată de com- 
presoare, respectiv, în stația de 
comprimare, randamentul trans
formării redueîndu-se la 64—68 
la sută. Aerul comprimat pără
sește stația de compresoare la 
0 presiune de 5—5,6 kgf/c.m.p. 
și o temperatură de 80—100 gra
de C, Deoarece rețelele de trans
port și distribuție sînt lungi, iar 

,temperatura medie în mină este de 
20—25 grade C, prin pereții con
ductelor se pierde căldura con
ținută în aerul comprimai așa că 
la consumatori temperatura lui 
este aceeași ca a mediului am
biant din subteran.

De asemenea, datorită nșe- 
tanșeității rețelei de transport, 
au loc pierderi volumetrice de 
25—30 la sută d'ln debitul sta
ției de compresoare. Deci, la 
transport și distribuție, șe mai 
pierde prin frecări, prin răcirea

Exploatarea rațională a rețelelor 
pneumatice in timpul iernii

aerului comprimat și prin suflări 
încă 48—53 la sută, astfel că 
randamentul total al utilizării 
energiei pneumatica se ridică 
doar la 12—20 la sută.

Din acest bilanț al producerii, 
transportului și utilizării aeru
lui comprimat rezultă clar că ©- 
nergia pneumatică este foarte 
scumpă (5—8 ori) față de ener
gia electrică Și este necesară o 
gospodărire a ei cît mai judi
cioasă.

In anotimpul de iarnă, bilan
țul energiei pneumatice este și 
mai nefavorabil datorită scăde
rii temperaturii medii de la su
prafață cît și din subteran. 
In primul rînd, datorită 
temperaturii scăzute a me
diului ambiant, schimbul de 
căldură între aerul comprimat 
și atmosfera înconjurătoare este 
mai intens și cresc pierderile de 
energie prin răcire atît în com
presoare cft și pe rețele. In al 
doilea rînd, temperatura scăzută 
face ca conductele die aer com
primat să se contracte dînd naș
tere la suflări suplimentare la 
îmbinări respectiv, cresc pierde
rile volumetrice. Al treilea mo
tiv care influientează negativ 
utilizarea energiei pneumatice 
este faptuj că, din cauza tempe
raturii mai scăzute a aerului 
comprimat, utilajele pneumatice 
CU admișie totală consumă mai 
mult aer (în greutate).

Efectul negativ al frigului a- 
supra exploatării rețetelor de aer 
comprimat poate fi atenuat, în 

bună parțe, prin luarea unor 
măsuri tehnico-organizatorice po
trivite. măsuri care au și efect 
economic important, Cunoscând 
cauzele care determină scăderea 
presiunii în rețelele de aer com
primat pe timp de iarnă, se des-

CONSULTAȚIE
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prind ușor și măsurile ce trebuie 
luate pentru o exploatare nor
mală în acest anotimp.

Pentru reducerea pierderilor 
prin răcirea aerului comprimat, 
este necesar ca rezervoarele tath- 
pon dte la sțațiile de compresoa
re cît și conductele pînă la in
trarea în subteran să fie izolate

termic cu vată de sticlă. Deoa
rece temperatura scăzută favori
zează condensarea vaporilor de 
apă din aerul comprimat trebuie 
purjate cu regularitate și cît mai 
des oalei© de condens, montate 
în rețelele de distribuție, Pen
tru eliminarea neetanșeităților 
provocate de contracția conduc
telor la temperaturi scăzute, tre. 
buia intensificată întreținerea re
țelei. In acest sens, este foarte 
importantă măsurarea periodică, 
eventual lunară, a pierderilor 
volumetrice, O metodă simplă și 
la îmdemîna ori cui este metoda 
umplerii și golirii rețetei de aer 
comprimat. Pentru aplicarea a- 
cestei metode, într-o zi de re
paus se opresc toți consumato
rii șl se golește rețeaua de aer 
comprimat- Se pornesc apoi cir

ca 30—-50 la su
tă d'ln compre- 
soarele care fun
cționează în mod 
normal tn stația 
respectivă și se 
notează creșterea 
presiunii în re
țea în funcție de 
timp, Ctnd pre
siunea ating© 

valoarea maximă 
din exploatarea 
normală s© o- 
ргедс deodată 
toate compresoa- 
rele și se notea
ză scăderea pre

siunii, în funcție de timp. Se 
trasează apoi diagrama pM (t) 
atît pentru umplerea cît și pen
tru golirea conductei. Pe aceas
tă diagramă se notează limita 
maximă (P. max,) și minimă 
(P. mim) între care variază 
presiunea în rețele în timpul ex
ploatării normale, apoi se citeș
te timpul (ti) în care a crescut 
presiunea de la P,. min. 1д P. 
max. și timpul Ш) în care a 
scăzut presiunea la descărcarea 
conductei între aceleași limite. 
Pierderile volumetrice în rețete 
s® calculează cu relația

q , _ Q .

tn care Q c este debitul com- 
presoarplor CU care s-a efectuat! 
măsurătoarea, exprimat în 
m.c./min, Acest debit se rapor- 
tează la debitul normal în ex
ploatare (Q n) la stația respec
tivă și se află astfel pierderii© 

procentuale (Q % l0°)

Aceste măsurători permit o- 
rlentarea asupra întreținerii r©< 
tetelor de aer comprimat și e, 
ventual luarea măsurilor de in
tensificare a întreținerii, dacă 
este cazul.

O altă măsură, valabilă d© 
altfel și în timpul verii, este li. 
mitarea consumatorilor pneuma- 
tid la strictul necesar.

Luarea din timp a măsurilor 
enumerate permit exploatarea 
normală a rețelelor de aer com
primat în perioada de iarnă

Ing. BUCUR SABIN 
energetic șef — C.C.V.J.
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Măsuri pentru un transport sigur 
și rapid In timpul Iernii

Mina Lupeni are de tndepllmt 
sarcini mereu sporite. Pentru a pu
tea fete față acestor' sarcini și pe 
timp de iarnă, cpteetivul sectorului 
de transport și-a întocmit un plan 
de măsuri. Astfel, pentru prelptîm- 
pinarca înghețării macazclor din 
{tară s*a început revizuirea și ex
tinderea instalației de încălzire 
cu aburi montată special în acest 
scop în pămint (sub macazo), se 
lucrează la refacerea și înlocuirea 
liniei ferate p« galeriile de coaste 
nr, 1 și nr. 2 s a început refacerea 
igotețjei de pe conductele de apă 
«ara sînt expuse înghețului. Iț» »ăp- 
tămînile viitoare se prevede revi
zuirea și repararea totală a linilor

Cei de pe 1501001
(Urmare din pagina J-a)

cepură să lucreze împreună.
Mai la o parte, i» fața remi~ 

get, cițtva mecanici mai in virstă 
' stăteau fi discutau.

, ' — A venit Conică la șut fi di' 
’Vptt la frateh său merge.

. — Apoi rum să nu meargă ci 
doar lucrează pe aceeafi mațină.

— De cînd h t>e aceeași loco
motivă ?

—■ Apei de mai bine de 8 luni— 
...Dacă stai fi-i privești pe cei 

doi frați Constantin fi Gheorgba 
Mar cu, seamănă ca două piepturi 
de apă. Aceeași Înălțime, blomtf, 
nu prea dezvoltați. Gbaorgh» part 
insă puțin mai matur. înfățișarea 
lui exprimă seriozitate, iar cuvin
tele-1 sînt „așezate". Costică 
— cum îi spun mecanicii — nu-i 
copilăros. Cu multă competență al 
își îndrumă fochistul și-l iniția
ză în ale meseriei. Nu rare au 
fost cazurile cînd el l-a povestit 
despre primele sale curse lungi, 
despre emoțiile care nu-l slăbeau 
o clipă.

...Un fluierat scurt și înțepat de. 
locomotivă îl făcu pe o mid do la 
placa turnantă să-fi îndrepte pri
virea spre remize 19, Se auzi gla
sul subțire a lut Constantin, 

fi — Petre, ieșim în triaj.

ferate din circuitul de la suprafa
ță precum și repararea clădirilor ce 
adăpostesc instalațiile aparținînd 
de sectorul transport.

Experiența anilor trccuți a do
vedit că pe timp de iarnă se pierd 
importante cantități de cărbune din 
cauză că nu este acoperit «analul 
vagonetefor pline care io» din mi
nă. Conducerea exploatării a luat 
hotărirea de a acoperi acest ca
nal, Această lucrare de mare im- 
porțaqță pentru sectorul de trans
port va fi terminată la timp. Pen
tru haldarea sterilului care, de ase
menea. constituie o problemă im
portantă în anotimpul friguros, se 
execută lucrări de remediere a de
ficiențelor la fuoicularul 4—5 jp 
vederea punerii lui in stare de 
funcționare pînă la 1 noiembrie 
1961. Se vor lua măsuri de revi
zuire a instalațiilor de dezghețare 
a cupelor de la funicularul ileana; 
De asemenea tot pentru haldarea 
sterilului se vot lua măsuri de mă
rire a spațiului de haldarc și de 
amenajare a liniei ferate la hal
dă.

Pentru menținerea parcului de 
vagonete jp perfectă stare de func
ționare s-au luat măsuri de ame
najare a unui atelier de reparații- 
O dată cu intrarea în funcțiune a 
acestui atelier —- lucrare ce se va 
termina pînă cel mai tîrziu 15 no
iembrie 1961 — «e vor putea face 
reparații corespunzătoare la parcul 
de vagoncte. Colectivul sectorului 
de transport al minei Lupeni con
sideră că prin măsurile luate ac
tivitatea de transport se va îmbu
nătăți și va contribui din plin la 
realizarea și depășirea sarcinilor 
de plan cei revin minei.

ing. NICOLAE ТІѴІС 
șeful sectorului de transport — 

mina Lupeni

г V

Săptămtna teatrului sovietic
Prima săptămînă a lunii no

iembrie, deci aceeg cu cere șe 
încheie tradiționala Lună a prie
teniei romîno-sovietice. a fost 
dedicată și în acest an teatru
lui sovietic.

Teatrul de stat din Petroșani 
a găsit în opera autorului so
vietic L. Leonov, un serios punct 
de sprijin și un îndrumător pre
țios.

Știm de la Gogol și Maia 
kovaki. de la Caraglale și Cha
plin că rîsul este o armă de 
luptă, $i aceasta o aflăm și de 
la L. Leonov, părintele comediei 
în patru acte „Un om obișnuit4! 
Caracteristica dramaturgiei lui 
Leonov care explică și popu
laritatea ei — e definită prin în
drăzneala cu care abordează su
biectul principal a! contempora
neității. atitudinea omului față 
de munca sa. E vorba de apli
carea tn viată a uneia din ma
rile teme ale teatrului sovietic: 
morala comunistă.

Veșnice și pururi noi, adevă
rul și frumusețea omenească eu 
găsit în arta teatrului o expri
mare directă, publică, încă fără 
aeamăn. la făurirea cărora con
tribuie OMUL NOU cu o perso
nalitate dezvoltată armonios, e- 
roul principal al artei contempo
rane, chipul inspirator de poezie. 
Iată de ce Pasa Sviokolkin. A- 
lexei LadSghln, Anușca sgu Pa- 
vașa. apar în comedia „Un om 
obișnuit'" ca purtători de cuvînt 
ai ideologiei socialiste, subliniind 
rolul nou al colectivului ca forță 
determinantă a societății. Aceste 
personale — înainte de a fi pro
totipurile eroilor ideali — re
prezintă pe omul obișnuit CU 
toate pasiunile, căutările, gre

șelile descoperirile, suferințele și 
bucuriile caracteristice. Leonov, 
le înfățișează în toată comple
xitatea formării caracterului lor, 
cu toată superioritatea intelec
tuală și morală, cu tot umorul 
caracteristic timpului nostru ca
re le permite să-și exprime bu
curia vieții, optimismul idealu
rilor umane.

In aceeași măsură dramatur
gul zugrăvește și contradicțiile 
— bineînțeles jțeantagpnlste — 
din realitatea sovietică prin dez
văluirea de conflicte, angajînd 
oameni care urmăresc același țel 
(Dimltrie Ladîghin, Vera Artio- 
movka, Kira) dar cu o diversi
tate de opinii în rezolvarea a- 
numitor probleme personale sau 
din niveluri diferite de conștiin
ță, principialitate și caracter 
(Constanta Lvovna).

Comedia ..Un om obișnuit" 
va vedea lumina rampei în in
terpretarea unui mănunchi de 
actori ca Vasite Hașeaanu, Astra 
Mielescu, Ion Tifor, Viorica Su- 
ciu-Țifor, Jana Costa. Dem. Co- 
lumbeanu, ștefania Donee și 
Maria Dumitresdu.

Păstrînd trăsătura esențială a 
piesei — satir* — regia Al. 
Micleecp. «e străduiește șă pre
zinte un spectacol bun, avînd 
pe prim plan evidențierea idei
lor; șe va păstra în mod armo
nios perspectiva raportului din
tre supratemă și plastic. In fe- - 
lui acesta unitatea imaginii sce
nice și a conturului real al idei
lor vor fi ș? mai mult sublinia
te, alutat fiind de un decor ex
presiv și simplu realizat de E- 
mil Moise.

VASILE QAN

IN CENTRUL VIEȚII ORAȘULUI
• V 'чЛ

(Urmare din pagina La)

• PUBLICITATE

Exploatarea minieră 
. Uricani 
angajeazi

2 8UDORI AUTOGENI 
SI ELECTRICI;

La 25 octombrie 1961, I* 
sediul exploatării и țin* un 
concura pentru ocuparea a 
două posturi de maiștri ml- 
ftert.

Cererile însoțite de actele 
necesara ea pot depune zil
nic la sediul exploatării mi
niere Unlcanl.

latieprindeiea 
iiMlilîleiîitJlil"

PETROȘANI
ANGAJEAZA

— șef serviciu producție
— șef serviciu tehnic
— șef serviciu plan
— șet serviciu organizării 

muncii
— șef serviciu contabilitate

— economiști principali
— revizori contabili
— tehnicieni și maiștri 

brutari
Condiții de angajare, con. 

form dispozițiilor legale în 
vigoare (H.G.M. nr. 1053 
din I960).

Alte informații, zilnic in
tre orele 8—10 la sediul în
treprinderii sir. Clemenței nr, 
30, telefon 126.

Două „mustăți" albe de abur 
(iftiiri cu putere in ambele părți 
ale locomotivei. Pdmîntul sg cutre
muri, iar mașina se îndreptă în
cet spre triaj, Gbcorțbe, care se 
întorsese din cursă, ii făcea cu 
mină semne de,rămas bun fratelui 
său-

...Ora 14. Un fluierat prelung 
sparse văzduhul. Se auziră lovi
turile metalice ale tampoanelor de 
vagoane. Impiegatul de mișcare 
făcu un semn cu paleta, Marcu 
Constantin deschise regulatorul și 
locomotiva 15O1QQ1 urni din loc 
firul vagoanelor. încă o garnitură 
încărcată cu cărbune lui drumul 
Hunedoarei. Locomotiva este con
dusă de oameni pricepuți,

...Da la biroul Depoului C.F.R- 
Petroșani am aflat că cei doi me
canici, frații Marcu Constantin și 
Qbtorghe împreună cu focbiștii lor 
Andronacbe loan fi Pop Torente 
economisesc lunar in medic 
16—П tone combustibil conven
tional. Nu rare sînt cazurile cînd 
auzi vorbindu-șe_ prin depou : „Cei 
da pe 15Q1QQ1 sînt oameni bar- 
nici si pricepuți".

de la Preparația Lupeni, 
lacobeseu Dumitru de la Între
prinderea d® explorări, Hăncilă 
Sabin din sectorul ПІ al minei 
Lupeni, Bartha Ema de la Vis- 
coza ș. a. au arătat că preocu
parea comitetului de partid pen
tru studierea și generalizarea 
experienței pozitive a înarmat 
organizațiile de partid cu cele 
mal bune metode de muncă S-a 
subliniat însă necesitatea ca u- 
nele organizații de bază, între 
care cele de la O.C.L., uzina e 
lectrică, I.C.M.M.. care desfă 
șoară o activitate sub nivelul 
cerințelor, să fie ajutate mai în
deaproape pentru a-și îmbuna 
tăti munca.

Probleme asupra câtor a 
comitetul oriftnesc trabuc 

si insiste mai mti'l
An de an, orașul Lupeni a fă

cut pași importanți pe calea bu
nei gospodăriri, a înfrumuseță
rii — rod al inițiativei și preo
cupării comitetului de partid, al 
grijii comuniștilor pentru crește
rea nivelului de trai materiei și 

cultural al oamenilor muncii.

W' r , - - "r

Numeroși delegați au subli
niat în gliyîntul lor că așupra 
problemelor gospodărești și ao- 
cial-culturale. asupra îmbunătă
țirii activității sfatului popular, 
noul comitet orășenesc de partid 
trebuie să insiste mai mult. To
varășii Cristea Aron, Enache 
Florea și alți vprbitori au cerut 
noului comitet să se ocupe mal 
mult de ridicarea procesului in- 
sțructiv-educativ în școli, șă des 
fășoare în rîndul cadrelor didac 
tice o muncă politico-ideologică 
mai intensă, în vederea întăririi 
răspunderii lor pentru educarea 
si formarea omului nou în școală.

Trebuie pus un mai mațe ac 
cent pe acei factori care con
tribuie la gospodărirea orașului, 
la asigurarea condițiilor de via
ță pentru 
tierul de 
rămas 
partid nu 
timp, nu

UN NOU FILM ROMlNESC

„APROAPE
Iqcepînd de duminică la cinema

tograful 7 Noiembrie din Petro
șani rulează filmul „Aproape de 
soare", o producție a studioului 
cinematografic „București".

Acțiunea noului film romînesc 
se petrece în freamătul muncii În
suflețite a celor care dau viață 
oțelului, acolo unde, în văpaia 
Cuptoarelor încinse, pot' vedea în 
fiecare ai răsărind soarele, în ce
tatea oțelului — Hunedoara.

Filmul urmărește drumul tînă- 
rului țăran Petre Orșa, care soseș
te în mijlocul colectivului Combi
natului siderurgic „Gh. Gheorghlu- 
Dej" de la Hunedoara Însuflețit 
de dorința de a deveni oțelat- 

înflăcărarea șa tinerească, dar 
și naivitatea și lipsa de experiență 
îl fac să creadă că drumul spre 
cucerirea titlului dc oțelat este 
Ușor de străbătut, că în foarte

DE SOARE41
scurt timp îi va putea întrece 
prtm-topitorii fruntași.

Secvențele filmului urmăresc 
tapele străbătute de Petre Qrșa 
pînă la înțelegerea faptului că suc
cesele obținute de fruntași sînt re
zultatul anilor de studii și expe
riențe.

Atunci, în luptă cu viața, pe care 
începe s-o cunoască, va afla Petre 
Orșa drumul adevărat spre titlul 
de oețlar. Și tot aid va cunoaște 
pentru prima dată -~ dragostea.

Avînd în distribuție artiști bine 
cunoscut publicului nostru, printre 
care Florin Persie, Vasilica Tasta- 
man, Titus Lapteș, Grigore Vâri- 
iiu-Birlic. Vasile Tomazian, Ion 
Manta. Dorin Dron și alții, filmul 
„Aproape de soare" capătă o deo
sebită valoare artistică, satisfăcînd 
pe deplin gusturile spectatorilor de 
cinematograf.

pe

c-

I

oamenii muncii. Șan- 
conșțructii Lupeni 
urmă. Comitetul 
a luat măsuri 
a combătut 

biroului organizației de 
pe șantier, care în loc 
teze pentru învingerea 
lor, s-a situat pe o poziție de 
motivare a lipsurilor. Comitetul 
de partid n-a cerut cu insistentă 
sfatului popular al orașului să 
ia măsuri pentru înlăturarea 
lipsurilor care există în activi
tatea sectoarelor LC.O. și I.L.L- 
In cadrul conferinței s-a arătat 
că realizările pe tărîmul înfru
musețării orașului nu sînt la 
nivelul posibilităților.

in
e 

de 
din 

tendința 
bază de 
să mili- 
greutăți-

Sarcini de mare răspundere
Deosebit de pregnant a teșit 

în evidență hotărîrea comuniști
lor participant! la conferință de 
a lupta cu toate forțele pentru 
îndeplinirea sarcinilor economi
ce pe acest an, pentru asigura
rea realizării planului pe 1962 
în vederea înfăptuirii obiective
lor economice elaborate de cel 
deș-al Ш-lea Congres al P.M.R. 
Tovarășii Nicorici Nicolae, șeful 
minei Lupeni, Pușcariu Emilian, 
directorul filaturii „Vlscoza". 
Ardelean Victor, șeful preparație, 
Dloancă loan, secretarul comite
tului de partid al minei Lupeni 
au vorbit pe larg despre măsu
rile luate pentru ridicarea acti
vității economice a întreprinderi
lor respective, pentru creșterea 
productivității muncii, îmbună
tățirea calității, reducerea conți.

nută a prețului de cost, în 
. derea încheierii cu eucceș a a- 

nuhji 1961 și îndeplinirii înce- 
pînd din prima zi a sarcinilor 
pe anul 1902.

Tovarășul Lazăr David, prim- 
secretar al Comitetului orășe
nesc regional de partid Petro
șani, a arătat că în această di
recție trebuie depuee eforturi și 
mal susținute, pentru ca încă 
din lunile noiembrie și decem
brie să se lucreze la nivelul in
dicilor prevăzuți de planul pe 
anul 1962. Vorbitorul a subli
niat datoria organizațiilor de 
partid de a. trage învățăminte 
din felul cum s-a desfășurat 
munca în acest an. de a lua mă
suri eficiente pentru sprijinirea 
brigăzilor rămase sub plan, pen
tru pregătirea oamenilor spre a 
ștăplnl pe deplin tehnica nouă 
cu care sînt dotate minele și în
treprinderile, pentru creșterea 
randamentelor.

Tovarășul Lațăr David a sub
liniat că principala premisă pen
tru rezolvarea cu succea a sar
cinilor desăvîrșirii construcției 
socialiste o constituie ridicarea 
nivelul activității organizațiilor 
de partid sporirea capacității lor 
de mobilizare a maselor, creș
terea competentei lor în rezolva
rea multiplelor Probleme pe care 
le ridiică viața. învățăminte deo
sebit de prețioase au tras parti- 
cipantii la conferință din cele 
arătate de vorbitor privind im
portantele rezerve de care dis
pun organizațiile de partid, co
mitetul orășenesc perltru îmbu
nătățirea continuă a muncii po
litice de masă. Comitetul oră
șenesc de partid va putea asigu
ra acțiunilor sale un succes de
plin dacă va ști să folosească, 
alături de comuniști, forțele de 
care dispune, și în primul rînd 
ceî peste 2000 de agitatori din 
oraș, utemiștii, comitetele de fe
mei. deputății, activele fără de 
partid. Folosind din plin aceste 

* posibilități comitetul orășenesc 
va reuși să fie în permanentă în 
eentrul vieții orașului, să mobi
lizeze cu succes masele 1a în
făptuirea politicii partidului.

Conferința a alțs noul comi
tet de partid orășenesc Lupșni. 
In prima plenară, tovarășul Ana 
Ferdinand a fost ales în funcțir 
de secretar al comitetului orășe
nesc de perfid LvPeBi-

i.ip.i. mwoi
ve Anunță

: DESCHIDEREA RESTAU. 
; RANTULUI „CINA" din 
i Lupeni pe data de sîmbătă, ; 
; 28 octombrie 1961 orele 20. ; 
І complet renovat.

Orchestra condusă do i 
: maestrul violonist Gogan 
; Ion și cîntărețul Lică Ser- ;
■ căneanu, vor distra publicul i 
: consumator.
■ Restaurantul oferă în per-
; mșnență diferite specialități 
: de artă culinară și grătar. 
: Cu această ocazie se va
' organiza și o frumoasă ex- 
i poziție de artă culinară cu 
! vînzare.
I Lumină fluorescentă șl in-
■ călzire centrală.
! Vizitați сц încredere noul
I restaurant.

CITITORI t
Vizitați expoziția G&rții 

sovietice organizată ia 
„Librăria noastră" din lo
calitate între 16 octom
brie — 7 noiembrie a. c. 
unde găsiți un bogat sor
timent de cărți ale scrii
torilor ruși și sovietici în 
original și traducere, pre
cum și ale scriitorilor noș
tri.

ANGAJĂRI
Combinatul carbonifer 

Valea Jiului 
Petroșani 

ANGAJEAZA un GRĂDI
NAR CALIFICAT pentru 
grădina și sera de flori a 
combinatului.

Cererile se vor depune la 
Combinatul carbonifer Valea 
Jiului Petroșani str. 23 Au
gust nr. 2, biroul serviciului ? 
administrativ gospodăresc 
pînă la data de 25 octom
brie a. c.



STEAGUL ROȘU

lucrările Congresului т L XT

ol XXll-lea al P c. u. s.
MOSCOVA 24 (Agerpres). - 

.fASS transmite :
La Moscova continuă lucrările 

felui de-al XXII-lea Congres al 
P.C.U.S. In dimineața zilei de 24 
Actombrie primul a luat cuvîntul 
VICTORIO CODOVILLA, secre 
jar al C.C. al Partidului Comunist 
lin Argentina.

In aplauzele întregii asistențe ei 
д arătat că popoarele Americii La
tine consideră revoluția din 
ca propria lor revoluție, au 
rat-o și o vor apăra prin 
mijloacele.

KOSTAS KOLIANNIS, 
secretar al C.C. al P.C. din Grecia 
vorbind despre lupta grea pe care 
o duce poporul grec împotriva re
gimului antidemocratic sprijinit de 
imperialiștii americani și englezi, — 
a exprimat mulțumiri Uniunii So
vietice și acelor organizații din lu
mea întreagă care-și manifestă so
lidaritatea cu lupta pentru elibera
rea lui Manoliș Glezos și a celor
lalți luptători pentru libertate.

TIM BUCK, secretar general al 
Partidului Comunist din Canada, a 
relevat în cuvîntul său că datorită 
realizărilor remarcabile ale Uniunii 
Sovietice și politicii sale iubitoare 
de pace, socialismul cucerește ne
contenit noi poziții pe arena mon
dială.

Delegații la Congresul al XXII- 
lea al P.C.U.S. au ascultat apoi 
saluturile transmise de Haled Bag- 
daș, secretarul general al C.C. al 
Partidului Comunist din Siria, Sai- 
fulay Diallo, secretar politic al 
Partidului Democrat din Guineea, 
președintele Adunării Naționale a 
Republicii Guineea.

; SERGHEI PAVLOV, prim-se
cretar al C.C. al U.T.C.L. din 

' U.R.S.S., și-a consacrat cuvîntul 
jjău participării tineretului sovietic 
fa construirea societății comuniste. 
Comsomolul, a spus el, a partici
pat activ la valorificarea pămîntu- 
rilor înțelenite’

Mai mult de 1.200.000 tineri din 
diferite regiuni ale țării au plecat 
pe șantierele udarnice și, cu parti
ciparea lor activă, s-au construit 
înainte de termen 70 furnale, cup
toare Martin și laminoare, 54 în
treprinderi chimice, 20.000 kilo
metri conducte de gaze și căi-fe- 
rate. La chemarea Comsomolului 
peste 2.500.000 tineri au plecat să 
muncească în agricultură.

NURITDIN MUHITDINOV, 
membru al Prezidiului C.C. al 
P.C.U.S.,- secretar al C.C. gl 
P.C.U.S.; a subliniat în cuvîntul 
său că fiecare teză din Programul

Cuba 
apă- 
toatc

prim

P.C.U.S. „este pătrunsă de stilul 
leninist, de principiile leniniste, de 
ideile leniniste".

Secretarul C.C. al P.C.U.S. a 
subliniat că Partidul Comunist al 
Uniunii Sovietice sprijină revolu
țiile de eliberare de pe continen
tele asiatic și african.

Muhitdinov a declarat 
P.C.U.S. consideră alianța cu po
poarele care au scuturat jugul co
lonial drept una din pietrele un
ghiulare ale politicii sale interna
ționale.

Scriitorul MIHAIL ȘOLOHOV, 
delegat din partea organizației din 
Rostov a P.C.U.S. (Federația Ru
să) a declarat că „în aceste zile 
remarcabile ale Congresului, însăși 
viața noastră, viața poporului so
vietic are o rezonanță noriă".

Șolohov a consacrat o parte con
siderabilă a cuvîntării sale proble
melor literaturii, El a relevat cu 
satisfacție că „o pleiadă de scrii
tori tineri și realmente 
devin maeștri maturi".

Au luat apoi cuvîntul 
PELȘE, prim-secretar al 
Partidului Comunist din 
LEONID ILICEV,

că

talentați

ARVID 
C.C. al 
Letonia, 

șeful secției 
propagandă și agitație pentru
publicile unionale a C.C. 
P.C.U.S.

re
al

*

de după-amiază, 
EBENEZER ZE-

auIn ședința 
luat cuvîntul 
FAS QUEI, șeful delegației Parti
dului popular al 
Republica 
Consiliului municipal al orașului 
Accra.

TIDIANI TRAOkE, șeful de
legației Partidului Uniunea Suda- 
neză din Republica Mali, membru 
al Biroului Politic al acestui 
partid, deputat în Adunarea Na
țională, EMIL LOEVLIEN, pre
ședintele Partidului Comunist din 
Norvegia, ERNEST BURNELLE, 
președintele Partidului Comunist 
din Belgia, 'RODNEY ARIS- 
MENDI, prim secretar al Comite
tului Central al P.C. din Uruguay.

Au luat apoi cuvîntul, VASILI 
GRACIOV, președintele colhozu
lui din satul Kalinovka, regiunea 
Kursk (R.S.F.S.R.), NICOLAI 
ȘVERNIK, membru al Prezidiului 
C.C. al P.C.U.S., BORIS PO- 
NOMARIOV,- șeful secției inter
naționale a G.C. al P.C.U.S., AN
DREI KIRILENKO, prim-secretar 
al Comitetului Regional Sverdlovsk 
al P.C.U.S., GRIGORI ABRA
MOV, prim-secretar al Comitetu
lui regional Moscova al P.C.U.S.

Congresul
P.C.U.S. își va continua lucrările 
miercuri.

convenției din
Ghana, președintele

al XXII-lea al

Un comunicat al Ministerului 
Afacerilor Interne al R.D.G.

BERLIN 24 (Agerpres). -- A- 
genția A.D.N. transmite :

Ministerul Afacerilor Interne al 
R.D.G. a dat publicității un co
municat cu privire la faptul că în 
ultimul timp au devenit tot mai 
frecvente cazurile de violare din 
partea reprezentanților forțelor de 
ocupație americane a ordinei sta
bilite de guvernul R.D.G. la punc
tul de control de frontieră Ber
lin-Friedrichstrasse. Aceste violări 
încep să capete un caracter de 
provocare. Forțele^ de pază a fron
tierei din capitala R.D.G., se spu
ne în comunicat, au ordin să per
mită trecerea la purictul de con
trol Friedrichstrasse a cetățenilor 
străini, după verificarea identității. 
Dar persoane îmbrăcate în haine 
civile din Berlinul occidental în
cearcă să nesocotească acest or
din, afirmînd că sînt reprezentanți 
ai trupelor de ocupație sau ai mi
siunii americane din Berlinul oc
cidental fără să-și dovedească a- 
firmațiile prin documente. Ofițeri 
și soldați americani înarmați îi 
sprijină în mod ilegal în încerca-

de a trece necontrolat în
R.D. Germane.

, la 15 octombrie, cinci
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LEOPOLDVILLE 24 (Ager
pres).

Chombe continuă să se mențină 
pe vechea sa poziție de a separa 
Katanga de restul Congoului. A- 
gențiile de presă relatează că Ileo, 
ministrul Informațiilor din guver
nul central congolez, a adus la 
cunoștința reprezentanților presei 
mesajul trimis de Chombe primu
lui ministru Adoula în care cere : 
recunoașterea „independenței" Ka- 
tangăi și stabilirea'între Katanga 
și Congo a unei alianțe „în anu
mite domenii". Guvernul republi
cii, a subliniat Ileo, a respins cu 
hotărîre pretențiile separatiștilor 
katanghezi. „Chombe continuă 
campania de scindare a Katangăi 
și de subordonare a ei unor puteri 
străine" — a spus Ileo care a pre
cizat aceeste puteri ca fiind Anglia, 
Franța, Belgia precum și Federația 
Rhodesiei și Nyassalandului, care 
nu încetează să acorde ajutor mul
tilateral regimului marionetă al lui 
Chombe. Ileo a declarat că „dacă 
secretariatul O.N.U. nu va lua toa
te măsurile de a pune capăt sece
siunii katangheze, guvernul central 
va face apel la Consiliul de Se
curitate".

rea lor I 
capitala

Astfel, 
femei au încercat să treacă cu un 
autoturism prin punctul de con
trol Friedrichstrasse, refuzînd să-și 
prezinte actele de identitate. Cînd 
organele de control ale R.D.G. au 
refuzat să permită trecerea persoa
nelor necunoscute, un soldat ame
rican cu cască și înarmat a trecut 
frontiera de stat a R.D.G. și a 
condus în Berlinul democrat ma
șina în care se aflau femeile.

Un incident și mai grav, se ara
tă în comunicat, s-a produs în sea
ra zilei de 22 octombrie la același 
punct de control. Un autoturism în 
care se aflau un bărbat și o fe
meie îmbrăcați în haine civile a 
fost oprit să treacă în Berlinul de
mocrat, dearece călătorii au refu
zat să-și prezinte actele. Atunci 
două autocamioane ale misiunii 
militare americane, sosite- la punc
tul de control, au escortat auto
turismul în Berlinul democrat.

Totodată un automobil militar 
american a lovit un membru al 
poliției populare rănindu-1, iar îm
potriva altui membru al poliției 
populare a fost folosită forța fi
zică.

Comunicatul citează, de aseme
nea, cazuri cînd militari americani 
înarmați au trecut demonstrativ 
punctul de control Friedrichstrasse 
și apoi s-au înapoiat în Berlinul 
occidental.

Rezultatele alegerilor 
pentru organele locale 

din R. P. Mongolă
ULAN BATOR 24 (Agerpres).
Agenția Monțame relatează că 

la 22 octombrie în Republica 
Populară Mongolă au avut loc ale
gerile pentru organele locale ale 
puterii.

La alegeri au participat 99,99 
la sută din numărul total al ale
gătorilor. In total pentru Huralu- 
rile locale de deputați ai oameni
lor muncii au fost aleși 13.728 de
putați. Toți deputății sînt candi
dați ai blocului membrilor P.P.R.M. 
și al celor fără de partid. Pentru 
candidații acestui bloc au votat 
99,98 la sută din alegători.
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In Comitetul special 
al O N. U.

NEW YORK 24
La 23 octombrie Comitetul spe

cial al O.N.U. pentru Africa de 
sud-vest a adoptat cu șase voting 
pentru și trei abțineri primul pară-’ 
graf al unei rezoluții prin care se 
ridică Republicii sud-afticane man
datul asupra Africii de sud-vest și 
se transferă administrația acestui 
teritoriu în mîinile O.N.U. Rezo
luția cere Adunării Generale să 
ia în discuție căile și mijloacele 
menite să pună capăt mandatului 
acordat Republicii Sud-Africane 
asupra acestei foste colonii ger
mane de către Liga Națiunilor 

după primul război mondial.

(Agerpres)
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Greva profesorilor englezi
LONDRA 24 (Agerpres).
La 23 octombrie, un grup dc 

profesori englezi greviști s-au pre
zentat la parlament pentru a pro
testa împotriva refuzului persis
tent al guvernului de a satisface 
revendicările lor juste cu privire 
la majorarea salariilor. Această 
demonstrație a profesorilor a fost 
fixată pentru ziua de 23 octom
brie, cînd în Camera Comunelor 
au avut loc dezbateri în problema 
politicii guvernamentale de înghe
țare a salariilor muncitorilor și 
funcționarilor.

înainte de a se îndrepta spre 
parlament 1.000 de profesori gre
viști de la școlile din Comitatul 
Londra și Comitatele învecinate 
capitalei s-au adunat în fața se 
diului general al Sindicatului Na
țional al învățătorilor și profeso
rilor. Ei și-au exprimat indignarea 
față de politica trădătoare a con
ducerii sindicatului, care a accep- I

I

WOOOOOOeOOOOOOOOOOOOCOOOCCOOOOțOOOOf ЭООООООСОССгХЮОООООООООООООООО OOOOOOOt^^xxrO^ !fi«eeaOOOOOOOOOOO0Oe<XXXXXXXX)OCOOOOOQOO

in centrul atenției întregii lumi
MOSCOVA 24 (Agerpres). — 

A.P.N. transmitea
Al XXll-lea Congres al Parti

dului Comunist al Uniunii Sovie
tice ce află în centrul atenției în
tregii lumi.

Agenția de presă „Novosti" 
(A.P.N.) primește din diferite țări 
scrisori ale căror autori își expri- 

\ mă gîndurile despre cel de-al 
XXll-lea Congres al P.C.U.S.

M. Weaver, membru al Comi- 
' tetului Executiv al Partidului Co~ 

> munist din Marea Britanie scrie 
printre altele : Ascultînd rapoar- 

■ tele lui N. S. Hrușciov, cuvîntările 
delegaților la cel de-al XXll-lea 
Congres al P.C.U.S., te convingi 
tot mai midt de uriașa însemnă
tate istorică a actualului forum 
al comuniștilor întrunit în aceste 
zile la Moscova.

Noul program al Partidului Co- 
I munist al Uniunii Sovietice des

chide perspective nemaivăzute în 
fața poporului sovietic în dome
niul economiei, culturii, traiului 
de fiecare zi. Propagandiștii bur- 

j ghezi, scrie în continuare Weaver, 
nu pot opune nimic captivantului 
poem despre fericire care este 
pentru noi Programul P.C.U.S.

Ne este cunoscută măsura pu
terii poporului sovietic după cin
cinalele dinainte de război. Am

«м
ем

е» văzut puterea lui în timpul răz~ 
boiului cînd Uniunea Sovietică a 
zdrobit fascismul. După război 
oamenii sovietici nu numai că au 
refăcut economia lor dar au făcut 
ca ea să progreseze intr-un ritm 
uriaș și au realizat aceasta în 
termene atît de scurte la care nici 
nu se poate visa în țările capita
liste.

Veacuri de-a rîndul au visat 
oamenii la secolul de aur al ome
nirii. Acum acest vis a început 
să fie tradus în viață și îl înfăp
tuiesc nu zeii, nici eroii din mi
tologie, ci oamenii simpli — oa
menii muncii din Uniunea Sovie
tică. Cu mîinile lor bătătorite, ei 
făuresc astăzi istoria. Și dacă s~au 
apucat de o treabă știm că ea va 
fi dusă pînă la capăt. Oamenii 
sovietici deschid larg porțile se
colului de aur al omenirii, scrie 
în încheiere M. Weaver.

Eu nu sînt comunist însă prin
tre tovarășii mei de muncă sînt 
comuniști. Ei mi-au dat textul* 
proiectului de Program. Guvernul 
și poliția interzic publicarea aces
tei literaturi și totuși ea se publi
că — își începe scrisoarea A. 
Diaz, muncitor la atelierele de 
cât-ferate din Argentina. Progra
mul comuniștilor sovietici a pro
dus o impresie puternică asupra

Oamenii de cultură și de 
știință progresiști din Grecia, în
tregul nostru popor care luptă de 
secole pentru libertate și dreptate 
va urmări cu deosebită atenție 
înfăptuirea mărețelor planuri pre
văzute în noul Program al 
P.C.U.S. pe care îl va adopta 
Congresul al XXll--lea al Parti
dului. Ne vom bucura de suc
cesele poporului sovietic, ferm 
convinși că orînduirea socială co
munistă va izbăvi pentru totdea
una toți oamenii de nevoi și de
pendență, va aduce fericire și 
pace popoarelor din lumea înt ea- 
gă.

Chiar și în timpurile noastre, 
în anii de după război, omenirea 
a devenit martora unor noi crime

multora din noi. Unele prevederi 
ale planurilor ni se par un vis, 
deși noi sîntem convinși că în 
Uniunea Sovietică toate acestea 
vor fi realizate.

Am 45 de ani și știu din pro
prie experiență atunci cînd afirm 
că în prezent viața pentru mun
citorii noștri a devenit mult mai 
grea decît a fost acum 20 de ani, 
deși nu am avut de loc de sufe
rit de pe urma celui de-al doi
lea război mondial.

Gîndindu-mă la toate acestea 
m-am decis să scriu pentru a fe
licita sincer, din toată inima co
muniștii și toți oamenii sovietici de război ale imperialismului, mar- 
și a le exprima urările mele de 
reușită, în îndeplinirea mărețului 
lor program. Aceasta, va fi foarte 
important și pentru noi argenti
nienii și nu numai pentru noi ci 
totodată pentru toți ceilalți oa
meni ai muncii din America La
tină. Pentru noi este foarte im
portant ca Uniunea Sovietică să 
devină din ce în ce mai puterni
că, ca ea să poată ajuta celelalte 
popoare în dezvoltarea lor ~ 
scrie muncitorul argentinian.

Poetul grec Vărnalis Kostas, 
laureat al premiului internațional 
Lenin „Pentru întărirea păcii în
tre popoare" a trimis următoarea 
scrisoare

toră a monstruoasei tiranii colo
niale și a cruntei și neîncetatei 
ofensive împotriva nivelului de 
trai și a drepturilor oamenilor 
muncii in lumea occidentală. For
țele reacțiunii și ale războiului 
amenință azi din nou popoarele 
cu un incendiu mondial.

Pentru cine oare nu este clar 
că în aceste condiții privirile po
poarelor care gem sub jugul ca
pitalismului se îndreaptă cu dra
goste și speranță , spre Uniunea 
Sovietică — patria tuturor oame
nilor muncii. Tocmai de aceea 
toți oamenii cinstiți de pe glob sa
lută cu atîta bucurie și sinceritate 
Congresul al XXll-lea âl P.C.U.S.
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tat condițiile puse de guvern. Par- 
ticipanții la demonstrație purtau 
pancarte pe care scria : „Vom con
tinua lupta", „Nici uri fel de dis
criminare față de profesori"»

Ca urmare a grevei de la 23 
octombrie a profesorilor, din 1.300 
de școli subordonate Consiliului 
Jon,doțițz și-au desfășurat normal 
cursurile numai 100.
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Guvernul Franței să elibereze 
pe cei 5 conducători algerieni

CAIRO 24 (Agerpres)
Secretarul general al Secretaria

tului permanent al Consiliului de 
solidaritate al țărilor Asiei și Afri
cii, Yussef Es-Sibai, a dat publi
cității la Cairo o declarație a se
cretariatului în care se cere ca gu
vernul Franței să elibereze imediat 
pe cei cinci conducători algerieni — 
Ben Bella, Budiaf, Ohider, A. Ah
med, și R. Bitat, care sînt deți
nuți într-o închisoare din Franța 
de la 22 octombrie 1956. „Secre
tariatul permanent, se spune în 
declarație, cheamă opinia publică 
mondială și în special opinia pu
blică din țările Asiei și Africii să 
ceară punerea în libertate a lui 
Ben Bella și a celorlalți patru 
conducători ai revoluției algerie
ne".
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BEIRUT. Agenția France Pre- 
sse anunță că guvernul libanez, 
condus de Saeb Salam, și-a pre
zentat demisia.

TOKIO. In dimineața zilei de 
24 octombrie, la mina Dziuo a 
societății carbonifere japoneze 
„Tavara Tanko“ din regiunea 
orașului Dziuo (Prefectura Iba- 
raki) s-a produs un accident. Ca 
urmare a unei alunecări de te
ren în abatajele minei au rămas 
îngropați sub pămînt doi mineri.

WASHINGTON. La 23 octom
brie guvernul cuban a remis De
partamentului de Stat, prin in
termediul ambasadorului R. S. 
Cehoslovace la Washington, • 
notă în care cere arestarea ime
diată și judecarea asasinilor ce
tățeanului cuban Ruben Lopez 
Sabaniego, muncitor la baza na
vală americană de la Guantana
mo, al cărui cadavru a fost gă
sit pe teritoriul bazei.
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