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Lucrările Consfătuirii 
pe fără a țăranilor 

colectiviști

Fapte din viața sectorului
Pentru îndeplinirea noului angajament

Pe panoul din incinta 
minei Lupeni care înfă
țișează angajamentele lua
te de brigăzile sectorului 
IV A pentru realizarea șt 
depășirea sarcinilor pe 
1962, se află la loc de 
cinste numele brigadie
rului Leczfalvi 
Angajament pe 
1200 tone de 
peste plan.

Brigada lui Leczfalvi 
lucrează în unul dintre 
cele trei frontale ale sec
torului și îndată după 
prelucrarea cifrelor de 
plan pe 1962, ea a bo- 
tărît să muncească pro
ductiv, să îmbunătățeas
că organizarea procesului 
de producție spre a rea
liza acum un ran-

Doi dintre cei mai buni
Marin Dumitru e mi

ner, Taborski Paul mun
cește ca electrician. Pro
fesiunile sînt diferite, în
să cei doi muncitori se 
aseamănă in multe privin
țe. Amîndoi sînt tineri, 
amîndoi sînt fruntași în 
producție. Minerul Marin 
Dumitru muncește acum 
ca brigadier, în locul to
varășului Diana Cbtțu, 
care în această perioadă 
e asesor la Tribunalul 
popular al orașului Pe
troșani. Brigada continua 
să se mențină printre 
fruntașele sectorului — 
dovadă că minprul Ma
rii» Dumitru știe să-și fa
că datoria. Electricianul 
Taborski Paul întreține

Mibai.
1962 : 

cărbune

dament la nivelul pre
vederilor pe amd 1962. 
Brigadierul a discutat cu 
ortacii lui de felul cum 
trebuie muncit mai spor
nic. Gombos losif, Qr- 
leanu Nicolae, Kungu Pe
tru și alți mineri au ve
nit cu propuneri privind 
folosirea mai eficientă a 
armăturilor de fier, redu
cerea timpului de mutare 
a crațerului, îngrijirea u- 
tilajelor. Propunerile prind 
viață și brigada lui Lecz- 
falvi se numără acum 
printre cele fruntașe din 
sector : randamentul a 
sporit cu peste 10 la su
tă. Angajamentul pe 1962 
va fi îndeplinit cu sigu
ranță.

Marți, în cea de-a doua zi a 
Consfătuirii pe țară a țăranilor co
lectiviști s-au întrunit cele 6 co
misii de lucru care analizează pro
blemele privind producția de ce
reale și plante tehnice, producția 
pomiviticolă, producția legumicolă, 
creșterea animalelor, mecanizarea 
agriculturii, probleme economice 
și organizatorice ale gospodăriilor 
agricole colective. De asemenea, 
s-a întrunit comisia de redactare 
a proiectului Chemării către toți 
oamenii muncii din . agricultură.

La lucrările comisiilor au parti
cipat peste 600 de ' reprezentanți 
din toate regiunile tării Care au

dezbătut amănunțit problemele 
puse in discuție și au făcut nume
roase propuneri.

Rezultatele lucrărilor In conțisii 
vor fi prezentate în plenară Cons
fătuirii.

' "it
In cursul zilei de ieri, colectiviș

tii fruntași și alți lucrători din 
agricultură > care iau parte la Cons
fătuire au vizitat Capitala. Cu pri
lejul vizitării Circului de stat, co
lectivul artistic de aici a prezentat 
oaspeților un spectacol. Seara, de
legații la Consfătuire au vizionat 
în sala Palatului RP. 'R.omîne fil
mul „Cînd primăvara e fierbinte".

(Agerpres)

Activitate rodnică în secțiile 
cooperativei „Sprijinul minier" Lupeni

muacitori
electrice din 

sectorului unde 
multă atenție,

utilajele 
frontalele 
se cere 
pricepere, muncă.

Cei doi muncitori frun
tași, care lucrează în lo
curi diferite, s-au întîlnit 
în același loc: la biroul 
organizației de bază.

Amîndoi animați de a- 
ceeași dorință, de același 
gînd: să fie primiți în 
rîndul 
partid. Amîndoi și-au ex
primat bștărirea de a se 
prezenta in fața adunării 
generale a comuniștilor 
din sector, -cane la va dis
cuta cererile de primire 
în rîndul candidațjlor, cu 
noi realizări în muncă.

catididaților de

j Pregătiri pentru alegerile 
în grapele

In cursul acestei săp- 
tămîni, vor avea loc pri
mele adunări ale grupelor 
sindicale pentru dări de 
seamă și alegerea noilor 
organizatori, precum și a 
delegaților cu asigurările 
sociale, cu munca de 
masă. In toate cele 23 
grupe sindicale din sec
tor se fac pregătiri inten
se. Tovarășii Ogneanu 
Constantin, Catalina Va- 
sile, Pop Vasile, organi
zatori de grupe sindicale, 
împreună cu alți tovarăși 
de la locurile lor de 
rmtncă, au pregătit dări 
de seamă în care anali
zează preocuparea grupe
lor , sindicale respective 
pentru organizarea între-

sindicale
cerii; îmbunătățirea 
fășurării procesului 
producție, extinderea 
todelor avansate, 
nătățirea 
nelui. In atenția adună
rilor în grupele sindicale 
va sta înlăturarea lip
surilor, și mai ales a cau
zelor care fac ca unele 
brigăzi, între care cele 
conduse de Bill losif, La- 
bu Petru și altele, să; r&- 
mînă în urmă.

Bineînțeles, principala a- 
tenție a dezbaterilor în 
grupele sindicale va fi 
îndreptată spre asigura
rea condițiilor pentru 
realizarea sarcinilor de 
plan . pe 1962, a angaja
mentelor de întrecere.

des- 
de 

me- 
îmbu- 

calității cărbw

In luna care a trecut, minerii lonenl au tri
mis la ziuă 4.190 tone de cărbune peste sarci
nile de plan.

IN CLIȘEU: Dispecerul șef Bija Nlcblae, 
preocupat cu completarea situației zilnice.

---------------- Ф-----------------

O NOUA PREMIERĂ
Teatrul de stat „Va

lea Jiului- prezintă în 
premieră pe țară piesa 
„Doi medici'1 a drama
turgului german Hans 
Pfeiffer.

Spectacolul este montat 
în regia lui Marcel Șoma, 
scenografia fiind semnată 
de Emil Moise.

In distribuție ăpar ac 
torii : Gheorghe Iordănes- 
cu, loan Neș^eâ,' ■ Ana 
Coldâ, Elena Colutpbea- 
nu, loan Tifor, Al. Zecu, 
Al. Codrean», iile Ștefan, 
Traian DăneScu, - Dumitru 
Drăcea, Gheorghe Do- 
roftei, ‘Cofn'el Perat.

-- --------------Q-----------------

’ Cărbune peste plan >
Acum vreo două zile, tul lui 1962. Cei mai

oamenii de la cuibutotol fulrnici în luna aăța sînt
tntoei Uciceni au avut în- —’’ —«. >
tre două trenuri cu pline, 
puțin răgaz. S-au adunat 
în jurul țefului de edii- 
pă Somețan Nicolae. Din 
forbă-n vorbă discuția a 
revenit la cărbune :

— Apoi, le spunea 
Somețan, luna asta iar o 
să luăm plată faină. Iacă 
pînă acum, ți nu i dedt 
jumătatea lui de
cembrie, am încăr 
cat peste plan 67 
vagonete cu căr
bune, dacă soco
tim vagonul de 10 
tone. Și vedeți bi
ne, -cărbune vine 
mereu mai mult...

Intr-adevăr mi
nerii de la Uri- 
câni dau fest căr
bune. întrecerea 
se desfășoară cu 
tot mai mare in
tensitate deși mi
na dă de mult 
producție in con-

rjl

minerit seetppdui ll al 
minei. Din abatajele unde 
muncesc brigăzile condu
se de Bria loan, Poloboc 
Constantin, Uliu Gheor
ghe, Hrițcan Vasile |i din 
alte abataje s-au dat pî
nă acum petfe planul la 
zi 385 tone de cărbune de 
bună calitate. 1

Fruntași în munci
Organizlnd mai bine lucrul 

In secții, muncitorii de la co
operativa „Sprijinul minier** 
Lupeni au obținut plnă acum 
rezultate bune. In majo
ritatea atelierelor de croito
rie. cizmărie, coafură și fri
zerie aflate în localitățile Lu
peni, . Vulcan, iscroni și Ani- 
noasa s-a Îmbunătățit calita
tea muncii precum si deser
virea.

Cu prilejul unei ședințe de 
analiză ținute recent, colecti
vele de muneă de la secțiile 
de croitorie nr. 2 Lupeni (res
ponsabil Baloș Dionisie), ciz- 
mSție nr. 2 Vulcan (responsa
bil Văduva loan) șl frizeria 
nr. 16 Iscroni (responsabil 
Băncilă Marin) au fost evi
dențiata șj decia^țța țrpBtașe,

ЛрйИН “î?/ 
la еапсигмгі pe regiune

Nu de mult, in orașul Deva 
a avut loc faza regională a 
concursului pe meserii orga
nizat pe țară de U.C.E.C.O.M.

Bine pregătiți, cooperatorii 
de la unitatea „Sprijinul ml-

nier“ Lupeni au cucerit nu
meroase diplome, premii și 
mențiuni. Reprezentînd colec
tivele secțiilor unde lucrează, 
tovarășii Biro Dionisie (croi
toria nr. 1 Lupeni) și Buchman 
Elena (croitoria nr. 7 Lupeni). 
s-au clasat pe locurile II și 
III la concursul regional cu 
temă pentru croitori.

In curînd la noul complex
In curînd, la Lupeni urmea

ză să se deschidă un nou com
plex cooperatist. Construcția 
impunătoare a clădirii care a ; 
și fost terminată va adăposti I 
numeroase secții. Prevăzînd 
din timp amenajarea lor cu 
utilaje și echipament modern, 
conducerea cooperativei a co
mandat numeroase apărate 
pentru atelierul foto, automa
te electrice pentru, țecțiile de 
coafură î«i frizenție^mașlni pen
tru tricotat, pentru cusutul bîîr" ' 
tonierelor etc. De asemenea, 
Interioarele atelierelor, birouri
lor șl holurile 
plăcut. Peste 
menii muncii 
alte localități
deservire ireproșabilă.

Ajutorul reciproc se folosește pe scară tot mal largă în 
producție, mai cu seamă acolo unde munca se desfășoară în 
brigăzi. Dese sînt cașurile cînd muncitorii se bucură de bi
nefacerile acestei forme de întrajutorare.

Un astfeî de aspect a pri ns obiectivul fotografic, - la 
A,CJLE. Vulcan, * intre bobinatoarele Iaeob Alice șl Dănilă 
Patțla, ajutîndu-se la eositorlrea legăturilor unui ventilator 
rebobtnat. _ .. •___
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♦ cremă de ghete. Nu lipsesc nici

♦ 
♦ 
♦
♦ 
♦
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦
♦ nede pentru ca elevii să poată 

lua restul, să achite cUrrtpărititra 
pînă la ultimul ban. < ■

Aiîtea și - atîtea cuvinte fru
moase, înălțătoare; le-au • fost 
expuse elevilor în adunările or-

♦ ganizației U.T.M. ■ despre ceea ce 
и înseamnă să fi cinstit, să nu fi la-
♦ corn, hrăpăreț, despre avutul ob-
♦ ștesc care trebuie păzit ta- lumi-
♦ Па ochilor. Elevii aii aflat de la
♦ oameni virstnici ce tinerețe nefe

ricită au avut aceștia în anii în
tunecați ai regimului burgbezo- 
moșieresc. Capitalismul sugea nu 
numai ultima picătură de putere 
din muncitor, vlăgtcirtdu-l dar îi 
băga și mina în buzunar. ‘.El, își 
însușea drepturile muncitorului, 
lăsîndul în voia soarîei, înglodat 
de datorii, muritor de'fO'Oine.

Cuvintele acestea au pătruns în 
inimi'e elevilor, ț#, cbpștifâța lor.

Dar iată că într-o bună Zh 
cineva le-a nesocotit și îti școală 
a apărut un „caz deosebii". Mun
ca de educare comuhistă rtu este 
ușoară. Rezultatele nu apar din- 
tr-o dată,

. . . > ‘

...La școala 
profesională din 
Lupeni a fost a- 
menajat un
chioșc. Se pot găsi în rafturile 
lui diferite mărfuri necesare ele
vilor : creioane, plicuri, săpun,

bomboanele și nști * cidcolata. 
Chioșcul nu are vlftzfilor și nici 
casier. Elevii se autodeservesc. 
In rafturi sînt afișate . prețurile. 
Plata se face simplu, -Contrava
loarea cumpărăturii este introdu
să intr-o lădiță de lemn, naturii 
iată. intr-o casetă se găsesc ms>-

АССЯ.0 UNDE LAC A TELE 
AU DISPĂRUT

lntr-o seară, elevii din colecti
vul de gestiune al chioșcului au 
făcut, cadă obicei, inventarul. Rs- 
Zgdtatul: 30 lei lipsă. Sumă ne
însemnată, s-ar putea spkne. Dar 
fapta l

In ziua următoare elevii au 
fost adunați în car eu pentru dis
cutarea „căznită deosebit". Erau 
681. Cu stmd mas puțin ca de 
obicei. Lipsea Marin L. Ltâ i-a

fost rezervat un alt loc... in fața 
colegilor. Sta cu capul plecat, ii 
venea să intre' in pămint de ru
șine. Privirile colegilor săi erau 
necruțătoare, cuvintele aspre. Se 
găsea în fața a 681 de jude
cători. Din ei nici măcar unul 
nu-i ținea parte. Și cînd te gîh- 
dești că totul s-a iniîmplat din 
„vina" citorva batoane de cio
colată.

Marin sta in fața tovarășilor 
săi. Trebuia să le dea socoteală 
de fapta lui nechibzuită.

Ca și alți elevi, a trecut in- 
tr-una din zile pe la chioșc. Cio
colata ,d~a făcut cu осЫлГ'. A 
privit repede in stingă, in dreap
ta. Nu era nimeni pe aproape. 
Atunci și-в umplsit buzunarele cu

cio
colată și a plecat 
cu pași iuți. Fă 
ră să plătească.

vor fi mobilate 
puțin timp oa- 
din Lupeni și 
vor găsi aici o

♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦

...Au trecut măi multe tuni de J 
atunci. In acest răstimp, de li* 
chioșc s au cumpărat mărfuri în ♦ 
valoare de peste 18.000 lei. Da « 
despre lipsuri în gestiune — deși J i ■ *

♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 

____ ___ _____ ,___ „ __  ♦ 
rit și mai bine aprovizionat. Nu * 
s-au semnalat „cazuri deosebite' 
nici la vestiar sau in ateliere un
de elevii își țin nezâvorîte dula
purile tu haine și sertarele cu in
ventarul de scule.,

Acolo, la școala profesionalii 
de la poalele muntelui Straja, 
lacătele au dispărut. La Ce ar 
mai folosi ele într-un colectiv să
nătos, în care fiecare are deplină 
încredere în vecinul și tovarășul 
său ?

Acolo, comuniști sînt numai 
cîțiva. Cristea Aron, este direc
torul școlii, Guiaș Gheorghe, So
clu Ioan, Alexandru Lazăr 
Gothardt loan sînt. paznici, 
poți număra pe degete. Utemiști ♦ 
sînt peste 500. Despre munca co- « 
muniștilor care sădesc cu migală J 
mlădițele conștiinței socialiste e- ♦ 
levilor de azi, muncitorilor de ♦ 
mîine, despre opinia puternică a ♦ 
colectivului vorbește poate prea $ 
puțin numai exemplul chioșcului ♦ 
fără casier și vînzâtor, al Iacă- ♦ 
telor care пи-și mai au rostul. * 
Iată de ce numai în vorbe și în ț 
scripte paznicii sînt... paznici. ♦

CONSTANTIN MOItARU » *

L. Marin și-a mai cumpărat aco
lo ciocolată — nici pomeneală. 
Dimpotrivă. Citeodată au apărui 
plusuri. In ultimul timp elevii au 
cerut ca chioșcul lor să fie mă~
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♦
♦
♦
♦
♦
♦ . .. . 4. r. .s . . . u- • . • •
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ТСН PtIСИ MINICKC
кииФгі de ancorare ia stratul 9 Uricani

In vederea extinderii in Valea Jiului a susținerii cu 
ancore in cursul acestui an cercetătorii de la combinat au e- 
fectuat o seamă de experiențe de introducere a acestui tip 
de susținere economic In zona stratului 9 blocul V nord la 
mina Uricani. Redăm mai jos, 
și rezultatele lor:

Lucrarea minieră unde s-au 
făcut Încercările este o gale
rie de aera] 
lungime 
viciu de 
stratului 
sește un 
loase și 
ceste roci au dat la probele de 
rezistență mecanică următoa
rele rezultate: la aplicarea 
forței de presare paralel cu 
stratificațla o rezistență medie 
de 279,4 kg./cm.p. iar la apli
carea forței perpendiculare pe 
stratificare 365,49 kg./cm.p. 
Ancorele folosite au fost de 
tipul „nerecuperabile cu pană 
simplă" cu lungime de 1800 
mm. La prima Încercare de 
smulgere a cedat la 6,5 tone, 
cedarea fiind apoi constantă. A 
doua Încercare de smulgere 
s-a efectuat după ce frontul 
de lucru avansase cu jirca 20- 
25 m. față de prima ancoră. 
Acum, ancora a avijt o lungi
me de 1560 mm. fixarea ei fă- 
cîndu-se cu ciocanul de aba
taj, La smulgere, ancora a ce
dat la 7,5 tone forță de smul
gere. A treia încercare de smul
gere s-a efectuat asupra unei 
ancore identice, aceasta co
dind la 8,5 tone forță de smul
gere.

Pentru a stabili calitatea 
gripajului în cazul fixării an
corelor în stratul de cărbune, 
au fost efectuate două probe 
de smulgere asupra unor an
core identice eu cele utilizate 
in rocile sterile din eoperișul 
stratului 9. Prima încercare 
s-a făcut asupra unei aneore 
fixate în peretele lateral al 
galeriei. CUrba cedării acestei 
aneore arată eă In cărbune 
cedarea începe mai accentuat . 
de Ia forța de două tone, fi
ind definitivă și constantă la 
6 tone forță de smulgere. In 
plin cărbune (tn front) a fost 
făcută o altă încercare. Curba 
de cedare de astă dată, are va
riații in funcție de forță' (în
cepe la 1$ tone) și este com
pletă abia la forța de 9 tone.

Ce concluzii practice rezul-

de circa 180 m. 
cu • durată de ser- 
6 ani. In eoperișul 
9 aflat aici se gă
itane de marne argl- 
argilă grezoasă. A-

-X.-T*

TRIBUNA EXPERIENȚEI ÎNAINTATE

In cursul anului acesta sec
torul nostru are zona de lucru 
la orizonturile 13 și 14, mal 
puțin la alte orizonturi ale 
minei Petrila. Noi deschidem 
Orizonturile productive de 
unde se tva extrage producția 
minei în 1962 și în anii urmă
tori. Obținerea unor viteze de 
avansare тефі mari este preo
cuparea de bază a întregului 
colectiv, aceasta ducînd la a- 
Sigurarea producției în terme
nul stabilit, la economii de 
materiale, de întreținere, la e- 
conomii față de prețul de cost 
planificat. De altfel rezulta
tul muncii noastre de pină a- 
cum se vede din faptul că din 
20 octombrie muncim în con
tul anului 1962. că am obținut 
economii peste plan de circa 
2-000.000 lei.

In luna septembrie viteza 
medie de avansare la lucrările 
miniere executate a fost do 
64,2 т./lună; pe trimestrul Ш 
de 51,3 т./lună; în octombrie 
de 48,2 т./lună; iar în noiem
brie de 44,& т./lună. Ce a stat 
la baza obținerii acestor rea
lizări ? Mai întîi de toate aș 

situa eforturile pentru concen
trarea lucrărilor după urgența 
lor, asigurarea continuității in 
muncă la principalele lucrări. 
Avlnd în vedere că nu vom pu
tea satisface nevoile eu mate- 

in rezumat, Încercările făcute 

ti din toate aceste încercări ?, 
Rezistența la smulgere diferită 
la ancorele montate in rocile 
sterile din eoperiș este deter
minată de medul de batere a 
ancorelor și de diametrul gău
rii perforate. Astfel pentru an
corele cu pană simplă nerecu
perabile lungimea găurii per
forate trebuie să fie cu 20 
mm. mai mică decit a tijei an
corei. Pentru ancorele cu 
0=22 mm. găurile vor trebui 
să aibă un diametru final de 
maximum 38 mm. La fixarea 
ancorelor să se utilizeze numai 
ciocanul de abataj eu piconul 
adaptat acestui scop. Ancorele 
vor fi introduse in găuri lent, 
fără smucituri, cu pana fixată 
in vlrful tijei și înțepenită pe 
2—3 cm. In tăietura acesteia. 
Pentru consolidarea pereților 
galeriei in locul funiei de oțel 
slnt mai bune platbandele de 
fier de 100X8 mm. Profilul re
zultat in urmă pușcării tre
buie să fie cit mai aproape de 
cel indicat Iii monografie pen
tru a se elimina golurile din 
spatele bandajelor care pot da 
naștere la destinderea rocii.

ing. C. DASCALU 
c.c.v.j.

Succesete mine
rilor din Uricani 
ce Лаоееес in ba
nă măsură faptu
lui că gj, 
din ‘ plin utilajele 
din dotare. Mun
citorii atelierului 
mecanic le asigu 
ră utilaje bine re
parate. uneori 
chiar la locurile 
de muncă. IN 
CLIȘEU : Lici
tații Kovac: Mi
hai și Șega Pante- 
limon revigțdndo 
pompă pneumati
că la un abataj.

La rubrica noastră specia
lă „Tribuna experienței Îna
intate", publicăm un mate
rial din experiența minerilor 
de la sectorul de investiții 
al mtuei Petrii a, mineri ca
re in trimestrul III al anu
lui acesta au obținut o a- 
vansare medie la lucrările 
de deschideri de 51,8 m- pe 
Iun*. Despre citeva aspecte 
din munca acestui colectiv 
ne vorbește tov. 
ter Carol, șeful 

ing. Setare- 
sect «rolul.

riale și vagonete 
mare de lucrări, 
numai cele mal

la un număr 
am deschis 

urgente, mai 
nte. Astfel, s-a putut 

as o bună aprovizionare 
a locurilor de muncă, o asis
tență tehnică corespunzătoare. 
Una din lucrările principale 
este săparea galeriei de legă
tură cu blocul 0 la orizontul 
XI unde, de la început a fost 
plasată brigada lui Toth Geza, 
una din brigăzile noastre de 
frunte. La această lucrare, con- 
duoîndu-ne după cele expuse 
mai sus am realizat: in sep
tembrie 58 tn. avansare, in oc
tombrie 41,6 m. avansare în 
22 zile de muncă, îu noiembrie 
32 m. avansare în 20 zile de 
nsuadă. Altă leesare impor-

I Conferințe tehnice
Ș Cercul ASIT de la GGV.J. cu
< sprijinul sindicatului și in colabo- 
} rare cu SRSC a luat recent măsura
> de a organiza periodic conferințe 
J cu caracter de informare tehnică, 
j De curind au avut loc două ase- 
5 menea conferințe. La prima, ti- 
s nută de ing. Chirculescu Ștefan, 
ț cercetător la Academia R.P.R. 
? cate a vorbit despre „Bazinele
> miniere ale U.R.S.S." au luat par- 
(te un mare număr de ingineri ti 
( tehnicieni mineri de la exploata* 
5 rile Văii Jiului. A doua confe- 
s rință tehnică, care a avut ca te-
< mă „Dezvoltarea industriei elec- 
? trotehnice în tara noastră", s-a 
£ referit în special la realizările ob- 
‘ ținute in crearea utilajelor și a-
< paratelor electrice pentru minerit.

Ppegătipi
< Colectivul minei Vulcan pune 
? un mare accent pe executarea la 
«. timp a lucrărilor de pregătire ne* 
/ cesare producției ce se va extrage 
5 în 1962. încă de mai mult timp
< la sectoarele minei s-au întocmit 
l grafice de urmărire a prindpa- 
> lelor lucrări de pregătiri. Minerii 
5 de la aceste lucrări au avut asî- 
$ gurate condiții buhe de tnuncă- In 
£ prima decadă din decembrie pla- 
j pul Ia pregătiri al minei Vulcan 
( a fost depăfit cu 61 tn. galerie la

lucrările In cărbune fi mixte.

in

tantă este galeria transversală 
principală la puțul 13 la ori
zontul XIV — unde lucrează 
brigada lui Mang Nieolae. Aici 
viteza obținută in octombrie a 
fost de 45 m. (în 22 zile lu
crătoare), iar in noiembrie 
circa 60 m. avansare medie pe 
lună. Viteze mari de avansare 
am dbținut și la bite lucrări, 
cum ar fi, de pildă, galeria de 
ocol la puțul 11 (brigada Iul 
Băbuț Constantin) unde 
septembrie s-au săpat 76,6 m. 
galerie, garajul pentru secto
rul I la orizontul XIV (briga
da lui Țătaru Petru) unde în 
octombrie în 22 zile lucrătoa
re s-au avansat 42,2 m. galerie.

O altă condiție pentru obți
nerea unor viteze sporite de 
avansare considerăm că este 
utilizarea deplină a mijloace 
lor mecanice de încărcat, per 
forat (concomitent cu înzestra 
rea locurilor de muncă cu a 
semenea mijloace). De pildă 
brigada lui Toth Geza la ga 
leria de legătură cu blocul 0 
orizontul XI, are la dtspozl 
ție: Un reincărcățor eu ban 
dă. stradele annate cu vldia 
perforatoare grele cu susține 
re telesoopică, iar pentru 
scurtarea timpului de monta 
re a căii ferate folosește șu 
bine (segmenți de cale ferată 
pe traverse metalice). Relneăr-

de forat suitori 
la minele

La minele de potasiu, mine 
reul excavat din fronturile de 
lucru este coborît la orizontu
rile de transport, prin suitori 
verticali sau cu înclinare foar
te mare, de secțiune circulară 
cu diametrul de 1,2—1,5 m. 
și o lungime de 70—80 m.

Săparea suitorilor este grea 
și periculoasă. La început se 
forează cu ajutorul mașinii de 
forat SBM-Su o sondă cu dia

metrul de 390 
mm., ter apoi 
se lărgește prin 
Împușcare. Să
parea se efec
tuează de către 
doi oameni — 
minerul (care 
este șl artifi
cier) și ajuto
rul său. Minerul 
coboară la fron
tul de lucru pe 
o scară de ca
blu, iar ajuto<- 
rul care se află 
1a suprafață, a- 
jută minerului 
să ridice și să 
coboare scara, 
sculele etc. Du
pă terminarea 
forării, încarcă 
găurile și le 
pușcă electric.

Aerajul fron
tului de lucru 
se face extrem 
de anevoios, 
dat fiind că de 
multe ori gau
ra se înfundă. 
Intr-un schimb 
nu este posibil 
să se foreze mai mult de 8-6 
m. de suitor. Dacă adîncimea 
suitorului este mai mare de 
20—25 m., atunci productivi
tatea muncii soade cu de peste 
două ori. La o adlnolme de 
peste 40 m. pentru transpor
tul oamenilor, a sculelor și a 
materialelor, după Normele de 
ternloa securității, este necesar 
eă se monteze Instalații spe
ciale ceea ce scumpește mult 
lucrarea șl se mărește timpul 
de săpare. Dezavantajele «sen

- и —у- ■ 
cătoare folosim și la puțul M 
și In alte părți. De asemenea, 
ia cea mal mare parte din lu
crările de deschideri armarea 
se face cu inele metalice TH, 
iar la betonate utilizăm eofra- 
je metalice recuperabile.

Amplasarea judicioasă 
găurilor de pușeare după 
tura rocilor, după clivajul

a 
na- 

......... .. lor, 
este altă condiție pe care o 
respectăm la toate locurile de 
muncă. De asemenea, schim
bul M face la teț* locului, far 
dtai ianuarie pontajul и va 
face în mină, așa cum »-* 
propui d« mineri ou ocazia 
discutării cifrelor do plan pe 
1962.

in luna decembrie, te lu
crarea de primă Importanță — 
galeria transversa» te puțul 
18, orizontul XIV — s-au să
pat in prima decadă aproape 
24 m. galerie. Aici scontăm să 
realizăm pe lună cel puțin 80 
m. avansare. Pentru noul an, 
colectivul nostru și-a stabilit 
drept un obiectiv de onoare rit 
obțină o Înaintare medie pe 
lună de cel puțin W m., far 
ia lucrările importante Înain
tări lunare de cel puțin 65-73 
m. Bazați pe experiența de 
pină acum, avem toate condi
țiile pentru a ne respecta a- 
cezt obiectiv care, Împreună 
cu altele, ne va duce te reali
zarea planului pe 1962 înainte 
de termen.

CAROL SCHRRTRR 
sectorului investiții 
mina Petrila

de potasiu
țiale ale metodei de săpare prin 
pușeare a suitorilor au dus la 
necesitatea introducerii meto
dei de săpare cu ajutorul ma
șinii. Totuși plnă în prezent 
nu s-au găsit mașini capabile 
să sape suitori Ia minele de 
potasiu. In legătură cu aceas
ta In decurs de doi ani s-a 
construit o mașină în atelie
rele combinatului Bereznlkov. 
In prezent această mașină lu

crează cu suc-
• ces la mina Be- 

reznikot.
Mașina (vezi 

'/• fig ) este desti
nată pentru să
parea de sui- 
tori verticali și 
cu încll r» ma
re (țifcste- 45 
grade) cu dia
metrul 1—1,5 

m. și o adlnoi
me de plnă la 
100 m. în mi
nele de potasiu. 
In mod practic 
adîncimea sui
torilor depinde 
de adîncimea 
găurii de sondă 
inițiale (1) ce 
servește drept 
ghidaj pentru 
mașina de forat 
și pentru trans
portul materia
lului excavat 
din front.

Trăsătura 
principală a noii 
mașini este fap
tul că aceasta 

coboară In mod 
acțiunea greu-sub

(2) 
din 
«•-

automat . _____ _
tății proprii pe măsura săpă
rii suitorului.

Organul de tăiere este pus 
m acțiune de Însuși axul prin
cipal al mașinii. Suitorul 
este săpat de sus In jos 
galeria de extragere (3) in 
leria de transport (4).

Mișcarea de avans a mașinii 
precum și împiedicarea rotirii 
corpului acesteia In timpul 
lucrului, este asigurată de un 
fluture de ghidare (5) precum 
și de dispozitivele de fixare 
<6).

înainte de începerea scă
rii mașina este suspendată 
deasupra sondei cu ajutorul 
troiiului (7) și a cablului (8). 
Mai departe pe măsură cobo- 
rirli mașinii, de cablul de oțeî 
se prinde cablul electric; 0fod 
este necesar, trojiul servește 
și la scoaterea mașini din 
frontul de lucru. Organul de 
tăiere (11) este prevăzut cu 
cuțite din plăcuțe vidia.

Viteza de avansare a mași
nii este de 4 т./oră tn medie 
și 6 im/oră maximum. Pute
rea motorului este de 61,5 
kW. șt s-a calculat eu un coe
ficient mare de siguranță pen
tru a putea face față ia să
parea prin argile și pirite.

Prețul de cost al forării cu 
ajutorul mașinii este de 5—e 
ort mai mic decit la săparea 
prin pușeare. De exemplu, un 
suiter de 61 m. a fost săpat 
In 18 ore, pe cirul prin pușca
re acest suitor se săpa in 20-25 
schimburi. Costul de separe 
eu mașina a unui metru de 
suitor este de o rublă 60 ko- 
peiol, iar prin pușeare — pes
te 10 ruble.

Folosirea mașinilor de forat 
dă posibilitate de a mecaniza 
șl automatiza complet proce
sul de săpare a suitorilor la 
mare adlnhlme, îmbunătățește 
condițiile de muncă ale mine
rilor șl sporește productivita
tea muncii de 5—6 ori.
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ANII TINERI de Nicolae

* In prima adunare de partid ți
nută după ateperile din organiza
ția dc bază, noul birou a trecut 

Ta repartizarea de sarcini concrete 
fiecărui membru ți candidat de 
partid. La trasarea de sarcini s-a 
ținut scama de pregătirea politică 
ți profesională a membrilor orga
nizației de bază, de specificul lo
cului dț muncă unde aceștia îți 
desfășoară activitatea. Biroul or
ganizației de bază a încredințat 
comunistului Colda Station, mei» 
tru minier, sarcina să se ocupe de 
pregătirea cinărului Dumitra? Tra
ian, care a solicitat primirea sa 
ta rîndnrilc candidaților de partid 

multă grijă s-a ocupat tovară 
Colda de acest tînăr, la sfă- 
ce anume trebuie să facă pen- 
a se ridica la nivelul ecrințe- 
pe care trebuie să te îndepli

nească un membru de partid. I-a 
recomandat, să studieze Statutul 
partidului, cărți din editura tine
retului, să vizioneze filme, specta
cole teatrale. Cu aceeași dragoste 
s-a ocupat comunistul Colda Si - 
mion ți dc creșterea tovarășului 
Bursațiu Iustin, in timp cît acesta 
era amțdîdat de partid. In prezent 
гочС Stirsașiu este un bun mem
bru de partid, urmează cursurile 
serale ate scolii medii, ajuta in 
muncă biroul organizației de bază, 
iar în calitate de artificier spri
jină efectiv brigada tov. Pentek 
Alexandru să-ți realizeze sardoile 
de producție.

Biroul organizației de bata s-a 
Îngrijit ca o bună parte din mem
brii ți candidații de partid aă ai
bă repartizate sarcini și pe linie 
de producție. Tovarășului Hoge- 
diiș Dănilă, de exemplu, i s-a tra
sat sarcina să se îngrijească de 
revalorificarea 
Străduindu-se 
sarcina, tov. Hegediiș « mobilizat 
pe toți minerii din brigadă sâ 
confecționeze stivele de fustinere

■ a abatajului din lemn reuupesat. 
In fiecare lună din acest au bri" 
găda tov. Hcședuf Dănilă a ecox

■ nomitit cea. 4 mx. lemn de mină.
- Sarcini strins legare de buna deș 

fățurare a procesului de producție 
av.jprimit ți tovarășii Țego Ludo- 
Vi^i Kibedi Fraacisc. Cei doi co- 
munteti iși duc cu oo^tiiacioâtate 
te îndeplinire sarcinile primite în 
adunarea generală. Ei aconiă o 
mare atenție calității producției, 
organizînd cu regularitate ccgrvpr- 
Nri cu minerii pe aceafta temă- 
Brigada comunistului Kibedi Fran- 
dsc a fort printre primele brigăzi 
de la mina Aninoasa oare а арій

lemnului vechi, 
să-și indepliocască

ta aevpul ușurării muncii î
Umplerilor la 1,1,L. „6 Au- î 

; gust“ Petroșani s-s introdus ♦ 
; executarea mecanică a loca- z 

șurilor pentru broaștele de J 
: ta dulapuri. Operația care I 
plnă nu de mult se făcea eu ț 
dalta și ciocanul acum re e- * 
xecută cu ajutorul unui bur- t 

; gblu vertical, IN CLIȘPU : î 
Tlmplarul Colcca lean exe- ! 
cutînd operația mal sus a- 
lutatltă eu ajutorul mașinii. 

cat Inițiativa minerilor' dip Lupeai 
„Nici un vagonet de cărbune re- 
butat pentru țist“.

Tov. Floca Dumitru, DaoCÎU Au
gustin precum ți toți ceilalți mem
bri și cacdidsp de partid din os- 
ganizațte de bata din rectorul И 
al minei Aninoare au primit «aram 
concrete, Biroul nu s-a mărginit 
numai M repartizeze «aromi mem
brilor organizației de bază. In a- 
dunăriie generate biroul cere cu 
regularitate membrilor și candida- 
ulor de partid ta informez* orz» 
aizațta de partid asupra felului 
in care reușesc să-ți ducă la Înde
plinire sarcinile Încredințate.

Trebuie arătat iasă că mai tint 
unii membri de partid care nu re 
achită cu citute de sarcinile re
partizate. Un asemenea exemplu ii 
constituie tovarășul Andrițoiu loan, 
căruia i-a fost încredințată sarcina 
sâ conducă aurei secai anul I din 
sectorul nostru. Piuă ta prezent 
tov. Andrițoiu nu a piuit nici o 
lecție in fața cureaeților, nu s-a 
preocupat de fdv. Tudor Titui, 
din activul făta da partid, pen
tru a-1 pregăti să devină candi
dat de partid Aceiași lucru »c 
poare «pura ți despre tov, Illoescu 
loan, propagandist la cercul de 
studiere a Statutului PMR- care a 
rămas tn urmă cu predarea lec
țiilor ti nu participă te țedințele 
dc pregătire de te cabinet. Tova
rășul Iiinescu nu a făcut totul nici 
in ce privește acordarea unei asis
tențe tehnice calificate brigăzii tov. 
Biro Mihai de a cărei activitate 
răspunde fi care uneori nu-și reali- 
reaaă sarcinile de producție. 
Tovacățui 
nu frecventează 
cursurile serale economice de 2 
ani de pe Ungă Comitetul orășe
nesc de partid 
pentru care recent a fost pus în 
discuția biroului.

Pe viitor ne propunem ta urmă- 
‘rini măi îndeaproape modul ta 
care membrii dc partid se achită 
de sarcini, ta punem ta discuția 
adunării generate pe acei care ou 
respectă disciplina de partid, ți 
nu luptă cu hotărire pentru tredu* 
cerea in viață a sarcinilor încre
dințate.

RKMUS COSMA 
secretarul dr bre*

din rectorul Aninoasa

sarcinile
Bolonduț Gheorghe 

cu regularitate

Petroșani, lucru

Beolîz rile de pînâ acum 
viitoarelor succese 

ing. BMIL MlîRU 
șeful exploatării miniere

Petrila

La 8 decembrie colectivul 
minei noastre • dat primele 
tone de cărbune in contul si
nului W. Succesul acesta 
precum îl însemnatele canti
tăți de cărbune extrage peste 
olan de la siTMttă dată oină 
azi vin să confirme Încă odată 
entuziasmul cu oare s-a mun
cit și se muncește la Petrila, 
hotărîrea cu care minerii de 
aici, in frânte ou comuniștii, 
luptă pentru menținerea locu
lui do frunte se-1 ocupă prin
tre celelalte mine ale Văii 
Jiului.

in cursul acestui an ine ca
re i-am încheiat cu 23 sile 
Înainte de termen). la mina 
Petrila ș-a extras eu 4fi la 
sută mai mult cărbune «topit 
In i960, pe teama creșterii 
productivității muncii in me
die cu la tută față de a- 
cseașl perioadă a anului tre
cut. Creșterea volumului de 
producție s-a făcut deci exclu
siv prin sporirea randamente
lor modli. Anul acesta la Pe
trila s-a dat pentru flecare 
post prestat pe mină circa 
3,213 tone de eărbtxne, iar în 
multe abataje, mai ales la 
sectoarele I și Ш, s-au obți
nut intre в—1 tone de cărbu
ne pe post, la brtgăeile frun
tașe (Bolu sabin, Enache Chi- 
rlță, Clțlaru loan) reallztn- 
du-se chiar 8—11 tone do căr
bune pe post m unele peri
oade.

succesele repurtate de mi
nerii petrilenl au fost ttotor»

: Propuneri înfăptuite I
In perioada 1 ianuarie — • 

l decembrie a. c. cetățenii 
din Aninoasa au făcut sfă
tuita popular numeroaee su- 

i privind

? și rezolvate se numără In. 
! diguirea parțială a ptriulta 
; Aninoasa, îngroparea con- 
‘ duetelor dc apă de 1» cămi

nul vechi, reînnoirea indica- 
1 parei or de circulație, repa
rarea străaii Simton Bărnu- 
țiu, montarea stîlpilor elec
trici pe șoseaua Aninoasa — 

; bereni, înființarea școMI se- 
І rale de 1 ani etc.
? Demn de remarcat
; faptul că la realiaarea »ces- 
» tor propuneri locuitorii din
* Aninoasa au contribuit vo-
• luntar cu multe ore de mun- 
» că patriotică, micșorind su- 
j ma cheltuielilor prevăzute,

♦
♦
*

I
♦ 
i
• . „ . ..
I gestii șl propuneri pxiviiiu . 
I buna gospodărire a localită- i 
T ții și Înfrumusețarea ei. In | 
î activitate» comitetului exe- s 
ț cutiv și a comisiilor perina- • 
I nente aceet lucru a ecneti- i 
i tuit un ajutor prețios. Act- * 
4 fel, printre propunerile in- ! 
f CÎUM in planurile de acțiune

?

* 
î
ț 
« 
i*
i 
I
♦
î
t 
♦
♦ 
t

ț

i

♦ 
t

l este 
faptul că la геаіімгоа aces-

108 IF SIMON
corespondent

Haou Gbeorgbe este eleatriciun principal Io termocentrala 
Farofen! iar utemlsta Ghejan Mana ii rate ajutoare. jată-t 

I taprind împreună Într una din secțiile termocentralei. la re- 
1 pararea unei Cutii terminale do 380 velțj.

e-minate in bună măsură de 
forturile susținute pentru ri
dicarea tuturor brigăzilor la 
pian Și dacă pini acum am 
reușit ea la sectoarele I și Ш 
să nu avem luni la rînd nici 
O brigadă sub plan, dacă la 
celelalte două sectoare numă
rul brigăzilor ce nu-și reali- 
aează ritmic planul este tot 
mai mc, acest lucru se da
toreze muncii politice desfă
șurate, masurilor tehnice lua
te. Nu odată, in cursul anului, 
minerii comuniști au cerut să 
li se dea conducerea unor bri
găzi cu rezultate mai slabe, 
pe care in scurt timp le-au 
ridicat Ia nivelul celor frun
tașe. Așa se- pot aminti, de 
pildă, exemplele minerilor Co
coș Gheorghe, Beiu sabin, 
Nlstoieanu Gheorghe. Comite
tul de partid și birourile or
ganizațiilor de bază pe sec
toare au dus o susținută mun
că politică pentru mobilizarea 
tuturor minerilor la lupta pen
tru Îndeplinirea ritmică a pia
nului. Foile volante ale comi
tetului de partid adresate 
minerilor au avut, de aseme
nea, un efect mobilizator. In 
anul ce vine, unul din prin
cipalele noastre obiective este 
acela ca toate brigăzile să-și 
îndeplinească în mod ritmic 
planul, fapt ce va duce la ob
ținerea unor Indici tehnico-

Inspirat din realitatea notufră 
socialistă, noul roman al scriitoru
lui Nicolae Țic -,'ntitulat „Anii 
tineri", abordează tema răspunde
rii comuniștilor față de munca fi 
viata colectivului, aspecte alt creș- 
terii conșliinței socialiste a omu- 
lui no»,

Tînirul Paoel Oniga, principalul 
erou al romanului, fost țăran, se 
smulge din mediul vieții ipocrite 
a socrilor săi fi i/i făurește o nouă 
viată în mijlocul muncitorilor de 
la o sebelă petro' 
lierâ. Calificat po
dar la sondă, tui 
Pavai Qnigu mun
ca in mijlocul a- 
cestui puternic co
lectiv îi deschid* o 
tivi asupra vieții, redtndu-i, în tr 
cdași timp, demnitatea călcată de 
către soția sa, Mare, fi de părinții 
acesteia. Dornic de afirmare fi c*- 
noaftere, dornic să lichideze apu
căturile sale anarhice din trecut. 
Oniga va depăși mentalitatea sa 
înapoiată, devenind un om nou, 
îndrumat fi ajutat de comuniști.

Comunistul Dima, directorul 
schelei petroliere, un alt erou al 
romanului, este un om muncitor, a 
devenit inginer cu o înaltă califi-

perspec-

eeonomiei moi buni «torit în 
acest an.

Sporul de cărbune obținut 
In acest an, concretizat în În
deplinirea sarcinilor Înainte 
de termen, se datoroște șl ex
tinderii progresului tehnic la 
mina noastră. Noi considerăm 
anul 1961 drept un an în ca
re tehnica și-a spus din plin 
cuvintul. in această ordine de 
Itfei vreau să reamintesc în
cercările făcute pentru intro
ducerea perîorajului umed cu 
Injecție laterală (In urma ex
perimentărilor făcute ia două 
locuri de muncă de la inves
tiții luna aceasta se va per
fora umed), pentru rezolvarea 
Încărcării în abatajele came
ră cu craterele blindate 
scurte (la două abataje se vor 
obține pe această bază rezul
tate foarte bune), pentru uti
lizarea stupilor metalici cilin
drici, folosiți cu succes la un 
abataj cameră din sectorul 
m. in 1961, (Unsprezece luni) 
din totalul producției extrase 
SI la sută s-a scos din aba
taje frontale susținute meta
lic, am depășit cu 1 la sută 

- planul de armare eu metal în 
galerii, e-a realizat întocmai 
metrajul de galerii susținute 
cu bolțari, iar la încărcarea 
mecanică a sterilului la îna
intări sarcina a fost depășită 
cu 4 la sută. “ 
lor făcute la 
is extinderea 
tajele figuri.

O cerință de primă impor

ІП Iftni Studii- 
mină e-a trecut 
pușcării în aba-

corei dar tlsțrfe^o și unele greșeli ; 
îi» relațiile cu oamenii. In perma*\ 
nență ațeut la asigurarea unei corr* | 
duceri fudkioaseu vigilant^ a scbe-> J 
lei, el acordă un credit prea гявгСе i 
î>t cîteve rîndwif ияА dupmae Ио I 
clasă, care atționeagă sub таке 
vigilenței revoluționara. Bi va 
însă, să nu te late prins în mrejele i 
abil* pț care le fesa acest intriga# 
fi calomniciorf și săd demaște. 

Una din greșelile 1# Dima ac 
manifesta tocmai tn legătură at

PREZENTARE
00 мюовооо oooooooooooooow

rectorul Dima, deși accept» aceurti 
idea, cu interes, devine ciramtițeet 
fi ezită să-l рориіагі^е pe Omga 
din cauge unor atitudini ale acei- 
tuia, care dovedeau neseriozitate.

La comportarea ușurefici a tână
rului podar se adaugă fi o infor
mație răuvoitoare a perfidului sfă
tuitor Gogoț, care ingreuneagă ți 
mai mult situația lui Oniga. Stri- 
ban — secretarul organizației de 
partid, a schelei — verifică in cele 
din urmă informația dată de Go
goț, care se dovedește falsă, iar 
Oniga primește satisfacția meritg- 

Influențat de Striban. directa- 
meditează asupra atUndinu sg- 
îrd^gind că f-4 lăsat antrenat 
anumite momania de o foită 

vigilență, datorită intrigilor perfide 
ale lui Gogoț.

Prtn mijlocirea цпаг scene con
turate î» linii ferme, prin drummis-- 
mul real al situațiilor înfățișă#, 
scriitorul Ntcolae Țic șublintifjd 
îndreptarea atacului dușmanului de 
clasă 
către 
meni, 
lor.

Polosind o bogată varietate ie 
mijloace artistice, autorul recons
tituie țn paginile cărții, adesea pț- 
nă la detaliu, un puternic colectiv 
de muncitori, preggntind cu auten
ticitate problema majoră a actueăi- 
tății noastre: conștiința socialistă 
în pUnă creștere , și afirmare, pro
cesul ei de împlinire fi confoUda- 
re.

promovarea lui Pa
vel Oniga. Aces-

t&tirea mtmed la 
schelă. dar di-

către problemele conttm^i, 
subminarea încrederii în ta
in viața, munca și ideale

de

ВёяЙйИВйі! «омяМааЕШНН 
tajjfă. care ne-a stat și м stă 
in față în acest an este lm- 
tranătățlro» calității efirbu-, 
nelui extras. Și în acest do
meniu ne putem mineri cu 
realizări de seamă. Procentul 
de cenușă în cărbunele nox- 
îru este în medie cu O,b—î,0 
ia sută sub norma edmișă, cu 
toate oi în ultimul timp cali
tatea cărbunelui a lost емр 
slabă, dată fiind situația din 
stratele 12 și 14 unde Inter-: 
catațlile șfetoase au fost Ire»-? 
vente. Măsurile luate pentrti 
alegerea în abataje șt la su
prafață a șistului vizibil «Ц 
avut Insă un efect pozitiv. ТОн 
tuși calitatea rămlne pentru 
noi o problemă deschisă, ве-s 
oarece există încă destul ' 
multe brigtai, din păcate и-», 
nele fruntașe în1 muncă, în ea*' 
re alegerii șistului vizitai ne 1 
se dă atenția cuvenită.

In noul an 1962, in contat 
căruia dăm deja producție, ne 
așteaptă sarcini oonslderabil 
sporite. Discutarea cifrelor de 
plen pe 1962, recent Încheiate, 
a demonstrat eă minerii p«- 
tritenl sînt pregătiți pentru a 
face față sarcinii de a da mxf 
mult cărbune. Bzlstă de pe 
acum create condiții bune de 
muncă, sint pregătite noi re
zerve de cărbune, incit in 
nul ce vine avem posibilitatetf 
să depășim planul le cărbune 
cu cel puțin 26.090 tone. A-1 
rind la bază realizările de 
plnă acum, învătînd din lip* 
șurile manifestate, in noul an 
colectivul minei Petrila pășe?-: 
te ferm hbt&rit să repurtat» 
noi și însemnate succese, să-și 
mențină renumele de unul dlA 
coteetlvate fruntașe pe testa.
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Ședința Consiliului de Securitate
NEW, YORK 19 {Agerpres) 
■ 'îi 18 decembrie, președin
tele Consiliului de Securitate 
Lut(i (R.A.U.) a convocat o 
Ședință a consiliului pentru a 

"examina „plingerea" Portuga
liei In legătură cu „agresiu
nea indiană împotriva statu
lui. portughez11. Colonialiștii 
portughezi cer Consiliului de 
securitate să ordone forțelor 
armate ale Indiei „să pără
sească neîntîrziat11 Goa, Da- 
rnanul' șl Diu.

Intr-o scrisoare adresată la 
16. decembrie, secretarului gene
ral provizoriu al O.N.U., U 
Thant, primul ministru Nehru 
arăta că „singura soluție co
respunzătoare principiilor și 
țelurilor Cartei, rezoluțiilor 
O.N.u. și mersului implacabil al 
istoriei este ca Portugalia să-și 
părăsească coloniile din India 
și să dea populației de pe a- 
ceste teritorii posibilitatea de 
a te uni cu compatrioții săi 
în condițiile libertății și de
mocrației".

Delegatul Uniunii Sovietice, 
V."A. Zorin a obiectat cu ho- 
tărire împotriva încercărilor 
f uvernului Salazar de a trans- 

orma Consiliul de Securitate 
Intr-un complice al colonia
liștilor portughezi.

Ca urmare a poziției pe ca
re s-au situat delegațiile ță
rilor blocului occidental, Con
siliul de Securitate a, aprobat 
totuși această ordine de zi.

Delegatul portughez a cerut 
„să fie condamnate acțiunile 
Indiei11 și să fie evacuate tru
pele indiene din coloniile por
tugheze.

Delegatul Indiei a pus re
prezentantului regimului sa- 
fazarist o Întrebare simplă și 
clară: Cine a dat Portugaliei 
drepturi suverane’ asupra unei 
părți a teritoriului Indiei Ъ 
Cum poate-.Portugalia să vor
bească despre așa-zise încăl
cări ale Cartei O.N.U. de că
tre India cînd ea însăsi o în
calcă ?

Portugalia a respins brutal 
toate propunerile Indiei de a 
duce tratative sub pretextul 
că teritoriile de care este vor
ba ar constitui o parte a Por
tugaliei. Dacă Portugalia nu 
ar fi fost sprijinită de țările

ea nu ar fi avut în 
respectivă o |atitu-> 
de provocatoare.

Angliei și 
preten-

N.A.T.O., 
problema 
dine atît

Delegații S.U.A., 
Turciei au sprijinit 
țiile colonialiste ale Portuga
liei declarînd că Consiliul de 
Securitate trebuie să ceară In
diei să-și evacueze trupele din 
Goa, Daman șl Diu și să con
simtă să ducă tratative cu 
Portugalia.

Delegații Ceylonului, Liberiei 
și R.A.U. au obiectat împo
triva acestor afirmații.

Delegatul Uniunii Sovietice 
V. A. Zorin care a luat cuvîn- 
tul a doua oară a subliniat că 
problema prezentată de guver
nul Portugaliei nu poate fi în 
nici un caz examinată în Con
siliul de Securitate. Dar, 
deoarece a fost prezentată,, 
delegația sovietică consideră 
necesar să declare că dacă Con
siliul de Securitate trebuie să 
examineze vreo problemă a- 
ceasta este problema încălcă
rii de către Portugalia a de
clarației cu privire la acorda
rea independenței țărilor șl 
popoarelor coloniale.

Delegația sovietică, a sub
liniat y. A. Zorin, se solida
rizează cu poporul Indiei, cu 
poporul din Goa, care luptă 
pentru eliberarea de sub domi - 
nația colonială a Portugaliei.

Trebuie să se sisteze ime
diat orice ajutor acordat Por
tugaliei, să i se aplice sanc
țiunile prevăzute de Cartă și să 
fie determinată să traducă în 
viață neîntîrziat Declarația cu 
privire la acordarea indepen
denței țărilor și popoarelor 
coloniale, a subliniat y. A. 
Zorin în încheiere.

cu arma
SOFIA 19 (Agerpres) — A- 

genția ВТ A a transmis decla
rația guvernului Republicii 
Populare Bulgaria in problema 
încetării experiențelor cu ar
ma nucleară.

Guvernul R.P. Bulgaria se 
solidarizează intru totul cu 
propunerile guvernului sovie
tic in legătură cu reluarea 
tratativelor cu privire la în
cetarea experiențelor cu arma 
nucleară.

Guvernul Republicii Populare 
Bulgaria nădăjduiește că sta-

cu

Declarația guvernului fi. P. Bulgaria 
în problema încetării experiențelor 

nucleară 
tele occidentale vor aborda
seriozitatea necesară noile pro
puneri ale Uniunii Sovietice 
cu privire la realizarea unui 
acord privitor la încetarea ex
periențelor cu arma nucleară 
și că acest acord va constitui 

.o contribuție substanțială la 
interzicerea definitivă a armei 
nucleare ca mijloc de exter
minare in masă a oamenilor, 
la dezarmarea generală și to
tală, la consolidarea păcii și 
la înțelegere intre toate po
poarele.

©--------------«

іишцені Іиіініѳг ініиіі 
Adunării Оевегаіе а О.И.О.
NEW YORK (Agerpres) -* 

TASS transmite :
La 18 decembrie, Comitetul 

general a adoptat hotărîrea de 
a întrerupe la 20 decembrie 
cea de-a 16-a sesiune a Adu
nării Generale a O.N.U. și de 
a relua lucrările ei la 15 ia
nuarie. După reluarea sesiunii 
în afara ședințelor plenare ale 
Adunării Generale își vor con
tinua lucrările și 
Politic și Comitetul 
problemele de tutelă, 
comitete au epuizat 
lor de zi.

Comitetul 
pentru 

Celelalte 
ordinea

=©

Sukarno cheamă poporul hwtoneziei 
să fie gata să elibereze Irianul de vest 
DJAKARTA 19 (Agerpres).
Luând cuvântul la 19 decembrie 

Ia un miting care a avut loc la 
Djokjakarta (Java Centrală), preșe
dintele Indoneziei Sukarno a che
mat poporul indonezian să fie gata 
să elibereze Irianul de vest de co
lonialiștii olandezi. El a subliniat 
că în apărarea drepturilor sale le
gitime, poporul indonezian se bu
cură de simpatia lagărului socia
list și a țărilor Asiei și Africii.

NEW YORK 19 (Agerpres) -
TASS transmite :

Potrivit știrilor sosite la New 
York, președintele Indoneziei, Su
karno, l-a informat pe președintele 
S.U.A.; Kennedy, că Indonezia va

fi nevoită să recurgă la forță pen
tru a elibera Irianul de vest de co
lonialiștii olandezi, dacă aceștia 
din urmă nu vor înceta provocă
rile împotriva poporului indone
zian. Răspunzând la o scrisoare a 
lui Kennedy în care acesta oerea 
„rezolvarea pașnică1'- a problemei 

.Irianului de vest, Sukamo averti
zează că Indonezia nu poate ră- 
mîne indiferentă față de încercă
rile Olandei de a-și menține do
minația în această parte inaliena
bilă a teritoriului Indoneziei.

împotriva represiunilor 
fată de P. C. din S. U. A.
TOKIO 19 (Agerpres)
Ziarul „Akahata" din 18 

decembrie relatează că Liga 
juriștilor liberi din Japonia, 
organizație care grupează ju
riștii cu vederi democratice, 
a adresat președintelui Ke
nnedy un protest scris. împo
triva represiunilor Ut&x» de 
Partidul Comunist din %AJ.A. 
Represiunile împotriva comu
niștilor sînt sțrîns legate de 
pregătirile de război, se arată 
în acest 
declarăm 
Smith și 
o sfidare 
tății. Ca 
tilor democrați, protestăm cu 
hotărîre împotriva acestor mă
suri.

protest. Ca juriști 
că aplicarea legilor 
Mc Carran constitue 
a libertății și drep- 
organizație a juriș-

Operațiunile întreprinse da armata indiană а-au încbaiat

Goat Daman și Diu au fost eliberate
DELHI 19 (Agerpres)
Agenția France Presse rela

tează că LA DELHI S-A A- 
NUNȚAT OFICIAL CA FOR
ȚELE PORTUGHEZE AU CA
PITULAT LA PANJIM, CAPI
TALA TERITORIULUI GOA, 
DAMAN ȘI DIU. ASTFEL AU 
LUAT SFIRȘIT OPERAȚIU
NILE întreprinse DE AK-

MATA INDIANA1, "PENTRU 
ELIBERAREA ACESTOR TE
RITORII INDIENE.

Corespondentul agenției A- 
• ■ - - - Delhissociated Press din 

transmite că ministrul Apă
rării al Indiei, Krishna 
non, l-a numit pe generalul- 
maior Kennet Kandeth In 
funcția de guvernator militar 
In Goa.

Me-

• nonă infringer c a colonialiștilor
Eliberarea coloniilor portughe

ze Goa, Daman, Diu a devenit 
fapt împlinit. In noaptea de 17 
spre 18 decembrie a început să se 
prăbușească dominația seculară a 

' Portugaliei asupra populației in
diene din aceste teritorii.

Goa, Daman și Diu sînt situate 
în sud-vestul peninsulei indiene. 
Ele au în total o suprafață de 3.370 

t km. "pătrați și o populați^ de circa 
650.000 de oameni. Centrul admi- 

■■nistrativ al teritoriului Goa este 
orașul Panjim, cunoscut și sub nu- 

‘ mele de Nova Goa. Goa se află 
. la 400 de km. sud de Bombay 
și cuprinde zece localități. Daman 
și Diu se află respectiv la 100 km. 
nord și la 250 km. nord-est de 
Bombay. Diu este o insulă cu o 
suprafață de 32 km. pătrați situată 
în golful Bombay.

1 Gele trei teritorii sînt înapoiate 
din*, punct de vedere economic. In 

, сеь 500 de ani de stăpînire portu
gheză nu s-a construit nici măcar 
o fabpcă de prelucrare a produse- 

, lor locale. Ocupația principală a 
populației este agricultura. Goa are 
un sol fertil și bogate zăcăminte 
minerale. Dar produsele subsolului, 

- minereu de mangan și fier, sare, 
ca“ și produsele agricole, nuci de 
cocos, mirodenii, fructe, erau ex
portate în Portugalia. Colonialiștii 
puseseră mina pe oele mai bune 
pământuri, stăpânii plantațiilor fiind 
portughezi.

Țotodată, colonialiștii portu
ghezi au transformat aceste teri
torii . in baze. militare ale blocuri-

iar imperialiste. Nu întâmplător 
Portugalia se bucură în problema 
acestor teritorii de sprijinul total 
al S.U.A. și celorlalți aliați ai săi 
din N.A.T.O. Aceste 
tare au constituit o 
permanentă nu numai 
dia, ci și pentru alte 
toare de pace din bazinul Ocea
nului Indian.

Goa a fost cotropită de colonia-
••****«**♦♦**♦**«*♦***«<••

Scurt documentar 
despre Goa, Daman $i Diu

baze mili- 
amenințare 
pentru In
state iubi*

•a

liștii portughezi la începutul se
colului al XV-lea. Ei au instaurat 
în acest teritoriu o cruntă teroare. 
Populația din Goa s-a ridicat in 
mai multe raiduri la luptă împo
triva jugului portughez. Una din
tre cele mai mari răscoale ale 
populației goaneze a fost cea din 
1871.

Mișcarea de eliberare a crescut 
în intensitate după al doilea răz
boi mondial. Patrioții au organizat 
sute de acțiuni de nesupunere și 
sabotaj. Detașamente mid de par
tizani au atacat posturile de poli
ție și pe agenții Gestapoului por
tughez, Pide.

In august 1954 patrioții indieni 
au organizat un marș pașnic în 
Goa. Colonialiștii i*au întâmpinat 
pe parddpanții la marș cu rafale 
de mitralieră. La sfârșitul anului 
1959 toate partidele și brganiza-

țiile politice din Goa; Daman și 
Diu au format un front unit. Iu 
Goa au început să emită două pos
turi de radia patriotice — Gla
sul libertății" și ;,Radio Goa li
beral

Pentru a frina mișcarea de eli
berare colonialiștii portughezi au 
recurs la cele mai sălbatice repre
siuni. Sute de patrioți au fost a* 
restați, deportați îa Africa. sau 
Portugalia, închiși in temnițe sau 
chiar âmpușcați. In ultima vreme 
pentru fiecare locuitor din Goa a 
existat cîte un agent portughez. 
Totodată colonialiștii portughezi 
au organizat provocări militare îm
potriva Indiei, au trimis spioni și 
diversioniști pe teritoriul indian. 
Aceste acțiuni au dat naștere unei 
puternice mișcări de protest atît 
in India cit și în întreaga lume.

India a încercat nu odată să 
rezolve în mod pașnic problema 
teritoriilor Goa, Daman și Diu. 
Dar colonialiștii portughezi nu nu
mai că nu au mers in întâmpina
rea eforturilor Indiei, d au inten
sificat pregătirile militate și provo
cările la granița cu India, bucurân- 
du-se de sprijinul aliaților săi im
perialiști. Acțiunea întreprinsă de 
armata indiană este o urmare fi
rească a evoluției evenimentelor în 
Goa și celelalte teritorii.

In lupta pentru eliberarea între
gului său teritoriu, poporul indian 
se bucură de sprijinul țărilor iu
bitoare de pace și al opiniei pu
blice internaționale.

(Agerpres)

(Agerpres)
ТВ decembrie,

GENEVA 19 
La ședința din 

participanții la conferința interna
țională pentru reglementarea pro
blemei laoțiene, au aprobat în una
nimitate proiectul de mesaj al ce
lor doi președinți ai conferinței 
către conducătorii celor trei forțe 
politice dia Laos.

După aceea la ședință au înce
put discuțiile. Președintele Cam- 
bodgiei a sprijinit cu căldură ideea 
mesajului, declarînd că aceasta tre
buie șâ contribuie ia reglementarea 
problemei formării unui guvern na
țional al Laosului. Reprezentantul 
Birmaniei a declarat că și el apro
bă întrutotul mesajul care urmă
rește accelerarea formării unui gu
vern național al Laosului și cons
tituirea unei delegații unice care 
să fie trimisă la Geneva.

Vina pentru tergiversarea regle
mentării problemelor interne ale 
Laosului; a declarat G. M. Pușkin, 
reprezentantul UilLS.S.; o poartă 
ca ți până acum forțele grupate în 
jurul hri Nosavan ți care se bucură

de simpatia și sprijinul anumitor 
Cercuri sttiăine care nu doresc pace 
în Laos.

Cuvântarea lui G. M. Pușkin a 
fost sprijinită cu căldură de repre
zentantul Republicii Populare Chi
neze. El a condamnat intenția Sta
telor Unite de a institui un control 
asupra reorganizării armatei %лй>- 
sului, ceea ce este echivalent cu 
un amestec în treburile interne ale 
Laosului.

Cuvîntarea reprezentantului U- 
niunii Sovietice a fost sprijinită; 
de asemenea, de reprezentanții Po
loniei și R.D. Vietnam, precum 
și de reprezentanții forțelor pa
triotice din Laos.

Reprezentantul clicii lui Boun 
Oum a încercat să justifice acțiu
nile acestei grupări din Laos, care 
a zădiărnidt întâlnirea celor trei 
prinți și formarea unui guvern na
țional unic al Laosului.

Reprezentantul Indiei a sprijinit 
întrutotul mesajul adresat de cei 
doi președinți celor trei prinți din 
Laos.

PROGRAM DE RADIO
21 decembrie

simfonic, 14,03 Muzică ușoară din 
Cuba, 15,30 Muzică populară ro" 
mînească și a minorităților națio
nale, ■ 16,15 Muzică .de estradă, 
16,50 Concert de după-amiază, 
18,05 Muzică ușoară de Aurel 
Giroveanu, 18,25 Tineri interpreți 
de muzică populară românească, 
19,00 Muzică simfonică cerută de 
ascultători, 19,40 Muzică de dans, 
20,30 Muzică populară românească, 
21,20 Cântă orchestra de muzică 
ușoară Jerry Mengo, 22,00 Muzică 
din

PROGRAMUL L 7,00 Radio
jurnal. Sumarul presei centrale, 
7,45 Muzică de estradă, 8,00 Din 
presa de astăzi; 8,30 Muzică ușoa- 
Eă de compozitori din țări socia
liste; 9,00 Vreau să știu, 9,30 Mu
zică populată românească, 10,35 
Muzică din operete, 11,35 „înflo
rește patria mea**- — montaj de 
dntece și versuri, 12,00 Muzică u* 
șoară românească, 13,05 Din fol
clorul popoarelor, 14,30 Concert 
de prânz, 15,40 Fragmente din o- 
pera ^Trubadurul" de Verdi, 16,15 
Vorbește Moscova ! 16,45 Melodii 
populare românești interpretate la 
acordeon, 17,15 Cântă corul și for
mația de fluierași a minerilor din 
Lonea, 17,45 Program muzical pen
tru fruntași în producție din indus
trie și agricultură. 19,25 Muzică 
distractivă de compozitori ma
ghiari, 19,45 Transmisiune din Stu
dioul de concerte, a concertului 
orchestrei simfonice a Radiotele- 
viziunii, 22,50 Muzică de dans. 
Programul II. 12,15 Cântă soliști ai 
Teatrului Mare Academic de Stat 
al Uniunii Sovietice; 13,25 Concert

operete.

©

CINEMATOGRAFE
21 decembrie

PETROȘANI — 7 NOIEM
BRIE : Primăvara fetelor; AL. 
SAHIA : Am supraviețuit mor- 
ții mele ; PETRILA : Fj atentă 
bunicuțo; LONEA: 
pilărie; CRIVIDIA : 
încredere; LUPENI 
bilii (seria Il-a); 
TENI: socoteli greșite.

Adio co- 
Abuz de 

Mizera- 
BĂRBĂ-= <

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA: Petroșani,- Stf. Gh. Gheorghiu-Dej nr. 56. Tel. interurban 322 automat 269. Tiparul : ;,6 August** ~ Poligrafie


