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BRIGADĂ FRUNTAȘĂ

O zi de odihnă

Brigadierul Popa loan con
duce unul din marile abataje 
frontale ale sectorului li de 
la mina Lupeni. Minerii din 
abataj înconjoară cu stimă și 
dragoste brigadierul lor, pen
tru că a știut să-i conducă 
spre succese de seamă în 
lupta pentru o producție spo
rită de cărbune cocsificabil, 
succese care îi situează prin
tre brigăzile fruntașe în între
cerea socialistă.

Realizările brigăzii dovedesc 
f acest lucru. Angajamentul a- 

nual de a extrage peste plan 
4.000 tone cărbune cocsifica
bil a fost îndeplinit încă în 
cursul lunii septembrie. La în- 

" ^Semnul comunistului Popa 
loan, cei 55 de ortaci din bri
gadă pun un mare accent nu 
numai pe creșterea randamen
telor, ci și pe economisirea 
lemnului de mină, a expîozl-
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Pentru apărarea 
sănătății copiilor

Recent, la secția pediatrie 
a circumscripției medicale nr. 
3 de la Lonea s-au luat citeva 
măsuri bune în vederea întă
ririi grijii pentru sănătatea 
copiilor care vin aici pentru 
îngrijire medicală. S-a ame
najat o intrare separată în 
cabinetele de pediatrie, astfel 
ca, atunci cînd vin la circum
scripție, copiii să nu fie în 

r contact cu bolnavii adulți. Co
pilul 

3
•'uror
este
nu suferă de boli contagioase, 
sint introduși într-o sală de 
așteptare bine încălzită, după 
care urmează un control me
dical atent. S-a amenajat, de 
asemenea, o cameră specială 
rde tratamente pentru copil.

Inițiativa de a tria copiii da 
r îndată ce vin la circumscripția 

de pediatrie, în vederea izo
lării celor contagioși este o 
măsură valoroasă care trebuie 
aplicată șl de celelalte cir
cumscripții medicale de pe
diatrie.

venit Ia vizită' medicală, 
introdus mai întîi prin 
cameră de triaj; în cazul 
boli contagioase, copilul 

izolat imediat. Cei care

C. BADUȚA 
corespondent

Din trimestrul IV — la nivelul anului viitor

Vom îmbunătăți organizarea producției asigurînd 
astfel îndeplinirea sarcinilor sporite pe 1963

In al patrulea an din pla
nul economic de șase ani în 
fața colectivului nostru stau 
sarcini de producție sporite. 
Sectorul nostru aflîndu-se în 
continuă dezvoltare va trebui 
să dea in anul viitor o pro
ducție zilnică mai mare cu 
cea. 12 la sută față de cea pla
nificată pe 1962 și să obțină 
o productivitate de 1,925 tone 
de cărbune pe post. Va tre
bui deci ca noi să îmbunătă
țim modul de organizare al 
producției în așa fel ca din 
primele zile ale anului viitor 
extracția cărbunelui să se ri
dice la nivelul noilor sarcini. 
Noi am citit cu satisfacție în 
ziarul „Steagul roșu“ despre 
angajamentele mobilizatoare 
luate de minerii de la Uricani. 
de a ridica de pe acum prin
cipalii indici ai producției la 
nivelul sarcinilor pe 1963: am 
remarcat din cele relatate de 
ei faptul că în acest scop au 

vului. Pe această cale briga
da lui Popa Ioan a realizat e- 
conomii care se ridică la 
24.000 lei.

R. BALȘAN 
corespondent 
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Comitetul sindicatului mi
nier din Lonea a organizat o 
zi de odihnă pentru mineri. 
La club, în seara de 27 octom
brie, ansamblul de cîntece șl 
dansuri din localitate a pre
zentat un frumos program ar
tistic pentru mineri. Progra
mul a fost urmat de o reu
niune tovărășească și de con 
cursuri distractive.

Tot în cadrul zilei de odih
nă, pe stadion au avut loc în
treceri amicale de fotbal șl 
cros. La fotbal selecționata' 
sectorului VI al minei a întîl- 
nît pe aceea a I.L.L.-ului din 
localitate de care a dispus cu 
6—2. întrecerea de cros a fost 
cîștîgată de tinerii de la I.L.L. 
care au cucerit primele trei 
locuri prin Scînteie Petru, 
Basamac Mihai și Căldărar 
Victor. întreceri disputate au 
avut loc și la șah, tenis de ma
să și alte discipline. La ziua 
de odihnă organizată pentru 
el, au participat peste 400 
mineri.

HLOPEȚCHI VASILE 
corespondent

luat măsuri tehnico-organiza 
torice corespunzătoare.

Hotărîrea ortacilor de la 
Uricani a găsit un larg ecou 
in colectivul nostru. Ne ex
primăm și noi hotărîrea de a 
munci în așa fel încît să a- 
t.ingem la sfîrșitul anului rit 
mul de creștere al producției 
si productivității muncii ne
cesar îndeplinirii încă din pri
mele zile a sarcinilor de plan 
prevăzute pe 1963. Spunem a- 
ceasta deoarece avem o bază 
temeinică: succesele obținute 
pînă în prezent de minerii din 
sector, sub conducerea organi
zației de partid. Din abatajele 
sectorului au fost extrase pes
te planul la zi 6.200 tone de 
cărbune, față de 4.000 tone 
cit reprezintă angajamentul 
anual. Productivitatea muncii 
obținută în ultimul timp a a- 
tins 2,051 tone de cărbune pe 
post, adică întrece pe cea pre
văzută pe anul viitor. In ace-

Brigada condusă de Burtea Niță care lucrează la sectorul I al minei Uricani este 
fruntașă în întrecere. Lunar ea își depășește sarcinile planificate cu 200—300 tone de căr
bune cocsificabil.

IN CLIȘEU : O parte din membrii brigăzii citind în ziar cuvinte de laudă despre acti
vitatea lor.

------------------------------------- ■ ■■■ ■ "" — ------------- - ----------------------------------------------------

I' Un adevărat barometru al 
calității cărbunelui — așa 

I este considerat laboratorul 
| C.T.C. Petrila.

IN CLIȘEU : Laborantele 
Ignat Eugenia și Zlatszki E- 
lena urmărind rezultatul u- 
nor probe asupra calității 
cărbunelui intrat în procesul 

. de preparare.

lași timp, datorită sprijinului 
acordat în permanență brigă
zilor de mineri, în abataje ca 
meră s-a obținut o avansare 
medie de peste 90 m. pe lună 
față de 70 m. cit era planifi
cat. S-a reușit, de asemenea, 
ca toate brigăzile din abataje 
să fie ridicate la nivelul celor 
fruntașe. Planul la lucrările 
de pregătire, pe primele 9 luni 
din acest an a fost depășit cu 
aproape 700 m.c. Aceste rezul
tate vin să ne sporească în
crederea în forțele noastre, 
constituie un imbold pentru 
întregul colectiv de a munci 
tot mai bine.

Crețu Gheorghe, Nedelcu 
Nieolae, Molnar Traian, 
șefi de brigadă, Prinț Sa- 
moilă, Borbei Samoilă, 
maiștri mineri, sectorul II 

mina Lonea
(Continuare în pag. 3-a)

hilăîirea îoiilimiă a lololiii toafliiîiîoi al Diganizalie? 
de wiid — garanția linHlătiiij Hliîifilii 

w» a eimoaiirii
Zilele trecute a avut loc con

ferința pentru darea de seamă și 
alegerea noului comitet de partid 
de la mina Vulcan. La conferință 
au luat parte tovarășii Furdui Pe
tru, membru al C.C. al P.M.R. 
prim-secretar a! Comitetului re
gional de partid Hunedoara, Lazăr 
David, prim-secretar al Gomitetu 
lui orășenesc de partid Petroșani. 
Ghioancă Victor, secretar al Co
mitetului orășe
nesc de partid 
Petroșani, Szuder 
Wiliam, membru 
în Biroul Comi
tetului orășenesc 
de partid, director general al 
C.C.V.J. Scolnic Anton, secretar 
al comitetului orășenesc de pârtia 
Vulcan.

Conferința de partid a făcut bi
lanțul realizărilor obținute de co
lectivul minei sub conducerea or
ganizației de partid în cursul a 
cestui an. In perioada analizată 
minerii vulcăneni au obținut unele 
realizări. De la începutul anului, 
colectivul minei a extras 500 tone 
de cărbune peste plan, a îmbună
tățit substantial calitatea produc
ției, prin reducerea cu 1,5 la sută 
a procentului de cenușă față de

Conferința organizației 
de partid 

de la mina Vulcan

Pe poarta U.R.U.M.P. ies zii nic numeroase utilaje miniere 
reparate în secțiile uzinei. Aceste utilaje, printre care se nu
mără și pompele de mină, sînt destinate exploatărilor miniere 
din Valea Jiului.

Clișeul nostru înfățișează pe lăcătușul Verșanschi Alfred 
lucrînd la repararea unei pompe de mină.

limita admisă, obținînd pe această 
cale o bonificație de 6.699 tone 
de cărbune. '

Conferința a subliniat că în ul
timul an activitatea politico-orga- 
nizatoxică a organizațiilor de par
tid din sectoarele minei s-a îmbu
nătățit. In acest an rîndurile or
ganizațiilor de partid au crescut 
prin primirea în partid a unui nu
măr de 136 membri și 179 can

didați de partid, 
majoritatea mun
citori fruntași, 
cu vechime înde
lungată în pro
ducție, oameni care 

merită înaltul titlu de membru de 
partid.

Rezultatele obținute de colecti
vul minei sînt însă cu mult în ur
ma sarcinilor, a posibilităților pe 
care le are. Din angajamentul a- 
nual de 31.000 tone de cărbune, 
colectivul minei a realizat o de
pășire a planului de abia 500 to
ne de cărbune. O rămînere în ur
mă există și la lucrările de pre
gătiri. Planul lucrărilor de pre
gătiri este realizat abia în pro
porție de 92,3 la sută. Neajunsul

I. DUBEK
(Continuare în pag. 3-a)
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Noutăți tehnice văzute în R. S. Cehoslovacă

Warca rapidă a pajuriior
Reducerea consunulni de lemn — preocupare de seamă 

a minerilor din Lupani
In perioada 11 septembrie

9 octombrie a.c. un grup 'de mun
citori și ingineri de la lucrările 
de deschidere din nunele Văii 
Jiului compus din minerii Bartha 
Koloman, Bartha Nicolae, Mărican 
Vasile, inginerii Muntean Petru. 
Briuzan Vasile și subsemnatul am 
fost intr-o vizită de documentare 
tehnică în R.S. Cehoslovacă. In 
cele ce urmează voi reda cîteva 
din noutățile tehnice din dome
niul săpării puțurilor de mină ce 
ni le-au împărtășit minerii din ta
ra prietenă.

Necesitatea sporirii producției 
de cărbune a impus și in R. S. 
Cehoslovacă găsirea unei metode 
aaecvate de săpare rapidă a lu
crărilor miniere de deschidere. Să 
parea puțurilor folosind metoda 
modernă cu cofrag mobil este o 
metodă ce preocupă îndeosebi pe 
minerii și cadrele tehnico-inglne- 
rești din Cehoslovacia. Perfecțio
narea și îmbunătățirea acestei me
tode a permis ca să se obțină o 
viteză de săpare de 221,49 m. dc 
puț pe lună. Acest record a fost 
obținut în bazinul Ostrava locali
tatea Pascov. Aici se află în curs 
de săpare un puț de extracție cu 
diametrul liber de 7,5 m. ce va 
avea o adîncime de 800 metri. 
Toată instalația de săpare este pro
vizorie, care după terminarea să
pării se va muta la un alt puț.

Pentru săparea acestui puț sînt 
montate trei mașini de extracție 
de tipul B.F.M.-5.200 cu bobină, din 
care două sînt prevăzute cu chib 
le de 1,75 m3 pentru transportul 
sterilului rezultat din săpare, iar 
a treia mașină prevăzută cu o 
chiblă de 0,5 m.c. se folosește la 
amenajarea puțului (transportare) 

, moazelor, tuburilor, sculelor etc.) 
Podul mobil de lucru este susți
nut de la suprafață de 8 granice 
de 10 tone fiecare de tipul S.W.-
10 acționate cu motoare electrice 
da 14 kW, iar cablurile de susți 
nere a podului de lucru servesc 
la ghidarea chiblelor prin cele pa- 

, tru compartimente.
Cofragul mobil (forma de be- 

tonare) care are o înălțime utilă 
de 3 m. este susținut în trei punc
te, dispuse la 120 de grade, de trei 
granice de 10 tone acționate <?- 
iectric.

Toate cele 11 granice amintite 
au comanda centralizată la un pu
pitru aflat în casa uneia dintre
mașinile de extracție. La cererea 
minerilor din puț cu ajutorul unui 
sistem de semnalizare independent, 
un singur om manevrează atît po
dul cît și cofragul.

Atît cablul de pușcare cît și 
cablurile care alimentează corpu
rile de iluminat din puț sînt de
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Se extinde susținerea 
metalică 

în abatajele cameră 
Introducerea stîlpilor metalici la 

susținerea abatajelor cameră,
constituie o importantă rezervă
pentru reducerea continuă a con
sumului de material lemnos. Așa 
cum experiența a dovedit-o, sus
ținerea metalică combinată cu sus
ținerea în lemn dă rezultate bune 
in abatajele cameră și în același 
timp permite economisirea unor 
cantități însemnate de material 
lemnos.

Ținînd seama de aceste avanta
je, la mina Lonea s-a trecut la 
extinderea acestui procedeu de 
susținere. Brigada condusă de mi
nerul fruntaș Solovan Ioan a în
ceput să înlocuiască o parte din 
stîlpii de lemn la susținere- cu 
stîipi metalici tubulari produși la 
U.R.U.M.P. fapt care are drept re
zultat obținerea de economii de 
material lemnos. Același procedeu 
se aplică acum și în abatajul ca
meră nr. 602.

D. DAVID 
y. GHEORGHE 

corespondenți 

construcție specială, autopurtătoa- 
re. Ele sînt susținute de la supra 
față de către un granic acționat 
cu motor electric și în felul acesta 
se simplifică operația de coborîre 
sau de ridicare ă lor.

Pentru executarea operației de 
săpare se perforează în frontul de 
lucru 70 de găuri de 3,6 metri 
lungime. Găurile de pușcare se în
carcă cu 120 kg. de exploziv, exe- 
cutîndu-se astfel depilarea rocii 

încărcarea în chible a materia
lului rezultat în urma pușcării se 
face cu ajutorul a trei greifere de 
tipul K;S.-3 de 0,14 m.c. După eva
cuarea sterilului, pe o adîncime 
de trei metri se lasă cofragul, se 
centrează și începe betonarea

Prepararea betonului se face me
canizat la suprafață cu trei beta- ' 
niere de 500 1. deservite de cîte ' 
un singur muncitor. Betonul pre- | 
parat se transportă în puț pe con- ' 
ductă metalică cu diametrul de 150 
mm amplasată în centrul puțului și 
susținută prin intermediul a două 
cabluri de oțel de către un troliu 
de tipul 2 L.P.-18 cu doi tamburi. 
In felul acesta, prelungirea con
ductei se face de la suprafață cu 
multă ușurință.

Pentru a se putea obține avan
sarea mare amintită unele opera
ții s-au suprapus și anume: în 
timpul betonării se continuă ope 
rația de încărcare cu greifereîn 
timpul perforării se face amenaja
rea puțului de pe podul mobil de 
lucru.

Brigada care lucrează la acest 
puț este formată din 33 de mun
citori repartizați pe trei schimburi, 
însă la începutul fiecărui schimb 
se prezintă în loc de 11 numai 8 
muncitori, iar ceilalți 9 muncitori 
se prezintă conform ciclogramei 
numai la operația de perforare 
pentru a lucra un număr de 17 
muncitori la această operație în 
scopul de a se accelera și scurta.

Respectînd ciclograma de lucru 
s-a realizat o avansare zilnică de 
7,38 m. de puț betonat și ame
najat.

Deprinderea muncitorilor cu a- 
•ceastă metodă de lucru a permis 
pregătirea unui nou record în 
cursul lunii curente de 340 m. de 
puț.

Ing. FARKAȘ EMERIC 
mecanic șef — mina Dîlja
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Comisiile inginerilor și tehnicienilor 
să-și îndeplinească sarcinile ce le revin

Realizările importante pe 
care le-a obținut in cursul a- 
cestui an colectivul minei Lu
peni pe calea sporirii produc
ției, productivității muncii, 
îmbunătățirii calității cărbu
nelui și reducerii cheltuielilor 
de producție, sînt în bună mă
sură, rodul activității cadrelor 
tehnice de la exploatare. Rea 
Uzarea cifrelor de plan spo
rite ce stau în fața colectivu
lui în anii viitori va fi posi
bilă însă numai prin promo 
varea curajoasă în procesul 
de producție a tehnicii mo
derne, a metodelor avansate, 
prin organizarea judicioasă a 
procesului de producție și ri
dicarea continuă a pregătirii 
profesionale a muncitorilor. 
In crearea acestor condiții, 
cadrele tehnico-inginerești au 
un rol hotărîtor. Sînt cadrele 
tehnîco-lnginerești de la mina 
Lupeni la Înălțimea acestui 
rol ? Acest subiect a fost disj 
cutat recent intr-o ședință a 
comitetului sindicatului de la 
mină. Comitetul a analizat 
activitatea Comisiei inginerilor 
și tehnicienilor și a cabinetu
lui tehnic pe cel de-al m-lea 
trimestru din acest an.

Din materialele prezentate 
la ședință a reieșit că în a- 
ceastă perioadă în fața Co
misiei inginerilor si tehnicie

In lumina directivelor celui 
de-al III-lea Congres al P.M.R., 
consumul de lemn de mină va 
trebui să scadă continuu ast
fel ca să ajungă în 1965 la cel 
mult 35 m.c./1000 tone de căr
bune.

Minerii de la Lupeni au por 
nit o luptă susținută pentru 
îndeplinirea acestei impor
tante sarcini. In abataje ca și 
în celelalte locuri de muncă 
din subteran a început să se 
desfășoare o însuflețită între 
cere sub lozinca : „Fiecare to 
hă de cărbune extrasă cu un 
consum de lemn cit mal re 
dus“.

Una din principalele căi de 
reducere a consumului de lemn 
de mină este extinderea pe 
scară largă a susținerii me 
talice în abatajele frontale, 
galerii și în alte lucrări mi 
niere. Dacă în anul 1959 la 
mina Lupeni armarea metal! 
că se folosea doar în cîteva a- 
bataje frontale, în prezent nu 
există un astfel de abataj ca 
să nu fie armat în fier. Can
titatea de cărbune cocsificabil 
extrasă în primele 9 luni ale 
anului curent din aceste aba 
taje se ridică la 496.600 tone, 
cu peste 123.000 tone mai mult

a
Graficul înfățișează 

reducerii consumului de

nilor au stat sarcini însemna
te, prevăzute chiar în planul 
de muncă al comitetului sin
dicatului. Dar cele mai multe 
dintre obiectivele respective au 
rămas pe hîrtie.

Numărul mare de brigăzi 
rămase sub plan continuă să 
umbrească realizările minei. 
La remedierea acestei situa-
----------------------------------- --

Rezolvarea problemelor 
ridicate de producție, la baza 
activității cadrelor tehnice

ții o contribuție însemnată ar 
fi putut avea organizarea 
schimburilor de experiență 
prevăzute de C.I.T. între bri
găzi fruntașe și rămase în ur
mă. Aceste schimburi de ex
periență însă au fost neglija
te. Menirea cadrelor tehnice 
este aceea de a studia acele 
fenomene care frînează pro
cesul de producție și, prin so
luțiile tehnice propuse, să de 
termine rezolvarea probleme
lor pe care le ridică producția. 
Dar contribuția adusă de ca
drele tehnice la remedierea 
rămîneril sub plan a sectoare
lor și brigăzilor de mineri, a 
cauzelor care generează stag
nări în producție nu se ridică 
încă la nivelul cerințelor, 

față de perioada corespunză 
toare a anului trecut. Susți 
nerea se face cu stîipi meta 
lici și grinzi de fier „U“. De 
asemenea, se utilizează și grinzi 
din funie. In abatajele fron
tale ale minei Lupeni s-au
OOOQOOOOOCO0OGOOOOOQOOOOOOC>-)GOOOGOOC

Pe teme actuale
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introdus pe scară largă stllpii 
hidraulici. In abatajul tron 
tal pe înclinare din stratul 18, 
folosirea de stîipi hidraulici și 
a grinzilor metalice in con 
solă a dus la o reducere sim 
țitoare a consumului de lemn. 
Cînd acest abataj era susți 
nut în lemn, consumul de lemn 
se ridica la 45 m.c./1000 tone 
de cărbune. Prin introducerea 
stîlpilor hidraulici și a grin
zilor în consolă, consumul de 
lemn a scăzut la 8,15 m.c./100o 
tone de cărbune extras. La o 
producție de 10.000 tone căr 
bune economia de lemn de 
mină e de peste 200 m.c.

Un alt mijloc de reducere a 
consumului de lemn de mină 
este răpirea stîlpilor înainte 
de prăbușire. Brigăzile de mi 
neri manifestă interes pentru 
recuperarea materialului de

dinamica extinderii armării metalice în abatajele minei Lupeni șt 
lemn.

In prezent mina Lupeni se 
află Intr-un stadiu cînd rea
lizarea sarcinilor ce-i revin 
este condiționată în mare mă
sură de folosirea tehnicii noî, 
de exploatarea judicioasă a 
utilajelor cu care a fost în 
zestrată mina. Acest lucru cere 
o pregătire tehnică superioară 
din partea muncitorilor. Or 
C.I.T. a desfășurat o slabă ac
tivitate pentru popularizarea 
cărții tehnice, pentru organi
zarea de conferințe, pentru 
înarmarea muncitorilor cu cu
noștințele profesionale pe ca 
re le cere tehnica nouă. Biblio
teca cabinetului tehnic nu
mără abia 27 cititori.

O cale importantă de ex
tindere a tehnicii noi o con
stituie mișcarea de inovații. 
La mina Lupeni, rezultatele 
obținute în acest domeniu sînt 
încă minime. In anul acesta 
cabinetul tehnic a înregistrat 
numai 44 propuneri de inova
ții, din care abia 15 au fost 
acceptate pentru aplicare, iar 
17 propuneri au fost respinse. 
Față de efectivul exploatării 
numărul inovatorilor este foar
te mic. Din cei peste 50 de 
ingineri de la mină abia 8 sînt 
inovatori. Mișcarea de inova
ții n-a urmărit rezolvarea pro
blemelor pe care le ridică pro
ducția. adică cele cuprinse în 

armare. La abatajul 3 vest, de 
exemplu, minerii răpesc ar
măturile f.olosite în zona afla
tă sub presiune și le refolo- 
sesc. stilpii răpiți sînt folosiți 
pentru stive la susținere, iar 
grinzile sînt folosite ca juguri 
în camerele pentru exploata
rea spițurilor de la culcușul 
și coperișul stratului.

Minerii lupeneni s-au convins 
în ultima vreme că, cu cît ob
țin o viteză mal mare de a- 
vansare, cu atît se reduce 
consumul de lemn pentru ar
mări suplimentare și scade 
prețul de cost pe tona de căr
bune extrasă. Un exemplu con 
cludent îl constituie brigăzile 
de mineri din sectorul m ca- W 
re obțin o viteză de avansare 
cu peste 20 ia sută mai mare 
față de anul 1960.

Prin introducerea fișei limi- 
tă a consumului de lemn, * 
flecare sector s-a trecut la 
urmărirea mai amănunțită a 
folosirii acestuia.

Toate acestea precum și e- 
forturile depuse de brigăzile 
miniere din fiecare sector au 
făcut ca la mina Lupeni con
sumul de lemn să scadă în 
prezent la aproape 35 m.c./1000 
tone de cărbune, ceea ce con
stituie o frumoasă realizare.

C. MATEESCU

planul tematic de inovații. 
Din cele 12 teme prevăzute, 
abia 3 au fost soluționate.

La activitatea C.I.T. au fost 
atrase prea puține cadre teh
nico-inginerești. Activitatea 
comisiei a fost lăsată pe sea
ma unei singure persoane, a 
inginerului Biro Mihaî, res
ponsabilul comisiei. Comisia 
nu și-a desfășurat activita
tea pe bază de planuri de 
muncă și nu a ținut nici șe
dințele de lucru. Pentru a- 
ceastă stare de lucruri se face 
vinovat și comitetul sindica - 
tului care în mică măsură s-a 
ocupat de Îndrumarea activi 
tătii C.I.T.. de atragerea celor 
neste 300 ingineri și tehnicieni 
la rezolvarea numeroaselor 
probleme pe care le ridică pro
cesul de nroducție.

In viitor, comisiei ingineri• 
lor si tehnicienilor de la a- 
ceastă exploatare îi revin sar
cini mari care în narte au fost 
trecute în planul de măsuri e- 
laborat de ședința comitetu
lui sindicatului. Rămine ca a- 
cest plan să fie aplicai în 
viață cu aportul tuturor in
ginerilor și tehnicienilor de la 
mină. Printr-o muncă mai bi
ne organizată. C.I.T. de la mi
na Lupeni poate desfășura o| 
activitate mai rodnică in spri 
jinul luptei minerilor lupeneni 
pentru înfăptuirea sarcinilor 
puse de partid.



întărirea continuă a rolului conducător al organizației 
de partid — garanția îmbunătățirii activității 

economice a exploatării
*
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(Ui-mare din pag. l-a)

din cele 68 bri- 
își realizează lu- 

45—48, restul ră •
De ce acest nea-

care umbrește în mare măsură ac
tivitatea colectivului minei este 
faptul că la indicatorii cei mai im
portanți — productivitate și preț 
de cost — mina este deficitară 
Productivitatea realizată pe primele 
9 luni din acest an, este cu 70 
kg./poșt mai scăzută decît pre
vederile planului. La fel, la pre
țul de cost s-au pierdut peste 
1.500.000 lei.

Una din condițiile necesare rea
lizării ritmice a planului de pro
ducție este aceea de a asigura ca 
fiecare sector, fiecare brigadă 
să-și facă datoria, să fie la înăl
țimea sarcinilor ce le revin. Dar, 
la mina Vulcan, 
găzi de la mină 
nar planul doar 
minînd sub plan, 
juns ?

In conferință s-a arătat că munța 
brigăzilor de mineri este îngreu- 

y nată în multe cazuri de deficien • 
aprovizionarea locurilor de 
de mutarea brigăzilor de 

loc de muncă la altul în 
lunii.

uj>i;e tehnice 
minerea sub 
se datorește 
de răspundere cu care urmăresc 
unele conduceri de sectoare pla
sarea din plin a fronturilor de lu
cru, precum și greutăților cauzate 
de partea electromecanică prin în
treținerea necorespunzătoare a uti
lajelor miniere.

Printre factorii care au cauzat 
depășirea prețului de cost planifi
cat, s-a arătat slaba gospodărire 
a materialelor, a energiei electrice 
și pneumatice.

In ce mod a intervenit comitetul 
de partid pentru remedierea nea
junsurilor, pentru a asigura ca 
întregul colectiv să fie în pas cu 
sarcinile ? Comitetul de partid a 
luat în dezbatere cele mai impor
tante probleme pe care le- a ridi
cat procesul de producție, stabi
lind măsuri pentru îmbunătățirea 
muncii. Principalul nu constă însă 
numai în elaborarea de măsuri.

I La noi, a spus in cuvîntul 
tovarășul Ursa loan, secreta-

tele în 
muncă, 
la un 
cursul din lipsa unei asis- 

corespunzătoare. Ră- 
plan a unor brigăzi 
de asemenea, lipsei

vederea îmbunătățirii activității 
tehnico-economice a minei. Munca 
politică de masă în rîndurile mi 
narilor și muncitorilor a avut de 
asemenea lacune. S-a criticat tap 
tul că unii secretari de organiza
ții de bază se ocupă în mică mă 
sură de rezolvarea problemelor pe 
care le ridică munca în abataje 
trec rar pe la locurile de muncă 
și nu au astfel posibilitatea să 
ducă o muncă vie de la om la 
om.

In cadrul conferinței au luat 
cuvîntul tovarășii Furdui Petui 
prim-secretar al Comitetului regio
nal de partid și Lazăr David, prim 
secretar al Comitetului orășenesc 
de partid. In cuvîntul său. tov. 
Furdui Petru a făcut prețioase re
comandări noului comitet de par
tid în vederea îmbunătățirii mun
cii de viitor. Vorbitorul a cerul 
noului comitet de partid să acor
de mai multă atenție' întăririi 
muncii politice la locurile de mun
că, acolo unde se hotărăște rea
lizarea sarcinilor de plan, să pu
nă mai mult accent pe realizai ea 
măsurilor pe care le elaborează 
pentru îmbunătățirea muncii.

Sarcinile de viitor ale exploată
rii sînt mari. Există însă toate 
condițiile ca ele să fie realizate

in întregime. Trebuie asigurată in
sa îndeplinirea ritmică a planului 
de pregătiri, iar fronturile de lu
cru existente să fie plasate din 
plin pentru a se obține rezultate 
maxime. Organizarea superioară a 
muncii, folosirea deplină a tehni
cii, întărirea disciplinei, iată doar 
cîteva din sarcinile care vor tre
bui să stea în atenția organiza
țiilor de partid, a organizațiilor de 
sindicat și U.T.M., a conducerii 
tehnico-administrative.

Condiția principală pentru îm
bunătățirea activității economice a 
minei este întărirea continuă a 
rolului conducător al organizații
lor de partid. Tovarășul Furdui 
Petru, a arătat in cuvîntul său că 
noul comitet de partid invățînd 
din lipsurile din trecut, trebuie să 
respecte cu strictețe principiul 
muncii colective, să-și exercite cu 
competență dreptul de control a- 
supra conducerii tehnice, să În
drume îndeaproape organizațiile de 
masă, să insiste pentru activizarea 
membrilor și candidaților de par
tid, asigurînd ca fiecare comu
nist să fie un militant activ pen
tru mobilizarea colectivului minei 
la obținerea unor realizări tot mai 
însemnate în îndeplinirea sarcini
lor ce stau în fața exploatăriL

Vom îmbooăiaii oiganizaiea oMiliei aîiooiîBd asîîel 
ttuliniua sardnilor sparile m 1083
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In atenția cumpărătorilor!
Magazinele de solduri din 

can, aparținînd O.C.L. Produse 
zare mari cantități de mărfuri

STOFE DE LINĂ,
ȚESĂTURI DE BUMBAC,
ȚESĂTURI DE MĂTASE, 
CONFECȚII, 
ÎNCĂLȚĂMINTE și altele. 
Soldurile de confecții se vînd 
Vizitați magazinele de solduri, 

între 30—69 la sută.

Petroșani, Lupeni și Vul- 
Industriale, au pus în vîn- 
cu prețuri reduse î

și cu plata în rate, 
prețurile fiind reduse ♦*

numți

t
rul organizației de bază nr. 2. se 
elaborează deseori măsuri bune 
dar în mai mică măsură se urmărește 
realizarea lor. Comitetul de partid 
a fost criticat în conferință pen
tru că n-a asigurat cuprinderea tu 
turor forțelor colectivului, a or
ganizațiilor de sindicat și U.T.M.. 

corpului tehnico-ingineresc în- 
lRtr-un front comun în lupta pentru 

învingerea greutăților, pentru în
făptuirea măsurilor elaborate în

(Urmare din pag. l-a)
Pentru a îndeplini In mod 

ritmic sarcinile de plan pe 
; trimestrul IV al acestui an șl 

a crea astfel condiții ca in 
dieii prevăzuți pe anul viitor 
să fie realizați din prima lu 
nă, în cadrul sectorului nostru 
s-au luat de pe acum o serie 
de măsuri eficiente. In luna 
viitoare, după terminarea lu
crărilor de pregătire, va intra 
în exploatare un abataj fron
tal în stratul 3 blocul VIII 
Din acest frontal se va ex 
trage cea. 30 la sută din pro 
ducția prevăzută pe anul ce 
vine. La susținerea abatajului 
se va folosi armarea metalică. 
In acest fel vom contribui șl 
la reducerea consumului de 
lemn pe mină și pe sector. Se 
mai execută lucrări de pregă
tire pentru exploatarea blocu
lui X unde, începind din ia
nuarie 1963, vor intra în func 
țiune, pe rînd, trei abataje ca
meră. Se accelerează', de ase
menea. lucrările de punere In

exploatare a stratului 5 blo
cul VIII și IX. Pentru a îm
bunătăți și mai mult trans
portul. vom săpa și amenaja 
un garaj de locomotive la o- 
rizontul 615. Deoarece brigă
zile sînt omogenizate, s-au 
luat măsuri ca minerii să nu 
fie transferați de la o brigadă 
la alta cînd se face împărți
rea lunară. Iată citeva din 
măsurile principale luate în 
cadrul sectorului pentru bu
nul mers al producției.

înarmat cu aceste măsuri 
colectivul nostru își va duce 
cu cinste la îndeplinire hotă-; 
rîrea și dorința ca pină la 
sfîrșituî anului să-și sporeas
că și mai mult realizările. în
deplinind cu succes cele ce 
ne-am propus ne vom strădui 
pentru a ne ridica încă din 
acest trimestru la nivelul sar
cinilor de plan pe 1963, con
tribuind astfel la îndeplinirea 
obiectivelor economice trasate 
de partid industriei noastre 
miniere în planul economic de 
șase ani.

Institutul de mine
PETROȘANI

ANGAJEAZĂ :

Inginer constructor 
cu salarizarea de lei 1200- 
1700.

Condiții : diplomă de 
inginer in specialitate sau 
in specialitate înrudită 
șt 3 ani în munci.

Desenator artistic cu 
salarizarea de lei 950- 
1250.
Condiții: studii superioare

Bibliograf șef cu sala
rizarea de lei 1100-1250

Condiții : studii supe
rioare de specialitate sau 
înrudite fi 3 ani in func
ția de specialitate.

Contabil revizor cu 
salarizarea de lei 95o-125o

Economist cu salari
zarea de lei 95o-12oo

Condiții : studii supe
rioare economice fi 3 ani 
vechime.
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I. [. B. 1.1. MWH
angajează

COjfTABIL cu salariza
rea de 100—925 lei.

Condiții: studii medii 
specialitate.

Postul se va ocupa 
bază de concurs.

Informații suplimentare 
se primesc la sediul 
I.C.R.T.I. Petroșani, str. 
Mihai Viteazul nr. 5.
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SONDORII DE LA LIVEZENI ȘI-AU RESPECTAT 
CUVÎNTUL

Intr-o consfătuire de pro
ducție ținută cu două luni în 
urmă, colectivele de sondori 
din secțiile de explorări minie
re din Valea Jiului s-au anga
jat să depășească sarcinile de 
plan pe trimestrul HI. La sfîr
șitul lunii septembrie brigăzile 
de foraj au raportat realiza
rea angajamentelor luate în 
cinstea alegerilor de partid. 
In fruntea luptei pentru tra
ducerea în fapt a angajamen
telor au fost membrii și can
didați! de partid: Jurca A- 
drian. Parghel Georgică, Tă- 
răpoancă Dumitru, Iacobescu 
Dumitru. Mia Nicolae. TOader 
Constantin, Găman loan, Car- 
pol Gheorghe si alții.

Brigăzile de foraj au mun
cit cu abnegație pentru reali
zarea de economii la prețul 
de cost, creșterea randamen
tului fizic pe granic lună. In 
atentia lor a stat îmbunătăți
rea indicilor tehnici, ridicarea 
procentului de timp produc
tiv. executarea în termen a 
montajelor la noile fronturi 
de lucru.

In fruntea întrecerii s-a sl
at secția de explorări mi

niere „Valea Jiului est“ din 
Petroșani — Livezeni care a 
obținut rezultate deosebite in 
trimestrul III. Planul secției

în valori comparabile a fost 
realizat în proporție de 111 la 
sută, iar în unități fizice 149 
la sută. Viteza comercială fi
zică (randamentul pe granic 
lună) a fost realizată în pro
porție de 149 la sută abțînln- 
du-se o viteză medie de 139,5 
m. pe granic lună. De aseme
nea, viteza mecanică a fost 
depășită cu 11 procente. De
pășirea vitezei mecanice a dus 
și la creșterea clștiguluî me
diu al muncitorilor realizîndu- 
se un salariu de peste 1000 lei. 
O realizare deosebită este și 
obținerea unui timp produc
tiv cu 11 la sută mai mare 
decît sarcina planificată.

Printre brigăzile cu rezulta
te deosebite în cutsuI trimes
trului III sînt cele de la loca
țiile 5950 (viteză mecanică 0,92 
m./oră, iar viteza comercială 
232 m./granic lună); 5903 (vi
teză mecanică 1,05 m./oră șl 
viteză comercială 249 m./gra
nic lună), precum și locațiile 
5561, 5565 și 5566. De remar 
cat faptul că în secția de la 
Livezeni nu mai sînt brigăzi 
codașe I

Aceste realizări frumoase 
trebuie să constituie un Im
bold pentru sondorii secției 
Livezeni si un exemplu de ur
mat pentru secția vest-Urt-

cani. Pentru viitor conducerea 
secției Livezeni are datoria să 
dea o deosebită atenție asigu
rării condițiilor normale de lu- 
cru pentru perioada de iarnă, 
să intensifice controlul și a- 
sistența tehnică in șantiere a- 
coperind mai bine toate 3 
schimburile. Sondorii trebuie 
să lupte și pe viitor pentru 
reducerea avariilor și ridica
rea nivelului cunoștințelor pro
fesionale. Pentru aceasta însă 
este necesar ca șl organizația 
de partid să îndrume condu-i 
cerea secției și comitetul sin
dical să acorde o mai mare a- 
tenție instructajului tehnic af 
maiștrilor și sondorilor, orga 
nizării activității maiștrilor, 
ridicării nivelului consfătuiri 
lor de producție transformln- 
du-le într-o școală a expe-1 
rienței înaintate.

Muncind în acest fel se vor 
crea condițiile ca secțiile de 
explorări miniere din Valea 
Jiului, mobilizate și îndrumate 
de organizațiile de partid să 
muncească și mai spornic, să 
obțină pe viitor realizări tot 
mal frumoase la explorarea 
bogățiilor din subsolul Văii 
Jiului.

SUCIU SEVER
Ing. șef adjunct 

I.E.M.H. Devă

Atelierul de zonă
C.F.R. Petroșani
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angajează 
cu dată imediată în 
următoarele posturi 3 

1. SUDOR autogen 
și electric ---  salarul
900=1000 lei lunar.

2. ELECTRICIAN 
în lumină și forță — 
salariu 900=1000 Ui 
lunar.

:S5S:

; L I. L. „6 AUGUST Petroșani :
angajează imediat:

— Șef serviciu producție, inginer cu salariu de : 
1.700—1950 lei;

— Șef serviciu organizare a muncii (cu studii ; 
superioare) avînd salariul de 1700—1950 lei; ' 

; — inginer tehnolog cu salariul de 1050—1500 !
;: iei» <
; — inginer dispecer cu salariul de 1050—1500 !
; lei ; I

! — inginer principal tehnolog, cu salariul de !
1500—1700 lei ; !

— Tehnician I. tehnolog cu salariul de 1000— i
1300 iei;

; — Tehnician I. nor mat or, cu salariul de i 
1000—1300 lei ;

— Maistru fapifer cu salariul de 9oo—1.3oo lei; ! 
— Maistru mezelar cu salariul de 9oo—1.2oo !

: !ei * :
— Maistru tîmplar cu salariul de 9oo—1.3oo ' 

<' lei; j
Condițiile de angajare sînt cele prevăzute de le- < 

; gile în vigoare. I
Informații suplimentare se pot primi la sediul în- < 

treprinderii, în str. Mihai Viteazul nr. 1.

ooooooooooooooooooooooeooooooeeooooooooooooeooooooooooooooooooooooooooeoooooo

I Exploatarea minieră Lupeni |
Ține in ziua de 10 noiembrie 1962, la sediul exploata- S 

ril, un concurs pentru ocuparea următoarelor posturii 8

MAIȘTRI MINERI PRINCIPALI 8
MAIȘTRI MINERI “** §
MAIȘTRI MECANICI 8
MAIȘTRI ELECTRICIE NI §
MAIȘTRI DE FUNICULAR |
Cererile de înscriere la concurs se depun la biroul §

personal al exploatării. |
Informații suplimentare se pot obține de la serviciul 8 

Organizarea muncii al exploatării. 8
oooooooocccooooooacooooooaoooeoooooooooti'Doocieooooooooosoooooooooooaooaoooco®
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„£Z/z val de ușurare a cuprins 
New York-ul“

I. Tur
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Cubei,
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NEW YORK 30 (Agerpres).— 
Corespondentul TASS 

katenco transmite:
Isteria anticubaneză, 

da militară împotriva
pregătirea fățișă a forțelor ar
mate americane pentru o inva
zie în Cuba au indignat milioa
nele de newy orkezi. In orice loc 
unde ar fi apărut în aceste zile 
oameni sovietici la New York 
locuitorii orașului le puneau una 
și aceeași întrebare : Ce va fi 
acum, oare va ii război? 
prezentanța U.R.S.S. de la 
ca un torent continuu 
scrisori și telegrame nu 
din New York, 
colțurile S.U.A. 
tații scrisorilor 
năzuința lor de
cesitatea tratativelor
S.U.A., Uniunea Sovietică și Cu
ba. La filiala T.A.S.S. din New 
York sunau adeseori telefoanele.

„Astăzi într-adevăr este o 
zi a unei mari bucurii", a de
clarat corespondentului T.A.S.S.

La re- 
O.N.U. 
soseau 
numai

dar și din toate 
Autorii majori- 
scriau despre 

pace, despre ne- 
între

♦
*

• 
preotul Alired Hardmann". Me- t
dicul Vincent O' Brien a car ac- ț 
terizat acest mesaj ca o „știre J 
zguduitoare". Gospodina Eugene i 
Leevitt a spus că vestea mesa- i 
jului lui N. S. Hrușciov a bucu- * 
rat-o nespus de mult. „Eu am *. 
doi copii, a spus ea, și m-am te- | 
mut de soarta lor". |

Muncitorii care deservesc clă- i 
direa agenției Associated Press i 
și-au exprimat mulțumirea in * 
legătură cu hotărîrea guvernu- *. 
lui sovietic. Nimic 'Hu ne-a ne- • 
liniștit pe noi, pe iamiliile noas- ț 
tre, ca criza cubană. De alt- » 
iei noi nu ne-am pierdut spe- | 
ranța că războiul va fi evitat. { 
Slntem bucuroși că speranțele i 
noastre au fost îndreptățite, ț
au spus ei. *

Sumarizînd reacția neworke- •
zilor, la primirea mesajului lui j 
N. S. Hrușciov către Kennedy, i 
ziarul „New York Times" sub- « 
liniază : „Un val de ușurare a * 
cuprins New York-ul. Civilii, *• 
militarii aplaudă atenuarea cri- • 
zei cubane". j

Telegrame de felicitare 
sosite la Moscova

MOSCOVA 30 (Agerpres). n 
TASS transmite :

Pe numele
Consiliului de 
U.R.S.S., Nikita Hrușciov, 
fost primite telegrame 
partea lui Jawaharlal Nehru 
și Haled El Azem în care șefii 
guvernelor Indiei și Siriei îl 
aprobă și îl felicită pe șeful! 
guvernului sovietic pentru po
ziția curajoasă și înțeleaptă) 
în legătură cu situația care 
s-a creat în jurul Cubei.

In telegrama sa primul mi
nistru al Indiei scrie: „înțe
lepciunea dv. de om de stat 
a ajutat la înlăturarea unui 
pericol direct".

Președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Arabe 
Siria’arată că poziția curajoa
să și demnă de respect a șe
fului guvernului sovietic „a 
salvat omenirea de distrugere 
totală și a fost o pildă stră
lucită de măreție sufletească 
și calm".

președintelui 
Miniștri al 

au 
din

FINLANDA
HELSINKI 30 (Agerpres).
La Helsinki a avut loc un 

mare miting convocat de Con
siliul Păcii din Nyland. „Noua 
propunere a Uniunii Sovietice 
cu privire la normalizarea re
lațiilor dintre S.U.A. și Cuba, 
se spune în rezoluția adopta
tă la miting, a provocat o 
mare satisfacție în 
lume". Rezoluția cere 
rea tuturor 
străine.

bazelor

întreaga 
lichida - 
militare

IRAK
30 (Agerpres).BAGDAD

Mesajul președintelui Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S., 
N. S. Hrușciov, adresat pre
ședintelui S.U.A., J. Kennedy, 
in legătură cu Cuba a fost în
tâmpinat cu satisfacție de o- 
pinia publică a Irakului. Cel 
mai recent mesaj a lui N. S. 
Hrușciov a apărut în ziarele 
irakiene sub următoarele 
titluri: „O nouă măsură po
zitivă a Uniunii sovietice în 
scopul de a înlătura perico
lul unui război nuclear". 
(„Saut al Ahrar"), „Hrușciov 
stinge incendiul războiului" 
(„Al-Ahd Al Jadid").

Ziarul
„Uniunea Sovietică a dovedit 
că pune mai presus de orice 
menținerea păcii în lumea în
treagă".

„Al Bilad" scrie:

ELVEȚIA
GENEVA 30 (Agerpres).
„Voința Uniunii Sovietice de 

pace va triumfa", scrie ziarul 
„Voix Ouvriere" exprimlnd 
speranțele și năzuințele între
gii opinii publice iubitoare de 
pace din Elveția.

Poziția Uniunii Sovietice co
respunde intereselor și năzu
ințelor tuturor oamenilor lu
mii, subliniază ziarul „Suisse".

Uniunea Sovietică întreprin
de cu înțelepciune măsuri care 
urmăresc să pună capăt cri
zei din regiunea Mării Carai
bilor, relevă ziarul „Journal 
de Geneve".

GHANA
ACCRA 30 (Agerpres)'.
Ziarul „Ghanian Times" pu

blică un articol redacțional în 
care aprobă poziția guvernu
lui sovietic în timpul crizei 
cubane.

Poziția Uniunii sovietice, 
scrie ziarul, tinde spre lichi
darea cauzelor crizei serioase 
în care a fost împinsă lumea 
de acțiunile agresive ale S.U.A.

ti.
și încununează eforturile tu
turor popoarelor iubitoare de 
pace de a asigura revenirea la 
o stare normală. Prin aceasta, 
s-a netezit calea spre norma
lizarea situației.

MAROC
RABAT 30 (Agerpres).
Mesajul lui N. s. Hrușciov 

adresat lui Kennedy a fost sa
lutat în Maroc. Toate ziarele 
din 29 octombrie publică sub 
titluri mari știri despre schim
bul de mesaje dintre N. S. 
Hrușciov și John Kennedy.

După cum s-a mai anunțat, 
multe ziare din Rabat se pro
nunță pentru lichidarea ba
zelor americane de pe terito
riul Marocului.

VENEZUELA
CARACAS 30 (Agerpres).
Camera deputaților din Ve

nezuela a propus guvernului 
să ia măsuri menite să con
tribuie la rezolvarea pe cale 
pașnică a crizei izbucnite în 
legătură cu acțiunile S.U.A. în 
Marea Caraibilor și s-a pro
nunțat pentru lichidarea ba
zelor atomice și pentru dezar
mare generală.

IZRAEL
TEL AVIV 30 (Agerpres).
„Omenirea a răsuflat ușu

rată aflînd de mesajul șefului 
guvernului sovietic care a de
jucat provocarea primejdioasă 
a cercurilor guvernante din 
S.U.A.", scrie ziarul îzraelian 
„Kol-Haam". „încă o dată o- 
menirea a fost martoră a două 
poziții opuse. Pe de o 
poziția imperialismului 
rican, care se joacă cu 
și cu destinele întregii 
niri, de cealaltă parte 
tica sovietică a cărui
principală este lupta pentru 
pacea și securitatea popoarelor.

parte 
ame- 
focul 
ome- 
poli- 
țintă

JAPONIA
TOKIO 30 (Agerpres)'.
Mesajele lui N. s. Hrușciov 

John Kennedy 
tratative

adresate lui 
deschid calea spre 
americano-sovietice, tratative 
care exclud amestecul S.U.A. 
în treburile Cubei, se spune în 
declarația Partidului socialist 
din Japonia dată publicității 
la 29 octombrie. Partidul So
cialist din Japonia își expri
mă speranța că Uniunea So
vietică și S.U.A. vor depune e- 
forturi pentru încheierea unul 
acord cu privire la interzice
rea experiențelor cu arma nu
cleară și realizarea dezarmării 
generale și totale.

BIROULUI POLITIC 
c. mitciz
(Agerpres). 
amenințare care

DECLARAȚIA
Al P.

PARIS 30 
Groaznica 

a planat asupra întregii ome
niri, ca urmare a agresiunii a- 
mericane împotriva Cubei, 
poate fi acum înlăturată, po
poarele speră din nou în men
ținerea păcii, se spune într-o 
declarație a Biroului Politic 
al Partidului Comunist Fran
cez care a fost dată publici
tății la Paris.

In ochii tuturor oamenilor 
de bună-credință, meritul U- 
niunii Sovietice este incontes 
tabil. Politica de pace, fermi
tatea și înțelepciunea Uniunii 
Sovietice au contribuit la slă
birea încordării și au deschis 
calea tratativelor. Obținînd a- 
sigurări din partea lui Ken
nedy că nu va admite o agre
siune împotriva Cubei și va 
ridica blocada, guvernul so
vietic a hotărît să lichideze 
obiectivele militare amplasate 
pentru apărarea Cubei, la ce
rerea guvernului ei.

Partidul Comunist Francez, 
întreaga clasă muncitoare și 
poporul francez sînt recunos
cătoare Uniunii Sovietice.

Italienii salută 
inițiativa sovietică 

ROMA 30 (Agerpres). 
„Fermitatea și calmul po • 

porului și conducătorilor Uniu
nii Sovietice, simțul lor de 
răspundere și fidelitatea in
discutabilă față de politica de 
coexistență pașnică au repur
tat un nou succes, scrie Mario 
Alicata, membru în conduce
rea Partidului Comunist Ita
lian, în articolul de fond 
ziarului „Unita".

Confederația Generală 
Muncii din Italia, Uniunea
meilor italiene, Asociația na
țională a partizanilor italieni, 
Uniunea Națională a studen
ților din Italia, Mișcarea ita
liană pentru pace și alte or
ganizații obștești au dat pu
blicității declarații în care sa
lută inițiativa sovietică dato
rită căreia lumea a fost din 
nou salvată de pericolul unei 
catastrofe.

al

a 
fe-

Primele ediții ale ziarelor 
newyorkeze din 30 octombrie 
anunță în prima pagină sub 
titluri mari suspendarea blo
cadei militare americane îm
potriva Cubei pentru urmă
toarele 48 de ore. Aceasta s-a 
făcut la cererea secretarului 
general provizoriu al O.N.U., 
U Thant, care a plecat marți 
dimineață la Havana pentru 
două zile spre a discuta cu 
primul ministru cuban Fidel 
Castro modul în care vor or
ganiza Națiunile Unite supra
vegherea operațiilor mențio
nate în schimbul de mesaje 
dintre N. s. Hrușciov și J. 
Kennedy.

de John

reprezentantul S.U.A. la O.N.U., 
Adlai Stevenson, și cu grupul 
celor trei consilieri numiți de 
Casa Albă condus
McCloy. De asemenea, secre
tarul general provizoriu al 
O.N.U. a avut o întrevedere cu 
Vasili Kuznețov, prim locții
tor al ministrului afacerilor 
externe al U.R.S.S., după care 
purtătorul de cuvînt al O.N.U. 
a declarat că: „Reprezentan
tul sovietic a prezentat o se
rie de sugestii constructive 
privind aplicarea acordurilor 
dintre președintele Kennedy și 
dl. Hrușciov pentru soluționa
rea crizei".

U Thant a sosit în Cuba
NEW, YORK 30 (Agerpres).
La 30 octombrie, secretarul 

general provizoriu al O.N.U., 
U Thant, a plecat cu avionul 
spre Cuba. Pe aeroport, U 
Thant, a declarat corespon
denților : „Sper că voi avea 
un schimb de păreri rodnic

cu primul ministru Fidel Cas
tro și cu ceilalți conducători 
ai Cubei, pentru realizarea 
unei rezolvări rapide și pașpî- | 
ce a problemei". I

In după-amiaza zilei de 
marți U Thant a sosit la Ha
vană.

o

Conferința științifică de la
9 9 9

DUBNA 30 (Agerpres).
La Institutul unificat de 

cercetări nucleare de la Dub
na s-a încheiat conferința 
științifică internațională pen
tru automatizarea prelucrării 
datelor experimentale obținute 
Ia camerele cu bule. Fizicieni, 
ingineri și matematicieni de la 
centrele de cercetări științifi
ce din Bulgaria, Cehoslovacia, 
R.P.D. Coreeană, R. D. Ger-

ANKARA. La 29 octombrie 
în timpul unei parăzi militare 
care a avut loc în localitatea. 
Kars din Turcia, un tanc greu 
de 50 de tone a intrat într-un 
grup de elevi. Șase copii au 
fost zdrobiți, 12 grav răniți.

In fața spitalului unde au 
fost aduse victimele, locuitorii 
orașului au organizat o mare 
demonstrație antimilitată.

LEOPOLDVILLE. Șase depu- 
tați ai partidelor de opoziție 
în parlamentul congolez, în 
prezent arestați, au adresat 
Organizației Națiunilor Unite 
o scrisoare în care cer să se 
intervină pentru punerea lor 
în libertate avînd în vedere că1 
în curînd va fi convocat parla
mentul. Printre semnatarii a- 
cestei scrisori se numără și 
C. Gbenye, președintele Parti
dului Mișcarea națională con
goleză.

NEW YORK. După cum 
transmite agenția France 
Presse, doi militari americani 
au suferit arsuri la ochi cu 
prilejul ultimelor explozii nu
cleare în atmosferă desfășu
rate de S.U.A. în regiunea in
sulei Johnston din Oceanul 
Pacific. In legătură' cu aceas
ta la 29 octombrie a fost in
stituită o comisie de anchetă a 
forțelor aeriene ale S.U.A.

Potrivit agenției, nu se cu
noaște încă gravitatea stării 
celor doi militari.

SITUAȚIA DIN YEMEN
SANAA 30 (Agerpres).
Mai mulți șeici ai tribului 

Alheda l-au vizitat pe primul 
ministru al Yemenului As- 
Sallal, și au declarat că spri
jină Republica Arabă Yemen. 
Ei au comunicat, de asemenea, 
că toți șeicii din regiunea lor 
sprijină guvernul republican.

La Sanaa au fost executați 
fostul șef de poliție la Taiz 
și Hodeida, Mohammed Turki 
și unul din demnitarii vechiu
lui regim Aii Kader. După cum 
transmite agenția M.E.N., cei 
doi s-au făcut vinovați de re
primarea participanților la 
răscoalele împotriva regimului 
monarhic din 1948 și 1955.
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Dubna
Romînia, Un-mană, Polonia, 

garia și U.R.S.S. au dezbătut 
cele mai importante căi po
trivit cărora se va 
tehnica studierii 
mereu crescind al 
lor științifice.

Participanții la 
au luat cunoștință 
experiențe în exploatarea apa
ratelor automate, 
Institutul 
nucleare, 
viitoarei 
nilor de 
cialiste în crearea noilor apa
rate automate și mai 
ționate.
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dezvolta 
torentului 

informații-

conferință, 
de primele

create la 
unificat de cercetări 
și au trasat căile 
colaborări a oame- 
știință din țările so-

In R. P. Ungară : Creșfe 
durata medie a vieții

BUDAPESTA 30
Durata 

populației 
crescut 
lare cu

In R. 
științei 
slujba : 
gurări 
proape 
țării.

In 1938, 131 din 1.000 de noî 
născuți nu atingeau vîrsta de 
un an. In 1961 această cifră 
s-a redus la 44 și scade con
tinuu. La îngrijirea atentă a 
copiilor contribuie și extin
derea rețelei de creșe : numă
rul locurilor în creșe a crescut 
de 31 ori față de perioada 
dinainte de eliberare.
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Amînarea demlilei mmluliii 
Itorstatl

PARIS 30 (Agerpres). TASS 
Consiliul Uniunii Atlanticu

lui de nord a dat publicități! 
la 29 octombrie un comunicai 
în care se arată că Consiliul 
N.A.T.O. a hotărît să amîn< 
pînă la 1 ianuarie 1963 trans
miterea 
Norstad a funcțiilor 
mandant suprem 
armate ale N.A.T.O. în Euro 
pa generalului american Lem 
nitzer.

După cum se știe, în legă 
tură cu demisia sa, Norstai 
urma să părăsească acest pos 
la 1 noiembrie 1962. dar. dupi 
cum se arată In comunicat 
„evenimentele l-au împiedici 
pe generalul Lemnitzer sî 
preia funcțiile de la Norstai 
în termenul stabilit anterior*

în
14
P.

(Agerpres). 
a vieții a 
Ungare a

medie
R. P.
anii puterii popu- 
ani. ț
Ungară cuceririlor

medicale sînt puse în 
maselor largi. De asi- 
sociale se bucură a- 
întreaga populație a

de către generalu 
de co 

al forțeloi
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