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Pentru priceperea și hărnicia cu care își îndeplinește sar- 
ckule de producție tînărul Botescu Șerban este apreciat ca j 
unul dintre cei mai buni muncitori ai secției sculărie de ia < 
U.R. U.M.P. Pentru meritele sale în muncă tinerii l-au ades f 
secretarul organizației U.T.M. din secție — sarcină de care se j 
achită la fel de conștiincios. Drept rezultat organizația U.T.M ; 
din secția sculărie este fruntașă pe uzină. j

IN CLIȘEU: Tînărul Botescu Șerban în ttatpul lucrului, ?

DUPA DOUA DECADE
Minerii celor două sectoare, I 

și IV, de la exploatarea Aninoa- 
sa care extrag cărbune peste pre
vederile planului au pornit o în
trecere însuflețită. Ei vor să în- 
tîmpine măreața aniversare a 
■Marii Revoluții Socialiste din Oc
tombrie cu angajamentele înde
plinite si chiar depășite. ,

Gali Mîhai din sectorul I—bri
gadierul care cu două luni în 
urmă a preluat conducerea gru- 
ipei din abataj^ cameră 11 a a- 

l’uns ca în primele două decade 
ale lunii septembrie să-și întrea
că toți ortacii din sector. Din a- 
batajul lui au văzut lumina ram
pei puțului 498 tone de cărbune 
iîn afara sarcinilor de plan. Acest 
¡rezultat nu este întîmplător. Nou! 
brigadier dovedește pricepere în 
organizarea și conducerea brigă
zii

Din sectorul I al minei se pot 
scrie lucruri frumoase și despr 
munca celor care an îmbrățișat 
inițiativa minerilor din brigada 
Iui Tucaciuc. Randamente sporite 
obțin majoritatea brigăzilor Or
tacii brigadierului David Ioan lu
crează cu randamentul întrecut 
cu 1.41 tone. Au fost zile cînd j 
din abatajul 13 al sectorului, loc 

-de muncă al tinerilor din briga
da lui David, au fost înregistra
te randamente care au întrecut pe 
cele planificate cu 1,5 și chiar 2 
tone de cărbune pe post

Printre cei ce-și întrec cu re
gularitate randamentele se numă
ră și ortacii lui Opreanu Ioap,

Concurs ghicitoare
Intre acțiunile mai importante 

ale bibliotecii clubului minier din 
Lonea în această perioadă se nu
mără și organizarea unui con
curs — ghicitoare pe teme lite
rare la care au luat parte o serie 
de tineri din cadrul exploatării 
miniere. Titlul concursului a fost: 
„Cărți noi apărute în librării“. 
La întrebările ce s-au pus cu a- 
cest prilej, răspunsuri bune au 
dat majoritatea participanților, 
însă punctajul maxim l-au acu
mulat tinerii Doroțan Elena, Oan- 
cea Gh., Dobocan Ioana și Mun- 
teanu Elena cîștigătorii concur
sului.

Ar fi de dorit ca asemenea 
concursuri să; fie organizate și 
de celelalte biblioteci din raion.

Roman Petru, Berei Dionisie ale 
căror depășiri întrec cifra de 0,500 
tone pe post. De la numărul 1, 
abataj în care minerii lucrează cu 
mult înaintea vremii, randamen
tul realizat în primele două de
cade întrece pe cel planificat cu 
peste 1,5 tone pe post.

In sectorul IV Priboi, seetor 
care în această lună conduce >n' 
întrecerea dintre sectoarele mir 
A-nihoasa fruntași sînt ortacii 
brigadierului Biro Ștefan. Acest 
drept îl dau brigăzii cele 312 tone 
de cărbune pe care le-a extras 
în plus în primele două decade 
ale lunii septembrie. Desigur că 
pînă la sfîrșit de lună ortacii lui 
Biro vor dovedi—ca întotdeauna— 
hărnicia ce-i caracterizează și 
adăuga la plusul de azi tone 
care-i vor menține în fruntea 
turor minerilor din sectorul 
Priboi.

vor 
noi 
tu-
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Realizări ale unei 
brigăzi de mancă 

patriotică
Brigada de muncă patriotică 

condusă de utenwstul Dusa Con
stantin de la mina Uricani nu
mără 30 de tineri. Față de alte 
brigăzi de muncă patriotică de 
la această exploatare, această 
brigadă are cele mai multe ore 
de muncă efectuate. Nu de mult 
tinerii dm aceasta brigadă au 
săpat furadațva unei pompe hi
draulice excavtad zeci de metri 
cubi de pămîrrt și au terminat 
postamentul pompei. De aseme
nea ei au ajutat la transportul 
de balast necesar unor lucrări 
în subteran șî din incinta mi
nei.

In viitor această brigadă își 
propune să ajute la transporta
rea a 30 tone de pietriș de la 
Jiu la puțul Balomir și să a- 
dane din subteran și de la su
prafață rit mai mult fier veahi.

A. NtCHIFOREL
---- =★ = —

Peetru buaa funcțioflare 
a antodeșistorului

Mulți ani la rînd, autodeșis- 
toarele de la preparația Lupeni 
au juncționat prin întrerupătoa
re de mercur și relee. Acest dis 
pozitiv nu prezenta însă o si
guranță optimă pentru că din 
cauza trepidației întregii insta
lații mercurul balansa în tub ceea’ 
ce producea recuplări supărătoare 
iar releele nu erau suficient de 
selective 'intîrziind închiderea a- 
paralului cînd se pierdea contac
tul cu materialul din jgheab.

Pentru înlăturarea acestor nea
junsuri, inginerul Filip Gheorghe 
de la preparația Lupeni a făcut 
un nou sistem de comandă pen
tru autodeșistor. Acesta se com
pune dintr-un releu cu dublă ac
țiune care înlocuiește atît releele 
vechi cît și întrerupătoarele cu 
mercur. Prin aceasta, se reme
diază lipsurile în funcționarea au- 
todeșistoralul, asigurindu-l-se o 
funcționare optimă, în raport de 
cantitatea și starea materialului 
pe care-l prelucrează iar comen
zile respective s-au simplificat 
mult-

Propunerile bune prind viață

ȘEFII DE BRIGĂZI ÎNVAȚĂ
in urmă cu citva timp, la o 

plenară a comitetului de partid 
de la mina Vulcan, inginerul co
munist Fodor Arcadie a făcut o 
propunere bună: Ceruse ca șe- 

de brigăzi de la mina Vulcan 
urmeze un curs în care să lesă

fie prelucrate in amănunțime ?•- 
le

facă singuri pentru locurile 
de muncă calculul prețului 
cost al tonei de cărbune, luînd 
în considerare costul diferitelor 
materiale, să efectueze calculul 
clșttgutui ce revine brigăzii in 
urma producției ce-o dă etc.

lor
de

posibilitățile ce le stau la în- 
demină pentru a realiza economii 
și pentru a spori productivitatea 
muticii în abataje. Propunerea a 
fost analizată și nu peste mult 
timp s-a trecut la organizarea 
cursului: Lecțiile ce vor ți
predate de tovarașu Fodor 
Arcadie, Mateescu Grigore, Stan- 
ctu Vaier, Blaj Traian și alții 
vor da șefilor de brigadă cunoș
tințe temeinice privind organi
zarea activității zilnice d unei 
brigăzi la locul de muncă, res
pectarea normelor de tehnica se
curității muncii, calitatea lucră
rilor și calitatea producției. Șefi
lor de brigăzi li se va vorbi des
pre influența îngrijirii sculelor și 
utilajelor asupra creșterii produc
tivității muncii și reducerii pre
țului de cost, despre sarcinile șe
fului de brigadă pentru aplica-| 
rea unui regim sever de 
mii la materialul lemnos, 
exploziv, energie. Șefii de 
vor fi învățați la acest curs să

econo- i 
capse,, 

brigăziî

Sectorul II al minei 
Petrila este fruntaș pe 
exploatare. Din abata
jele acestui sector plea
că spre ziuă însemnate 
cantități de 
peste plan.

Totuși biroul 
zației de bază 
necesar să pună în dis
cuția adunării generale 
ordinare a organizației 
de bază pe luna sep
tembrie — adunare ca
re a avut loc recent — 
una din problemele im
portante ale producției, 
anume cum se reali
zează planul lucrărilor 
de pregătiri. Și nu fără 
temei. Pregătirile des
chid drum minerilor 
spre cărbune, iar îndie-

cărbune

organi- 
a găsit

CMume de calitate înseamnă 
mari economii la

In noile angajamente pe care 
colectivele exploatărilor miniere 
din Valea Jiului și le-au luat ca 
răspuns la chemarea la întrece
re socialistă a minerilor din Lo
nea un loc de seamă îl ocupă 
obiectivele referitoare la îmbu
nătățirea- calității cărbunelui. Și 
acest lucru este cît se poate de 
justificat întrurit nu poate fi a- 
sigurată o reală reducere a pre
țului de cost al cărbunelui fără 
respectarea indicilor de calitate. 
Faptul că exploatările miniere 
Anmoasa și Lupeni au depășit 
cu milioane de lei cheltuielile 
de producție în semestrul I se 
datorește în cea mai mare par
te nerespectării indicilor de ca
litate.

Perioada care s-a scurs din a- 
ceastă lună arată însă că pro
blema calității cărbunelui a ră
mas de aceeași actualitate ca și 
în lunile trecute, ba mai mult 
a început să se înrăutățească 
calitatea cărbunelui și la mina 
Lonea — care în semestrul I a 
primit 600.000 lei bonificări pen
tru îmbunătățirea calității — și 
la minele Petrila și Lupeni care 
în ultimul timp au făcut unele 
progrese în privința respectării 
normelor de calitate. Astfel pro
centul de 
livrai de 
rațiilor a 
cu 2—2,5 
la minele 
depășit și normativul cu privi
re la granulație.

■ *

cenușă în cărbunele 
cele trei mine prepa
fost depășit în medie 
puncte. De asemenea, 
Lama și PetrHa e»te

Cme are nevoie de șist 
în cărbune ?

Minerii au o zicală: „Nici; 
carnea nu-i fără oase, nici căr
bunele fără piatră“. Intr-adevăr 
cărbunele ori cât de curat ar fi 
tot conține cenușă. Procentul de 
cenușă este stabilit prin norma
tive, pe baze de probe toate din

prețul de cost
lor nu Ie place să cumpere car
ne cu mai multe oase decit sínt 
stabilite pentru calitatea respec
tivă de carne, nici economia na
țională nu are nevoie de cărbu
ne cu mai multă piatră 
prevăd normativele. Este 
foarte bine și e de datoria 
ror muncitorilor mineri să 
nă toate eforturile pentru 
patriei cărbune de o calitate din 
ce în ce mai bună.

Șistul în cărbune nu aduce ni
mănui nici un folos. Depășirea 
normativelor la cenușă lovește 
și în interesele economiei națio
nale și în salariile muncitorilor 
mineri. Un calcul simplu arată 
cit se poate de convingător a>- 
cest lucru : De exemplu, dacă la 
producția de 
bune dată de 
neri procentul 
pășit cu 2 la sută, înseamnă că 
acea brigadă a tăiat, încărcat și 
transportat pe degeaba 40 vago
nete cu piatră, pentru care nu 
va primi nici un ban. Cu alte 
cuvinte un miner din brigadă a 
muncit 7—8 zile fără folos. Dar 
paguba nu se oprește numai la 
brigadă. Pentru cele 40 tone de 
piatră mina ține imobilizate 40 
vagonete, cheltuiește peste 1500 
kWh energie electrică, plătește 
penalizări de 6000—8000 lei pe 
care nu le mai poate recupera. 
Altceva se întîmplă dacă cele 40 
de vagonete de piatră sínt alese 
din cărbune și depozitate în a- 
bataj pe poditură. Minerilor din 
brigadă nu li se va mat rebuta 
din producție, cei 1500 
nergie electrică nu vor 
degeaba, iar mina nu 
penalizări.

Nu folosește nimănui 
respectarea granulației 
bunele energetic. Livrînd prepai- 
rației cărbune cu mult praf se 
obține la spălare o mare canti-

decît 
chiar 
tutu-, 

depu- 
a da

2000 tone de căr- 
o brigadă de mi
de cenușă este de-

kWh e- 
fi irosiți 
va plăti

nici ne-
1a car-

Pe strada I. C. P arh ora din Petroșani a început cu două luni 
în urmă să se înalțe o nouă construcție. Cuprinzînd 18 aparta
mente, fiecare cu două camere, baie, bucătărie și dependințe, noul 
bloc de locuințe va primi încă pînă la sfîrșitui acestui an locar 
tari din rîndul salariaților întreprinderii de gospodărie orășeneas
că din Petroșani. Acesta este al doilea bloc pe care I.G.O. îl con
struiește pentru salariații săi. Primul a fost dat în folosință tot 
în acest an și cuprinde de asemenea 18 apartamente.

IN CLIȘEU: Noul bloc de locuințe al I.G.O. Petroșani.

plinirea programului lu
crărilor de pregătiri 
constituie o garanție că 
și în perioada care ur
mează sectorul va dis
pune de suficient front 
de lucru pentru reali
zarea planului produc
ției de cărbune. Biroul 
organizației de bază a 
observat însă că reali
zarea pregătirilor pro 
grarrtate e frînată de u- 
nele lipsuri.

Raportînd în fața a- 
dunării generale des
pre desfășurarea lucră
rilor de pregătiri, tova
rășul inginer Felea Li- 
viu, șeful sectorului, a 
arătat care este situația 
în acest domeniu. Au

fost efectuate la timp 
lucrările de pregătiri și 
deschideri pe stratul 14, 
precum și a unui nou 
panou, tot pe straiele 
subțiri, care va fi ex
ploatat cu abataje în fi
guri. In sector, la des
chiderea suitorilor se 
folosește cu succes o 
foreză sovietică — ma
șină de înaltă tehnici
tate prin a cărei folosi
re se reduce de 10 ori 
prețul de cost al aces
tor lucrări. La pregătiri 
lucrează numeroase bri
găzi bune, care îndru
mate îndeaproape de 
tehnicieni efectuează lu
crări de calitate. Dar, 
deși au existat condiții, 
în luna august pianul

lucrărilor de pregătiri 
n-a fost realizat. Aceas
ta din cauză că majo
ritatea brigăzilor de 
pregătiri au fost pla
sate în unele intervale 
la alte 
că, la 
zile de 
lipsa 
absolut 
sului de producție și în 
primul rînd au fost slab 
aprovizionate cu lemn 
de stejar și bolțari pen
tru armare. Atît dlin 
lipsa unor materiale
cît și din cauză că lu
crărilor de pregătiri nu 
li s-a acordat atenția 
cuvenită, unele brigăzi 
de pregătiri, între care 
cele conduse de tovară
șii Kibedi Adalbert, Da
rie Gheorghe ș. a. au 
obținut realizări mici.

locuri de mun- 
cărbune. Brigă- 
pregătiri au dus 
unor materiale
necesare proce-

(Continuare în pag. 3-a)
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Metodă analitică de calcul a secțiunilor optime 
a lucrărilor mMere din punct de vedere a aerajului

Metoda cunoscută de determi
nare a secțiunilor optime a lu
crărilor miniere pe cale grafică 
este o cale greoaie, necesitînd 
multe calcule pentru trasarea 
cît mai exactă a curbelor cost- 
sectiune. Analizînd variația chel
tuielilor de investiții pentru e- 
xecutarea și întreținerea lucră
rilor miniere și variația cheltu
ielilor de aeraj, s-a stabilit o for

i

Simbol U. M. EXEMPLUL 1 EXEMPLUL 2
a 0,0004 0,0017
k 3,546 4,16
r 0,6 0,6
e lei kwo. 0,6 0,6
T ani 20 20
t ore 175.200 175.200

c lel|m’

Gal. GSB-1 S—4,7 m’ 
cost— 2090 leilml.

Gal. GDB— S=8,3 m’ 
cost=3230 leilml, 

3230—2080
e- 8,3-»,7 -3,16

Gal. GSL-1 S=4 m’ 
cost=>=873 lei|ml.

Gal. GSL—3 S=5,2 m* 
cost=1080 lel|ml.

c=-5^4-=172 lei|ms .

c+T.i )ei|m»|20 
ani 442 379,5

q 0,293 0,486
•|4—n 0,877 0,877

n 0,5 0,5
600 So = 3,7 ma
1200 »» So = 4,06 ma So = 6,8 ma
1800 »» So — 5,8 ma So *= 9,6 ma
2400 », So ■■ 7,6 ma
3000 a» So = 9 ma

formula I formula .11
4—n~ 

n_./(3-n)-a-k-e’t 
* T<c-f-T-i)T-K©

mulă originală de calcul a sec
țiunilor economice a lucrărilor 
miniere (formula I). Pentru re- 

. zolvarea acesteia trebuie să se 
cunoască mărimea coeficientului 

, „q" (formula II) în care:
— „n“ și „k“, coeficienți de- 

pendenți de forma secțiunii 
transversale a lucrării miniere. 
Aceștia se determină după ra
portul între secțiune și perime
tru. Astfel pentru secțiunile 
trapezoidale n=0,5 și k=4,16, 
rar pentru secțiunile circulara

In minele care exploatează 
cărbuni cu tendințe de autoinfla- 
mare se ivește necesitatea cons
truirii unui mare număr de lucrări 
de izolare — fie pentru a lupta 
pasiv împotriva focurilor decla
rate, fie ca o măsură preventivă 
a focurilor din spațiile exploatate.

Practica minieră a arătat că 
crearea unor lucrări de izolare 
perfect etanșe este foarte greu de 
realizat în special din următoa
rele cauze:

— digurile de beton se fisurea
ză fin, ca urmare a presiunilor 
inevitabile, care se manifestă mai 
ales în lucrările susținute în 
lemn :

— argila din digurile de 
se usucă repede și crapă ;
— în zona de îmbinare 
gurilor cu roca, etanșarea 
sebit de dificilă ;

— cînd galeria direcțională es
te apropiată de strat se pot crea 
fisuri în roca intermediară, fi
suri care constituie căi de circu
lație a aerului spre zonele în
chise.

Cercetările efectuate de S.G.S.M. 
la minele din Valea Jiului au 
arătat prin variația concentrații
lor de oxigen din spatele diguri
lor că foarte puține diguri co
respund din punct de vedere ai 

butuci

a di- 
e deo-

n=0,5 și k=3,546.'
— „a“, coeficient de rezisten

ță la frecarea aerului, caracteris
tic felului de susținere.

— „r“, randamentul de func
ționare a instalației de aeraj.

— „T“, timpul de serviciu a 
lucrării miniere în ani.

— „t“, timpul de serviciu a 
lucrării miniere în ore (T.365.24).

— „c“, este costul investiții-

lor la executarea lucrării minie
re în lei/mc.

— „i“, este costul întreținerii 
lucrării miniere în lei/mc/an.

Se menționează că atît coefi
cientul „a“ cît și „c" și „i“ sînt 
în funcție de mărimea secțiunii, 
dar pentru simplificarea calcu
lelor în formulele indicate sînt 
considerați constanți.

Odată mărirea lui „q“ fiind 
stabilită »pentru un tip de lucra
re minieră, putem determina cu 
ușurință secțiunea optimă pen- 

Mijloace moderne de etanșare a digurilor 
de izolare

Astfel la digul nr. 
mina Lupeni probele

etanșeității.
154 de la 
prelevate în 17 martie 1959 con
țineau 11 la sută oxigen, iar di
gul prezenta crăpături. Peste o 
săptămînă probele conțineau 19 
la sută oxigen. Atunci s-a etan
șat digul și ca urmare la urmă
toarele două prelevări de probe

pentru
24 a- 
degra-

concentrația de oxigen a scăzut 
la 13 la sută apoi Ia II la sută, 
scăderea continuînd în săptămîni- 
le următoare pînă la 3 la sută.

O situație asemănătoare o pre
zintă digul nr. 152 de la mina 
Lupeni în spatele căruia concen
trația de oxigen a scăzut de la 
20 la sută ia 31 martie a.c. pînă 
la 10 la sută (7 aprilie) 
a crește la 19 la sută în 
prilie ca urmare a unor 
dări vizibile în dig.

Trebuie remarcat faptul 
majoritatea digurilor în spatele 
cărora este depresiune, atmosfera 
închisă conține procente ridicate 
de oxigen ceea ce dovedește că di
gurile sînt neetanșe. Pînă în pre
zent, pentru a mări etanșeitatea 
digurilor, suprafețele lor sînt scli- 

că la

tru oricare debit aplicîndi for
mula I.

Valabilitatea formulei pentru 
calculul secțiunilor optime a fost 
verificată și drept urmare pro
pun utilizarea ei în lucrările de 
verificare a secțiunilor lucrărilor 
miniere existente.

Necesitatea utilizării secțiuni
lor economice este recunoscută. 
Economiile ce pot fi realizate la 
consumul de energie pot fi în
semnate. Așa de exemplu costul 
energiei pentru transportul ae
rului cu debit de 1800 mc/minut 
printr-o galerie zidită cu bolțari 
tip GSB-1 (de secțiune 4,7 m.p.) 
este cu cca. 80 la sută mai ma
re dfecît în cazul galeriei de ace
lași fel cu secțiune optimă de 
5,8 m.p. iar economiile ce se rea
lizează la consumul de energie 
sînt cu cca. 35 
decît diferența 
țiilor.

De remarcat 
teza de circulație a aerului prin 
lucrările miniere cu secțiune e- 
conomică corespunzătoare debite
lor obișnuite (pînă la 3000 
mc/minut) nu depășește limita 
maximă admisă de N.T.S.

In anexă sînt redate exemple 
de calcul a secțiunilor economi
ce a unor lucrări miniere: 1. 
galerii zidite în blocuri de be 
ton; 2. galerii armate în lemn 
în cîmpuri.

Ing. MUREȘAN EUGEN

la sută mal mari 
costului investi-

este faptul că vi-

al bri- 
sec.to-

i

------ ------- ________ =»♦

B C O N
In carnetul de economii 

găzii de bobinatori de ia
rul IX G al minei Lupeni sînt 
notate cîteva cifre : 3474 lei con
travaloarea calculată a diferitelor 
materiale care urmează să fie e- 
conomisite pînă la sfîrșitul anu
lui. Pentru o mai justă urmărire, 
bobinatorul Mihai Dumitru a ți
nut să treacă în carnet metodele 
prin care brigada va realiza eco
nomiile propuse. Iată una dintre 
ele: folosirea transformatorului 
de sudat la sudarea capetelor de 
bobine pentru înscriere pe faze. 

Lucrînd cu pricepere, descope
rind și folosind prețioase rezerve 
interne de natura metodei expu
se mai sus brigada de bobinatori 

visite cu ciment (respectiv cu ar
gilă) însă soluția nu este de lun
gă durată ea trebuind șă fie des 
repetată.

Constatîndu-se eficacitatea re
dusă a lucrărilor de izolare s-a 
pus problema găsirii unor mij
loace eficace de etanșare.

Institutele de cercetări simila
re din străinătate au făcut în
cercări cu diverse mase plastice 
(policloruri de vinii, acetat și vi
nii etc.) pe care le-au aplicat pe 
suprafețele digurilor sub formă 
de pelicule sau prin impregnare 
Pînă la urmă s-a renunțat la a- 
ceste materiale din cauza vapori
lor toxici sau inflamabili produși 
de solvenții care conțin materia 
plastică respectivă.

La noi în țară s-au pornit cer
cetări în acest sens de către Sta
ția de cercetări pentru securitatea 

, minieră din Petroșani în colabo
rare cu Institutul de cercetări 
pentru cauciuc, pielărie și sticlă 
din București.

Cercetătorii romîni și-au impus 
drept țel găsirea unor elastoneri 
care să acopere suprafața digu
rilor cu o peliculă aderentă, con
tinuă, etanșă, elastică și durabilă 
în condițiile de mină. Pe de altă 
parte se punea și problema eco
nomicității substanței alese.

INFORMAȚII
DIVERSE jS

Mecanizarea extracției cărbunelui
Folosirea combinelor carboni

fere și a noului utilaj minier în 
abataje a permis ca în minele 
Uniunii Sovietice să fie eliberați 
30.000 de muncitori care depu
neau o muncă manuală grea și 
să fie mutați in alte sectoare de 
producție.

In funcție de condițiile diferite 
de înclinare a straielor de căr
bune în U.R.S.S. au fost reali
zate 24 tipuri de combine, dife
rite transportoare și susțineri 
metalice. Folosirea acestei teh
nici a ușurat munca minerilor, 
iar cheltuielile necesitate de ex
tracția cărbunelui s-au redus cu 
380.000.000 ruble. De asemenea 
au fost realizate opt tipuri de 
sisteme de utilaj pentru meca
nizarea tuturor proceselor prin
cipale și auxiliare de extracție

...și a lucrărilor de armare în mine
In Donbas a fost experimen

tat cu succes un sistem dte uti
laje miniere care permite să se 
mecanizeze pentru prima oară 
lucrările de armare și de depla
sare a transportorului în stra
tele subțiri cu o grosime va
riind între 50 și 130 cm. Func-

O M I I
a economisit 
pastă, cositor, 
electroizolante 
execuție în valoare de 2390 lei. 
Printre cei care și-au adus con
tribuția la realizarea de economii 
se numără și bobinatoarea Mi
hai Valeria, soția șeiului de bri
gadă.

pînă acum sîrmă, 
diferite materiale 

precum și timp de

apoasă numit revul-

experimentări s-au e- 
laboratoare asupra u- 
de beton turnate din 
identice cu digurile, 

s-au definitivat

Cercetările s-au îndreptat spre 
substanțe avînd la bază cauciu
cul. Astfel s-au creat c serie de 
rețete pe bază de cauciuc natu
ral în emulsie apoasă numit ba- 
tex și cauciuc natural vuicanizat 
în emulsie 
tex.

Primele 
fectuat în 
nor plăci 
materiale 
Drept rezultat 
trei rețete care au dat o pelicu
lă corespunzătoare ca aderență, 
elasticitate și permeabilitate. Ast
fel pelicula obținută cu o rețetă 
pe bază de revultex s-a dovedit 
aderentă corespunzător avînd o 
mare elasticitate. La permeame- 
tru, pelicula cu o grosime de 0,8— 
1 mm. s-a dovedit practic imper
meabilă la o presiune de 5000 
kg/m.p. timp de 15 minute.

Aplicarea soluției pe suprafe
țele digurilor se face cu ajutorul 
unor pulverizatoare cu duză foar-

l...
din aceste 

asigură su- 
a operației 

și transpor-

a cărbunelui. Unul 
utilaje — „UMK“ 
prapunerea în timp 
de tăiere, încărcare 
tare a cărbunelui, de deplasare 
a transportoarelor din abataje și 
a susținerii. Supus cercetărilor 
intr-o mină, „UMK“ a dat pe zi 
un întreg tren de cărbune.

Alte prototipuri ale noii teh
nici miniere funcționează în ga
lerii fără oameni. Mecanismul 
experimental „A 3“ alcătuit din- 
tr-un plug de mină și o susți
nere hidraulică extrage 1.200 
tone cărbune pe zi în stratele 
cu grosimi de pînă Ia trei me
tri. Dirijarea tuturor proceselor 
la acest mecanism este automa
tizată și se realizează de la un 
pupitru de comandă.

ționînd în agregat cu o combî 
nă minieră, noile utilaje permit 
să se înlăture aproape cu desă- 
vîrșire munca manuală la ex
tracția de cărbune.

Extragerea cărbunelui, depla
sarea transportorului și susți
nerea acoperișului, care erau »- 
fectuate înainte în mod conse
cutiv, pot fi astăzi realizate con
comitent. In felul acesta extrac
ția de cărbune în abatajele sub
țiri devine un proces de produc
ție în flux (continuu).

încercările au arătat că pre
țul de cost al cărbunelui se re
duce la aproape jumătate, iar 
productivitatea lffnară pe cap de 
muncitor din abataj crește apro
ximativ de 1,5 ori.

te fină care, lucrează cu aer com
primat la 3,5 atmosfere.

Consumul de material preconi
zat este de cca. 400 cm. cubî re- 
vultex/m.p. și 50 g. clorura de 
calciu la stropire. Se efectuează 
patru stropiri alternînd revultexul 
cu clorura de calciu care joacă 
rolul unui lichid intermediar. Cos
tul antecalculat pentru impermea- 
bilizarea a unui m.p. dig de be
ton se ridică la cca. 35 lei.

Tinînd cont de faptul că prin 
aplicarea acestei noi metode se 
contribuie la grăbirea stingerii 
focurilor, sau, respectiv, la evita
rea apariției unor noi focuri cît 
și de faptul că se evită retencui- 
rile frecvente ale digurilor, ope
rația se dovedește rentabilă.

Cercetările sînt în curs, trecîn- 
du-se la o fază semiindustrială 
și sperăm că într-mi viitor apro
piat va deveni -un mijloc genera
lizat de impermeabilizare a di
gurilor.

ing. V. IU ȘAN
S.C.S.M. Petroșani
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Acum, in Săptămîna Crucii Roșii întreg personalul medico- 
sanitar din raion este antrenat intr-o muncă susținută pentru ocro
tirea sănătății celor ce muncesc. La Spitalul unificat din Petro
șani (din clișeul alăturat) bolnavii din sutele de paturi ale spi
talului primesc o îngrijire atentă și competență din partea a nu
meroase cadre medicale avînd la dispoziție medicamente și a- 
paratajele necesare tratării și vindecării lor.

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

EliMna li lini i Uiloi le Pfeoîliri 
io atestia oRMiei le tai

(Urmare din pag. l-a)

Participanții la adunarea ge
nerală au discutat temeinic si
tuația pregătirilor, și din discu
țiile purtate a reieșit că reali
zarea planului acestor lucrări e 
pe deplin posibilă. Se cere însă 

‘ca brigăzile care lucrează la pre
gătiri să nu mai fie luate la alte 

/uri de muncă. Va trebui să 
se acorde atenția cuvenită apro
vizionării brigăzilor de pregă
tiri atît cu materialele necesare 

‘cît și cu vagonete goale. Con
ducerii sectorului i s-a cerut să 

•ia măsuri pentru ca maiștrii și 
'artificierii să se îngrijească de 
.lucrările de pregătiri în aceeași 
măsură ca și de abatajele care 
dau cărbune. Brigadierul Kibedi 
Anton a arătat că brigada pe 

vCăre o conduce pierde aproape 
zilnic cîte dtouă ore în aștepta
rea artificierului. In ziua de 11 

»septembrie tovarășul Darie Gh. 
'a fost nevoit să părăsească de 
trei ori locul de muncă și să 
meargă la puț după goale. La 
unele locuri de muncă este ne
cesar să se monteze trolii pen
tru ușurarea transportului ma

niatului lemnos pe suitori.
. Membrii și candidații de par

tid care au participat la discuții

Corbunc flc caHMc înseamnă mari economii 
la prețul de cost

(Urmare din pag. l-a)

tate de șlam, combustibil cu un 
preț de vînzare scăzut și care 
nu are aceeași căutare cum o 
are cărbunele bulgări. De fapt 
nici minerilor nu le place daca 
pentru încălzit acasă li s-ar da 
cărbune cu mult praf, care în 
loc să ardă în sobă trece la ce
nușă sau iese pe coș.

Necesitatea de a îmbunătăți 
calitatea cărbunelui este deci 
ușor de explicat. Păcat însă că 
munca politică pentru îmbună
tățirea calității cărbunelui nu se 
duce peste tot la concret, nu se 
explică minerilor prin exemple 
convingătoare ce înseamnă a da 
cărbune de calitate proastă și ce 
înseamnă a da cărbune de bună 
calitate.

in actuala etapă de desfășu
rare a întrecerii socialiste, cînd 
problema economiilor este o pro
blemă centrală a producției, este 
absolut necesar ca o parte din 
agitatorii de la mine să fie in- 
struiți în mod special pe proble
ma calității cărbunelui și ca ga
zetele de perete, stațiile de ra- 
dioficare, agitația vizuală să se 
ocupe sistematic și cu perseve
rență de acest lucru.

Problema calității cărbunelui 
să nu fie lăsată numai 

pe seama vagonetarilor !
Nerespectarea indicilor de ca

litate a cărbunelui pornește de 
la două stări de lucruri nesănă
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au criticat faptul că șeful sec
torului, tovarășul Felea Li- 
viu, nu s-a ocupat și de mă
surile ce trebuie luate în vede
rea reducerii prețului de cost al 
lucrărilor de pregătiri. Tovară
șul Peter Moise a criticat 
faptul că mecanicii care lu
crează cu foreza intră în mină 
la 2—3 ore după începerea șu
tului și pleacă cu o oră mai de
vreme, folosind abia jumătate 
din timpul programului de lu
cru. Tovarășul Croitoru Gheor- 
ghe, șeful unei brigăzi de pre
gătiri, a arătat că fiecare ortac 
cu care lucrează împreună luptă 
pentru a economisi cîte 1.100 lei 
pînă la sfîrșitul anului. Luînd 
poziție împotriva unor manifes
tări <ie risipă, tov. Gali Iosif a 
arătat că pe galeriile sectorului 
bolțarii sînt depozitați fără gri
jă, iar lemnul pe care-1 primesc 
pentru armare e mai lung decît 
cel necesar.

Propunerile făcute de partici
panții la discuții au fost incluse 
în proiectul de hotărîre al adu
nării generale. Măsurile cuprin
se în hotărî rea adoptată de a- 
dunarea generală constituie un 
program concret de îmbunătăți
re a desfășurării lucrărilor de 
pregătiri.

I. B.
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+

toase : pe de o parte alegerea 
șistului este lăsată mai mult pe 
seama vagonetarilor, iar pe de 
altă parte conducerile minelor 
manifestă o continuă neîncrede
re în felul cum se Iau probele 
de calitate la cele două prepa
rați! și din această cauză demo
bilizează.

Și conținutul de șist și gra- 
nulația pot fi influențate numai 
în abataje! Dar pentru a fi îm
bunătățite trebuie ca de acest 
lucru să se ocupe oamenii cei 
mai calificați — minerii șefi de 
schimb și de brigăzi, artificie
rii, maiștrii mineri, In abataje 
trebuie ales șistul și numai ceea 
ce scapă de acolo să fie ales pe 
crațer sau la încărcarea în va
gonete. Tot în abataj trebuie să 
se ia măsuri pentru îmbunătăți 
rea granulației. Și în această 
privință un mare rol îl au ar
tificierii care pot și trebuie să 
nu încarce acele găuri de mină 
care ar duce la mărunțirea ex
cesivă a cărbunelui.

Explozivii antigrizutoși folosiți 
în minele noastre au o brizan- 
ță mai mică decît astralita fo
losită cu 3—4 ani în urmă. Nor
mal ar fi ca acum să extragem 
un cărbune mai bulgăros decît 
mai înainte. Realitatea este insă 
alta: în multe abataje se face 
risipă de exploziv și de capse 
și se prăfuie prea mult cărbu
nele. Or, acest lucru ar putea 
fi preîntîmpinat dacă s-ar stu
dia temeinic schemele de puș- 
care, dacă s-ar extinde peste tot

NOTĂ

autobuselor ?

I4 
Este valabil mersul Î

î
Discuția a pornit în seara zi- / 

lei de 14 septembrie de la mer- ț 
sul autobuselor afișat pe unul t 
din blocurile cele mai apropiate i 
de stația de autobuse din Ora
șul nou — Uricani.

— E valabil...
— Valabil zici ? Ai 

că nu-i valabil. îmi 
casca de miner dacă 
cu numărul 50.266 mai pleacă 
în astă seară în cursă spre 
Lupeni.

Mai mulți trecători s-au oprit 
curioși de cele auzite.

♦ — Și dacă totuși mersul este 
' valabil... ? i>e încumeta unul 

mai îndrăzneț să întrebe.
— Am spus: Pun rămășag 

pe orice! Păcat că șoferul ca
re se întorsese din cursă cu 
mașina despre care era vorba, 
mtngîia 
două prune. Dură cîteva mi
nute pînă nerăbdătorii călă
tori aflară că „mersul este va
labil da’ cel de seară e anulat 
încă de acu’ două luni".

Soții Kovacs Mihai și lulia- 
na, Iritia Molnar și ceilalți că
lători care așteptau s-au du
mirit. In așa condiții, transpor
tul pasagerilor cu autobusele 
I.R.TA. nu se poate face.

Cei interesați așteaptă de la 
conducerea 
să răspundă la întrebarea: Es- ț 
te valabil mersul autobuselor j 
or ba ? $

să vezi 
mănînc 
mașina
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Expoziție internațională 
de filatelie

Ini clădirea vechiului Arsenal 
din Gdansk (R. P. Polonă) s-a 
deschis recent expoziția inter
națională filatelică „Baiticai-ma- 
rea păcii“. In afară de R. P. Po
lonă participă la aceasta Uniu
nea Sovietică, R. D. Germană, 
țările scandinave și R. F. Ger
mană. Sînt prezentate în total 
100.000 mărci poștale în aproxi
mativ 400 de colecții, printre ca
re „Lupta împotriva fascismu
lui“ (R.F.G.), „Leningrad“ (U- 
ntuneai Sovietică), „Flota co
mercială Germană“ (R.D.G.), 
„Dezvoltarea construcției de 
vase maritime“ (Danemarca), 
„Marea“ (Polonia).

burarea cu nisip și dacă s-ar in
troduce consumuri limitate de 
explozivi și capse.

Conducerea Combinatului car
bonifer al Văii Jiului a fost se- 
zisată nu odată de către condu
cerile minelor că nu sînt mul
țumite de felul cum se iau pro
bele de calitate la cele două la
boratoare de pe lingă preparații 
și nu odată a promis că va lua 
măsuri pentru automatizarea a- 
cestei operații. Totuși problema i 
n-a fost rezolvată. Și sînt re- 
ciamații că nu sînt respectate 
riguros graficele de luare a pro
belor sau că proba se ia la ca
pătul benzii unde se spune că 
are loc o sortare „după densi- i 
tate“ a cărbunelui. Este timpul 
ca această problemă să fie pusă 
la punct, pentru ca tovarășii din 
conducerile exploatărilor să-și 
concentreze eforturile nu asu
pra felului cum se iau probele,j 
ci asupra felului cum se alegi 
șistul în abataje.

★

Minerii Văii Jiului s-au an-, 
gajat să realizeze în acest an, 
ca răspuns la măsurile luate de 
partid și guvern pentru ridica-, 
rea nivelului de trai, 20 milioa
ne lei economii peste plan. Ini 
realizarea acestor economii un 
mare rol îl are îmbunătățirea 
calității cărbunelui. De aceea, 
trebuie acordată acestei probleme 
toată atenția, trebuie făcută din 
ea o problemă cu adevărat de 
masă.

= PUBLICITATE

0 NOUĂ TRAGERE 
om w rar

Se acordă peste 7.000 cîș- 
tiguri constînd din:

— Biblioteci (mobilier și 
cărți); Televizoare; Aparate 
de radio; Motociclete; Cea
suri de mină, precum și alte 
obiecte de valoare, vă oferă 
tragerea IH-a „Cartea cu 
premii“ din 15 noiembrie 
1959.

IMPORTANT DE ȘTIUT 
Prețul unui loz este de 3 

lei, și se poate procura în li
brării, prin difuzorii de car
te din întreprinderi, institu
ții și comune, precum și de 
la magazinele cooperativelor 
sătești.

Lozurile necîștigătoare vor 
fi preschimbate în cărți.

11 î»***
" VIZITAT» ț
i „M M" | 

<%'■ o
* Sortiment bogat de 2 
| cărți politice, științifice, ț 
Î tehnice și literare, note 2
* muzicale, plăci de pate- 2 
| fon, vederi, reproduceri 2 
ț de picturi, rechizite de * 
| birou și școlare.
o •

a

PROGRAM DE RADIO
24 septembrie

PROGRAMUL 1. 8,00 Din pre
sa de astăzi, 8,30 Muzică, 9,15 
Cîntece, 10,00 Formații sovieti
ce de muzică de cameră, 10,32 
Muzică de estradă, 11,03 Melo
dii populare romînești, 11,30 Co
ruri și dansuri din opere, 12,00 
Muzică distractivă, 12,35 Din 
muzica popoarelor, 13,05 Concert 
simfonic, 14,00 Concert de es
tradă, 15,10 Program muzical 
dedicat fruntașilor în producție 
din industrie și agricultură, 15,40 
Arii și duete din opere, 16,15 
Vorbește Moscova! 16,45 Cînte
ce, 18,00 Orchestre de muzică 
ușoară, 18,30 Almanah științific, 
19,05 Gintă Ioana Radu și cla
rinetistul Iliuță Rudăreanu, 19,45 
Recital Iehudi Menuhin, 21,25 
Muzică populară romînească, 
22,00 Radiojurnal, buletin me
teorologic, sport, 22,30 Cu cîn- 
tecul și jocul pe meleagurile pa
triei. PROGRAMUL II. 14,07 
Muzică distractivă executată de 
fanfară, 15,00 De toate, pentru 
toți, 16,30 Recital de lieduri, 
17,00 Din cîntecele de luptă ale 
popoarelor, 18,05 Pagini muzi
cale de mare popularitate, 18,35 
„La braț cu cine-mi este drag“, 
program de muzică ușoară, 19,30 
Program dfe muzică populară,

----- O-----
CINEMATOGRAFE

PETROȘANI — 7 NOIEM
BRIE : Trenul prieteniei; AL. 
SAHIA : Alarmă la graniță; LO- 
NEA : Viața nu iartă; PETRILA : 
Jucătorul de loterie; ANINOA- 
SA : Ani de neuitat; VULCAN: 
Nevasta mea cîntă; LUPENI: 
Zmeul de la capătul lumii; BAR- 
BATENI: Scăpat din ghearele 
demonului; URICANI: Săgeata 
albastră.

T.A.PJL. Petroșani
I 

anunța publicul consuma
tor că s-a redeschis res- < 
taurantul Cina din Lupeni 
complet renovat. Iluminat 
fluorescent, orchestră din 
București, dans și antren 
în fiecare seară. Diferite 
specialități de artă culina
ră și grătare diferite. Un | 
bogat sortiment de bău- ! 
turi dih toate podgoriile i 

țării.
O masă bună, un vin 

plăcut și o oră de muzi
că și dans vi le oferă res
taurantele noastre.

hwtitetiil de mwie
Petroșani i

angajează un salariat 
în postul de secretw-șef 
cu următoarele condiții:

— studii superioare
terminate ; ?

— salariu între 900- 
1.100 lei.

Informații suplimenta* 
re se pot obține la se
cretariatul institutului, 
telefon 116.

ANUNȚ IMPORTANT
Se aduce la cunoștința 

celor interesați că la Insti
tutul de mine dini Petroșani 
se mai primesc înscrieri pen
tru concursul de admitere 
la învățămîntul seral și fără 
frecvență pînă în ziua de 24 
septembrie 1959.

Informații suplimentare 
se pot cere de la secretaria
tul institutului — telefon 
116.

• T.A.P.L. Petroșani 
servește meniuri fixe 
în toate restaurante- 
je sale, în local și 

! acasă,
'1 Prețul unui meniu fix corn- 
; ! pus din 3 feluri este de lei 
;! 6,50 ia restaurant de cate- 
'! goria I, 5,50 lei la categoria 
< II și 5 lei la categoria III.
i1 Prețul meniului fix compus 
1' din 2 feluri de mîncare este 
' i de 5,50 lei la restaurant de 
;; categoria 1. de 4,50 la cate- 
1 [ goria II și de 4 lei la cate- 
;: goria III.

Se fac și abonamente.



4 swägch: roșu

sovietice

cu privire la primele rezultate 
ale lafisării rachetei cosmice

VIZITA LUI N. S. HRUȘCIOV 
te San Francisco

N. S. Hrușciov s-a dus la se
diul sindicatului muncitorilor 
portuari de pe litoralul Pacifi
cului. La intrare el a fost pri
mit și salutat cu căldură de 
Harry Bridge», președintele a- 
cestui sindicat. Muncitorii adu
nați l-au ovaționat pe N. S. 
Hrușciov și l-au rugat să spu
nă dteva cuvinte.

Permiteți-mi să mă adrese? 
dv. a spus N. S. Hrușciov așa 
cum muncitorii sovietici sînt o- 
bișnuiți să se adreseze între el 
— tovarăși. Exprim sincere mul
țumiri președintelui sindicatului 
dv. H. Bridges, pentru amabila 
invitație pe care mi-a adresat-o. 
In timpul călătoriei mele în Sta
tele Unite m-atn întîlnit cu a- 
mericani de rînd și cu lideri ai 
dv. Americanii vor pacea — a- 
ceasta este impresia mea. Noi 
salutăm această dorință, deoa
rece noi înșine dorim o pace 
trainică. Vă mulțumesc dragi 
prieteni pentru primirea 

In cursul după-amiezii 
oaspete a vizitat uzina 
fabricarea. de mașini dte 
lat din orașul San Jose, 
cinta uzinei, N. S. Hrușciov a 
fost primit de Thomas Watson, 
președintele Societății interna
ționale pentru mașinile de cal
cul, de ingineri și muncitori. A1- 
poi, N. S. Hrușciov și persoa
nele care îl însoțesc au luat la 
bufetul uzinei dejunul împreună 
cu muncitorii, inginerii și perso
nalul administrativ al uzinei.

In timpul dejunului, N. S. 
Hrușqjpv și dl, Watson au ros
tit scurte cuvîntări.

Apoi N. S. Hrușciov, președin
tele Consiliului de Miniștri al 

și persoanele care îl

SAN FRANCISCO 22 (Ager
pres). Corespondență specială.

După cum am mai anunțat în 
| prima zi a vizitei sale la San 
Francisco, N. S. Hrușciov a fost 

\ invitat la o întîlnire cu un grup 
de lideri ai sindicatelor america- 

. ne. Convorbirea între șeful gu
vernului sovietic și reprezentan
ții mișcării sindicale din S.U.A. 
s-a desfășurat în atmosfera unui 
sincer schimb de păreri asupra 
principalelor probleme ale situa
ției internaționale, precum și a- 
supra unor probleme legate de 
mișcarea sindicală.

La începutul convorbirii în nu
mele liderilor sindicali ameri- 
ricani, Carey și Reuther au de
clarat că sînt bucuroși că au po
sibilitatea de a sta de vorbă cu 
conducătorul guvernului sovietic 
și că această convorbire sinceră 
ar putea avea un rol pozitiv. 
„Problema principală — a spus 
Carey, este de a menține pa
cea“.

In 
durat 
neori 
cuțit, 
la diferite întrebări. Subliniind 
că pînă în prezent nu există un 
contact între sindicatele sovieti
ce și americane, N. S. Hrușciov 
a spus: „Ne situăm pe poziții 
diferite. Dv. după cît se vede 
nu ne puteți înțelege dintr-o da
tă și noi, poate, nu știm totul 
despre dv. Să nu agravăm re
lațiile. Deși în multe probleme 
avem puncte de vedtere diferite, 
există o cauză comună pentru 
care ar trebui să ne unim efor
turile — lupta pentru pace“.
■ 1 La încheierea convorbirii Ca
rey, vicepreședintele A.F.I..-C.I.O., 
a mulțumit lui N. S- Hrușciov 
pentru întîlnirea care a avut loc 
El a toastat în 
oaspete.

In dimineața 
tembrie, N. S. 
din hotel și s-a 
zile orașului 
mergînd pe jos. El era urmat 
de numeroși fotografi profesio
niști și amatori.

După vizita în 
Hrușciov împreună 
sa și cu persoanele 
țese, au făcut o plimbare în gol
ful San Francisco pe bordul na
vei „Oreshan“ aparținînd servi
ciului pazei de coastă.

Luîndu-și rămas bun de la 
căpitanul și echipajul navei,

Lwæàriie celei de-a 14-a 
sesiuni a Adunării 

Generale a O. N. U.

cursul convorbirii care a 
peste trei ore și care n- 
a căpătat un caracter as
ii. S. Hrușciov a răspuns

;cinstea înaltului

zilei de 21 sep- 
Hrușciov a ieșit 
plimbat pe stră- 
San Francisco

oraș, N. S. 
cu familia 

care îl înso-

rrâzi “ praga 224. CfihOSl8UiC3 gerpres)
N Comentînd pro- 

i punerile sovietice cu privire

(A-

: la
dezarmarea generală și totală fă
cute de președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., N. S. 
Hrușciov, la ședința Adunării Ge
nerale a O.N.U., articolul de fond 
al ziarului „Rude Pravo“ arată 
că opinia publică din Cehoslova
cia califică noua inițiativă de 
pace a guvernului sovietic drept 
un program real de asigurare a 
păcii în lumea întreagă, o denu
mesc racheta cosmică sovietică în 
domeniul politicii externe.

¡1 DJAKARTA 22 
I (Agerpres) TASS

- anunță:
Opinia publică din Indonezia 

salută propunerea lui N. S. Hruș
ciov, președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S. cu privire 
la dezarmarea generală și tota
lă. La 2L septembrie Comitetul 
național al partizanilor păcii din 
Indonezia a dat publicității o de-

caldă“, 
înaltul 
pentru 
calcu- 
In in-

NEW YORK (Agerpres). - 
TASS anunță :

A. A. Gromîko, ministrul Afa
cerilor Externe al U.R.S.S., a 
propus din însărcinarea guver
nului sovietic să se includă pe 
ordinea de zi a celei de a 14-a 
sesiuni a Adunării Generale a 
O.N.U. ca problemă importantă 
și urgentă ' următorul punct: 
„Cu privire la dezarmarea ge
nerală și totală“

Secretariatul O.N.U. a difu
zat scrisoarea lui A. A. Gromîko 
și nota explicativă anexată la 
scrisoare. In notă se arată că e- 
xaminarea de urgență a proble
mei dezarmării generale și to
tale este necesară datorită fap
tului că în zilele noastre cursa 
înarmărilor a luat un caracter 
deosebit de periculos pentru cau
za păcii.

In nota explicativă se 
de asemenea că U.R.S.S. 
celei de-a 14-a sesiuni 
nării Generale a O.N.U. 
xaminare „Declarația guvernului 
sovietic cu privire la dezarmarea 
generală și totală“.

--- o----

anunță 
supune 

a Adu- 
spre e-

Luna presei comuniste 
Italia
(Agerpres). TASS

în Italia se desfă-

U.R.S.S. 
însoțesc au vizitat uzina.

După această vizită N, 
Hrușciov a vizitat „Supermarkeț1 
piața uriașă din San Francisco. 
Aflînd de vizita premierului so
vietic oamenii care se aflau în 
exterior au umplut pînă la re
fuz „Supermarket“-ul, N. S. 
Hrușciov a coborît spre centrul 
orașului. Pe tot parcursul pînă 
la hotelul „Mark Hopkins“ con
ducătorul sovietic a fost salutat 
și ovaționat de oameni care um
pleau străzile. In fața hotelului 
era așteptat de asemenea de o 
mare mulțime care l-a aplaudat 
și l-a ovaționat.

In cursul serii N. S. Hrușciov 
a participat la un dineu oferit de 
primarul orașului San Francisco.

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

S..(<

în
ROMA 22 

anunță:
In prezent

șoară Luna presei comuniste. Cu 
acest prilej în orașul Ancona a 
avut loc la 20 septembrie sărbă
torirea ziarului „Unita“. La mi
tingul la care au participat a- 
proape 100.000 de oameni a luat 
cuvîntul Palmiro Togliatti, se
cretar general al . Partidului 
Comunist Italian.

----O-----

Executarea uaor 
seutiafe de condamnare 

Ia moarte în Irak

MOSCOVA (Agerpres). TASS 
transmite

Racheta 
re a fost 
brie 1959, 
nei la 14 
minute și 
covei).

Racheta cosmică sovietică în 
mai multe trepte a zburat spre 
Lună pe o traiectorie stabilită 
cu precizie prin calcule. In tim
pul zborului, toate aparatele, a-, 
gregatele și elementele rachetei 
au funcționat normal.

Mijloacele radiotehnice insta
late pe bordul rachetei au asi
gurat urmărirea precisă de pe 
Pămînt a 
cepînd de 
momentul 
aparatura 
prafața Lunii.

Funcționarea în 
țiuni a aparatajului 
măsură instalat pe Pămînt a per
mis să se controleze neîntrerupt 
că traiectoria reală de zbor co
respunde cu datele rezultate din 
calcule, să se prevadă cu preci
zie atingerea Lunii și să se in
dice regiunea în care racheta a- 
vea să atingă Luna.

Analiza traiectoriei reale de 
zbor a celei de-a doua rachete 
cosmice sovietice pe baza date
lor înregistrate în urma efectuă
rii tuturor măsurătorilor și ob
servațiilor permite în prezent să 
se facă prima precizare în le
gătură cu regiunea în care au 
căzut în Lună conteinerul cu a- 
paratură științifică și de măsură, 
precum și ultima treaptă a ra
chetei. Prelucrarea datelor re
zultate din observații arată că 
conteinerul celei de-a doua ra
chete cosmice sovietice a atins 
suprafața Lunii la est de Marea 
Serenității, în apropiere de cra
terul Aristillus, craterul Archi
mède și craterul Autoiycus. .Su
pă cum rezultă din datele obți
nute, latitudinea selenografică a 
punctului de întîlnire a contei
nerului cu suprafața Lunii este 
de plus 30 grade, iar longitudi
nea selenografică este egală cu 
0. Devierea punctului de asele
nizare a conteinerului cu apara
tură față de centrul discului vi
zibil al Lunii este de aproxima
tiv 800 km. z

In momentul întîlnirii contei
nerului cu Luna, înclinarea tra
iectoriei lui față de suprafața 
Lunii a fost de 60 de grad«. 
Totodată, viteza conteinerului în 
raport cu Luna a fost de cca. 
3,3 km. pe secundă. In urma pre
lucrării datelor obținute s-a con
statat că ultima treaptă a rache
tei cosmice a atins de ademenea 
suprafața Lunii.

După cum s-a mai anunțat, în 
timpul zborului celei de-a doua 
rachete cosmice sovietice în di
recția Lunii urmau să fie stu
diate cîmpul magnetic terestru

următorul comunicat: 
cosmică sovietică, ca- 
lansată la 12 septem- 
a atins suprafața Lu- 
septembrie ora 00,02 

24 secunde fora Mos-

zborului rachetei, in
ia lansare și pînă în 
în care conteinerul 
științifică a atins si!

bune condi - 
complex de

BAGDAD 22 (Agerpres). 
Postul de radio Bagdad a 

nunțat că au fost executate sen
tințele de condamnare la moar
te, pentru participare la com
plotul împotriva securității sta
tului în colaborare cu imperia
liștii, pronunțate împotriva fos
tului ministru de interne sub 
regimul lui Nuri Said, Said 
Kazas, fostul guvernator al re
giunii Bagdad Abdul Fahmi, 
fostului director general al Di
recției securității Bahdjat Alat- 
lda și fostul director al închi
sorii politice din 
del Ayus.

S-a anunțat de 
au fost executați 
cipare la rebeliunea din Moșul, 
13 foști ofițeri.
="........ .......... ■■ .......................

Comunicatul cu privire la convorbirile dintre Ciu En-lai 
și fostul prim ministru al Japoniei

clarație în care se spune printre 
altele că propunerea președintelui 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. 
a adus ușurare și speranță tu
turor oamenilor de pe pămînt.

PEKIN 22 (Agerpres).
La 20 septembrie premierul 

Consiliului de Stat ' 
neze Ciu En-lai și 
ministru al Japoniei, 
basi, care se află 
China au semnat la 
municat în care se 
poarele Chinei și Japoniei tre
buie să meargă mînă în mîng 
pentru a-și aduce contribuția la 
cauza păcii în Extremul Orient 
și în întreaga lume.

In comunicat se arată că pen
tru realizarea acestui scop popoa
rele Chinei și Japoniei trebuie 
să dezvolte, pe baza celor cinci 
principii ale coexistenței pașnice 
și pe baza principiilor de la Ban-

al R.P. «hi- 
fostul prim- 
Tandzan Isi
in vizită în 
Pekin un co- 
arată că po-

a-

Bagdad, Ab--

asemenea că 
pentru parti-

Tandzan Isibasi
dung, relații reciproce de priete
nie, treSuie să consolideze încre
derea reciprocă, să îmbunătățeas
că relațiile existente între cele 

*două țări și să colaboreze pentru 
* restabilirea cît mai rapidă a re

lațiilor normale între Japonia și 
R. P. Chineză.

Totodată Ciu En-lai a arătat 
că se alătură întrutotul părerii 
lui Isibasi asupra necesității de 
a depune eforturi în vederea nor
malizării și dezvoltării schimbu
lui în domeniile politic, economic 
și cultural între cele două țări, 
subliniind totodată că dezvolta
rea de relații economice dintre R. 
P. Ghineză și Japonia trebuie pu-

să în legătură cu dezvoltarea re
lațiilor politice dintre ele.

Declarînd că poporul chinez își 
exprimă sincera simpatie fată de 
năzuința spre independență, liber
tate, democrație, pace și neutra
litate a poporului japonez, Ciu 
En-lai a subliniat că guvernul și 
poporul Chinei vor saluta și de 
acum înainte vizitele pe care le 
vor face în China unii reprezen
tanți politici și ai diferitelor cer
curi din Japonia care doresc în 
mod sincer prietenia între China 
și Japonia. După părerea lui Isi
basi aceste vizite vor contribui la 
înțelegerea reciprocă între R. P. 
Chineză și Japonia.

și cîmpul magnetic lunar, zonele 
de radiație din jurul Pămîntu- 
lui, intensitatea radiației cosmi
ce, nucleele grele în radiația 
cosmică, componentul gazos al 
materiei interplanetare și parti
culele meteorice.

Studieret materialelor obținute 
!n urma cercetărilor efectuate 
au confirmat că aparatura ști
ințifică și telemetrică instalată 
în conteiner a funcționat nor
mal.

S-a procedat la descifrarea 
inițială a datelor rezultate din 
' Memăsurători.

Datele preliminare obținute 
permit de pe acum să se stabi
lească următoarele:

După cum reiese din datele 
înregistrate cu ajutorul magne- 
tometrului, în limitele sensibili
tății sale și ale erorii de devia
ție, s-a identificat un cîmp mag
netic în apropierea Lunii

In urma măsurării intensității 
radiației în apropierea Lunii nu 
a fost identificată o zonă de ra
diație formată din particule în
cărcate. Acest fapt este în con
cordanță cu rezultatele măsură
torilor magnetice.

—■ în spațiul cosmic, pe calea 
urmată de rachetă, au fost, mă
surate fluxul general al radia
ției cosmice, fluxurile de nuclee 
de heliu, (particule aifa) de i 
clee de 
precum 
ințrînd 
cosmice.

— au 
’ mentare
razele 
mare 
Și la 
gie.

— au fost efectuate măsură
tori în limitele zonei de radiație 
a Rămîntului.

— s-a procedat Ia înregistra
rea carențifor generați de parti
culele de gaze ionizate care pă
trund din mediul înconjurător 
în cele patru dispozitive de cap
tare a particulelor cu sarcină 
pozitivă, instalată pe conteiner. 
Intensitatea curenților înregis
trați variază de-a lungul drumu
lui parcurs de rachetă; apret 
rile preliminare arată că intre 
Pămînt și Lună / există regiuni 
unde concentrația particulelor 
ionizate este inferioară prapor* 
ției de 100 particule pe centi
metru cub. Pe măsura- apropie
rii de Lună, la o distanță de 
ordinul a 10.000 km., curenții în
registrați se intensifică. Acest 
lucru poate fi explicat fie prin 
existența în jurul Lunii a unui 
înveliș din gaze ionizate, o io- 
nbsferă lunară sui-generis, fie 
prin prezența în jurul Lunii a 
unei zone cu o concentrație spo
rită de corpusculi cu energii de 
ordinul a zeci de volți.

—• au fost obținute noi dat® 
despre micrometeoriți.

Datele obținute sînt prelucra
te și analizate în continuare. Pe 
măsura terminării acestor lucrări 
rezultatele cercetărilor efectuate 
vor fi date publicității.

Realizarea rachetei cosmice în 
mai multe trepte, a motoarelor, 
a sistemului de teleghidare al 
zborului și a complexului de a- 
parate de pe pămînt, care au a- 
sigurat lansarea precisă și zbo
rul de înaltă precizie al rache
tei spre Lună, precum și un con
trol sigur al zborului rachetei 
pînă în momentul contactului ei 
cu Luna, constituie un succes 
excepțional al științei și tehnicii 
sovietice.

Lansarea celei de-a doua ra
chete * cosmice sovietice, efectua
rea complexului de cercetări ști
ințifice și aselenizarea rachetei 
vor aduce o mare contribuție Ia 
știința universala, la cucerirea 
cosmosului de către om.

carbon, azot și oxigen, 
și de nuclee mal grele 
în compoziția razelor

fost culese date supli- 
cu privire la razele X, 

gaimtna, la electronii de 
și mică energie, precum 
particulele de mare ener-
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