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Ședință 
de producție 

model
Recent din inițiativa 

organizației de bazfl 
P.M.R., conducerea în
treprind. rii de explorări 
Lupeni a organizat la 
sectorul Bărbăteni o șe
dință de producție mo
del.

Urmînd indicațiile ar
ticolului „O corespon
dență valoroasă în orga- 
mjfițea consfătuirilor de 
producție" publicat în 
revista „Munca de par
tid” din 3 martie I960, 
pe lingă raportul prezen
tat de șeful sectorului, 
fiecare responsabil de 
brigadă a primit sarcina 
de a informa în mod 
concret consfătuirea asu
pra rezultatelor obținute 
în muncă, asupra lipsu
rilor ce se manifestă la 
locații și a măsurilor 
propuse pentru continua 
îmbunătățire a lucrului 
la sonde.
Consfătuirea la care au 

participat și numeroși 
invitați din alte sectoare 
a constituit pentru son
dori și tehnicieni un va
loros schimb' de expe
riență.

l_a muncă 
voluntară

Zilele trecute comite
tul sindicatului de la 
U.R.U.M.P. a organizat 
o acțiune de muncă vo
luntară pentru încărcarea 
în vagoane a materiale
lor necesare confecționă
rii armăturilor Т.Н. afla
te în depozitul C.G.V.J. 
de la Varnița pentru a 
fi transportate în uzină. 
La această acțiune au 
luat parte peste 300 de 
salariațl.

--------------■■ — ........... ...... ......................

ІЩИІІІІ If ВЕРОНЕ! Maistrul Gherman
Gherman Traian se dezbrăcă 

de hainele de șut, se spălă și se 
așeză la masă. Soția îi aduse 
de-ale mîncării. Parea bine dispus 
După ce servi masa începu o dis
cuție cu soția.

— Iți mai amintești de cînd 
eram slugă la comerciantul Ștark ?

— Dar se poate uita așa ceva ?
— Ce- timpuri. Greu am dus-o... 

Pe atunci — continuă Gherman 
după cîteva momente — mă gîn~ 
deam și eu să am căminul meu 
și o slujbă mai ca lumea. Toate 
încercările să intru la o meserie 
au fost zadarnice. Am ajuns și 
prin București, om de serviciu la 
restaurantul Capșa. Apoi m-am 
îmbolnăvit și am stat acasă un an 
de zile. A venit timpul stagiului 
militflr....

— Dar се-ți veni să-ți amin
tești de trecut ? — întrebă soția 
mirată.

— Numai atunci îți dai seama 
de prezent — spuse zîmbind Tra
ian. Cită diferență !... Mă uit prin 
casa noastră; două rînduri de 
mobilă, aragaz, mașină de spălat, 
haine bune, trai bun... Ce mai, 
sîntem „domnî‘ cum s-ar spune.

Gherman Traian se duse într-o 
altă încăpere, se așeză la masa 
lui de lucru și începu calculele. 
Deveni gînditor. Fruntea i se în
creți. Din cînd în cînd consulta 
un manual tehnic, lua rigla de 
calcul șî nota ceva pe o coală 
de hîrtie ce o avea in față. Deo
dată se opri, își rezemă bărbia 
în palmă și începu să depene fi
rul amintirilor.

...Venise în Valea Jiului cu a- 
proape 10 ani în urmă. Citise în 
ziare despre faptele celor care se 
luptă cu munții de cărbune. De 
atunci visa să ajungă și el miner, 
să muncească in adincuri. Dorința 
și-a văzut-o împlinită. In 1947 
ajunse în brigada condusă de Ко
ре tin Geza, unde muncise ca va
gonetar, ajutor miner, apoi șef de 
schimb. A fost trimis apoi la școala 
de maiștri, iar în 1951 a fost transfe
rat la mina Vulcan în calitate de 
maistru minier. Și-a pus în g'.nd

desfășoară între abatajele frontale ale minei Lupeniîl deține brigada mineru
lui Ghioancă Sabin. ‘

IN CLIȘEU : O parte din brigada sa, in fața graficului sectorului 
III al minei.

să se stabilească în Vulcan, să-și 
vadă căminul la care a visat încă 
de cînd era slugă. Toate visurile 
lui s-au împlinit. Are casă proprie, 
soție, copil.

Iși întrerupse gîndurile cînd a~ 
runcă privirea pe schema pe care 
o avea pe masa de lucru. 11 încercă

FL. ISTRATE
(Continuare în pag. 3-a)

g Remarcabilele succese re purtate anul acesta în muncă de ‘colectivul sectorului I al minei 8
8 Lonea — care în zilele acestea extrage ultimile tone de cărbune în contul planului pe anul g 
g 1961 — sînt urmarea firească a sîrguinței depuse de brigăzile miniere la extragerea cărbunelui g 
8 din abataje. Luna aceasta minerii brigăzii fruntașe conduse de comunistul Berindei Aurel, lucrînd | 
g cu un randament de aproape 4 tone/post, au dat în primele două decade 31 tone cărbune în a-g 
8 fara planului, contribuind astfel la apropierea importantului eveniment cînd sectorul va ra- §
8 porta îndeplinirea planului anual înainte de termen. IN CLIȘEU: Minerii Marenciuc _ loan, й
g Grădinaru Mihai, Dobrotă Dumitru, Csacsor Carol din brigada tov. Berindei Aurel sfătuindu-se |,
8 cu minerul șef de schimb Marenciuc Vasile (dreaptă) înainte de a intra în șut.O ' I<x<cocoooooeoo<x)eoooooooooooocoooooooooooocoooooooeooooeeooo0oo9Ooesc>oooooooC'XOOOOOOOQOoeoooooooooo<»==s=s=s=s=s=asae
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VEȘTI DIN VULCAN

500.000 lei economii
Cei peste 1600 de tineri încadrați în 60 brigăzi 

U.T.M. de muncă patriotică din orașul Vulcan au 
participat in acest an cu însuflețire la acțiuni ob
ștești. Brigăzile de muncă patriotică1 au expediat 
în acest an oțelarilor hunedoreni 360.000 kg. fier 
vechi, au plantat peste 200 arbuști ornamentali 
pentru înfrumusețarea orașului, au împădurit cea. 
4 ha. teren forestier, au participat la transporta
rea unor însemnate cantități de material lemnos 
brigăzilor de mineri, la curățirea de carTak. de

scurgere din subteran, la între
ținerea de galerii, repararea de 
utilaje etc. /

La aceste acțiuni tinerii au e- 
fectuat peste 20.000 ore muncă 
patriotică, realizînd economii în 
valoare de peste 300.000 lei. 
S-au evidențiat brigăzile U.T.M. 
de muncă patriotică din sectoa
rele ІИ, V, VII, VIII ale minei, 
de la T. C. Paroșeni, U.E.V.. 
I C.O., I.L.L. și sipital.

Ședință de lucru la С. C. al P. M. R„ 
privind măsurile de realizare a planului 

de stat pe 1962
In zilele de 20 și 21 noiembrie a.c. a avut loc la С. C. al 

P.M.R. o ședință de lucru, la care au luat parte membrii Birou. 
Iui Politic și alți membri ai С. C. al P.M.R., membrii guvernu
lui, primi-secretari și secretari cu problemele economice ai comite
telor regionale de partid, șefii secțiilor C.C. al P.M.R., adjuncți 
ai miniștrilor, șefii instituțiilor centrale economice, membrii Comi
tetului de Stat al Planificării, președinții sfaturilor populare re
gionale, conducători ai unor organizații de masă, redactori ai pre
sei centrale.

In ședință, în cursul căreia au luat cuvîntul numeroși vor
bitori, au fost examinate problemele principale care trebuie să 
stea în centrul atenției ministerelor, organizațiilor centrale econo
mice, a conducerilor întreprinderilor, a organizațiilor locale de 
partid și de stat în vederea îndeplinirii sarcinilor de plan pe ■- 
nul 1962 și s-au dat indicații cu privire la modul în care trebuie 
organizată analizarea sarcinilor de plan în întreprinderi și stabi
lirea măsurilor tehnico-organizatoricc corespunzătoare.

PnilF-o pregătire Miloasă, Mia la lini, 
uimii Looei îret иаі Mii lăiă griji

Anul acesta conducerea minei 
Lonea, îndrumată de comitetul 
de partid, a acordat atenția cu
venită pregătirilor pentru ano
timpul friguros. A fost întocmit 
un plan concret de măsuri teh
nice și organizatorice cu terme
ne fixe de îndleplinire și respon
sabili cu execuția lucrărilor. Mer
sul lucrărilor preconizate s-a 
verificat decadal, iar acolo unde 
s-a constatat că ritmul de exe
cuție este prea lent, pentru a a- 
sigura încadrarea lor în terme
nele prevăzute, s-au luat de în
dată măsuri de accelerare ,a lor.

Pentru asigurarea unei venti
lații normale în subteran au fost 
revizuite toate instalațiile princi
pale de aeraj de la Lonea I, Va
lea Arsului, Defor și sectorul V 
Jieț, ceea ce a permis ca defi
ciențele dezvăluite să poată fi din 
timp remediate. La fel s-a pro
cedat cu instalațiile de compre- 
soare și conductele principale de 
legătură a acestora cu minele 
Lonea I, Lonea II Și Jieț. La 
mina Lonea II s-a montat un 
compresor nou de 24 m.c./minut 
care alimentează cu aer compri
mat frînele mașinii de extracție 
,a puțului principal precum și 
frînele și împmgătorii pneuma
tici pentru vagonete din circui
tul puțului. In felul acesta aii 
fost înlăturate multe neajunsuri 
pe care le producea pe timpul 
iernii lipsa acestui compresor.

La o verificare amănunțită au 
fost, de asemenea, supuse toate 
liniile electrice, stațiile de trans
formare și distribuire a energiei 

electrice- precum și legăturile 
principale cu mina. Conductelor 
de alimentare cu apă potabilă 
și industrială pentru mină li s-a 
aplicat o izolație trainică de 
protecție împotriva înghețului. 
La puțurile principale de la mi
nele Lonea I, II și Jieț s-au luat 
toate măsurile pentru evitarea!* 
înghețării acestora. Bunăoară/ 
la puțul principal de la Jieț s-al' 
terminat de curînd construcția 
unui cuptor pentru aer cald. In 
timpul gerului aerul cald va fi 
suflat în secțiunea puțului cu 
ajutorul unui ventilator, preîn- 
tîmpinînd astfel înghețarea apei 
pe ghidajele și instalațiile din 
puț. In toate casele puțurilor 
principale au fost completate 
geamurile lipsă, sobele de încăl- 

; zit reparate, canalele din jurul 
clădirii curățate. Nu s-a reușit 
încă să se repare jgheaburile și 
conductele de captat apa în pu
țurile principale. Și această lu
crare va trebui executată neîn.-- 
tîrziat înainte de a se lăsa fri
gul pentru a opri scurgerea a- 
pei în puț și preîntîmpina în
ghețul.

Sectorul de transport de la 
suprafață al minei întîmpină și 
el iarna temeinic pregătit. Tra
seul liniei ferate C.F.I., pe care 
se transportă cărbunele la pre- 
parația Petrila, a fost în între
gime verificat și curățat. Numai 
de pe viaductul pe care urcă li
nia ferată în preparație s-au cu
rățat 22 tone de cărbune. .Tu
turor contactelor de la îmbina
rea șinelor li s-a aplicat sudură 
nouă, iar canalele pentru scurge
rea apei de pe lîngă linii au 
fost curățate. Pe porțiunea tra
seului dintre cantonul Preda și 
mina Jieț s-au efectuat repara
ții capitale la linie. Plugurile 
pentru zăpadă sînt gata pentru 
a intra în acțiune la deszăpezi
rea liniilor. Tot în acest scop 
s-au procurat 150 lopeți de lemn, 
100 bucăți mături de nuiele, 
30.000 kg. sare și 200 kg. mo
torină. L.a uscătoria de nisip 
din gara mică Lonea s-au sto
cat 200 m. c. nisip uscat și cer
nut ce va fi folosit pe b-’~nm- 
tivele de la suprafață pentru pus 
la roți, cînd acestea patinează. 
La cantoane au fost completate 
geamurile lipsă, iar sobele pen
tru încălzit reparate, acest lucru 
făcîndu-se de altfel la toate clă
dirile industriale și administra
tive de la mina Lonea. La de
poul de locomotive din apropie
rea gării mici Lonea se lucrea
ză în prezent la instalația de 
încălzire cu aburi ce se face din 
resurse locale și care va asi
gura muncitorilor din depou 
căldură suficientă peste iarnă.

Măsuri corespunzătoare au 
fost luate și pentru asigurarea 
ritmicității producției din punct 
de vedere al aprovizionărilor lu
crărilor miniere din subteran cu 
materialele principale necesare 
ca lemn de mină, margini, che
restea. traverse etc. AstfeJ, la 
mină Lonea I s-a creat de pe a- 
cum un stoc tampon de mate
rial lemnos pentru o lună și ju-

I. BALAN

(Continuare în pag. 3-a)



( La complexul Petrila4в,5 ш.с. lemn la 1000 tone de cărbune:' 
un indice pe deplin realizabil!

Conferința orășenească de partid 
analîzînd rezultatele muncii mine
rilor din acest an, a stabilit pen
tru noul an 1962 o seamă de 
obiective mobilizatoare. Printre a- 
ceste obiective la un loc de frun
te. se află reducerea consumului de 
lemn de mină la cel mult 40,5 
m.c. la 1000 tone de cărbune față 
de 42,0 m.c. cit a fost în acest an.

Minerii au posibilități largi de 
îndeplinire a acestui obiectiv. In 
cursul anului curent s-au extras 
pînă acum din abatajele frontale 
armate metalic mai bine de 640.000 
tone de cărbune (din care peste 
388.000 tone numai la Lupeni), 
circa 24.000 m. galerie s-au susți
nut în metal și peste 6.200 m. în 
bolțari de beton. Extinderea armă
rii moderne cu înlocuitori ai lem
nului a avut urmări favorabile a* 
supra scăderii cantității de lemn 
folosite la mine. La trei exploatări 
miniere. — Lupeni, Uricani și Vul
can — au fost obținute în ultimele 
două luni consumuri specifice la 
lemnul de mină între 36,60—40,25 
m.c./1000 tone, deci sub limita sta
bilită pentru anul viitor. Po- 

-șibilități de reducere a consumului 
de lemn există și la celelalte ex
ploatări — Lonea, Petrila, Aninoa- 
sa. In lunile septembrie și octom
brie consumul de lemn la aceste 
mine a fost substanțial scăzut față 

■de oel din lunile anterioare.
Stabilind obiectivul de 40,5 

m.c./1000 tone de realizat in 1962, 
Conferința orășenească de partid 
a-avut în vedere faptul că în anul 
viitor vor trebui să se extragă din 
frontale armate metalic cel puțin 
1.100.000 tone de cărbune, iar 70 
la sută din lucrările miniere de 
pregătiri și înaintări vor fi susți
nute cu înlocuitori ai lemnului.

Așa de pildă, la mina Aninoasa, 
unde consumul de lemn mediu pe 
zece luni este cu circa 0,60 m c. 
1000 tone sub sarcina de plan, fo
losirea lemnului poate fi mai eco
nomică, 
rii celui de-al doilea frontal cu 
susținere 
stratul 3, va avea o influență favo
rabilă asupra scăderii consumului 
de lemn pe sector și implicit, pe 
mină. La mina Petrila, de aseme
nea, consumul de lemn va scădea 
odată cu rezolvarea susținerii me-

Urgentarea deschide-

metalică la sectorul I,

№ ИМ ІПВІІЕ: îndeplinirea întocmai 
a planului tehnic asigură succesul

Colectivul minei Lupeni are în acest an o sarcină deosebit de 
importantă. El dă cu circa 150.000 tone mai mult cărbune coc- 
Sificabil decît a extras în 1960 și asigură aproape 30 la sută din 
producția de cărbune a Văii Jiului. Pentru a se ajunge la actua
lul ritm de producție zilnic, care este cu circa 600—650 tone de 
•cărbune extrase pe zi mai mult decît în prima lună a anului, a 
fost nevoie de luarea și aplicarea unui complex de măsuri teh- 
nico-orgănizatorice care să asigure pe de o parte creșterea ritmu
lui de producție, iar pe de altă parte continua îmbunătățire a 
indicilor tehnico-ecdnomici și calitativi ai producției.

Despre ceea ce au realizat pînă 
acum minerii de la Lupeni, ci
frele și mai ales faptele lor sînt 
o dovadă grăitoare. Pentru pri
ma dată în decurs de mulți ani, 
strădaniile depuse pentru respec
tarea și depășirea indicilor de 
plan tehnic și-au spus din plin 
cuvîntul. REALIZĂRILE OBȚI
NUTE PE LINIA PROMOVĂ
RII PROGRESULUI TEHNIC 
STAU IN MARE MĂSURA LA 
BAZA CREȘTERII ACTUALE 
A VOLUMULUI PRODUCȚIEI. 
Aceasta a permis minerilor noș
tri să muncească acum cu o pro
ductivitate medie mai mare decît 
în perioada corespunzătoare (10 
luni) a anului trecut cu circa 
215т—230 kg. cărbune pe post In 
abataje și cu circa 72—80 kg» 
cărbune pe post pe exploatare, 
iar prețul de cost pe 9 luni din 
1961 să fie cu 3,50 lei/tonă mai 
scăzut dectt cel realizat în a- 
ceeași .perioadă din I960.

In privința promovării progre

talice a frontalului de la sectorul 
IV.

încadrarea în indicele stabilit de 
Conferința orășenească de partid 
de 40,5 m.c./1000 tone, cere din 
partea cadrelor de specialiști de 
la exploatări și mai ales de la com
binat eforturi susținute. Aceasta, 
deoarece nici acum după timp în
delungat de studii, nu s-a rezolvat 
și nu s-a extins susținerea meta
lică în suitori (metodă propusă în 
1960 la Lonea) și altele.

Minerii sînt aprovizionați 
cantități suficiente de armături 
talice, în cadrul pregătirilor 
iarnă au fost luate măsuri pentru 
a li se asigura bolțarii și betonitele 
necesare armării galeriilor. Iată 
deci că de pe acum sînt premise ca 
din prima lună a anului 
nerii să poată păși cu 
realizarea obiectivului 
m.c./lemn la o mie tone 
ne, un obiectiv pe deplin realizabil.

cu
me

de

viitor mî- 
succes la 
de 40,5 

de cărbu-

ing. GH. DUMITRESCU

In prima jumătate a acestui an, un colectiv de ingineri și tehni
cieni de la mina Petrila a realizat un sistem de susținere care folo
sește stîlpi cilindrici confecționați din tuburile degradate de la ram
bleu. Reluîndu-se și completîndu-se de către specialiștii de la C.C.V.J. 
inovația a fost îmbunătățită. La U.PAJ.M.P. s-a confecționat de curind 
un lot experimental de stîlpi cilindrici pentru extinderea folosirii lor. 
IN CLIȘEU: Lotul experimental de stîlpi cilindrici gata pentru ex
pedierea la exploatări.

sului tehnic, colectivul nostru 
și-a îndreptat atenția asupra a 
trei laturi principale: creșterea 
volumului de producție, obține
rea unor indici tehnico-econo- 
mici inalți și creșterea produc
tivității muncii.

încă de la începutul anului 
s-a introdus la două din abata
jele frontale de pe stratul 15 în 
blocul 6, sectorul IV B, havarea 
cu mașinile sovietice KMP-3, 
havare ce se execută de pe șa- 
siul unor puternice transportoa
re blindate de producție polone
ză. De curînd o asemenea have- 
ză s-a introdus experimenta,! la 
frontalul din stratul 15 sud. Me
canizarea cea mai complexă o 
considerăm a fi la frontalul de 
pe stratul 18 blocul 6. Aici, în 
afară de mecanismele amintite, 
havarea se face cu o haveză cu 
două bare, iar susținerea cu 
stîlpi hidraulici GS-3 M.

Rezultatul noilor condiții crea
te muncitorilor din frontale se

> Actualitatea pe scurt J
s 
J

■>

t

c

5

• La mina Lonea încărca- j 
rea mecanică în galerii capă- 3 
tă o tot mai mare extindere. ) 
După ce în luna trecută aici 
s-au încărcat cu 140 m. c. < 
steril mai mult decît prevedea , 
planul, în noiembrie minerii ; 
loneni au repurtat noi succe- ) 
se. La (galeria principală de j 
la orizontul 400, cu ajutorul < 
unei mașini EPM-1 s-au în- , 
cărcat peste prevederile de 
plan la zi 115 m. c. steril, iar ; 
în galeria direcțională de la' 
orizontul 615 la Lonea II, pla-, 
nul dte încărcare mecanică a ; 
fost depășit cu 94 m. c. steril. <

• Craferele blindate scurte j 
pentru abataje cameră sînt tot $ 
mai apreciate de mineri. La < 
mina Lonea de pildă ini aba- , 
tajul 403 sectorul IV, cu urt 5 
asemenea crater au fost încăr- < 
cate și transportate 15 tone > 
de cărbune. La Petrila tot cu > 
un crater blindat scurt, în a- < 
batajul 5 Vest au fost încăr- 2 
cate aproape 400 tone de căr- ; 
bune, fără eforturi fizice. > 

I

concretizează în creșterea produc
tivității muncii în abataje cu 
0,6—0,8 tone pe post, ca urmare 
a faptului că circa 60 la sută 
din cărbunele depilat nu mal 
necesită lopătare manuală, el căr 
zînd direct pe transportor, iar 
mutarea transportorului nu se 
mai face prin detașare, ci prin 
împingerea hidraulică a întregii 
garnituri.

Acum, după zece luni și jumă
tate, în urma acțiunii hotărîte 
pentru extinderea susținerii mo
derne s-a obținut un consum 
specific de lemn de mină în ju
rul a 37,62 Ш.С./1000 tone de căr
bune față de 39,00 m.c./1000 
tone dt prevede planul. Față de 
1960, în acest an cu 70 Ia sută 

1 mai multe galerii săpate au fost 
susținute metalic. Au dat, de a- 
semenea, rezultate bune încercă
rile de susținere cu ancore nere
cuperabile in circuitul axului co
lector nr. 1 orizontul 440. Pon
derea cea mai mare în scăderea 
consumului de lemn o are ex
tinderea susținerii metalice în a- 
batajele frontale. Potrivit planu
lui tehnic, in acest an am extras 
deja cu peste 210.000 tone de 
cărbune mai mult decît în 1960 
din frontale susținute în metal. 
O realizare importantă este a- 
ceea că s-a experimentat timp de 
3 luni, cu rezultate bune, susți

STEAGUL ROȘU
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Bogată
activitate de studii și cercetări

Colectivele celor două mari uni
tăți care formează complexul in
dustrial Petrila — mina și prepa- 
rația — și-au dovedit în repetate 
rînduri hărnicia nu numai în pro
ducție dar și pe "tărîmul cercetări
lor, studiilor tehnice, al inovațiilor.

La mină, colectivul și-a îndrep
tat atenția în ultimul timp cu pre
cădere asupra mijloacelor care să-i 
permită reducerea continuă a con
sumului de lemn de mină. De alt
fel, în luna trecută aici consumul 
de lemn realizat a fost cu 2,80 
m.c./lOOO tone de cărbune mai mic 
decît cel planificat. Colectivele de 
studii și cercetări au pus la punct 
în ultima vreme, un sistem de ar
mare care utilizează calupuri de 
lemn în loc de bolțari din beton, 
calupuri ce se pot confecționa din 
deșeuri și asigură o armare cores
punzătoare galeriilor cu presiuni 
excesive. In vederea introducerii a- 
cestui sistem s-au făcut deja unele 
lucrări pregătitoare. Astfel s-a con
fecționat o mașină de fasonat ca
lupuri, s-au confecționat șabloane
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Aparat pentru dozarea grizu ului 
în minele de cărbuni

Revista „Electronique industria
le" publică în nr. 36 din 1960 
principiile și schema de funcțio
nare a unui aparat pentru dozarea 
gazului grizu în minele de căr
buni. Acest grizumetru portativ și 
ușor de manipulat este construit 
pe principiul punții Wheastone și 
dozează cantitatea de gaz metan 
conținut în aerul de mină.

Descrierea detaliilor de funcțio
nare a aparatului începe cu intro - 
ducerea într-un spațiu închis din 
aparat cu ajutorul unei mici 
pompe de mină a unei canti
tăți determinate de aer de mină. 
Un filtru de construcție specială 
purifică gazul metan de pra
ful de cărbune și alte impurități, 
care nu trebuie să-1 însoțească în 
aparat. Aerul de mină odată a- 
juns în spațiul închis este împie
dicat de a mai ieși în afară de un 

nerea in metal la un frontal din 
stratul 13, blocul II, sectorul I 
B, creîndu-se astfel premisele ca 
în viitor stratul 13 să se poată 
susține metalic, teoria că la a- 
cest strat dirijarea presiunii со- 
perișului este imposibilă fiind 
infirmată' de fapte.

La cea mai mare parte din a- 
bataje și înaintări în cărbune 
perforarea se face acum cu per
foratoare rotative pneumatice 
WP-8 lucru ce a făcut ca vite
za de perforare medie să crească 
de 3—4 ori cu un consum redus 
de aer.

Pentru mărirea capacității de 
transport, haldare, aprovizionare 
la nivelul sarcinilor de produc 
ție din 1962, la mina noastră 
sînt în curs lucrări de montare 
a celei de a 3-a linie de descăr
care la culbutor, s-a dat în ex
ploatare funicularul 4—5, sta
țiile de compresoare au fost 
mărite, debitul fiind acum sufi
cient locurilor de muncă.

înzestrarea tehnică a minei 
este bogată în momentul de fa
ță. Rezultatele obținute de mi
nerii noștri ne dau încrederea în 
succese mai mari. Cea mai bună 
dovadă este aceea că de la Lu
peni s-au trimis corsarilor hu- 
nedoreni pînă acum mai bine de 
13.500 tone de cărbune cocsifî- 
cabil peste plan, de calitate mal 
bună decît prevăd normele.

GH. ILIESCU 
inginer șef mina Lupeni 

pentru sprijinirea armăturilor pînă 
la închiderea completă a inelelor. 
In funcție de condițiile de exploa- 
tare, în curînd armarea cu calupuri 
de lemn va fi experimentată în - 
tr-una din galeriile minei.

O activitate rodnică au desfășu
rat și cei de la preparație, mai ales 
în domeniul inovațiilor. Aici s-a 
realizat un sistem pentru uniformi
zarea alimentării flotației (inovația 
lui Trif Petru) și s-au experimen
tat cu rezultate bune arcuri evo
luate pentru sitele Zimmer și un 
indicator de nivel al apei din con 
(inovator electricianul Stoica., Pa
vel). De asemenea, au fost stabi
lite locurile unde vor fi experimen
tate conductele din material plas
tic. In urma studiilor întreprinse 
la preparație s-a pregătit o insta
lație care urmează să stabilească 
rezultatele obținute în limpezirea 
apelor reziduale, 
floculant de tip 

folosindu-se un 
nou.

I. BREBEN
corespondent

dispozitiv de siguranță, la fel pro
pagarea flăcărilor. Un filament 
din platină activat, pentru ca 
arderea .să se facă catalic, consti
tuie un braț al punții și este în
călzit de o baterie. Pentru a 
se compensa rezistența interioară 
a bateriei, care crește cu timpulj 
se montează în serie cu bateria un 
reostat. Filamentul aprinde ga
zul metan introdus, iar arderea 
crește în intensitate după propor
ția de gaz. In aceeași proporție 
se încălzește și filamentul, mărin- 
du-se rezistența electrică. Echili
brarea punții este realizată fără 
ardere de gaz metan, prin rezis
tențe și becul de compensație. A- 
ceasta face ca indicatorul aparatului 
legat în serie cu rezistența să stea 
nemișcat. Insă în momentul cînd 
valoarea rezistenței filamentului 
se modifică, puntea se dezechili
brează și indicatorul gradat di-
rect în procente de gaz metan se 
deplasează indicînd conținutul de 
gaz în aerul de mină.
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Beexamiaare din IL I. S.
La indicația comitetului orășe

nesc de partid Petroșani, în perioa
de septembrie-noiembrie a.c. s-a 
desfășurat la toate exploatările mi
niere, preparații, uzine și alte u- 
nități pendinte de C.C.V.J. reexa
minarea din N.T.S. a personalului 
tehnic și muncitoresc. Această im
portantă acțiune organizată cu con
cursul organelor de protecție a 
muncii și-a atins scopul urmărit, 
acela de a se reîmprospăta cunoș
tințele din domeniul protecției 
muncii și tehnicii securității ale 
muncitorilor, tehnicienilor și ingi
nerilor.

In prima parte a perioadei de 
reexaminare, s-a prezentat în fața 
comisiilor personalul tehnico -ingi
neresc. Au fost reexaminați 115 in
gineri precum și alte cadre tehnice 
cu munci de răspundere din unită
țile C.C.V.J. Cele mai bune cali
ficative la reexaminarea inginerilor 
și tehnicienilor le-a obținut prepa- 
rația Petrila — 5 calificative de 
foarte bine și 1 de bine. Intre cei 
care au dat răspunsuri foarte bune 
se numără tov. inginer șef Mitică 
Gh., ing. Kelemen Tiberiu, ing. 
Ioniță loan și tehnicienii Filimon 
Icsif și Popa Nicolae.
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Informații din activitatea 
organizațiilor de partid
Cresc rîndurile 

organizațiilor de baaă
Comitetul de partid de la mina

Petrila se ocupă cu răspundere de 
primirea în rîndurile membrilor și 
candidaților de partid a celor mai 
buni dintre cei mai buni oameni 
ai muncii. De la începutul acestui 

, an și pînă în prezent, organizațiile 
de bază din sectoarele minei au 
primit peste 130 de membri de 
partid din rîndurile candidaților, 
precum și mai bine de 100 de 
candidați de partid. De remarcat 
este faptul că din numărul total 
al celor primiți, aproximativ 95 
la sută sînt muncitori care lucrea
ză nemijlocit în procesul de pro
ducție.

Cele 
munca 
obținut
sectoarele II, III, IV, VI, VII și 
IX, care lună de lună au pus în 

’ discuția adunărilor generale între
3—5 cereri de primire în rîndurile 
membrilor și candidaților de 
p^id.

Sarcini concrete fiecărui 
membru și candidat 

de partid
Organizația de bază de 

parația Petrila, acordă o 
deosebită repartizării de 
concrete fiecărui membru 
didat de partid. Pentru buna des-

mai frumoase realizări în 
de primire în partid le-au 
organizațiile de bază din

fășurare a învățămîntului de partid, 
biroul organizației de bază s-a' în
grijit ca de fiecare cerc și curs 
să răspundă cite unul sau doi 
membri de partid- Astfel, de ac
tivitatea cercului de economie con
cretă, de mobilizarea cursanților 
la învățămînt răspund comuniștii 
Cziraki Ștefan și Balașko Gheor- 
ghe, tovarășii fancu Aurel și Rusan 
lacob răspund de cercul de stu
diere a Istoriei P.M.R. anul II.

Biroul organizației de bază a în
sărcinat, de asemenea, pe tov. Ru- 
su Carol și Matei Petru să ur
mărească îndeaproape activitatea 
cercului de studiere a Statutului 
P.M.R. Sarcini asemănătoare au 
primit și membrii de partid Bubu- 
lea loan, Gîlcă loan, Negreanu 
Mihai, Cupșan Alexandru și alți 
tovarăși din organizația de partid.

I

MAISTRUL
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(Urmare din pagina I-a)

la pre- 
atenție 
saruni 

și can-
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1 decembrie, ceea 
aprovizionarea a- 
mină și prin mii-

stau lucrurile cu

mătate. iar la mina III pentru 
trei luni, cu crearea acestui stoc 
continuîndu-se pînă ce se va a- 
sigura cantitatea de material 
lemnos care să acopere necesa
rul pe timp de 4 luni la fiecare 
gfură de mină. In prezent sînt în 
curs de execuție lucrările de ame
najare a drumului de acces în 
incinta minei Jieț și la depozi
tul de exploziv, lucrări care în 
urma ajutorului dat de C.C.V.J. 
(o mașină basculantă) au fost 
accelerate urmînd să fie termi
nate pînă la 
ce va înlesni 
cestei guri de 
loace rutiere.

Nu tot așa
asigurarea stocurilor de material 
pentru lucrările de betonare din 
subteran. Era prevăzut să se 
creeze stocuri tampon de ciment, 
balast, nisip și boltari la cele 
trei guri de mină, pentru a aco
peri necesarul pentru minimum 
4 luni, dar această măsură nu 
a putut fi dusă încă la îndepli
nire din vina Direcției comer
ciale din combinat care nu a 
pus la dispoziție cantitățile ne
cesare de materiale. Mina Lonea 
are în stoc doar cca. 500 m. c. 
balast și cel mult 3000 kg. ci
ment. Aceste materiale, și în 
special cimentul și bolțarii, de 
pe acum sînt furnizate cu ..j 
rîita" neajungînd aproape nici 
pentru acoperirea cerințelor 
nice la lucrările miniere din 
teran. Ce va fi atunci la iarnă ? 
Tovarășii din Direcția comercială 
a C.C.V.J. au datoria să asigu
re cantitățile de materiale nece
sare exploatărilor miniere pen
tru ca acestea să-și poată efec
tua integral programul pregăti
rilor de iarnă și aceasta de ur
gentă pînă ce iarna cu geruri și 
înzăpeziri nu va împiedica trans
porturile.

De asemenea, s-a intensificat 
distribuirea cărbunelui pentru 
salariați. .Acum 5—7 vagoane de 
cărbune intră zilnic în 
prevăzut ca cel tîrziu 
1 ianuarie 1962 să fie 
toate restantele — 670 
de cărbune pentru 
Multe realizări s-ar 
înșira și din: domeniul pregăti
rilor centru preîntîmninarea in
cendiilor și asigurarea pazei a- 
vutului obștesc. Toate la un loc 
fac ca minerii de Ia Lonea să 
treacă pragul iernii fără griji.

„țî-

zil- 
sub-

siloz. E 
pînă la 
lichidate 
tone — 

angajați, 
mai putea

Mineri fruniagi 
primiți în partid

Nu de mult într-una din adună
rile generale ale organizației de 
bază din sectorul V sud al minei 
Lupeni s>a analizat activitatea de 
primire în partid desfășurată de 
membrii biroului, de comuniștii din 
organizația de baaă.

In adunarea generală s-au repar
tizat sarcini concrete celor mai 
pregătiți membri de partid, care 
să se ocupe de educarea activului 
fără de partid și a tinerilor din 
organizația U.T.M., care solicită 
primirea în rîndurile candidaților 
de partid. In această privință tov. 
Sălceanu Petru, Chibulcuteanu Mi
hai și alți comuniști au organizat 
convorbiri cu tinerii din brigăzile 
pe care Ie conduc, le-au făcut cu-

• noscut cerințele statutare, le-au vor
bit despre trecutul de luptă al 
partidului, le-au repartizat sarcini 
concrete.

In acest an, numărul membrilor 
organizației de partid a crescut cu 
20 de tovarăși. Printre cei primiți 
în rîndurile membrilor și candida
ților de partid sînt: tov. Băltaru 
Vasile, Dumitrașcu Sofronea, Chi- 
riac Ilie, Ivan Iosif, Grosu An
ton, Guță Nicolae, Gherman Ioan 
și alți muncitori înaintați, fruntași 
în producție, care lună de lună își 
îndeplinesc cu cinste sarcinile de 
producție, sînt în fruntea luptei 
pentru economii.

I
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д. MICA
corespondent

un sentiment de mindrie. El Gher
man Traian, fostul servitor, luarea 
Ză acum la un proiect, la o ino
vație. „Sistem de mecanizare com
pletă a lucrărilor de săpare fi be
tonare a galeriilor". Citind acest 
titlu de pe schemă in minte îi a- 
părură galeriile de mină, oamenii 
care lucrează la pregătiri.

Parcă-i vedea înaintea ochilor 
cum pregătesc lucrul pentru beto
nate, cum ridică cofraje, toarnă 
sau ridică inele de bolțart. Apoi 
în minte îi apăru sistemul de 
săpare și betonate conceput de el. 
Ifi imagina cum minerul, apăsînd 
doar pe buton, va face ca lucrul 
să meargă. In gînd își spuse. „Ce 
frumos o să meargă lucrul, cit se 
va ușura munca minerilor"... Con
tinuă să muncească, desene, calcu
le.

Se auzi o voce.
— Traiane, nu crezi că pentru 

astăzi îi cam mult ? Mai odihneș- 
te-te sau mai bine să mergem la 
un film. Nu-ți strică — i se adre
să soția.

— Imediat. Mai am de terminai 
o secțiune...

Acesta este doar un aspect din 
munca maistrului minier Gherman 
Traian de la mina Vulcan. Munca 
asiduă Ta situat pe Gherman prin
tre inovatorii fruntași ai exploa
tării miniere din Vulcan. Autor a 
mai multor inovații în domeniul 
mineritului printre care „Sistem de 
armare provizorie a galeriilor sim
ple săpate direct la profilul de 
betonare", „Dispozitiv de suflat 
lămpile cu aer comprimat", „Dis
pozitiv pentru perforai umed cu 
injecție laterala' etc. au adus im
portante economii exploatării și au 
ușurat mult munca minerilor.

...Fostul servitor, om de serviciu, 
iînărul din partea Maramureșului 
care a ducrat pe la diferiți bogă
tani, azi este maistru minier, ino
vator fruntaș, om care face cinste 
mineritor din Vulcan.
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Seară literară la Petrila
In ziua de 16 noiembrie a.c. co

mitetul U.T.M. al orașului Petrila 
a organizat în cadrul clubului mi
nier din localitate o frumoasă sea
ră literară pe marginea romanului 
„Ieșirea din apocalips" 'de A. I. 
Chilia. Au participat peste 100 de 
tineri și tinere. Bine pregătită, sea
ra literară s-a bucurat de un suc
ces deosebit.

E. STRICHBERGER 
corespondent
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Pasiune și conștiinciozitate caracterizează
muncitorul Costings Andrei, difu zorul voluntar al presei de 
mina Cimpa 1.

Inmînînd ziarele minerilor și muncitorilor el îi îndeamnă în
totdeauna să citească noutățile din țară, din întreaga lume.

Pasiunea cu care își îndeplinește sarcina primită din partea 
organizației de partid, a făcut ca tov. Costinaș Andrei să se nu, 
mere printre difuzorii voluntari fruntași de la mina Lonea și să > 
cîștige aprecierea minerilor.

IN CLIȘEU: Tov. Costinaș difuzînd ziarele minerilor îna
inte de a coborî în adîncuri.

I
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Colectivul de muncitori, tehni

cieni și ingineri de la exploatarea 
noastră desfășoară în aceste zile o 
însuflețită întrecere în scopul creș
terii producției și productivității 
muncii, pentru încadrarea în in
dicii economici planificați. Aceas
tă întrecere se desfășoară sub lo
zinca „Să muncim de pe acum la 
nivelul sarcinilor anului viitor", 
sarcini mult sporite.

Pentru ca utilajele să func
ționeze în cele mai bune condițiuni 
muncitorii, tehnicienii și inginerii 
de la sectorul VIII electromeca
nic, sub conducerea organizației 
de partid, desfășoară o susținută 
muncă. întregul colectiv a fost an
trenat în întrecerea socialistă. Rod 
al întrecerii socialiste se pot arăta 
că în acest an în cadrul sectoru
lui s-au .făcut reparații curente la 
90 buc. transportoare cu raclete, 
iar la un număr de 20 buc. repa
rații capitale. S-au reparat de ase
menea 28 buc. trolii de mină, 10 
buc. pompe pneumatice, 8 buc. 
pompe standard de 3000 1/minut, 
4 colivii pentru puțurile oarbe și 
una pentru trânsportat lemn la pu
țul nr. 1 Piscu, 4 buc- reîncărcă-

Toată atenția ridicării calificării tinerilor mineri
mina Lupeni 

conferința or- 
de la această 

avut loc re- 
bogat în rea

Tinerii de la 
s-au prezentat la 
ganizatiei U.T.M. 
exploatare, care a 
cent, cu un bilanț 
lizări.

Alături de vîrstnici, tinerii mi
neri lupeneni și-au adus din plin 
contribuția la sporirea produc- 
tieii, la creșterea productivității 
muncii, îmbunătățirea calității 
cărbunelui și la realizarea de e- 
conomii. La depășirea cu 13.380 
tone cărbune a planului de pro
ducție pe acest an de către mi
nerii lupeneni o contribuție pre
țioasă au adus-o tinerii. Orga
nizațiile U.T.M. s-au preocupat 
mai mult de mobilizarea tineri
lor la îndeplinirea sarcinilor de 
plan. Prin preocuparea lor, pes
te 2500 tineri, cu 260 mai mulți 
ca în anul trecut, au fost an
trenați în întrecerea socialistă. 
Cu mai multă competentă au 
fost îndrumate de către comite
tul U.T.M, și brigăzile de ti
neret — numărul cărora a cres
cut la 80.

Brigăzile de tineret au desfă
șurat o întrecere vie pentru ob
ținerea titlului de brigadă frun
tașă pe exploatare. Merită evi
dențiate mai ales brigăzile con
duse de tov. Diana Chitu, Ghi- 
oancă Sabin care dețin titlul de 
brigăzi de tineret fruntașe. Re
zultate bune în întrecere au în
registrat și brigăzile conduse de 
tov. Ocneanu Constantin, Velek 
Ioan, Nagy Andrei și multe al
tele.

Conferința s-a ocupat cu a-

tentie de neajunsurile ce mai e- 
xistă în activitatea organizații
lor U.T.M. .......................
tinerilor la 
de plan.

Conferința 
felul cum s-au ocupat organiza
țiile U.T.M. de îndeplinirea sar-

privind mobilizarea 
realizarea sarcinilor

a analizat îndeosebi

CONFERINȚA U. T. M.
DE LA MINA LUPENI

cinilor cu privire la calificarea 
și ridicarea calificării tineretu
lui. Din darea de seamă a co
mitetului U.T.M. a reieșit că în 
acest an au fost constituite 10 
cursuri de ridicare a calificării 
în care au fost cuprinși 329 ti
neri. In aceste cursuri au fost 
făcute expuneri pe diferite teme, 
între care funcționarea utilaje
lor miniere. Expunerile au fost 
făcute de ingineri și tehnicieni 
tineri ca Giuglea Paula, Ujupan 
Ioan, Szabo Dominic și alții.

* Au fost citate mai multe e- 
xemple de tineri, ca de pildă Ri-. 
pan Constantin, Armătoiu loan, 
care frecventînd cursurile de ri
dicare a calificării au ajuns frun
tași în producție. Rezultatele ob
ținute în munca de ridicare a ca
lificării profesionale a tinerilor 
nu sînt încă la nivelul necesi
tăților. Angajamentul comitetu
lui U.T.M. de a crea în acest 
an un număr de 32 cursuri de 
ridicare a calificării în care să

fie cuprinși 500 tineri, n-a fost 
realizat. La exploatarea minieră 
Lupeni lucrează încă 563 tineri 
necalificati. Această situație se 
explică prin aceea că comitetul 
U.T.M. a manifestat o slabă 
preocupare fată de îndrumarea 
tinerilor necalificati spre cursu
rile de calificare. Neajunsuri e- 
xistă și în privința cunoașterii 
de către tineri a normelor de 
tehnica securității și mai ales a 
problemelor legate de introduce
rea tehnicii noi și a metodelor 
avansate de muncă.

Pentru ca tinerii minei Lu
peni, care formează mai bine de 
jumătate din efectivul exploată
rii, să-și aducă din plin contri
buția la îndeplinirea cu succes 
a sarcinilor mari ce stau în vii
tor în fata exploatării este ne
cesar ca organizațiile U.T.M. 
în frunte cu comitetul U.T.M.. 
să aibă în centrul preocupării 
lor ridicarea calificării profesio
nale a tinerilor, să asigure ca 
în fiecare sector să fie create 
cursuri de ridicare a calificării, 
în care să fie cuprinși toți ti
nerii mineri cu o calificare sla
bă. iar tinerii ingineri și tehni
cieni să fie antrenați mai mult 
ia tinerea de conferințe tehnice, 
legate de extracția cărbunelui.

Muncind în acest fel. comite
tul U.T.M. nou ales și organi
zațiile U.T.M. din sectoare își 
vor aduce efectiv contribuția la 
mobilizarea și mai activă a ti
nerilor la realizarea sarcinilor 
economice.

I. GHIȚAN

♦№f al 
llaiihil h Мй
to are cu bandă, 30 buc. rame și 
cupe, 15 buc. piloane, 3 buc. stații 
intermediare de la funicular pre
cum și alte utilaje.

Ip mare parte la reparații s-au 
folosit materiale rezultate din ca
sări de vagonete și alte utilaje : 
cablu uzat de funicular pentru re» 
condiționarea bandajelor uzate la 
trenurile de roți de la locomotive ; 
lucru ce a dus la realizarea 
pe sector a unei economii în sumă 
de 218.000 lei.

In scopul măririi randamente
lor la utilajele pneumatice am asi
gurat o presiune ridicată la aerul 
comprimat de 4 kg/cm2 în blocul 
I și III.

in fruntea acțiunii de întreținere 
și reparații de calitate și cu chel
tuieli minime s-au situat comuniș
tii : Ionescu Ioan, Iovan Liviu, 
Vulc Aurel. Blag Teofil, Cosma 
Francisc, Krakowski Andrei, Mar
kus Gheza, Băbuț Vasile, maiștrii 
Suhan Francisc, Pop Andrei și Ka- 
racsonyi Iosif,

In activitatea noastră de zi cu 
zi un aport deosebit au adus ino
vatorii din sector care prin solu
țiile date au contribuit la micșora
rea efortului fizic al muncitorilor; 
la scurtarea duratei de staționate 
a utilajelor în reparație și la rea
lizarea de însemnate economii. 
Astfel, în cadrul sectorului VIII 
sînt trecute în registrul de inovații 
de la începutul anului 24 nume 
de muncitori și tehnicieni ale că
ror inovații se aplică cu rezultate 
bune în producție. Rod al muncii 
inovatorilor este și mica turnătorie 
de bronz care în 6 
conomii exploatării 
peste 16.000 lei.

In momentul de față pe Iîngâ. 
sarcinile curente de reparații no 
preocupă pregătirea utilajelor pen
tru a face față producției sporite 
a minei din anul viitor. In acest 
sens sub îndrumarea organizației 
de partid din sector am întocmit 
un plan de măsuri cu termene și 
responsabilități care în bună parte 
a și fost realizat. Astfel, s-a recon
diționat complet lanțul elevator de 
la orizontul VII cu o lungime de 
44 metri fără scoaterea Iui din 
funcțiune ; s-a revizuit și reparat 
în cea mai mare parte parcul de 
vagonete și cărucioare ; s-a confec
ționat un culbutor dublu semiauto
mat.

S-au pregătit pentru schimbare 
împingătoarele electro-pneumatice 
de la puțul principal orizontul VII 
precum și repararea lanțului ele
vator din circuitul puțului princi
pal.

Perioada care a mai rămas pînă 
la sfîrșitul acestui an o vom folos» 
din plin pentru pregătirea tuturor 
utilajelor necesare extragerii pro
ducției sporite de cărbune din anul 
viitor.

g. RADU NICOLAE 
șeful sectorului electromecanic 

mina Aninoasa

luni a adus e- 
Aninoasa de



li IhM io iDinvedeiea dinii? N. S. Hraniov 
shlIrtD Кгікопеп

STEAGUL ROȘU

HELSINKI 21 (Agerpres) - 
1'ASS transmite:
. La Helsinki a fost dat publi

cității următorul comunicat ofi
cial în care se spune printre al
tele :

După cum s-a anunțat dumi
nică, N. S. Hrușciov, președintele 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., a făcut cunoscut că 
este dispus să-l primească pe 
președintele Republicii Finlanda, 
Urho Kekkonen, în ziua de 24 
noiembrie la Novosibirsk pentru 
a discuta situația care s-a creat 
în urma notei adresate de Uniu-

---------------- ©----------------

Pentru rezolvarea pe cale pașnică 
a problemelor litigioase

ROMA 21 (Agerpres) — 
TASS transmite:

„Jos militariștii! Cerem de
zarmarea generală și totală", a 
declarat Riccî, președintele aso
ciației naționale a mutilafilor și 
invalizilor de război din Italia, 
la Congresul National al aces
tei organizații care s-a deschis 
la Trieste.

Invalizii de război italieni, a 
spus Ricci, apelează la simțul

-=©=-

In Vietnamul de sud

UN REGIM ȘUBRED
TOKIO 21 (Agerpres)
„Un regim șubred" — astfel 

caracterizează într-un articol re
dacțional ziarul japonez . ,,Yo- 
miuri" regimul dictatorial al lui 
Ngo Dinh Diem.

Ziarul arată că, deși începînd 
din anul 1954, S.U.A. au acor
dat autorităților sud-vietnameze, 
două miliarde dolari, situația mi
litară și economică a lui Ngo 
Dinh Diem se înrăutățește pe zi 
ce trece. „In Vietnamul de sud, 
scrie ziarul, corupția și mita au 
luat proporții nemaiîntâlnite... 
Poporul este apăsat de povara 
grea ,a cheltuielilor militare care 
înghit 85 la sută din bugetul de 
stat..."

Imperialiștii întreprind noi provocări în Congo
LEOPOLDVILLE 21 (Ager

pres).
Corespondentul Agenției TASS 

G. Fedeașcin transmite :
Evenimentele care s-au petrecut 

în ultimele zile în Republica Con
go provoacă în țară o îngrijorare 
tot mai mare. Cauzele sînt dintre 
cele mai diverse, dar se poate spu
ne cu convingere că nervozitatea 
crescîndă este legată în primul rînd 
de problema katangheză.

In timp ce adevărații patrioți ai 
acestei republici luptă cu perseve
rență pentru realipirea Katangei 
Ia Congo, forțele reacționare fac 
totul pentru a împiedica unificarea 
țării.

‘ Năzuința majorității populației 
congoleze de a izgoni din Katanga 
bandele nelegiuite ale lui Chombe 
și pe mercenarii săi străini care 
sînt sprijiniți astăzi de imperialiștii 
din Anglia, Franța, Belgia și alte 
țări din Occident, este atît de pu
ternică încît reacțiunea congoleză 
nu se încumetă să se ridice fățiș 
împotriva voinței poporului, parla
mentului și guvernului care îșî a- 
firmă • ‘ hotărirea de a recurge la 
roate mijloacele pentru a restabili 
puterea guvernului central asupra 
acestei provincii atît de bogate. De 
aceea ea acționează fără știrea po

nea Sovietică Finlandei la 30 
octombrie 1961.

In călătoria sa, președintele 
Republicii va fi însoțit de Ahti 
Karialainen, ministrul Afacerilor 
Externe, E. A. Vuori, ambasado
rul Finlandei la Moscova, Yakko 
Hallama, șeful ad-interim al can
celariei Ministerului Afacerilor 
Externe, Kurt Westerholm, șeful 
cancelariei prezidențiale, colo
nelul K. Leinonen, adjutantul 
principal al președintelui și de 
consulul K. Loikkanen, în cali
tate de translator.

de răspundere al tuturor oame. 
nilor politici de care diepinde 
în prezent soarta popoarelor. Le 
cerem să soluționeze problemele 
litigioase și să reglementeze prin 
mijloace pașnice divergențele e- 
xistente, renunțînd la politica de 
pe poziții de forță.

ȚEL1NOGRAD. In drum spre 
Țelino grad, N. S. Hrușciov a vi
zitat duminică după amiază Insti
tutul unional de cercetări științifice 
de economie agricolă situat în a~ 
propiere de gara Sortandî.

N. S. Hrușciov a examinat ma
șinile agricole și a stat de vorbă 
cu colaboratori științifici ai institu
tului. El s-a interesat de experi
mentele în cultivarea sfeclei de za
hăr.

MOSCOVA. A încetat din viață 
în vîrstă de 65 de ani, după o 
boală îndelungată, renumitul ope
rator cinematografic sovietic, E- 
duard Tisse.

MOSCOVA. Combinatul pentru 
construcția de locuințe de la Vos- 
treakovo, în apropiere de Mosco
va, care a fost reconstruit, va pro
duce la fiecare 40 de minute un 
apartament de două camere.

BONN. După cum rezultă din 
relatările agenției D.P.A., elemente 
fasciste vest-germane au profanat 
monumentul victimelor fostului la- 

porului. După cum au demons
trat-o evenimentele din ultimele 
zile, se pare că elementele reac
ționare împiedică în mare măsură 
acțiunile guvernului central. Numai 
astfel se explică în cercurile politice 
poziția adoptată în problema eli
berării Katangei.

In urmă cu două săptămâni, gu
vernul și comandamentul armatei 
naționale congoleze au ordonat 
prin generalul Mobutu, trupelor a- 
flate în regiunea Luluabourg, care 
întreprinseseră acțiuni militare îm
potriva lui Chombe, să le înceteze. 
Trebuie subliniat că despre aceste 
operațiuni Chombe a aflat dinainte, 
din nu se știe ce surse, și soldații 
armatei naționale au suferit o în
frîngere. In urma acestui fapt, gru
puri de soldați indignați care au 
descoperit cîteva radioemițătoare, 
au operat arestări în rîndurile 
populației europene a orașului.

Comandamentul și guvernul au 
transportat în grabă din orașul Lu
luabourg 186 de soldați care vor 
compare în fața justiției fiind a~ 
cuzați de nesupunere". Recent, 
sub controlul personal al primului 
ministru, guvernul a evacuat aero
dromul din Luluabourg puhîndul 
la dispoziția O.N.U. pentru înles
nirea transportării întăririlor" în

Intrevedere 
între Gromîko și Lange

MOSCOVA 21 (Agerpres)
La 20 noiembrie. Halvard 

Lange, ministrul Afacerilor Ex
terne al Norvegiei, a făcut o vi
zită lui Andrei Gromîko, minis
trul Afacerilor Externe al 
U.R.S.S. și a avut сц el o con
vorbire.

Halvard Lange a mai făcut o 
vizită lui Anastas Mikoian, 
prim-vicepreședinte al Consiliu 
lui de Miniștri al U.R.S.S. cu 
care a avut, de asemenea, o 
convorbire.
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„O zi neagră în istoria 
S.U.A."

COPENHAGA 21 (Agerpres) 
Condamnînd cu asprime acțiu

nile provocatoare ale reacțiunii 
împotriva Partidului Comunist 
din S.U.A., ziarul „Land og 
Folk" scrie că „20 noiembrie 
1961 poate fi numită zi neagră 
în istoria Statelor Unite. Ince- 
pînd cu această zi faimosul 
mccarthysm fascist s-,a trans
format în politica de stat ofi- , 
cială a tării".

Noul act rușinos, scrie ziarul , 
constituie o primejdie îndreptată 
împotriva partizanilor păcii .nu 
numai din S.U.A. dar și din toa
te țările N.A.T.O.

găr de concentrare hitlerist Hers
bruck (Franconia mijlocie). Fasciș
tii au șters inscripția de pe monu
ment și au cioplit semnul zvasticii.

NEW YORK. Cunoscutul sa
vant american Laureat al Premiului 
Nobel, doctor Harold Urey, a de
clarat reprezentanților presei că a 
adresat președintelui Kennedy o 
scrisoare în care protestează împo
triva legii cu privire la securitatea 
internă și a aplicării acestei legi 
împotriva Partidului Comunist din 
Statele Unite.

BERLIN. La 20 noiembrie De
partamentul de presă al Ministeru
lui Afacerilor Interne al R.D. Ger
mane a dat publicității un comuni
cat cu privire la întărirea frontie
rei R.D. Germane cu Berlinul oc
cidental. In comunicat se arată că 
în acest scop în perioada de la 19 
pînă la 21 noiembrie a.c.» la fron
tiera de stat a R.D. Germane din
tre capitala republicii și Berlinul 
occidental se înfăptuiesc o serie 
de măsuri.

regiunea Kindu (provincia Kivu). 
O situație similară s-a creat și în
tr-o altă regiune, în apropierea o- 
rașului Albertville. Aici unitățile 
grupului 3 al trupelor din Stanley
ville au întreprins cu succes o ofen
sivă și au pătruns în Katanga pe 
o adîncime de zeci de kilometri. 
Din capitală a urmat un nou or
din de oprire a operațiunilor. S-au 
auzit din nou lamentări despre 
„persecutarea" europenilor din Al
bertville și a început evacuarea în 
grabă a populației albe, fapt care 
nu era necesar cîtuși de puțin.

Și, însfîrșit în provincia Kindu 
— au avut loc incidente dramatice, 
în cursul cărora 13 aviatori italieni 
au fost uciși. Corespondentul Agen
ției TASS a avut prilejul să stea 
de vorbă cu europeni veniți din 
Kindu. Ei i-au declarat că în rîn
durile soldaților armatei naționale 
a circulat zvonul că în oraș ar fi 
apărut cîțiva mercenari albi ai lui 
Chombe în drum spre Europa. Nu 
este greu de ghicit cui îi convenea 
provocarea acestor incidente toc
mai în momentul în care la New 
York Consiliul de Șecuritate exa
mina problema situației din Con
go.

Astăzi majoritatea congolezilor 
apreciază just evenimentele din

Sâptămîna trecuta la O.N.U.
„Incercînd sâ dea o definiție a 

colonialismului — se lamentează 
ziarul „New York Herald Tribu
ne" —... în cadrul unui seminar 
internațional de probleme sociale, 
care a avut loc recent la Oxford, 
mai mulți reprezentanți din țările 
neangajate au propus o formulare 
din care reiese clar că Occidentul 
și colonialismul sînt două noțiuni 
identice". Dezbaterile de la 
O.N.U. din săptămîna trecută do
vedesc cu prisosință că într-adevăr 
între colonialism și Occident tre
buie pus semnul egalității. Aceas
tă săptămînă a abundat în rezoluții 
de condamnare" a colonialismului. 
Este semnificativ că puterile colo
niale s-au abținut de la vot cînd 
majoritatea covîrșitoare a Adunării 
Generale a aprobat la 14 decem
brie 1960 rezoluția cu privire la 
acordarea independenței țărilor și 
popoarelor coloniale și au respins 
într-o formă sau alta toate cele 
șapte rezoluții adoptate la O.N.U. 
săptămîna trecută. Astfel S.U.A., 
Anglia, Franța, Portugalia și alte 
puteri ccjoniale au votat împotriva 
proiectului de rezoluție prezentat 
de 31 de țări în Comitetul Politic 
Special care condamnă politica de 
apartheid a Africii de Sud și prin
tre alte sancțiuni cerea Consiliu
lui de Securitate să ia în dezbatere 
problema exaluderii acestei țări 
din O.N.U. De 15 ani se discută 
la O.N.U. chestiunea apartheid- 
lui; însă, după cum sublinia re
prezentantul Mali : „simțindu-se 
încurajat în politica sa de puterile 
occidentale, Verwoerd ignorează 
toate rezoluțiile".

A doua zi ziarele americane pur
tau următoarele titluri : „Dubla 
înfrîngere a puterilor occidentale" 
(„New York Times”), „Două re
zoluții care numai Occidentului nu 
i*au fost pe plac” („New York 
Herald Tribune"). Titlurile sem
nificative ne scutesc să cităm din 
conținutul articolelor. In comitetul 
nr. 4 votarea rezoluției celor 24 de 
țări care cerea puterilor coloniale 
să ia măsuri urgente pentru aboli
rea legilor rasiste din colonii și le 
atrăgea atenția asupra prevederilor 
istoricei declarații de la 14 decem
brie I960; reprezentanții S.U.A., 
Angliei; Franței au luat cuvîntul 
făcînd rezerve la principalele pre
vederi ale rezoluției, rezerve care 
în fond echivalau cu respingerea 
ei.

Aceeași tactică au întrebuințat-o 
și în cazul rezoluției prezentate de 
36 de țări care condamna Portuga
lia pentru refuzul ei de a se con
forma prevederilor capitolului 11 
al Cartei O.N.U. care obligă me

Kindu, condamnînd uciderea avia
torilor italieni și subliniind pe bu
nă dreptate că aceste evenimente 
reprezintă o josnică provocare din 
partea dușmanilor Congoului.

Intr-o convorbire cu corespon
dentul agenției TASS un deputat 
al parlamentului congolez — mem
bru al partidului „Balubakat" — 
unul din cele mai mari partide po
litice din țară a declarat: „Eve
nimentele din Kindu, Luluabourg 
și Albertville constituie o vădită 
provocare a colonialiștilor din Oc
cident și a reacțiunii locale docile 
lor. Singurul scop al acestei acțiuni 
a fost să abată atenția opiniei pu
blice mondiale de la situația din 
Katanga, de la adevărații vinovați, 
și anume cercurile financiare din 
Belgia, Anglia, Franța și alte pu
teri occidentale, care se străduiesc 
să împiedice prin orice mijloace 
realipirea Katangei la restul țării.

Faptul că, sub presiunea reac
țiunii interne, guvernul congolez a 
fost nevoit să se abțină de la mă
suri hotărîte în Katanga neliniștește 
și îngrijorează majoritatea popu
lației din țară și pe liderii ei po
litici adepți ai unității și integri
tății teritoriale a republici. Poporul 
Congoului este mai hotărît ca ori- 
cînd să apere interesele țării sale.

tropolele să prezinte Organizației 
informații din coloniile lor.

Observatorii politici de aici con
stată că folosirea acestor manevre 
de către delegațiile occidentale în
seamnă de fapt o recunoaștere a 
realității, că a trecut timpul cînd 
la O.N.U. cu ajutorul mașinii de 
vot Occidentul aproba și respin
gea rezoluții după bunul lui plac, 
neriscînd decit criticile delegațiilor 
țărilor socialiste.

Tot săptămîna trecută majorita
tea Adunării Generale a adoptat 
o rezoluție de condamnare a Fran
ței pentru tratamentul aplicat pri
zonierilor algerieni întemnițați în 
închisorile franceze. Din nou subli
niau ziarele americane : S.U.A.,
Anglia, Franța, Africa de Sud și 
aliații lor au votat împotriva pro
iectului de rezoluție prezentat de 
34 de state.

Nici în Consiliul de Securitate 
situația colonialiștilor nu este mai 
bună. Aici delegația americană^ve- 
nind în ajutorul colonialiștilor tje- 
gieni, încearcă să îndepărteze aten
ția Consiliului de la adevăratele 
cauze ale actualei crize din Congo, 
introducând în dezbateri elemente 
diversioniste pentru a împiedica 
luarea unor măsuri hotărîte în 
vederea lichidării despărțirii Ka- 
tangăi de Congo, măsuri cuprinse 
în proiectul de rezoluție prezen
tat de Liberia, R.A.U. și Ceylon. 
In locul unor măsuri hotărîte, de
legația americană a propus „con
ciliere" și înțelegere cu Chombe.

. La O.N.U. dezbaterile continuă. 
Atît problema dezarmării generale 
și totale cît și problema lichidării 
sistemului colonial — în plină dis
cuție — marchează de pe acum 
izolarea politicii occidentale.

PROGRAM DE RADIO
" ' ' 23 noiembrie
PROGRAMUL I. 7,00 Radio

jurnal. Sumarul presei centrate; 
7,45 Muzică de estradă, 8,00 Mo 
presa de astăzi, 8,30 Muzică u“ 
șoară, 9,30 Muzică populară romî“ 
nească, 10,37 Uverturi la operele 
lui Suppe, 11,03 „Sub steagul pă
cii și prieteniei", montaj de cîntece 
și versuri, 12,00 Potpuriuri de mu
zică ușoară, 12,30 Laureați ai ce
lui de-al II-lea Concurs internațio
nal „George Enescu — 1961*-j 
13,05 Concert de muzică populară 
romînească, 14,00 Program emis 
de Studioul din Cluj, 15,10 Muzică 
ușoară romînească, 16,15 Vorbește 
Moscova !, 16,45 Muzică populară 
romînească, 17,15 Ansambluri co
rale studențești, 17,30 Jurnal de 
întrecere, 17,45 Program muzical 
pentru fruntași în producție din 
industrie și agricultură, 18,30 „Dic
ționar muzical", 19,25 Cîntă or
chestra de estradă a Radiodifuziu
nii din Lodz, 19,45 Transmisiune 
din Studioul de concerte, a con
certului orchestrei simfonice a Ra- 
dioteleviziunii, 22,50 Muzică de 
dans. PROGRAMUL II. 12,15 
Melodii populare romînești, 13,25 
Arii din opere ruse cerute de as
cultători, 14,03 Muzică ușoară,
14.30 Almanah științific (reluare), 
15,33 Muzică populară romînească,
16.30 Din creația de cîntece a 
compozitorilor din R.P. Bulgaria, 
16,50 Concert popular, 18,05 Cîntă 
surorile Kosak și Mircea Nemens, 
18,25 Formații de amatori în stu
diourile noastre, 19,30 Inovatori și 
inovații, 20,30 Cîntă Ana Bălăci 
și violonistul Florea Cioacă, 21,20 
Muzică ușoară, 22,30 Concert de 
estradă.
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CINEMATOGRAFE
23 noiembrie

PETROȘANI — 7 Noiembrie î 
Carmela ; Al. Sahla: Două vieți 
(seria I-a) ; PETRILA : Alba re
gia ; ANINOASA : S-a furat un 
tranvai ; VULCAN : Insula în flă
cări ; CRIVIDIA : Primăvara : 
LUPENI : Balada epocii de pia
tră ; BĂRBĂTENI : Pas cu pas : 
URICANI : La începutul secolului
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