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MOSCOVA

In atelierul bobinaj greu de la A.C.R.E. Vul
can lucrează și bobinatorul Borneli Marin (in 
clișeu).

Iată-1 executind un transformator de pro
tecție de 380/24 kW.

--- o
GOSPODARI PRICEPUȚI

Lonea, vechea așezare 
de mineri în anii noștri 
a întinerit și s-a înfru
musețat. Acolo unde p> 
vremea regimului burghe- 

^ui-moșieresc domnea ig- 
^■oranța și misticismul, 
BRir bolnavii erau „le- 

cuiți" de doftoroaie. s-a 
deschis în anii noștri un 
spital dotat cu aparatură 
modernă și personal cu o 
înaltă calificare profesio
nală. Despre tovarășii din 
colectivul de conducere 
al spitalului se poate spu
ne, pe drept cuvînt, că

. *
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popoarelor, datorită activi- 
sale inepuizabile îndreptate 

zădărnicirea uneltirilor război 
ale imperialismului, spre salv-

uiuistă de coexistență pașnică, da 
apărare a independenței și liber
tății 
tații 
spre 
nice
gardarea păcii. Recentele inițiative 
ale guvernului sovietic în vederea 
lichidării gravei încordări create 
>n zona Mării Caraibilor de ac
țiunile agresive ale Statelor Unite 
împotriva Republicii Cuba sînt ex- 
oresia înaltului spirit de răspun
dere față de cauza păcii și se bu
cură de sprijinul larg al popoare
lor, al opiniei publice mondiale.

Cu deosebită satisfacție consta
tăm încă o dată că prietenia tral- 
nieă și alianța frățească de ne
zdruncinat dintre Republica Popu
lară Romînă și Uniunea Sovietică, 
relațiile internaționaliste dintre 
partidele noastre se dezvoltă și se 
adincesc continuu spre binele am
belor popoare și al cauzei noastre 
comune.

Sovietice 
sovietic- frate 
cele mai cor 
prilejul celeiIeri după-araiază, în toate locahtătRe Văii 

fiului au avut Ioc adunări festive consacrate 
sărbătoririi celei de-a 45-a aniversări a Marii 
Revoluții Socialiste din Octombrie. La adună
rile festive au participat numeroși mineri, 
tehnicieni și ingineri de la exploatările carbo
nifere, oameni ai muncii din celel^te între
prinderi, intelectuali, gospodine.

La Petroșani, adunarea festivă a avut loc in 
sala Teatrului de stat. In fața unei numeroase 
asistențe a luat cuvîntul tovarășul r^zăr Da
vid, prim-secretar al Comitetului orășenesc de 
partid, care a vorbit despre însemnătatea Marii 
Revoluții Socialiste din Octombrie — eveni
ment glorios din istoria omenirii, care a des
chis popoarelor de pretutindeni calea spre li
bertate, fericire, spre pace și progres social.

La adunările festive din orașele Petrila. Lu- 
peni și Vulcan au vorbit despre importanța a- 
ceste aniversări tovarășii Karpinecz loan. 
Negrtsț Clement și Ghioancă Victor, secretari 
ai Comitetului orășenesc de partid Petroșani, 
la Aninoasa tov, Momeu Samoilă. președintele 
Consiliului local al sindicatelor, la Lonea tov. 
Mirza loan, redactor șef al ziarului „Steagul 
roșu", la Uricani tov. Ghinea Ioan, prim-secre
tar a) Comitetului orășenesc U.T.M. Petroșani. 
Adunările au fost urmate de programe ar
tistice

Adunările festive consacrate celei de a 45-a 
aniversări a Marii Revoluții Socialiste din Oc
tombrie au prilejuit entuziaste manifestări ale 
prieteniei ce leagă pe veci popoarele romîn și 
sovietic; ele au oglindit hotărîrea oamenilor 
muncii din Valea Jiului de a păși mereu îna
inte, sub conducerea Partidului Muncitoresc 
Romîn, spre victoria desăvîrșirii construcției 
socialiste în patria noastră.

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

r-nmitafri Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn. Consiliul de 
Stat și Guvernul Republicii Popu
lare Romine. întregul popor romîn 
transmit Comitetului Central 
Partidului Comunist al Uniunii 
vietice. Prezidiului Sovietului 
prem. Consiliului de Miniștri 
Uniunii Republicilor 
cia liste. poporului 
un fierbinte salut și 
diale felicitări cu
de-a 45-a aniversări a Marii Re 
voluții Socialiste din Octombrie

Mergând pe calea luminoasă c 
Marelui Octombrie care a inaugu 
rat o eră nouă în istoria omenirii 
poporul sovietic a obținut succese 
uriașe în dezvoltarea economiei 
socialiste, a științei și tehnidL în 
ridicarea nivelului de trai material 
și cultural, în toate domeniile ac 
‘ivității sociale. Sub conducerea in 
rercată a Partidului Comunist, a 
Comitetului său Centrai leninist in 
frunte cu tovarășul N. S. Hrusciov 
oamenii so vi etici dau viață mărețn 
lui program de construire a co
munismului, adoptat de cel de-al 
XXII-lea Congres al P.C.US

Prin aportul deosebit la dezvol 
taiea creatoare a marxism-leninis
mului. la întărirea unității lagă 
rului socialist, a coeziunii partide
lor comuniste și muncitoreștt, 
P C.U.S. și-a cîștigat prețuirea mis 
tării comuniste și muncitorești 
mondiale, care vede în el’ deta 
șamentul său de frunte.

Uniunea Sovietică a dobîndit uu 
imens prestigiu internațional, dato
rită perseverenței și principialității 
cu care promovează politica le-

Cu prilejul acestei mărețe ani
versări ,în numele întregului po
por romîn, vă urăm dumneavoas
tră, dragi tovarăși, și întregului 
popor sovietic noi victorii în în
făptuirea programului construcției 
comuniste, în lupta nobilă 
triumful deplin al păcii și 
lismului.

pentru 
soda-

Trăiască în veci prietenia 
zdruncinat dintre 
Toporul sovietic !

de ne-
poporul romîn ștsint gospodari pricepuțL 

Curățenia, ordinea și fru
mosul se Împletesc aici 
în mod armonios. Fiecare 
secție are sală de mese, 
special amenajată pentru 
bolnavi, lucru ce contri
buie la menținerea cură
țeniei în saloane. Mobi
lierul nou, fețele de 
să curate, băile cu 
șl vană, covoarele, 
duința personalului 
aici 
ce se 
celor ce muncesc.

Sub îndrumarea 
nizației de 

•*. «>«| personalul
co-sanitar 
administrativ 
străduiește mereu 
ca instituția de 
sănătate unde 
lucrează să fie la 
înălțimea misiu
nii nobile pe care 
o are.

BADUȚA 
CONSTANTIN 

corespondent

ma- 
duș 

stră- 
de 

totul arată atenția 
acordă sănătății

La preparația Petrila 
marșrutizarea transportului 
constituie o preocupare de 
seamă a personalului secto
rului de transport.

Prin executarea marșrute - 
lor se reduce timpul de sta
ționare al vagoanelor, ceea 
ce influențează pozitiv creș
terea rulajului vagoanelor 
și reduce operațiile de ma
nevră.

Astfel, de la începutul a- 
nului și pînă în prezent, fa
ță de numărul programat de 
trenuri marșrute, s-a execu
tat în plus un număr de 127 
trenuri formate 
vagoane, cu un 
169.941 tone.

Numai în luna
au fost formate peste plan 
12 trenuri marșrute. Merită 
a fi evidențiate în mod deo
sebit echipele de manevră 
conduse de tovarășii Cîncea- 
nu Simion, Sîrbu Liviu și 
Manafu Constantin. meca
nicii Terbea Nicolae, Stoica 
Isac și Costache Aristide, a- 
caml Avram Mihai, supra
veghetorii de încărcare Papp 
Adalbert, Gaier Gheorghe și 
Oprea Alexandru, veghetorii 
Stan Nicolae, Garcea Con
stantin și Iacob Eftimie pre-

din 2.720 
tonaj de

octombrie
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Jj^port Doboș Ștefan și Balzan 
jTerente.

i BENONE DASCALU
» corespondent
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Trăiască cauza
relui Octombrie 1

Trăiască pacea 
găl

invincibilă a Ma

in lumea întrea
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bază, 
medi- 
și cel 
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Primul sector minier 
cu planul anual îndeplinit

GHEORGHE GHEORGHIU-DE3 
Prim-secretar al Comitetului 

Centrat al Partidului Muncitoresc 
Romîn

Președintele Consiliului de Stai 
al Republicii Populare Romine

ION GHEORGHE MAURER

Președintele Consiliului de Miniștri 
ai Republicii Populate Romine

Prin folosirea metode
lor avansate de muncă, 
organizarea temeinică a 
fiecărei operații de lu
cru, colectivul sectorului 
XI investiții de la mina 
Petrila a obținut succese 
importante. Viteza medie 
de avansare obținută a 
întrecut cu peste 6 la su
tă pe cea planificată, 
productivitatea muncii a 
crescut cu 1,6 la sută, iar 
la prețul de cost s-au

se 
lei. 
de-

realizat economii ce 
ridică la 1.342.000 
Prin îndeplinirea și
pășirea sarcinilor de plan, 
minerii de aici au săpat 
p:nă la data de 6 noiem
brie 465 m.c. peste planul 
anual 
peste 
5.533

Ieri
tiții au 
plinirea planului anual.

la zi și au excavat 
indicele prevăzut 

m.c. de steril, 
minerii de la inves- 

sărbătorit înde-

Adunarea festiva din Cavitala
Mărfi după-amiază a avut loc 

în sala Palatului R.P. Romine adu
narea festivă consacrată 
rit ii zilei de 7 noiembrie, 
45-a aniversare a Marii 
Socialiste din Octombrie, 
dalul scenei unde se afla 
lui Vladimir Ilici Lenin,
scrise datele festive 1917—1962 și 
urarea „Trăiască cea de-a 45-a 
aniversare a Marii Revoluții So
cialiste din Octombrie"

In prezidiul adunării au luat loc 
tovarășii: Chivu Stoica, Alexandru

sărbăto- 
cea de-a 
Revoluții
Pe fun- 
portretui 
erau în-

Moghioroș, Dumitru Coliu, Leontin 
Sălăjan, Ștefan Voitec, I. K. Je- 
galin, ambasadorul Uniunii Sovie
tice în R.P. Romînă, 
mov, conducătorul < 
vietului Suprem al 
ne vizitează (ara la j 
Adunării Naționale, 
nescu, ministrul afacerilor externe, 
Florian Dănălache, Isac Martin, Ion 

Stoica, I. Popesen 
al C.C. al P.MR., 
I. V. Vinogradov, 
naval și al aeru-. 
Sovietice în R.P.

, G. G. Abra 
delegației So-

U.R.S.S. care 
invitafia Mart) 
Corneliu Mă-

ti

Mereu în fruntea întrecerii, nembrii brigăzii conduse de Ștefan Nicolae de la mina Uricani și-au 
cîștigat un prestigiu bine meritat. Lunar ei extrag sute de tone de cărbune cocsificabil peste plan la un 
preț de cost redus.

IN CLIȘEU : O parte din membrii brigăzii într-o discuție după șut.

Cozma, Gh.
Puțuri, membri 
general-maior 
atașatul militar, 
lui al Uniunii
Romînă. Marin Florea ionescu, vi
cepreședinte al Consiliului Gene
ral A.R.L.U.S., Octavian Nistoi, 
secretar al C.C. al U.T.M., acad. 
Gh. ionescu Sisești. vicepreședinte 
al Academiei R.P. Romine, V. Em. 
Galan, vicepreședinte al Uniunii 
Scriitorilor din R.P. Romînă, prof. 
Gh. Mihoc, membru corespondent 
al Academiei R.P. Romine, Erou: 
■Muncii Socialiste Alexandru Co- 
descu, maistru cazangiu la uzinele 
„Grivița Roșie", Marin Dima, cazan
giu la uzinele „Vulcan", Ștefan 
Paraschiv, lăcătuș la uzinele „Se-

■ mănătoarea", Dumitru Dima, topi- 
tor la uzinele „23 August" și Elena 
Manta, țesătoare la uzinele textile 
„7 Noiembrie".

in sală se aflau membri ai G.G. 
al P.M.R., ai Consiliului de Stat 
și ai guvernului, conducători ar 
organizațiilor obștești și instituțiilor 
centrale, delegați ai oamenilor 
muncii din Întreprinderile și insti
tuțiile Capitalei, academicieni și 
alți oameni de știință și cultură.

(Continuare In oag. 4-a)



STEAGUL ROȘU

FOLOSIND MECANIZAREAProcedeele avansate de lucru, larg răspândite

La ce rezultate a dus realizarea
indicelor din planul tehnic

Minerii din Lupeni s-au con
vins anul acesta încă odată că 
drumul adevărat pe care a- 
jung să sporească extracția de 
cărbune cocsificabil este pro
gresul tehnic. Pentru sporirea 
producției de cărbune și re
ducerea prețului de cost un rol 
hotăritor îl are îndeplinirea 
planului tehnic. Cum a înde
plinit colectivul minei Lupeni 
indicii planului tehnic ?

Sub Îndrumarea organizații 
lor de partid din sectoarele 
minei, minerii și cadrele teb 
nico-inginerești au realizat in 
dîcatorii prevăzuți pe trimes
trul ni aproape în întregime 
La încărcarea mecanică în ga 
lerii prevederile planului teh
nic au fost depășite cu 1,8 la 
sută, în urma folosirii întregii 
capacități a reincărcătoarelor 
cu bandă; în abataje s-au utî 
Uzat în continuare havezele 
existente in dotarea minei. In 
ultimul timp a fost introdus 
plugul pentru cărbune pe stra 
tul 18 blocul VI. Rezultatele 
obținute pînă în prezent cu a- 
cest utilaj nu sînt încă cores
punzătoare, dar ele sînt în con 
tlnuă creștere. In a treia lună1 
de experimentare productivi 
tatea muncii realizată în aba
tajul unde se folosește plugul 
a crescut de trei ori față de 
prima lună. Dar ceea ce se 
poate realiza cu acest utilaj 
de mare productivitate e In
comparabil mai mult. Pentru 
a ajunge acolo trebuie să or
ganizăm munca în abataj pe 
o treaptă superioară; să folo
sim rațional utilajul; să acor
dăm asistența tehnică necesa
ră minerilor; să ne ocupăm cu 
toată seriozitatea de ridicarea 
calificării profesionale a mi
nerilor din brigăzile a căror 
locuri de muncă sînt înzestra
te cu mașini și utilaje noi.

Rezultate bune am obținu» 
la extinderea susținerii meta
lice în abataje, unde indica
torul de plan a fost depășit cu. 
26,8 la sută. Pentru armarea 
metalică s-au folosit în deo 
sebl stîlpi de abataj confecțio
nați la U.R.U.M.P. precum și 
stîlpi hidraulici primiți din 
U.R.S.S. a căror comportare & 
fost excepțională. Și la susți
nerea metalică a galeriilor sar
cinile planului tehnic au fost 
depășite cu peste 47 la sută.
Ou 2 la sută s-a extins mal dublat.

-~ ----'-= •«9t ....

Coițul celor certați cu N.T.S.-ul
U .N ~D~E N U - I CAP...
...E vai de picioare. Așa glăsu- 

iește o zicală din bătrini. Dar cite 
odată se fntimplă ca acolo unde 
nu-i cap să fie vai de... cap. Așa 
s-a intimplat nu de mult cu Bol
deai loan, muncitor Ia incărcaf 
lemn in depozitul de lemn de la 
mina Petrila. In ziua de 25 oc
tombrie și-a permis să intre In 
stare de ebrietate in serviciu, in 
schimbul II. Făiă judecată s-au do
vedit a fi și supraveghetorul Ochiș 
Petru, și recepționerui Molodeț 
Viorel, cate i-au îngăduit să În
ceapă lucrai în acea stare. De fapt 
nici ei nu aveau la acea oră capul 
limpede Și ei duhneau a băutură 
și tăceau piruete printre stivele 
de lemne de parcă „erau împuș
cări intr-o aripă".

Lui Boldeai loan îi fugea straș
nic pămintul de sub picioare cînd 
s-a apucat să Încarce lemn pe că
rucior. Cum „na avea cap" n-avea 
de unde să-și amintească că 
N.T.S.-ul interzice începerea lucru
lui in asemenea situație. Și-a amin
tit de-abia cînd zăcea Intr-un pat 
>a soffo' capiii bandajat șt 

mult și mecanizarea transpor
tului în abataje.

îndeplinirea pianului tehnic 
Ia majoritatea indicilor a per
mis o creștere a productivită
ții muncii în trimestrul IU cu 
2,2 la sută peste sarcina pla
nificată. A crescut viteza de 
avansare în galerii cu 12,5 la 
sută față de plan, In abataje 
cameră eu 10,6 la sută, iar în 
abataje frontale cu 8 la sută- 
Ca urmare a extinderii susți
nerii metalice, a creșterii vi
tezelor de avansare consumul 
de lemn de mină a scăzut Ia 
producție cu 1,8 m.c./lOOO tone 
de cărbune extrase, iar la in 
vestlții a fost redus cu 39,03 
m.c. pe milionul de lei învestit 
In lucrări. In felul acesta mi 
tia Lupeni a economisit cant! 
tăți importante de lemn. Mi
nerii, tehnicienii și inginerii 
Lupeniului sînt hotărîți să 
muncească și mai bine pe li 
nia îndeplinirii planului teh 
nîc și astfel să obțină indic! 
tehnico-economici și mai înalț! 
In trimestrul IV, să asigure 
astfel condițiile îndeplinirii 
sarcinilor de plan pe 1963 din 
prima lună.

i
I

Ing. NICOLAE ȚIVIC 
mina Lupeni

IN CLIȘEU : Dulgherul Popa 
Marin mînuind dispozitivul de 
confecționat scări de mină. 
Prin folosirea lui, randamen
tul la această muncă s-a

sfredelit de dureri insuportabile. 
Dar era prea tlrziu. Ce se intîm- 
plasc cu el ? Acum iși aducea o- 
minle pentru că „avea cap", dar 
vai de el. Suferise o fractură. S-a 
intimplat nenorocirea clnd lucra 
In stare de ebrietate la încărcarea 
lemnului pe cărucior. Alcoolul iși 
făcea efectul. La un moment dat, 
tocmai clnd ridicase un lemn de 
jos, căruciorul din fața lui, totul 
din jurul său — stivele de lemne, 
oamenii — au prins a se invîrti. 
Picioarele i s-au Înmuiat, i-au alu
necat intr-o parte și s-a prăbușit 
la pămint lovindu-se cu capul de 
un lemn. Puțin a lipsit ca peste el 
să se rostogolească și lemnul pe 
care 11 ridicase înainte de a cădea. 
Consecințele încălcării normelor de 
tehnică a securității, indisciplina, 
puteau să-l coste chiar mai mult. Că 
s-a ales cu suferința plnă la vinde
care nu-i totuși o fericire pentru 
el și trebuie să-i fie de învățătură 
pe viitor. Din pățania lui Boldeni 
loan să tragă concluzii toți acei 
care mai procedează ca el.

t RnjpEiw

Una din principalele lucrări 
ale sectorului de investiții de 
la mina Aninoasa este galeria 
principală de transport spre 
puțul sud. La început, această 
lucrare a fost încredințată bri
găzii de mineri conduse de 
Pop Vasile.

Deși brigada a primit ajutor 
din partea conducerii sectoru
lui și a maiștrilor minieri 
treburile nu mergeau de loc 

| bine. In brigadă domnea neîn- 
j țelegerea, utilajele nu erau fo

losite cum trebuie. Toate aces
tea au făcut ca brigada să ră 

'. mină sub plan, iar lucrările 
. executatț să fie de calitate sla- 
. bă. Avînd în vedere importan- 
| ța lucrării conducerea secicru 
j lui a înlocuit nu de mult bri 

gada lui Pop cu una din cele 
mai bune brigăzi din sector, 

. cea condusă de Pagnejer Glie- 
! orghe. Această măsură a fost 

bine venită. In aceleași con
diții de lucru brigada lui Pag
nejer înregistrează rezultate 
frumoase. In medie pe zi ea 
obține o avansare de 2 m. Ți- 
nînd cont de faptul că galeria 
are un profil de 11,6 m.p. și că 
se armează definitiv, viteza de 
avansare este destul de bună.
Susținerea se face cu armături 
de fier, iar ca bandaje se fo
losesc dulapi de stejar. Lucrul 
este organizat astfel : Intr-un

Ce condiții tnebuie să satisfacă ventilatoarele 
principale de mină

In minele de cărbuni din 
Valea Jiului ventilatoarele se 
exploatează pe o scară foarte 
largă. Lipsa lor ar face impo
sibilă extracția cărbunilor. Mi
nele existente sînt în continuă 
dezvoltare: cresc dimensiunile 
cimpului minier, crește adînci- 
mea minelor, sporește numărul 
locurilor de muncă, crește tem
peratura în subteran și canti
tatea de praf și metan degajat 
in lucrările miniere. Toate a- 
cestea sporesc cerințele de ae- 
raj minier și impun tot mai 
multă exigență față de insta
lațiile de ventilatoare.

Condițiile de prim ordin pe 
care trebuie să le satisfacă 
ventilatoarele de mină pentru 
aerajul principal sînt următoa
rele : ventilatoarele trebuie să 
fie situate la suprafață în ime
diata apropiere a gurii puțu
rilor de aeraj. Comunicarea 
ermetic închisă cu puțul de 
aeraj se face printr-un canal 
înclinat la un anumit unghi. 
Funcționarea să se facă prin 
aspirație.

Intr-o stație de ventilatoare 
trebuie să existe două agre
gate de ventilatoare, indepen
dente ca funcționare, de ace

schimb se perforează și se puș 
că, iar în schimburile urmă
toare se armează, se încarcă 
sterilul excavat și se prelun
gește linia ferată. La perfora
re se folosește un cărucior de 
perforat. Cu ajutorul acestuia 
o gaură de peste 2 m. se per
forează în cca. 1,5—2 minute, 
încărcarea se face tot meca
nizat cu o mașină de încărcat 
electrică. In prezent, datorită 
faptului că minerii nu au încă 
deprinderea necesară, cărucio
rul de perforat este manevrat 
de mecanici. Mecanizarea celor 
două operații de lucru contri
buie atît la/creșterea produc
tivității mu.ricii cît și la redu
cerea efortului fizic. In medie, 
brigada lucrează cu un randa
ment de 1,540 m. c. pe post.

Mai sînt de executat cca. 1.200 
m. de galerie. Pentru ca vite
za de avansare să 
mai mult s-au luat de pe acum 
măsuri pentru o și 
nică organizare a 
pentru folosirea cît 
să a mecanizării, 
preconizează ca în 
să se puste de 3 ori 
zile. Atunci avansarea la săpa
rea galeriei va ajunge la 3 m. 
pe zi. iar randamentul va creș
te la peste 2 m.c. pe nost. Prin 
mecanizarea operațiilor grele 
de lucru munca minerilor de
curge cu mai mult spor și cu 
eforturi fizice reduse.

S. EKART

crească și

mai temei- 
muncii și 
mai inten- 
Astfel, se 
scurt timp 

în două

S • Printre noile
( de industria ucraineană se numă- 
Iră și un excavator cu roată port- 

cupe cu funcționare continuă pen
tru excavarea stratului 
de teren. Uriașa mașină, 
fost adusă la una din tr 
mangan. cintârește circa

_ ’ tone și poate deplasa 3
sub îndrumarea Acade- . de pămint pe oră.
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!5ari zSc'nîifiîe de tirJi
In urma cercetărilor întreprinse 

de o echipă de exploratori timp de 
opt luni, i 
miei de Științe a R.P. Chineze, în ( 
regiuniie Mlăștinoase ale provin
ciei Sîciuan din China de nord- 
vest, care se întind pe o supra
față de 200 km. p., au fost des
coperite mari rezerve de turbă.

Au fost colectate peste 500 de 
mostre de turbă și au fost alcă
tuite hărți în care se arată așe
zarea zăcămintelor. Stratul de tur
bă are o grosime destul de mare, 
se întinde pe o suprafață întinsă 
și oferă condiții avantajoase de 
exploatare.

Turba este folosită nu numai ca 
combustibil si ca îngrășămînt, dar 
și ca materie primă în diferite ra
muri ale industriei.

lași tip și cu aceiași parame
tri. Funcționarea ventilatoare
lor — individuală — trebuie 
să fie organizată în mod al
ternativ; de recomandat este 
ca un ventilator să funcțione
ze o lună, urmînd apoi al doi
lea. Perioada de funcționare a 
unui ventilator trebuie să fie 
de minimum 15—20 ani. In a- 
ceastă perioadă ventilatorul să 
aibă un debit de aer stabil șl 
un randament mai mare ca 0,6 
calculat în funcție de presiu
nea statică. Aceasta fiind con
diționată de o reglare econo
mică a debitului.

La efectuarea construcției, 
atît în ce privește ventilatoa
rele cit șl instalarea lor, este 
necesar să se asigure o rigidi
tate și o rezistență suficientă 
a părților componente : rotor, 
arbore și a întregii construcții 
ca astfel să fie înlăturate vi
brațiile șl fenomenul de rezo
nanță.

Stațiile de ventilatoare tre
buie să fie utilate cu dispozi
tive de inversare a aerului, su
ficient de ermetice, care să 
permită mecanicului stației 
schimbarea rapidă, prin inter
mediul șuberelor, a curentului 
de aer, aerajul devenind ast

Noutăți tehnice 
din mineritul sovietic
Mașini de mare randament

• In minele carbonifere din 
Ucraina s-a experimentat un com
plex de mașini pentru extragerea 
mecanizata a cărbunelui, format 
dintr-un plug de abataj de o cons
trucție specială, un conveier mo 
bil și o armătură hidroficată. Ma
șinile sint dirijate de ia distanță , 
de la un pupitru special insta-ai 
in galerie.

• In primele 9 luni ale 
an. industria constructoare 
șini a Ucrainei a asimilat 
fia a peste 100 de tipuri 
șini și utilaje.

acestui 
de ma- 
produc- 
de ma-

Pentru a ușura munca mineri- 
a fost realizată combina 

cu ajutorul căreia va 
mecanizată ex- 
in abatajele cu

lor
„UKB-2" 
putea fi complet 
tracția cărbunelui 
straiele înclinate.

mașini produse

superior
care a

Cursuri de calificare
Pe lingă exploatările miniere si 

întreprinderile din Valea Jiului 
funcționează în prezent 89 de 
cursuri de caliiicare și ridicare a 
calificării profesionale. Cele mai 
multe cursuri sînt frecventate de 
ajutori de mineri, mineri, electgâ- 
lăcătuși și alți meseriași din do
meniul mineritului. Cursurile sînt 
frecventate de peste 4.600 de mun
citori care se specializează în di
ferite meserii.

fel refulant. (Aceasta se efec^ 
tuează numai în cazul unui in
cendiu subteran izbucnit în 
sectorul de cap al rețelei da 
aer prin care trece aerul proas
păt în mină). Funcționarea in 
paralel ori în serie a ventila
toarelor se admite numai în 
conformitate cu un proiect în 
prealabil aprobat, stațiile de 
ventilatoare trebuie să fie do
tate cu aparate de măsură și 
control necesare, precum și cu 
o a doua sursă de energie pen
tru acționarea agregatelor de 
ventilatoare. Instalațiile de 
ventilatoare care comunică cu 
puțuri ce servesc pentru intra
rea aerului proaspăt în mină 
și care au instalații de extrac
ție cu schipuri, trebuie să po
sede canale independente pen
tru aducerea și curățirea ae
rului.

îndeplinirea cerințelor recla
mate de o bună funcționare a 
ventilatorului de mină de la 
aerajul principal duce la crea
rea unor condiții de lucru 
mai bune în subteran, 
ridicarea producției și produc
tivității muncii în minele Văii 
Jiului.

ing. ANDREI IANAȘI
I.M.P.
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Conferința orășenească de partid Vulcan

Spre noi înfăptuiri pe calea îndeplinirii 
sarcinilor puse de partid

Comuniștii Vulcanului s-au în
trunit în cadrul conferinței orășe
nești pentru analizarea activității 
lor în cursul unui an, a sarcini
lor ce le revin în viitor. Ca și în 
ani trecuți, conferința orășenească 
de partid a constituit un mijloc :lv 
trecere în revistă a unor însem
nate realizări pe calea dezvoltării 
acestei vechi așezări miniere, re
născute după 23 August 1944.

In acest an, conferința orășe
nească de partid și-a desfășura*, 
lucrările în imediata apropiere a 
marilor construcții ce schimbă toi 
mai mult înfățișarea localității. In 
strada pe care se află clubul mun
citoresc, care a găzduit conferința 
se construiește. Se înalță clădiri 
masive, în roșu, îmbrăcate în 
schele. O nouă uzină de preparare 
a cărbunelui, noi locuințe și uni
tăți de deservire a populației 
iată obiectivele care se construiesc 
în Vulcan.

La pupitrul îmbrăcat în purpu- 
ră de lîngă masa prezidiului au 

/trecut pe rînd delegați la confe
rință, oameni cu preocupări dife-' 

rite, din diverse sectoare de acti
vitate. In cuvîntul lor a fost ceva 
comun: mîndria pentru succesele 
obținute în făurirea vieții noi, in 
realizarea sarcinilor puse de par
tid, dorința de a repurta noi suc
cese, de a ridica activitatea orga
nizațiilor de partid la nivelul ma
rilor sarcini ale desăvîrșirii cons
trucției socialiste.

— Minerii Vulcanului și-au în
trecut în acest an sarcinile de 
plan cu 9.800 tone de cărbune, din 
care 7.400 reprezintă bonificațiile 
primite ca răsplată pentru grija 
față de îmbunătățirea continuă a 
calității producției — a raporta1 
în conferință tovarășul Cotoț Iosif, 
șeful exploatării miniere.

— Energeticienii din Paroșem 
au trimis peste 1.000.000.000 kWh 
de energie electrică spre cele pa
tru zări ale patriei, economisind 
1.066 tone combustibil conventio- 

t nai și 2.579.000 kWh energie elec- 
r trică — a raportat tov. Căpățînă 

Vasile, directorul termocentralei 
Paroșeni.

— Muncitorii energeticieni de la 
U.E. Vulcan au produs 145.000.000 
kWh, au economisit 525 tone com
bustibil convențional — a raportat 
conferinței tov. Traistă Eugen, șe
ful uzinei.

— Constructorii noii preparați* 
din Coroiești au realizat pînă în 
prezent o producție în plus în va
loare de peste 6 milioane lei, ur
mărind . terminarea lucrărilor pre
văzute pe acest an cu 30 zile 
Înainte de termen, arăta in con
ferință maistrul constructor de 
pe șantierul T.C.M.C. tov. Bogă- 
țeanu Nicolae.

Succesele unităților econo
mice reflectă întărirea continuă 
a rolului de conducător politic al

Comunista Dănuțan Sofia din 
secția depănat realizează zilnic 
depășiri de plan între 8—10 la 
sută.

lat-o în timpul lucrului, la 
masa de legat. 

organizațiilor de partid care, lăr- 
gindu-și rîndurile prin primirea în 
partid a celor mai buni dintre cei 
mai buni muncitori, prin întărirea 
continuă a activității fiecărui comu
nist, a organizațiilor de masă și a 
conducerilor tehnico-administrative 
au asigurat ca fiecare colectiv de 
muncitori, ingineri și tehnicieni să 
participe cu însuflețire la marea 
bătălie de îndeplinire a sarcinilor 
puse de partid.

Cu atenție s-a ocupat conferința 
de neajunsurile ce se mai mani
festă în activitatea șantierului de 
construcții din localitate. In Vul
can s-a construit mult și se cons
truiește. Dar față de cerințe 
ritmul de muncă a! constructorilor 
este încă rămas în urmă. Șantie
rul de construcții și-a realizat sar 
cinile de plan pînă în prezent doar 
în proporție de 60 la sută, rămî- 
nînd în urmă cu executarea a 62 
de apartamente. Pe lîngă greută
țile care au frînat munca construc
torilor, au fost scoase în evidentă 
neajunsurile care mai există pe 
șantier în organizarea muncii, gos
podărirea materialelor. Asemenea 
neajunsuri s-au manifestat și în 
munca șantierului I.C.M.M. care 
și-a îndeplinit planul doar în pro
porție de 72 la sută. Neajunsuri 
s-au manifestat și în activitatea 
altor unități economice din Vulcan. 
Tov. Grofu Anton s-a referit în 
cuvîntul său la desfășurarea defec
tuoasă a transportului în comun 
și la întreținerea în condiții de 
salubritate necorespunzătoare a lo
calității de către I.C.O. Nemulțu
miri există și fată de activitatea 
sectorului I.L.L., mai ales în ce 
privește calitatea slabă a unor lu
crări de reparații și risipa de ma
teriale la punctele de lucru. Tov. 
Ciornei Ioan a criticat slaba preo
cupare a secției de gospodărire a 
sfatului popular pentru întreținerea 
zonelor verzi. In noile cartiere ale 
orașului, a arătat el s-a depus 
multă muncă pentru amenajarea 
zonelor verzi și a rondurilor de 
flori. Or, în prezent în multe lo
curi zonele verzi se distrug, arbo
rii ornamentali sînt rupți etc., ne
ajunsuri față de care nu se ia o 
atitudine combativă de către sfatul 
popular. Unii vorbitori s-au refe
rit apoi la unele lipsuri în acti
vitatea unităților comerciale. Con
ferința a cerut organizațiilor de 
partid din unitățile de deservire 
a populației să-și îmbunătățească 
activitatea politico-educativă, pen
tru întărirea disciplinei și a grijii 
lucrătorilor din aceste unități față
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In apărarea sănătății celor
Intr-unui din numerele tre

cute ale ziarului „Steagul ro
șu", s-a arătat că secția de 
boli de ochi a spitalului Pe
troșani a Început să efectueze 
o vastă acțiune de examinare 
a calității vederii la cei ce 
muncesc In întuneric, adică la 
mineri, șoferi, mecanici de lo- 

i comotive C.F.R.
Acest lucru nu a putut fi În

ceput decît datorită grijii 
j permanente a organelor de 
i partid și de stat, care s-au 

preocupat de dotarea cores
punzătoare a secției noastre cu 
aparatura cea mai modernă.

Secția sănătate a Sfatului 
popular orășenesc Petroșani și 
direcțiunea spitalului din Pe
troșani au asigurat toate con
dițiile materiale pentru ca a- 
ceastă acțiune să se poată des
fășura In bune condițiuni.

Tovarășilor supuși examină
rii li se aplică metode moder
ne, științifice, și rezultatele nu 
au întîrziat să se arate.

Trebuie să arătăm că am 
fost sprijiniți de anumite în
treprinderi care au înțeles pe 
deplin importanța acestei ac
țiuni. Astfel, conducerea de la 
I.R.T.A. (director tov. A. Ka- 
pelar) a trimis o listă cu șo
ferii ce urmează a fi examinați 
și a organizat programarea lor 
zilnică. De asemenea, sindica
tul minei Petrlla a afișat la 
loc vizibil apelul către mineri

de cerințele populației. Din con
ferință a reieșit necesitatea ca și 
conducerile acestor unități din Pe
troșani, ca de pildă, direcțiunea i 
I.C.O., să sprijine mai mult sec- I 
toarele lor printr-o mai bună a- i 
provizionare cu materiale și repa- ! 
rarea corespunzătoare a utilajelor • 
de care dispun. i

Conferința a exprimat hotărîrea , 
unanimă a comuniștilor din Vulcan i 
de a remedia neajunsurile de pî- ■ 
nă acum, de a-și intensifica acti- j 
vitatea pentru mobilizarea oameni- j 
lor muncii la realizarea sarcinilor 
economice ce stau în fața între
prinderilor și șantierelor din oraș 
pe anul 1963. Condiția obținerii de 
noi succese constă în întărirea 
continuă a rolului de conducător 
politic al organizațiilor de partid, 
al muncii de partid în toate dome
niile de activitate. Au fost criti
cați tov. Drob Gheorghe. Kurlen- ■ 
der Francisc, Farkaș ’ Laurențiu, 
membri ai vechiului comitet de 
partid care nu și-au îndeplinit 
sarcinile ce le-au revenit în ca
drul comitetului orășenesc, absen- 
tînd de repetate ori chiar de la 
ședințele de comitet. Iar alți mem
bri ai comitetului, cum sînt tov. 
Uogman Anghel, Rapolțan Victor, 
Moldovan Eleonora, Szabo Andrei 
au avut o slabă preocupare pentru 
îndrumarea activității organizații
lor de bază, îndeosebi în munca 
de întărire a rîndurilor lor. Con
ferința a cerut noului comitet oră
șenesc să promoveze principiul 
muncii colective, să îndrume cu 
competență activitatea organizații
lor de bază, să întărească munca 
politico-educativă a organizațiilor 
U.T.M. și de sindicat, să urmăreas
că necontenit întărirea muncii de 
primire în partid și a muncii poli
tico-educative în rîndurile oameni
lor muncii.

In încheierea lucrărilor conferin
ței a luat cuvîntul tovarășul Ne- 
gruț Clement, secretar al Comite
tului orășenesc de partid Petro
șani. Vorbitorul a făcut recoman
dări noului comitet orășenesc de 
partid în vederea realizării sarci
nilor mari ce-i stau în față. El a 
cerut noului organ să acorde o 
deosebită atenție întăririi continue 
a muncii de primire în partid, a 
activității politico-educative, îndeo
sebi în rîndurile tineretului.

Noul comitet orășenesc ales de 
conferință a reales ca secretar al 
comitetului pe tovarășul Școlnic 
Anton.

I. DUBEK

de a se prezenta la examina
re. Acest exemplu merită a fi 
urmat și de alte întreprinderi 
miniere din Valea Jiului, pre
cum și de către unitățile C.F.R.

Rezultatele obținute plnă a- 
cum arată cit de necesară este 
această acțiune, căci calitatea 
vederii este esențială pentru 
evitarea și prevenirea acciden
telor în subteran.

O grijă deosebită se poartă 
noilor angajați, care sînt. de 
asemenea, examinați cu amă
nunțime. Desigur, marea ma
joritate a celor examinați au 
prezentat o vedere normală. 
Totuși, unii dintre ei, care 
credeau că sînt sănătoși, au 
observat chiar ei în cursul e- 
xaminării că prezintă defi
ciențe vizuale de diferite ti
puri și grade, și și-au expri
mat satisfacția că au fost su
puși unei examinări complexe, 
în urma căreia se vor bucura 
de un tratament corespunzător.

Iată exemplul unui suprave
ghetor de transport in subte
ran, care vedea slab în întu
neric. Internat și tratat în 
mod corespunzător, el este pe 
cale de vindecare.

Unii, puțini la număr, au 
fost depistați ca suferind de 
boala numită glaucom (apă 
neagră) într-o fază de înce
put, cărora, de asemenea, li se 
va aplica tratamentul cores
punzător.

Sec; 
și-a îndep

In ziua de 6 noiembrie, 
muncitorii secției de foraj Va
lea Jiului-'Est din cadrul între
prinderii de explorări miniere 
Hunedoara, și-au realizat pla
nul anual. Ei au executat 
11.748 m. liniari forați în timp 
ce planul anual este de 11.715 
m., obținînd o depășire a 
planului la zi de peste 1.500 
m. iar în unități convențio
nale secția are o depășire a 
planului cu peste 200 m.

Importante realizări s-au ob
ținut și în reducerea continuă 
a prețului de cost a lucrărilor 
de explorare prin sondeuze. 
Astfel, pe primele 9 luni, sec
ția a încheiat bilanțul cu e- 
conomii in valoare de 148.113 
lei, iar luna octombrie o va în
cheia cu o economie de peste 
50.000 lei.

Rezultatele bune obținute de 
muncitorii secției noastre sînt 
rezultatul firesc al aplicării 
unor măsuri tehnico-organlza- 
torice și a folosirii la maxi
mum a rezervelor interne. A- 
ceste măsuri au dus la îmbu
nătățirea unor indicatori de 
bază în activitatea de foraj ca : 
viteza comercială pe granic- 
lună, timpul productiv și vi
teza mecanică. Viteza comer
cială (medie) a crescut de la 
100,5 m./granic-lună planificat, 
la 115 m./granic-lună, adică o 
depășire de peste 15 la sută. In 
vederea creșterii continue a vi
tezei comerciale a existat o 
preocupare Ia toate brigăzile 
de foraj, care s-au concreti
zat prin : folosirea la maxi -
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Campionatul regional de fotbal

CLASAMENTUL
1. Victoria Călan
2. Minerul Vulcan
3. Minerul Deva
4. Dinamo Barza
5. Dacia Orăștie
6. Parîngul Lonea
7. Dacia Alba
8. Siderurgistul Hunedoara
9. Minerul Aninoasa

10. C.F.R. Teiuș
11. Minerul Ghelar
12. Constructorul Hunedoara
13. Sebeșul Sebeș
14. Retezatul Hațeg
15. C.F.R. Simeria
16. Jiul II Petrîla

ce muncesc
Unii șoferi au arătat că el 

văd prost eulorile, fapt ce 
poate da naștere la accidente 
mai ales atunci cind e ceață 
sau ploaie.

Colectivul de oculiști inten
ționează să examineze în mod 
sistematic un număr cit mai 
mare de tovarăși ce lucrează 
efectiv în subteran sau In con
diții de întuneric, precum și 
pensionari.

Pentru aceasta, facem un a- 
pel la lucrătorii din această 
categorie de a veni să se pro
grameze pentru examinare In 
fiecare zi, la ora 8 dimineața, 
la serviciul de ochi al spita
lului Petroșani.

Este necesară o programa
re, căci examinarea fiecărui 
tovarăș durează aproape două 
ore.

Facem apel la conducerile 
exploatărilor miniere pentru a 
ne ajuta în acest sens.

Examlnînd un număr cit 
mai mare de tovarăși, vom pu
tea să tratăm și să vindecăm 
din timp deficiențele vizuale, 
contribuind astfel la întărirea 
capacității de muncă a celor 
care suferă din cauza vederii, 
la prevenirea Îmbolnăvirii și a 
unor accidente de muncă.

dr. I. EȘANU 
medic primar oftalmolog 

Spitalul unificat Petroșani

ia de foraj Livezeni 
init sarcinile planului anual

mum a timpului de foraj; re
ducerea timpului de manevre;' 
folosirea judicioasă a viteze
lor instalațiilor șl utilizarea de 
freze adecvate terenului.

Printre sondele cu realizări 
foarte bune în obținerea unei 
viteze comerciale ridicate, sînt 
cele conduse de maiștrii son
dori Ciobanu Victor, Dlnulescu 
Florea, Cobzaru Ioan, Tach© 
Gheorghe ale căror sonde au 
înregistrat o viteză medie idei 
peste 200 m./granic-lună.

Cu toate că și timpul pro-i 
ductiv a fost îmbunătățit, a-j 
dică s-a înregistrat un procent ' 
de 75 la sută față de 73,9 la 
sută planificat, acesta nu este 
încă la nivelul posibilităților 
reale ale secției.

Pe lîngă activitatea susți
nută, depusă de colectivul de 
muncitori și tehnicieni din 
cadrul secției de foraj Live
zeni, un rol important în ob
ținerea acestor rezultate îl are 
și folosirea instalațiilor de 
înaltă productivitate ZIF-
l. 200 A fabricate în Uniunea 
Sovietică.

Mergînd pe linia unei con
tinue îmbunătățiri a procesu
lui de producție, conducerea 
secției, sub îndrumarea orga
nizației de bază de partid, sa 
angajează ca în cinstea zilei 
de 30 Decembrie, să încheie a- 
nul 1962, cu o depășire de 2.000
m. fizici forați și o economie 
la prețul de cost de 300.000 lei.

ing. I. MICLEA 
șeful secției de foraj Livezeni

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

Echipele din Valea Jiului 
au fosi învinse
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In etapa a 12-a a canfpîona- 
tului regional de fotbal, toate 
cele 4 echipe din Valea Jiului 
au jucat în deplasare. Două 
dintre ele, Minerul Vulcan și 
Jiul II Petrila, au pierdut la 
zero. Dacă vulcănenil au cedat 
în fața primei clasate, jiuliștii 
au decepționat și de astă dată. 
Surprinzătoare par insă înfrîn- 
gerile Minerului Aninoasa și în 
special a Parîngului în fața e- 
chlpelor C.F.R. Teiuș și, res
pectiv, Retezatul Hațeg.

Infrîngerea lonenilor are 
Insă rădăcini mai adinei. Re
dăm mai jos doar cîteva din 
ele. Neseriozitatea la antre
namente a unor jueători, în- 
gîmfarea altora și lipsa de 
dragoste față de culorile co
lectivului pe care-1 reprezintă. 
Jucătorii Cristea, Chlrcu și 
Kraibik au fost văzuți cu două 
zile înainte de meci la restau
rant. încă de cum a început 
meciul, s-a văzut clar neserio
zitatea unor jucători de la Pa- 
rîngul. In minutul 8, Kraibik 
comite în mod intenționat henț 
în careu și Retezatul Hațeg 
conduce cu 1—0. Pînă la urmă 
cei din Hațeg au cîștigat cu 
6—î. Bucuroși, ei au dăruit ad
versarilor... două damigene de 
țuică.

Consiliul de conducere al a- 
Bociației va trebui să analize
ze temeinic comportarea fie
cărui jucător și să ia măsuri 
de sancționare a celor vino- 
vațt



Adunarea festiva (tin Capitala
(Urmare din pag. l-a)

activiști de partid, de stat și 
organizațiilor obștești, generali 
ofițeri superiori ai forțelor noas
tre armate, ziariști romîni și străini.

Au participat membrii delega
ției Sovietului Suprem al U.R.S.S. 
care se ailă în țara noastră.

Erau de față șefii unor misiuni 
diplomatice acreditați in R.P. Ro- 
mină, membrii Ambasadei Uniunii 
Sovietice și alți membri ai corpu
lui diplomatic.

S-au intonat imnurile de stat ale 
U.R.S.S. și R.P. Romine.

ai
ii

Adunarea a fost deschisă de iov. 
Ion Cozma, membru al G.G. ai 
PM..R., președintele Sfatului Popu
lar al Capitalei.

Despre cea de-a 45-a aniversare 
a Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie a vorbit tovarășul Flo
rian Dănălache, membru al G.G. al 
PM.R., prim-secretar al Comitetu
lui orășenesc București al P.M.R.

A vorbit apoi conducătorul 
legației Sovietului Suprem 
U.R.S.S., G. G. Abramov.

in încheiere a fost prezentai 
bogat program

de
al

an
artistic.

(Agerpres)
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MOSCOVA 6 (Agerpres).
Agenția „Novosti" relatează des

pre o serie de realizări obținute 
de republicile unionale ale U.R.S.S. 
In anii puterii sovietice, aceste 
republici s-au transformat din re 
giuni înapoiate agrare în republici 
industriale, care se pot mîndri pe 
drept cuvînt cu realizările lor.

In R.S.S. Gruzină, economiștii au 
calculat că în prezent fiecare an 
este egal cu un secol din perioa
da Gruziei prerevoluționare. Volu
mul producției 
în comparație 
42 de ori, iar 
dustria grea —

Poporul gruzin se mîndrește 
noul oraș socialist metalurgic Rus 
tăvi, construit în cîțiva ani, nu 
mărind puternice întreprinderi in
dustriale, metalurgice, chimice etc

Sînt bine cunoscute confortabi
lele trenuri electrice produse de 
uzinele din Riga, R.S.S. Letonă 
Trenul electric realizat aici func 
tionează cu ajutorul unei mașini 
electronice de calcul, care a înlo
cuit funcțiile mecanicului.

Republica Turkmenă, terltortu

globale a crescut 
cu anul 1913 
în ce privește 
de 115 ori.

de 
ln-

cu

care patru cincimidin
de marele pustiu Kara- 
străbătută în prezent 
canal Kara-Kum, fără

Sărbătorirea zilei de 7 Noiembrie 
la Moscova

întins, dar 
este ocupat 
Kum, este 
de marele
egal în lume. De la rîul Amu-Da- 
ria pînă la Așhabad, canalul se 
întinde pe o lungime de 800 km. 
Ultima parte a canalului a fost 
terminată nu de mult, în mai 1962. 
Este suficient să spunem că aceas 
tă parte care are o lungime 
260 km., a fost construită în 
luni. In afară de acest canal 
mai fost construite numeroase 
teme de irigație, bazine de < 
mulare și alte construcții hidro
tehnice. Toate aceste realizări de 
monstrează victoria 
pustiului.

In Turkmenia au 
exploatare numai în 
20 de întreprinderi 
printre care se numără marea uzi
nă de superfosfați de la Ciardjou, 
uzinele de utilaj petrolier și de 
cabluri electrice din Așhabad etc.

Acestea reprezintă, de sigur, nu
mai cîteva date care ilustrează 
victoriile obținute de oamenii so
vietici în anii septenalului în anii 
puterii sovietice.

> de 
opt 
nu 

sis- 
acu

omului asupra

fost date în 
ultimii doi anî 

industriale
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Lucrările Congresului al Vlll-lea al P.C.B.
SOFIA 6 (Agerpres).
La 6 noiembrie — anunță B.T.A. 

— cel de-al Vlll-lea Congres al 
P.C. Bulgar și-a continuat lucrările. 
Primul a luat cuvîntul Iordan Ka- 
trandjiev, care a prezentat rapor
tul de activitate al Comisiei cen
trale de revizie.

1 Intimpinat cu puternice ovații 
conducătorul delegației P.C.U.S., 
A. M. Suslov a rostit o amplă cu
vîntare și a dat citire telegramei 
de salut adresată de C.C. ai 
P.C.U.S. celui de-al Vlll-lea Con
gres al P.C. Bulgar.

A fost aleasă apoi Comisia pen
tru elaborarea rezoluției pe margi
nea raportului de activitate al 
C.C. .al P.C.B. și al proiectului de 
directive ale Congresului în legă
tură cu dezvoltarea țării în perioa
da 1961—1980, Comisia pentru pro- 

: iectul de statut al P.C.B. și Co
misia pentfu examinarea cererilor 
și declarațiilor personale.

Congresul a început apoi dezba-

terile în legătură cu rapoartele 
de activitate ale C.C. și Comisiei 
Centrale de Revizie. Au luat cu- 
vîntul Vladimir Videnov, prim-se- 
cretar al Comitetului orășenesc de 
partid Sofia și Mitko 
membru 
al C.C.

După 
greș au
la monumentul Armatei Sovietice 
eliberatoare.

In legătură cu sărbătorirea ce
lei de-a
tombrie, 
lucrările

Grigorov, 
al Biroului Politic, secretar 
al P.C.B.
ședință delegații la Con- 
depus o coroană de flori

45-a aniversări a lui Oc- 
Congresul și-a întrerupt 
pînă la 8 noiembrie.

I

MOSCOVA 6 (Agerpres).
La 6 noiembrie, anunță 

TASS, a avut loc la Moscova 
ședința festivă consacrată ce
lei de-a 45-a aniversări a ma
rii Revoluții Socialiste din Oc 
tombrie.

In sala Palatului Congrese 
lor din Kremlin, cu o capaci 
tate de 6.000 de locuri, s-at; 
adunat reprezentanți ai cîtor- 
va generații : vechi bolșevici, 
participant la revoluția din 
octombrie 1917, muncitori dir, 
întreprinderile Moscovei și ță
rani din împrejurimile Mosco
vei, oameni de știință, de cul
tură, militari din armata și 
flota maritimă militară sovie
tică.

Au fost de față diplomați 
străini, oaspeți din țări stră 
ine, sosiți la Moscova pentru 
a participa la festivitățile 
consacrate aniversării lui Oc
tombrie.

Cei prezenți au întîmplnaî 
prin aplauze apariția în pre 
zidiu a lui N. S. Hrușciov și a 
celorlalți conducători ai par 
tidului comunist și guvernului 
sovietic.

Alexei Kosîghin, membru al 
Prezidiului C. C. al P.C.U.S., 
prim-vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S., 
a prezentat un raport cu pri
lejul celei de-a 45-a aniversări 
a Marelui Octombrie.

0

(Mierea le dotumenle 
Marea Revoluție Socialistă 

din Ottomlrle
MOSCOVA 6 (Agerpres).
După cum anunță TASS, 

la Moscova a ieșit de sub ti
par volumul VIII al culegerii 
istoriei pe bază de documen
te „Marea Revoluție 
listă din Octombrie", 
mentele publicate în 
volum caracterizează 
ția din țară și avîntul re
voluționar al maselor în a- 
junul mărețelor evenimente 
istorice ale anului 1917, a- 
rată rolul partidului bolșe
vicilor în pregătirea mase
lor populare pentru răscoala 
armată.
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A fost stabilită din non 
legătura cu „Marte-1“

MOSCOVA 6 (Agerpres).— 
TASS transmite :

La 6 noiembrie a fost stabi
lită din nou legătura prin 
radio cu stația interplanetară» 
„Marte-1”. De la bordul stați
ei s-au primit informații tele- 
metrice privind funcționarea 

agregatelor și a aparaturii el 
științifice și 
măsurători 
traectoriei.

au fost efectuate 
ale elementelor

Planurile agresive ale S.U.A. 
față de Paraguay

RIO DE JANEIRO 6 (Agerpres).
Presa paraguayană a publicat 

declarația „Frontului Unit al Eli
berării Naționale" din Paraguay în 
care sînt demascate planurile a- 
gresive ale S.U.A. în Paraguay.

Marele Stat Major al armatei 
americane, se spune în declarație, 
a încheiat cu guvernul Paraguayan 
al lui Stroessner un acord cu pri
vire la construirea de baze pen
tru instalații de rachete. Aceste 
baze vor fi create în regiunea 
„Mariscal Estigarriba".

NOI GREVE
0-------------------

J ÎN FRANȚA
PARIS 6 — Corespondentul A- 

gerpres transmite:
La 6 noiembrie, începînd de la 

orele cinci dimineața, o nouă grevă 
a muncitorilor din transporturile 
feroviare din Franța a cuprins ma
rea majoritate a rețelei feroviare 
franceze.

Greva a fost declarată la apelul 
lansat de principalele organizații 
sindicale din Franța — Confedera
ția Generală a Muncii, Force 0u- 
vriere, C.F.T.C. etc. La orele 7 (ora 
Parisului), principalele noduri de 
cale ferată Paris, Lille, Dijon, Lyon 
păreau pustii.

Numeroși călători din împreju
rimile Parisului care în fiecare di
mineață se îndreaptă spre capitală

n-au putut folosi trenul. Greva 
începută la 6 noiembrie de fero
viarii din Paris, Lille, Dijon, Lyon 
va fi urmată la 7 noiembrie de cea 
a feroviarilor din centrele fero
viare Toulouse, Marsilia, Bordeaux.

Aceste greve se datoresc hotă- 
rîrii guvernului de a institui ac
țiuni severe împotriva muncitori
lor feroviari care vor declara gre
vă, în ciuda hotărîrii guvernului 
de a rechiziționa personalul căilor 
ferate în timpul grevelor. Ferovia
rii francezi protestează, de ase
menea împotriva scăderii nivelu
lui de trai.

Declarația primului 
ministru al Iranului

TEHERAN 6 (Agerpres).
La 5 noiembrie primul ministru 

al Iranului, Alam, a rostit la pos
turile de radio o cuvîntare în care 
a caracterizat politica internă și 
externă a guvernului.

Primul ministru și-a exprimat 
încrederea că poporul iranian va 
aproba politica externă a guver
nului, bazată pe „respectarea obli
gațiilor contractuale cu semnatarii 
pactelor pa întărirea și extinderea 
relațiilor de bună vecinătate cu 
U.R.S.S. și cu ceilalți vecini".

Vorbind despre politica internă 
a guvernului, Alam a promis „să 
lupte cu fermitate împotriva co
rupției și a tot felul do dezor
dini".

_=©=_

Campanie pentru lichidarea 
analfabetismului în Yemet
CAIRO 6 (Agerpres)
In anul viitor, în Yemen va în

cepe o largă campanie pentru li
chidarea analfabetismului. A fost 
trasat în linii generale planul de 
zece ani pentru dezvoltarea învă- 
țămîntului. Revoluției i-a revenit 
a moștenire grea. In prezent, o- 
proximativ 90 la sută din populația 
Yemenului nu știe să citească și 
nici să scrie.

......  ......... ......... ... ©ss =------

întrevederea lui A. I. Mikoian 
cu conducătorii

_=©=_

Delegația C. C. al P. M. R. 
a depus coroane de flori 

la mauzoleul „Gh. Dimitrov"
SOFIA 6 (Agerpres).
La 6 noiembrie delegația 

Comitetului Central al Parti
dului Muncitoresc Romîn con
dusă de 
Apostol, membru al Biroului" 
Politic al 
participă 
de-al Vlll-lea Congres al Par
tidului Comunist Bulgar a de
pus o coroană de flori la maai- 
zoleul „Gheorghi Dimitrov" 
din Sofia.

HAVANA 6 (Agerpres). 
transmite:

La Havana a continuat 
de păreri în problemele 
Internaționale între A. 
prim-vicepreședinte al 
de Miniștri al U.R.S.S. 
torii Republicii Cuba,
Osvaldo Dorticos, primul ministru 
Fidel Castro, Raul Castro, locțiitot 
al prunului ministru și ministru al 
forțelor armate revoluționare, Er-

— TABS

schimbu! 
situației 

Mikoian, 
Consiliului

și conducă- 
președintele

I.

Republicii Cuba
nesto Guevara, Emilio Aragones 
Machado, Carlos Rafael Rodriguez. 
membrii ai guvernului și ai condu
cerii naționale a O.R.I.

întrevederea care a avut loc la 
Palatul prezidențial din Havana a 
decurs într-o atmosferă de priete
nie sinceră și cordialitate.

La întrevedere a participat A. I. 
Alexeev, ambasador extraordinar și 
plenipotențiar al U.R.S.S. în Re
publica Cuba.

VOLGOGRAD. — La hidrocen
trala „Congresul al XXII-lea al 
P.C.U.S." de pe Volga s-au termi
nat probele celei de-a 22-a — ul
tima turbină 
latează ziarul 
prototipul 
getice.

- care așa cum re- 
„Izvestia" constituie 

viitoarelor mașini ener-

— La 5 noiembrie, pes- 
de locuitori din Port 
adunat în Piața Eroiloi

CAIRO, 
te 50.000 
Said s-au 
pentru a cinsti memoria victimelor
agresiunii din anul 1956. La monu
mentul eroilor au fost depuse co 
roane de flori.

tovarășul Gheorghe

C. C. al P.M.R., care 
la lucrările celui

Guvernul sovietic a salvat pacea 
întregii lumi

Miting la Oslo

Crește producția 
de sare a Cubei
HAVANA 6 (Agerpreș).
După cum relatează agenția 

Prensa Latina, producția de 
sare a Cubei a atins cifra re
cord de 125.884 tone metrice, 
depășind în zece luni cota, 
fixată in planul economic pe 
1962.

? OSLO 6 (Agerpres).
S Intr-un miting care a avut ioc
( la Oslo participanții și-au expri- 
? mat, îrdr-o rezoluție., recunoștința 
5 fața de guvernul sovietic care a 
s salvat pacea întregii lumi prin 
< politica sa înțeleaptă și clarvăză- 
? toate în legătură cu criza din ba- 
> zinui Mării Caraibilor. „Incălca- 
j rea fățișă de către Statele U- 

nite a dreptului internațional, per- 
!' cheziționarea navelor în marea li

beră, blocada militară asupa Cu
bei, zborurile de spionaj ale a- 
vioanelor americane asupra Gu-

bei și asupra altor țări, iată ade
văratele cauze ale 
ției încordate din 
lor".

apariției sitaa- 
marea Caraibi

Demonsfrafia 
comunist din

COPENHAGA. Organizația din 
Copenhaga a Uniunii Tineretului 
Comunist din Danemarca a orga
nizat o demonstrație în sprijinul 
Cubei. In cursul demonstrației ti
nerii danezi au răspîndit mani
feste în care guvernul este chemat 
să-și aducă contribuția la reali
zarea dezarmării.

tineretului 
Copenhaga

NEW YORK. — Săptămînalul 
economico-financiar „Business We 
ek“ publică un articol despre si
tuația economică a America Latine 
în care subliniază că preturile la 
produsele agricole și materiile 
prime minerale exportate în S.U.A 
da țările acestei 
reu. In schimb, 
furile industriale 
din S.U.A. cresc

regiuni scad me- 
prețurile la măr- 
importate de ele 
necontenit.

HAMBURG. — La Hamburg a 
avut Isc o demonstrație de protest 
împotriva planurilor de înzestrare 
cu arma atomică a Bundeswhe- 
mlu;

ROMA. — In ultima vreme, în 
goană după cîștig, patronii unor 
fabrici de produse farmaceutice din 
Roma, Milano, Neapole, Piacenza

REDACȚIA SI ADMTNTRTR’ATT A Petroșani, Str. Retrabîîcu nr. 56 Trf. interurban 322; automat 269.

si din alte orașe, au pus în vîn- 
zare numeroase medicamente „cal
mante", conținînd substanțe noci
ve pentru sănătatea oamenilor. S-a 
constatat că aceste „calmante" au 
o acțiune nocivă în special asupra 
ficatului.

MOSCOVA. — Mahmud Forughi, 
ministru adjunct al afacerilor ex
terne al Iranului, a declarat la 
Moscova în cadrul unei conferințe 
de presă că relațiile dintre 
U.R.S.S. și Iran în domeniul econo
miei și culturii se vor dezvolta 
sore binele celor două țări. El a 
subliniat că șahul Iranului tinde 
sincer 
lății.

spre întărirea acestor re-

LONDRA. — La 5 noiembrie mi
nistrul englez al muncii. Hare, a 
fost asaltat în Camera Comune
lor cu numeroase întrebări — ce 
intenționează să întreprindă gu
vernul pentru a asigura de lucru 
șomerilor al 
mereu.

Ministrului 
de întrebări 
legătură cu

căror număr crește

muncii i s-au pus 
și aproape toate 

șomajul.

36
in

LONDRA. — Muncitorii de la 
zina de automobile din Dagenham 
a societății „Ford" au hotărît să 
declare la 17 noiembrie o nouă 
grevă în semn de protest împo
triva încercărilor administrației de 
a se răfui cu activiștii sindicali.

Tiparul : „6 August"
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