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Organ al Comitetului raional P.M.R. Petroșani și al Sfatului popular raional

LUNA PRIETENIEI 
ROMÎNO-SOVIETICE

Adunare festivă
In aceste zile, oamenii mun

cii din țara noastră își îndreap
tă tot mai mult gîndurile către 
marea țară a comunismului și 
păcii — Uniunea Sovietică — 
prietena noastră de nădejde. 
Luna aceasta — octombrie — 
ca în fiecare an, va fi închinată 
prieteniei trainice și sincere din
tre poporul romîn și popoarele 
Uniunii Sovietice. Cu acest pri
lej, azi la orele 17, în sala Tea
trului de stat din Petroșani va 
avea loc adunarea festivă con
sacrată deschiderii Lunii priete
niei romîno-sovietice.

Manifestări 
cultural-artistice

In programele tuturor clubu
rilor din raion sînt înscrise în 
această perioadă numeroase ma
nifestări cultural'-artistice închi
nate Lunii prieteniei romîno-so- 
Vietice. Astfel la cluburile din 

■’Lonea. Aninoasa, Petrila, Ln- 
peni vor avea loc conferințe pe 
teme ca : „Tehnica sovietică în 
extracția de cărbune*', „Jurnal 
de actualități tehnico-științifice 
sovietice", „Fapte din munca 
minerilor sovietici și romîni", 
„Viața minierilor sovietici o- 
glindită în literatura sovietică". 
Toate aceste conferințe vor fî 
firmate de filme sovietice sau 
de programe prezentate de di
ferite formații artistice. Tot în 
această perioadă vor avea loc în 
cadrul cluburilor diferite mani
festări artistice cu teme ca: 
„Pagini din literatura popoare
lor din U.R.S.S.", „Medalion li
terar — Boris Polevoi", „Cu 
trenul prieteniei în U.R.S.S." 
etc. In perioada 1—7 noiem
brie colectivul Teatrului de stat 
din Petroșani va prezenta în 
cinstea Lunii prieteniei romîno- 
sovietice spectacole cu piese so
vietice.

Festivalul filmului 
sovietic

Intre acțiunile organizate cu 
prilejul sărbătoririi Lunii prie
teniei romîno-sovietice, se înca
drează și festivalul filmului so
vietic, organizat la cinematogra
ful 7 Noiembrie din Petroșani.-; 
In săptămîna 16—22 octombrie 
inclusiv vor rula în fiecare zi 
în ordine la cinematograful a- 
mintit. următoarele filme: Se- 
rioja, Normandie-Niemen, Nopți 
albe, Miciman Panin, Pămînt 
desțelenit, (ambele serii), Doam
na cu cățelul. Tot în această pe
rioadă între 20—25 octombrie 
inclusiv la cinematograful Al. 
Sahia din Petroșani va rula, în 
matineu, filme de scurt metraj 
cu teme ca: „Știința sovietică, 
cea mai avansată din lume", 
„Să cunoaștem U.R.S.S." și 
„Arta sovietica".
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Locomotiva nr. 150.1018 ai intrat în reparații cu ridicarea 
în depou. Reparațiile le execută echipa comunistului Tămă- 
taș Petru. Această echipă, în acest an a economisit peste 
15.000 Iei la reparațiile efectuate pînă acum. Suma econo
miilor rezultă din recondiționarea anumitor piese: arcuri de 
suspensie; ventile de ia capete de aburi și altele.

IN CLIȘEU: Echipa tovarășului Tămătaș Petru în fața 
locomotivei cu nr. 1501018.

A ÎNDRĂGIT mina
Abia trecuse de doisprezece ani. 

Pirpiriu, slăbuț cu cușma înde
sată pe ochi, urca muntele spre ex
ploatarea Poneasca din apropierea 
Aninei. Vintui și ploaia rece de oc
tombrie îi plesneau fără milă obra
jii. Copilul încovoiat sub povara 
trâistii, a securii și fierăstrăului se 
oprea din cînd în cînd și se uita 
la fața întunecată și aspră a ta 
tălui său, fără a îndrăzni să-l în
trebe ceva. Portik losif îl conside
ra pe tatăl său ca pe cel mai as
pru și sever om. Tăcut, încrun
tat, scump la vorbă ; batrînul Por- 
tik avea în familie o comportate 
ciudată. Rareori, fața-i brăzdată 
de cute adinei îi devenea senină. 
Grijile și necazurile din casă, cele 
șapte guri care trebuiau săturate îi 
dădeau mult de lucru. Așa se face 
că și losif care abia trecuse de 
doisprezece ani a trebuit să înfrun
te viscolul, gerul și ploile reci cor- 
bănind sau trăgînd cu țapina buș
tenii spre gura scocului.

In anii pe care Portik losif i-a 
petrecut la pădure a trăit și vă
zut multe. A gustat din plin viața 
aspră a tăietorilor de pădure.

...Era în amd 1944 cînd toamna 
veni mai repede ca altădată. Vin
tui rece și puternic îndoia brazii 
din rădăcini și făcea ca pădurea 
să vuiască. Se auzeau trosnituri 
puternice. De odată, ca din fund 
de pămînt, auzi un glas disperat 
care cerea ajutor. Tăietorii de lem
ne au dat buzna intr-acolo. Fra 
tele mijlociu al lui losif, era prins 
sub tulpina uriașă a unui brad pe 
care-l doborîse vîntul. Oamenii 
l-au salvat. Pentru prima dată vă-

De răsucirea 
uniformă a fi
rului de măta
se depinde în 
rrțpre măsură 
calitatea lui.

Muncitoarea 
Sîrbu Ileana de 
la Filatura Lu- 
peni. antrenată 
în întrecerea 
pe profesii pu
ne un mare 
accent pe cali
tatea firelor 
răsucite la ma
șina unde lu
crează.

JN CLIȘEU: 
Sîrbu Ileana, 
verificînd firul 
răsucit de pe 
o bobină.
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Zu atunci pe obrajii aspri ai ta
tălui său cum două lacrimi se 
prelingeau oprindu-se pe bărbie. 
Și pe Iosif îl podidiră lacrimile.

— Taci mă, pltngi ca o muiere I
Acum ești bărbat. Așa că...

losif tăcu și sughițînd lovea cu 
lama securii în tulpina unui brad 
Cterățindu-l de crengi.

...Octombrie 1956. La poarta 
minei din Vulcan poposi un tînăr 
de statură potrivită, slăbuț, cu fa- 
ța-i lunguiață, cercetînd cu privirea 
fețele înegrite de cărbune ce ie
șeau din mină. După felul cum U. 
privea părea că ar căuta pe cinev/r 
N-a așteptat mult. De el se apropie 
un miner, lși strînseră puternic mir 
nile.

La numai trei zile după această 
întîlnire în brigada lui Csiki Ente
ric apăru un nou vagonetar. Fos
tul fasonator de lemn Portik lo
sif deveni vagonetar de mină. Ca 
pentru oricare începător, munca de 
miner i-a venit cam greu. Consă
teanul său Csiki, l-a ajutat, i-a vorbit 
mult despre tainele și frumusețile

FL. ISTRATE

(Continuare în pag. 3-a)
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In munca minerului gestul e 

deschis, hotărît. Baterea unei 
găuri în peretele dur al știricii 
la înaintări în piatră sau tăie
rea cărbunelui cu pikhamerul 
sînt cazuri cînd minerul, mînu- 
ind scule puternice, încordat ca 
un arc, stă față în față, înfrun
tă și supune stratul de cărbune 
sau duritatea pietrei. Asemenea 
momente captivează pe reporter.

Dar într-o mină sînt atîția 
oameni, își dau mîna ca într-o 
simfonie uriașă atîtea profesii, 
atîtea meșteșuguri, toate utile, 
toate necesare. Să luăm de pil
dă pe dulgheri. Să-i prindem în 
lumina reflectorului.

...Sîntem în partea estică a 
galeriei direcționale de transport 
pe unde se scurge producția de 
cărbune a sectorului I, cel mai 
întins sector al minei Aninoasa. 
Pe această arteră subterană 
domnește o animație neîntre
ruptă. Garnituri de pline trase 
de locomotive se îndreaptă spre 
puț, altele cu goale trase de tro- 
lii vin de la puț spre a fi dis
tribuite abatajelor.

Țugurile sînt însoțite de su
praveghetori. In mișcarea lor e

Activul fără de partid — ajflftr prețios 
in munca organizațiilor de bază

Unul din cele mai importante 
mijloace pentru dezvoltarea și în
tărirea legăturilor partidului cu 
masele, pentru mobilizarea lor la 
îndeplinirea hotărîrilor partidului 
și guvernului îl constituie munca 
cu activul fără de partid. Lucrînd 
zi de zi cu activul fără de partid, 
organizațiile de bază își dezvoltă 
capacitatea lor de acțiune, reușesc 
cu mai mult succes să rezolve pro
blemele economice care le stau în 
față.

Organizația de bază din cadrul 
sectorului II al minei Lonea (se
cretar tov. Tecar Edmund) a reu
șit, în ultimul timp, să obțină o 
(îmbunătățire simțitoare a muncii 
sale cu activul fără de partid. Bi
roul organizației de partid s-a o- 
rientat înainte de toate să atragă 
în activul fără de partid fruntași 
în producție, tehnicieni, tovarăși 
din conducerile organizațiilor de 
masă, pe cei care au dovedit prin 
fapte atașamentul lor față de po
litica partidului nostru și se bu
cură de aprecierea celorlalți mun
citori.

Cu ajutorul acestor tovarăși, co
muniștii din organizația de bază 
au reușit să pătrundă mai bine în 
problemele economice ale sectoru
lui, să organizeze mai bine munca 
politică de masă în vederea mo
bilizării întregului colectiv la în
deplinirea sarcinilor de producție.

Iată, spre exemplu, cum a pro
cedat biroul organizației de bază, 
atunci cînd colectivul sectorului a 
întîmpinat unele greutăți în acti
vitatea sa. In lunile iulie și au
gust, muncitorii sectorului II, au 
rămas datori cu 517 tone de căr
bune. Brigăzile lucrau cu randa
mente scăzute, în sector erau nu
meroși muncitori cu o slabă ex
periență în producție, iar alții fără 
calificare.

In primul rînd, organizația de (Continuare in pag. 3-a)

De curînd au sosit la Petroșani trei noi autobuse fabricate la în
treprinderea „Tudor Vladimirescu' din Capitală. Peste cîteva zile ele 
vet fi puse în circulație, probabil pe traseul Petroșani—Lupeni. Elegante 
și încăpătoare, noile autobuse vor contribui la ușurarea transportului 
de călători din Valea fiului. Fiecare autobus are o capacitate de 36 de 
locuri pe scaune și o perfectă aerisre. In clișeu : Autobusele în rodaj, 
formează alături de blocurile noi un decor nou al orașului Petroșant.

Dulgherii
cevai din nesațul după lumină al 
cărbunelui, dislocat din Culcușul 
subteran, Vuiet de fier și de voci 
omenești. Acesta e climatul de 
fiecare clipă al unei galerii de 
transport...

...Trei oameni lucrează de zor 
tocmai la repararea generală a 
podurilor din dulgherie. Au și 
terminat o bună porțiune. S-ar 
părea că ei sînt străini de tot 
ce se întîmplă în jurul lor, că 
nimeni nu-i bagă în seamă. Dar 
nu e așa, căci atunci cînd pe 
lîngă ei trece o garnitură de va- 
gonete însoțitorul care circulă 
pe pod și simte sub picior podi- 
na sigură, bine țintuită nu se 

poate stăpîni să nu-i felicite peru 
tru munca lor modestă dar uti
lă. Pe porțiunea reparată parcă 
și garnituri și oameni își acce
lerează mersul.

Doi dintre dulgheri au ridicat 
și rezemat de peretele galeriei 
o porțiune de pod. E într-o sta
re destul de rea.

— Ce zici Șaucă îl facem din 
dulapi noi ? — îl întrebă pe cel 
mai tînăr dintre dulgheri.

— Nu. 11 consolidăm pe aces- 

bază și-a îndreptat atenția spre 
lărgirea legăturii cu masele de 
muncitori din sector. In acest scop 
au fost atrași noi tovarăși în ac
tivul fără de partid, șefi de bri
găzi și de schimburi, tehnicieni; 
muncitori de la cele mai impor
tante locuri de muncă. Astfel,-s-a 
ajuns ca numărul celor din acti
vul fără de partid să se ridice la 
peste 80 de tovarăși. Dar biroul 
organizației de bază nu s-a oprit 
aici. El s-a îngrijit de creșterea 
acestor tovarăși, încadrînd o parte 
dintre ei în învățămîntul de part:d. 
iar pe ceilalți i-a îndrumat să stu
dieze diferite hotărîri ale partidu
lui și guvernului, și îndeosebi docu
mentele celui de-al III-lea Congres 
al P.M.R.

De asemenea, cu tovarășii din 
activul fără de partid s-au ținut 
convorbiri pe teme strîns legate de 
sporirea randamentelor in abata
je, reducerea consumurilor speci
fice, îmbunătățirea calității cărbu
nelui. Cunoașterea de către acti
vul fără de partid a principalelor 
sarcini ce stau în fața organiza
ției de bază este o problemă ce 
stă mereu în atenția biroului. Pen
tru îmbunătățirea muncii în sector, 
pentru scoaterea brigăzilor de sub 
plan și ridicarea calif:cării profe
sionale a muncitorilor, biroul a 
trasat sarcini concrete tovarășilor 
din activul fără de partid. Așa de 
pildă, tovarășul Lazăr Vas:le, mais
tru miner, a primit ca sarcină să 
ajute brigada din abatajul numă
rul 703 condusă -de tovarășul Mîr- 
za Vasile. In direcția ridicării cali
ficării profesionale a unor . tineri 
din brigadă, tovarășul Lazăi spn 
jinit de șeful brigăzii; a început să 
se ocupe de ridicarea nivelului pro
fesional al muncitorilor. El- le-a

Z. ȘUȘTAC

sectorului
ta cu vănidrugi și facem econo
mie la doi dulapi.

— Bine, așa vom face — îi 
răspunse ortacul său.

Așa au și făcut. Capetele de 
dulapi rupte sau mîncate de 
apă auJost schimbate, In locul 
lor bătuți în cuie vandrugi noi 
și cînd totul a fost gata, podul 
fu răsturnat peste canal.

— Ei acuma să-i facem pro
ba, spuse Abraham Petru. El 
trecu cu pași apăsați de Ia un 
capăt la altul al podului recon
diționat și consolidat. Podul bi
ne fixat pe traverse, protejat de 
un vandrug nou bătut și el pe 
traverse lîngă linia ferată, era 
solid, echilibrat.

— Ai văzut tovarășe Șaucă? 
Aici am mai făcut o economie.

...Șaucă are 19 ani. e ute- 
mist. Șeful de echipă Abraham 
Petru e membru de partid. Pis 
cu pas cel mai în vîrstă înar
mat cu mai multă experiență 11 
îndrumă pe ortacul mal tînăr.

Alt pod. Aceeași operație. A- 
ceeași grijă, aceeași preocupare

ION BALAN
(Continuare în pag. 3-a)
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La săparea galeriei de legătură Aninoasa-Priboi ca și la să
parea transversalei din puțul orb nr. 3 la orizontul 9 mina Ani
noasa, brigada condusă de Berculean Maftei obține în medie o 
avansare de peste 3 m. pe zi. Brigada folosește tehnica avan
sată. La încărcarea sterilului, mașina EPM-1 îi ajută să obțină 
randamente înalte, armarea o execută cu inele Т.Н , în loc de che
restea la bandajare se utilizează jumătăți de lemn recuperat

IN CLIȘEU: Minerul șef de brigadă Berculean Maf
tei manevrează sub privirile maistrului miner Bulea loan mașina 
de încărcat EPM-1.

Schimb
----------------- O------------------

do experiență în domeniul inovațiilor 
în industria

de 10, 11 și 12 oc-In zilele 
tombrie a. c. la Petroșani și ex
ploatările miniiere Petrila, Ani- 
noasa și Lupeni are loc un 
schimb de experiență în dome
niul inovațiilor în industria car
boniferă organizat de M.I.G., 
Departamentul Cărbunelui în 
colaborare cu C.C. al Uniunii 
sindicatelor din întreprinderile 
industriei miniere. La schimbul 
de experiență participă delegați 
ai M.I.G., Departamentul Căr
bunelui, al C.C.S., de la Oficiul 
de Stat pentru Invenții și Ino

carboniferă
vații, I.D.T., cadre de conducere 
și inovatori de frunte de la uni
tățile C.C.V.J. și de la toate în
treprinderile și trusturile mi
niere dini țară.

Schimbul de experiență are 
drept scop dezbaterea sarcinilor 
care stau în fața inovatorilor 
mineri în lumina documentelor 
Congresului al 111-lea al parti
dului, îmbunătățirea procesului 
de producție prin generalizarea 
celor mai valoroase inovații din 
industria carboniferă. Schimbul 
de experiență continuă azi.

--------------- о---------------

Releu la întrerupătoarele de crațer
De curfnd la cabinetul tehnic al 

minei Lupeni a fost propusă o inte
resantă inovație. Tovarășii Dumitru 
F. și Badea I. au propus un releu 
la întrerupătorul de la transportoa
rele cu radete așezate în serie. Re
tail propus de ei se introduce în 
întrerupătorul transportorului din 
aval, iar circuitul de comandă al 
transportorului din amonte trece 
prin retail primului transportor. In 
acest fel se poate opri automat

funcționarea în gol a transporto
rului din amonte, evitîndu-se su
prasolicitarea motorului din aval. 

Un alt avantai este acela că 
transportorul din amonte nu se 
poate cupla separat de cel din 
aval evitîndu-se astfel o seamă de 
accidente. Confecționarea acestui 
releu este ieftină, ușor de executat. 

In prezent cu asemenea relee au 
fost echipate toate seriile de cite 
două crațere din abatajele fron
tale ale sectorului III de la mină.

*

PROBLEME DE PROTECȚIE A MUNCII

Mișcarea de inovații 
pentru promovarea

Stabilind 
re sarcina 
de cărbune Dină în 1965 la ni
velul a 11.5—12,5 milioane tone 
de cărbune, directivele Congre
sului al IlI-lea al partidului au 
pus un deosebit accent pe pro
movarea progresului tehnic ca
ne trebuie să stea la baza înde
plinirii sarcinilor planului eco
nomic de 6 ani. In direcția pro
movării progresului tehnic, în 

extinderea mecanizării complexe, 
a micii mecanizări, a automati
zării, munca inovatorilor și ra- 
ționalizatorilor mineri 
să aducă o contribuție 
mal substanțială.

Pînă acum, inovatorii șl ra- 
ționalizatorii de la unitățile a- 
parținînd C.C.V.J. au contribuit 
activ la îmbunătățirea procesu
lui de producție, la lupta pentru 
continua reducere a prețului de 
cost, pentru creșterea producti
vității muncii. Comparativ cu 
situația din anul 1958, în peri
oada anilor 1959 și 1960 pînă 
în prezent situația mișcării de 
inovații din Valea Jiului se pre
zintă astfel : Numărul inovații
lor propuse a crescut cu 57 la 
sută, numărul celor aplicate fi
ind cu 74 la sută mai mare în 
1959—1960 decît în 1958. A spo
rit de asemenea cu 13 la sută 
valoarea economiilor antecalcu- 
late aduse de inovațiile aplica
te și cu peste 49 la sută valoa
rea economiilor post calculate. 
In 1959 economiile post calcula
te au atins suma de 1.633.000 
lei.

In cursul acestui an, ca ur
mare a avînlului cu care mine
rii au pornit Ia traducerea în 
fapt a sarcinilor economice tra
sate de Conferința raională de 
partid, mișcarea de inovații în 
Valea Jiului a cunoscut un ritm 
ascendent lună de lună. Astfel 
de la începutul anului și pînă 
acum s-au propus pe bazin 650 
inovații, față de 665 inovații 
propuse îni tot cursul anului 
1959. Din acestea au fost apli
cate 360 inovații față de 427 în 
anul 1959. Valoarea economiilor 
antecalculate la inovațiile apli
cate se ridică Ia 1.768.000 lei 
față de 2.231.000 lei în 1959, 
iar valoarea economiilor obținu-

— mijloc important 
progresului tehnic I

industriei carbon! fe- 
de a spori extracția

trebuie
mereu

Combaterea prafului cu injectoare de apă 
în abataje cu surparelt

a tehnicii noi în minele Văii JiuluiIn planul de introducere
în perioada 1960—1965 se pune un deosebit accent pe extinde
rea mecanizării tăierii în abataje. Or, aceasta implică unele mă
suri pentru prevenirea formării prafului de cărbune asociat cu 
cel de siliciu care se degajă la tăierea mecanizată. In cele de 
mai jos prezentăm câteva concluzii și metode la care au ajuns 
cercetătorii din R. D. -Germană.

Fazele cînd în abatajele ce 
se exploatează cu surpare se 
produce cea mai mare cantitate 
de praf die cărbune liber sînt 
răpirea susținerii metalice și în 
mai mică măsură tăierea cu ha- 
veza, combina sau plugul de 
cărbune. Pentru prevenirea for
mării prafului de cărbune, spe
cialiștii germani au ales metoda 
de umectare cu apă, care nu a- 
fectează avantajele exploatării 
cu surpare. Factorii care influ
ențează formarea prafului de 
cărbune sînt:

a GROSIMEA STRATULUI : 
Cu cît aceasta este mai mică cu 
atît înălțimea de cădere a stra
ielor acoperitoare este mai mi
că, deci formarea prafului nu 
prezintă un pericol accentuat. 
Măsurătorile au arătat că aerul

conține în acest caz 20—30 la 
sută praf de cărbune. La gro
simi mai mari de strat, praful 
poate fi în cantitate mai mare 
ajungînd pînă la 50 la sută din 
volumul total die aer.

b. LUNGIMEA FRONTULUI 
$1 VITEZA DE AVANSARE : 
La fiecare răpire a susținerii se 
produce un nor gros de praf 
care este diluat de curentul de 
aer din abataj, dar care în func
ție de numărul echipelor de tă
iere pe fîșie mărește cantitatea 
de bioxid de siliciu și cărbune 
fin în spațiul abatajului.

c. INFLUENȚA AERAJULUI 
SECUNDAR: La o viteză de 
circulație mai mare aerajul con
tribuie la evacuarea prafului fin 
rezultat, (iar dacă viteza aeru
lui este mică atunci evacuarea 
se face lent, conținutul în pră-

ful de cărbune și steril menți- 
nîndu-se ridicat timp îndelun
gat. Aerul trebuie să fie astfel 
condus încît să evacueze rapid 
praful rezultat, dar să nu an- 
treze din nou praful odată de
pus. Aerul trebuie condus în 
așa fel încît să meargă paralel 
cu frontul și să nu ajungă în 
spațiul de surpare decît în can
tități strict necesare.

d. NATURA ROCILOR ÎN
CONJURĂTOARE: Stratele de 
șisturi argiloase în coperiș sînt 
mai puțin periculoase, deoarece 
nu dau naștere la cantități mari 
de praf. De asemenea cărbunele 
tare, care 
mează o 
prat

Pentru 
scăderea 
de cărbune în atmosfera abata- 
j'elor exploatate cu surpare, 
s-au făcut mal multe încercări 
Primele s-au limitat la umecta- 
rea temeinică a cîmpului de sur
pare înaintea răpirii. In acest 
caz cantitatea de praf a scăzut 
cu 30—40 la sută, dar nu s-a

se rupe în blocuri for- 
cantitate redusă de

a găsi o cale pentru 
prafului silicogen și

te deja (post calculate) este de * Automatizarea 
1.956.000 lei față de 1.633.000 lei ;
cît s-a obținut în anul 1959. Ceea . ГПа§1Ш1ОГ de ІПСаГСаі

• cu cupe
• Pentru a se mări productivitatea
• mașinii pneumatice de încărcat cu

î

ce este important de reținut este 
faptul că din numărul mare de 
inovații aplicate în 1960, o bună 
parte o eonistiuie inovațiile sped- » 
fice muncii minerilor, spre deo- ' cube PML-5 și pentru a se înlă- 
sebire de anii trecuți cînd ma- J munca manuală, s-a construi* 
rea majoritate a inovațiilor o J a fost i^^rcată cu succes apa- 
alcătuiaiu cele cu specific dec- * Talura pneumatică de comandă 
trie sau mecanic. Aceasta în- î automa!ă «^tei mașini. Sene- 
seamnă că spiritul creator al J ma de automatizare a mașinii au- 
inovatorilor se îndreaptă tot mai J Cauzate de încărcat este rela- 
mult spre ușurarea muncii mi- Jttv 
nerllor, spre creșterea producti- î or ° llnute

' • - tiv simplă. Din analiza reqdtate-*
eic» ivuuvu- - • ' in cursul încercării*

vității muncii la e'xtracțla” căV- \^matizate reiese că coeficientul l 
hunelui * umplere a cupei crește de la J

La toate exploatările și uzi-♦ la 0.95 durata ciclului de* 
nele Văii Jiului au fost propuse ♦ fiind "u,nal 10,5-11*
si se aplică o seamă de inova- t secund.e.- Cr>m™d“ ma"Ua^ a\ 

л mașinii se reduce la deschiderea • 
i a ventilului comun ♦ 

aer comprimat. 1
T Prin automatizarea mașinii de f 
j încărcat productivitatea acesteia j
* crește cu 35—40 la sută.

(Combina de cărbune î 
K-19

І Noua combină К—19 funcțio- 
’ nează pe aceleași principii tebno-
• logice cu combina K.KP—1. Tăie-

ții de valoare. Așa de pildă la f 7 7.1 7 
mina Lonea toate aparatele de * a ts artfa 
salvare tip Draeger au fost mo- ț ae 
dlficate printr-o inovație care T 
permite folosirea pieselor de 
schimb de la alte tipuri de apa
rate. Tot aici inovatorii au re
zolvat problema frînării precise 
a vagoanelor de 12 tone printr-o 
inovație privind saboții de frînă, 
iar inovarea unui transportor de 
cal pentru mașini de încărcat 
EPM-1 a rezolvat problema a- „ . 
provizionării cu vagonete goale ț rea se efectuiază prin deplasarea 
șl o mai rapidă dirijare a aces 
tei mașini la locul de muncă.
La mina Aninoasa se aplică o,.—. ........... - ..... . r----- — .
nouă metodă de armare metali- * extremitatea unui braț articulat se î 
că în preabatajele din stratelc î deplasează pe periferia unui arc de ♦ 
3 și 13. Inovatorii de Ia Petrila ' cerc tăiînd o treaptă de 2 m. lăți- j 
au confecționat printre altele o < me. Principalul avantaj al noului. 
mașină de șorolit lemn, iar mi- t tip de combină constă în spațiul î 
nerii de la Vulcan muncesc cu J redus rămas nearmat în front (5,5 ♦ 
_________     de • m.p. față de 15,2 m.p. la KKP-1). • 
înaintări pe care"le sapă cu sus- I Acest fapt permite folosirea corn-! 
ținere provizorie direct la pro- J binei fi în strate cu roci înconju- j 
filul de betonare după o inova- ♦ rătoare mai slabe. Combina K.-19 ♦ 
ție propusa și aplicata in acest * “ i 
an. Multe inovații de valoare au * ' 
îost aplicate Ia Lupeni, Uricani,
Ia cele două preparații etc.

Schimbul de experiență orga
nizat în aceste zile în Valea 
Jiului constituie un puternic a- 
jutor în munca inovatorilor mi
neri, un mijloc eficace pentru 
intensificarea promovării pro
gresului tehnic. Luînd cunoștin
ță de inovațiile realizate la ce
lelalte întreprinderi carbonifere 
din țară, prezentîndu-și propriile 
lor inovații, inovatorii și rațio- 
nalizatorii din Valea Jiului au 
un minunat prilej de Îmbogă

țire a cunoștințelor lor, de im
pulsionare a spiritului lor crea- $suprafață și 
tor. <

- .. i combinei de sus în jos în frontul î 
de lucru al unei trepte de cărbu- j 
ne. Organul de taiere plasat la ț

metali- ♦ extremitatea unui oraț articulat se î 
stratelc î deplasează pe periferia unui arc de ♦

mașină de șorolit lemn, iar mi- t tip,de combină constă în fPatiuțl 
nerii — ---— ---------
rezultate bune ia lucrările

i fost experimentată cîteva luni ț 
J fi a realizat o producție, medie de I
♦ 90 tf schimb, la o viteză de avan- j
♦ sare de î 2 mfh. J
♦ ♦
Г *; Decanter suspensionaU
• In Ucraina a fost construit ți ex- * 
J perimentat un tip de decantat sus- î 
J pensionai îmbunătățit. El are o J
• productivitate de 200 m.c.Joră. • 
« diametrul de 5—6 m., fi suprafa- • 
‘ ța de 24,4 m.p. Decantorul acesta, î 
J de tipul TN1I—24 este destinat J
♦ pentru decantarea șlamului prove- •
• nit de la spălarea cărbunelui fi _ 
J pentru recuperarea apei. Conform J
♦ experimentărilor, decantorul TNll- ♦

« m.c.foră pentru un metru pătrat
* , , , i recuperează 24—45
J la sută cărbune cu granulație sub

ing. C. MATEI î 0,2 m.m.
C.C.V.J. *

4
*

24 poate primi o sarcină de 7-10 î

♦
♦

putut realiza o prevenire de 
lungă durată. Institutul dte Cer
cetări pentru silicoză din R. D. 
Germană a inițiat în scopul eli
minării prafului silicogen și de 
cărbune folosirea unor injec- 
toare cu apă care să nu forme
ze ceață în abataj. încercările 
tăcute la mina Heinrich Robert 
au dat rezultate satisfăcătoare. 
La primele experimente deasu
pra fiecărei echipe de răpire 
erau suspendate asemenea in- 
jectoare cu acțiune spre cîm- 
pul de surpare. Injectoarele 
fost clasate în așa fel încît
recția jetului lor să formeze cu 
curentul de aer din abataj 
unghi de 30 de grade. In acest 
caz pînza de apă acționează ca 
un aspirator al aerului încărcat 
cu praf din spațiul de surpare. 
Ulterior injectoarele au fost mo
dificate pentru a nu permite în 
nici un fel formarea ceței. Mă
surătorile efectuate
următoarele rezultate: umezeala 
relativă a aerului în abataj îna
inte de răpire era de 51 la sută

au 
di

un

au arătat

la răpire fără stropire, ea cres- 
cînd la 62 la sută la răpirea 
cu stropire. După efectuarea ră
pirii cu stropire umezeala crește 
la 69 la sută. Prin folosirea in- 
jectoarelor cu apă și aer com
primat debitul de aer în abataj 
crește de la 1020 m. c. pe minut 
la 1090 m. c. pe minut la un 
profil de 12 m. p. Praful total 
degajat fără stropire este de 
147,7 m.g./m.c. aer din care 
118,9 m.g./m.c. este praf fin pe
riculos. După folosirea injectoa- 
relor cu apă această cantitate 
scade la 23,9 m g./m.c., respec
tiv, 19,9 m.g./m.c. aer. Metoda 
aceasta are un randament (can
titatea precipitată în procente 
de praf fin) de 83,8 la sută 
pentru praful total și de 83,3 
la sută pentru praful fin peri
culos. încercările făcute cu in- 
jectoare cu apă sărată au dat 
rezultate și mai bune, apa să
rată precipitînd o cantitate mai 
mare de praf fin.

(După Caetul selectiv 
„Industria minieră")

I
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A ÎNDRĂGIT mina
{Уплате din pag. l-a) losif se străduiește, acu- 

tot mai multe cunoștințe.

• PttBUOTATE
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Printre muncito
rii de la U.R.U.M. 
Petroșani care 

s-au evidențiat în 
mod deosebit in 
executarea unor 
lucrări de calitate 
se numără și tov. 
Visan C., Drăgan 
N.. Rădoi P. din 
secția construcții 
metalice. Ei au 
executat cupe pen
tru elevatoare, de- 

pășindu-și sarci
nile de plan cu 
15 la sută. INs 
CLIȘEU : Tinerii ( 
muncitori susamin-’ 
tiți, îndrumați de 
maistrul Lupu 
Dumitru, lucrează’ 
la nituirea cupe
lor de elevator.

minieri, 
mulează 
Elevul-profesor, îl învață at sîr- 
guință pe prietenul său.

— Nu mai plec din Vulcan, 
M-am obișnuit cu oamenii. Mina 
mi-a devenit dragă. Am familie, 
am locuință și tot ce-mi trebuie 
— le spune Portik adesea ortacilor 
din brigadă.

Ori de cile ori cînd Portik losif 
transportă at căruciorul lemn de 
mină își amintește de tăietorii de 
păduri, de viața lor aspră dar fru
moasă. Are ea farmecul ei pe rare 
l-a gustat încă din tinerețe. Dar 
și mina își are tainele ei frumuse
țea ei. Lupta cu muntele de căr
bune, îți cere curaj, forță și botă- 
rîre. Răpăitul pichamerelor îți in
cintă urechea.

Portik losif lucrează în brigada 
condusă de Vizi Andrei la un pre- 
abataj din stratul 3. La rezultatele 
obținute de această brigadă și-a 
adus contribuția și el, fostul tăie
tor de pădure. Munca lui i-a fost 
răsplătită din plin- Salariu mai 
mic de 1700—2000 lei n-a luat 
niciodată. Portik vrea să 
în fiecare zi mai mult 
nele mineritului. Dorința 
îndeplini învățînd mereu.

meseriei de miner. L-a făcut să 
îndrăgească meseria pe care si-a 
ales-o.

ințr-una din zile, fiindu-i vecin 
cu locuința — Csiki îl vizită și 
printre altele aduse vorba despre 
învățătură.

— Се-ar fi, losife, să te înscrii 
la școala de ajutori mineri ? Ești 
tinăr și ai încă mult de învățat.

— Eu n-am școală. Cele 5 clase 
le-am făcut...

— Bunăvoință trebuie, că o 
meargă.

Așa a ajuns Portik losif 
școala de ajutori mineri, l-a 
greu. A trebuit să o ia 
Dar a învins, 
cu calificativul

„profesorul" 
sat în pace.

— Trebuie să mai înveți, să t. 
faci miner și apoi cine știe... mais
tru...

Csiki Emeric este acum elev V 
școala de maiștri. Deși e ocilpat 
cu învățătura, pe Portik nu-l slă
bește. Nu rare ori cei doi ortari 
pol fi văzuți ’învățînd împreună 
„Profesorul" îl învață matematică,

■ principii din cursul de exploatare
----------------- O

DULGHERII SECTORULUI

Școala a 
„bine", 
său însă

să

la 
fost 

de la A. 
absolvit-o

nu l-a lă-

cunoască 
din 
fi-o

tai-
va

(Lirmare din pag. l-a)

pentru lucrul de calitate șl fără 
.-risipă de materiale. Uneori A- 

braharn Petru pleacă după ma
terial. Apare după o vreme cu 
un cărucior de dulapi acoperiți 
de urme de beton. Sînt dulapi 
folosiți odată la rampa unui 
puț sau la betonări, îmbibați de 
beton, găuriți de cuie, dar vor 
fi din nou folosiți la poduri. 
M-atn nimerit pe acolo, am ur
mărit munca dulgherilor și am 
înțeles un lucru de seamă. Am 
înțeles că preocuparea pentru 
economii ia mina Aninoasa, da
torită muncii perseverente a 
comitetului de partid și a comi
tetului sindicatului, a devenit 
cum e și firesc o preocupare de 
masă.

L-am întrebat după o săptă
mînă pe Abrahanf Petru în ziua 
cind au terminat operația migă
loasă a reparării podurilor de 
pe.galeria cu pricina.

— Ai putea tovarășe Abraham 
să-mi spui cît lemn ai econo
misit la această operație?

— Bucuros. Socoteala e sim-

136 
doi

po- 
du-

plă. In total am reparat 
duri. La un pod intră 
lapi. Dacă întrebuințam dulapi 
noi consumăm 272 bucăți. Dar, 
recondiționînd podurile vechi, 
folosind pe de altă parte mate
rial recuperat de la betonări, 
am economisit 11 metri cubi de 
material nou, iar un metru cub 
de dulapi costă 385 lei. Deci iată 
o economie de 4.235 lei și a- 
ceasta numai într-o operație ca
re a durat o săptămînă...

Activul Iară de partid — ajutor prețios 
în munca organizațiilor de bază

(Urmare din pag. l-a)

dat sfaturi de felul cum să-și orga
nizeze mai bine munca, le-a vorbit 
din experiența brigăzilor fruntașe, 
le-a dat îndrumări tehnice, strîns 
legate de respectarea monografiei 
de armare și a normelor de teh
nică a securității. Nu după multă 
vreme, brigada a început să-și îm
bunătățească activitatea, să-și rea
lizeze cu regularitate sarcinile de 
plan. Dacă în urmă cu cîteva luni 
brigada era sub plan, în prezent 
ea se află la nivelul brigăzilor 
fruntașe din sector. Așa de exem
plu, în luna trecută brigada con
dusă de tovarășul Mirza Vasile, a 
reușit să depășească randamentul 
planificat cu 1,300 tone de cărbu
ne pe post și să 
nate economii de

Sarcini concrete

realizeze însem- 
materiale. 
pentru rezolva-

Gospodărie cu,., două fețe
Pe la începutul lunii septembrie 

a fost publicat un articol cu titlul 
două fețe", în 

aspecte ne- 
expioatării

„Gospodărie cu... 
care erau arătate unele 
gative în gospodărirea 
Petrila.

Analizînd cu atenție 
să, conducerea minei Petrila a găsit 
că este justă. Ca urmare, au fost 
luate o seamă de măsuri pentru în
lăturarea lipsurilor semnalate, co- 
munieîndu-se și redacției despre a-

critica adu-

cesta. Iată principalele părți ale 
răspunsului primit.

Podeaua spartă în unele birouri 
ale sectoarelor a fost din nou re
parată ; s-a trecut la revăruirea 
sălii de apel ; în ceea ce privește 
infiltrațiile de apă la baia munci
torilor s-au luat măsuri de reme
diere în timp util; pasarela este 
în curs de zugrăvire iar acoperișul 
a fost reparat prin completarea hîr- 
tiei gudronate lipsă.

La șantierul industrial Uricani

Deficientele existente sâ lie lichidele
înainte de punerea Iu funcțiune a ottlcetiiclor !

Uricani
Alături

In ultimii ani, mina 
s-a dezvoltat puternic, 
de primele galerii de la Balo- 
mir, au fost deschise galerii noi 
de mină, s-a'u săpat puțuri mo
derne de mare capacitate, noi 
orizonturi, planuri înclinate și 
alte lucrări care au permis ca 
volumul extracției de cărbune 
cocsificabil să crească continuu.

Lucrări importante se execu
tă și la suprafață, unde numai 
anul acesta vor fi terminate și 
date în exploatare însemnate 
capacități de producție înzes
trate cu utilaje și instalații mo
derne. Astfel, brigăzile de mon
tai ale lui Szekelyi losif, elec
tricienii conduși de Barbura 
Vasile, betoniștii lui Mihai Ni- 
colae, dulgherii din echipa lui 
Dioancă Ispas de la O.C.M.M. 
au muncit cu avînt pentru a e- 
xecuta un nou siloz, casă de ma
șină de extracție, circuit și cu
loar de transport. Ca urmare, 
din punct de vedere al construc
ției, au fost terminate marea 
majoritate a obiectivelor. In 
prezent se montează schelăria 
metalică a noului puț și linia 
C.F.R. de transport.

Complexul de lucrări indus
triale de la Uricani va fi ter
minat pînă la 7 noiembrie. Este 
necesar ca fiecare instalație, u- 
tilaj să fie bine montat pentru 
a corespunde cerințelor. Din pă
cate. dacă în ansamblu comple
xul industrial de aici corespun-

rea unor probleme importante . ri
dicate de procesul de producție 
au primit și tovarășii Gal Gavri
la, Mihoc Ilie, Costinaș Dumitru, 
Buhăescu Vasile și alții. Tovarășul 
Marian Vasile, șeful brigăzii de 
mineri din abatajul nr. 905 orizon
tul 722 a primit sarcina să organi
zeze convorbiri cu muncitorii din 
brigadă în legătură cu îmbunătă
țirea calității cărbunelui. El a dis
cutat cu fiecare schimb în parte 
problema calității producției, a cri
ticat pe acei care nu alegeau șis
tul vizibil, arătînd practic cum tre
buie pușcat și ce trebuie făcut pen
tru extragerea unui cărbune curat. 
In ultima vreme brigada dă căr
bune de calitate. Pe lîngă proble
mele de producție, brigadierul se 
ocupă îndeaproape de ridicarea ni
velului politic al oamenilor 
brigadă. Fiecare membru 
găzii este abonat la presa 
tid, studiază.

In procesul îndeplinirii 
lor de partid comuniștii 
Traian, Nagy Emeric, Fatal Va
sile și alții își întăresc permanent 
legăturile cu muncitorii fără de 
partid, îi sfătuiesc cum să mun
cească mai cu spor, le vorbesc des
pre politica partidului.

Munca desfășurată cu activul fără 
de partid, ajutorul dat tovarășilor din 
activ în ridicarea nivelului lor po
litic și ideologic a dat posibilitate 
organizației de bază să-i cunoască 
pe cei, mai buni dintre ei, să-i 
pregătească pentru a fi primiți în 
rindurile candidaților de partid. In 
acest an, organizația de bază a 
primit în rindurile candidaților de 
partid 10 tovarăși din activul fără 
de partid.

Organizația de bază din cadrul 
sectorului II al minei Lonea a acu
mulat o experiență pozitivă în a- 
tragerea în jurul ei a unui puter
nic activ fără de partid, activ care 
a devenit un ajutor prețios în mun
ca organizației de bază.

al 
de

din 
bri- 
par-

sarcini- 
Molnar

că 
a 

să 
de

de, sînt unele lucrări ale căror 
proiectări, amplasări, execuții, 
nu corespund întocmai necesită
ților dte producție cărora vor 
trebui să le facă față în timpul 
exploatării și funcționării de zi 
cu zi. Să vedem cîteva cazuri.

Pentru ridicarea pe circuit a 
vagonetelor pline venite de la 
puț către culbutor, a fost mon
tat un lanț elevator. Instalația 
este bună, puternică. Dar pentru 
pornirea sau oprirea lanțului, 
muncitorii vor trebui să coboa
re în lăcașul subteran, pentru 
automatul de pornire-oprire 
fost montat acolo. Motivul: 
se facă economie de 2 ni. 
cablu (? !).

Instalația de curățat vagone- 
te este compusă dintr-un angre
naj de curățire și un culbutor, 
fiind o instalație de mare capa
citate. Dar și aici sînt unele gre
șeli provenite încă de la proiec
tare. Astfel, lățimea diiscului de 
curățire a mașinii este aproape 
cît deschiderea vagonetelor 
(1460 mm. discul și 1590 mm. 

vagonetul, din care se mai scad 
adînciturile mînerelor cca. 80 
mm.) rămînînd numai 50 mm. 
spațiu de siguranță. Dacă un 
vaponet are o cît de mică în- 
doitură, cuțitul nu va mai intra 
în vagonet ci va sfîrteca meta
lul vagonetului. Tot aici, pen
tru scoaterea cărbunelui curățat 
din vagonete și căzut în buncăr, 
era prevăzută montarea unei in-

stalații die evacuat. Instalația 
este preconizată însă să fie scoa
să pe linia curentă de circuit a 
vagonetelor fapt ce va aduce 
prejudicii transportului.

Deficiențe asemănătoare sînt 
și la alte obiective. De pildă, 
gurile de golire în silozuri a 
cărbunelui adus de bandă au шт 
diametru de numai 40 cm. Prin- 
tr-o asemenea deschizătură în
gustă, blocurile de cărbune nu 
vor putea trece iar instalația se 
va înfunda continuu, fiind un 
permanent punct, de strangulare 
a producției. La fel, culbutorul 
nu este montat direct deasupra 
benzii de transport cum este la 
preparațiile Lupeni, Petrila, mi
na Aninoasa etc. ci la o distan
tă de 3—4 metri îneît e necesar 
să fie montată o masă vibratoa
re, care să „ducă" cărbunele de 
la buncărul culbutorului la 
bandă.

Cum de s-au executat aseme
nea lucrări ? Tovarășii din con
ducerea combinatului, a direcției 
de investiții, a minei Uricani, 
de ce acceptă lucrări cu ase
menea deficiențe? Ei ar trebui 
să analizeze cu atenție situația 
obiectivelor i 
nai luînd de 
de îndreptare, 
obiective bine 
putea asigura 
re a noilor construcții indus
triale.
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construite nerațio- 
urgentă măsurile 

. Dînd în folosință 
executate, se va 
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toate magazinele 
O.C.L. Produse Industri
ale din raionul Petroșani 
sînt sortimente bogate de

— Bocanci pentru 
bărbafi șl copii,
— ghete copii,
— pantofi - bărbați 
$i femei,
— cizme cauciuc 
pentru bărbați, fe
mei și copii,
—* șoșoni și galoși,
— ghete postav,
— ghete Kamelhor.

I
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Informație ♦ 5; 
Programul de lucru al de- • 
pozitelor de combustibil pe X 
perioada octombrie—martie * 
este : *

— lunea, miercurea, vine- ♦
rea 9—17. «

— marțea, joia și sîmbăta fț
7,30—15,30. І1
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Teatrul de stat ) 
„Valea Jiului”

prezintă: 
sîmbătă 15 

duminică 16 octombrie 
I960, orele 19,30

CASA DIN STRADA 
COȘBUC 10 

comedie în 3 acte 
de Florin Vasiliu 
Regia artistică: 

D. Căpitanu 
Scenografia: 
Lidia Pincus

ANUNȚ
Școala medie mixtă Pe

troșani, aduce la cunoștin
ța elevilor înscriși la cursu
rile fără frecvență clasele 
V—XI, că în ziua de 16 
octombrie 1960 va avea loc 
deschiderea festivă a anu
lui școlar și înmînarea ma
nualelor școlare pentru cla
sele V—VII în mod gratuit
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CE TREBUIESC LUAU ІИ SСОРОС-
PREVENIRII ACCIDENTELOR
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STEAGUL ROȘU

Convorbirea tovarășului 6h. Gheorghiu-Dej 
cu ziaristul american Drew Pearson

NEW YORK 11 Trimisul-spe
cial Agerpres transmite :

'La 6 octombrie; tovarășul Ghe- 
orghe Gheorghiu-Dej l-a primit 
pe cunoscutul ziarist american 
Drew Pearson la cererea acestuia 
și a avut cu el o convorbire.

In ziua de 9 octombrie, în cadrul 
cronicii lui Drew Pearson, care a- 
pare regulat în „Washington Post“, 
„New York Mirror- și în alte cî- 
teva sute de ziare din S.U.A. a 
apărut o amplă relatare a convor
birii.

„L-am vizitat pe Gheorghe Ghe
orghiu-Dej, conducătorul delegației 
romîne, scrie Drew Pearson. El es
te omul numărul unu în Romînia 
ocupînd o poziție echivalentă ace
leia a lui Hrușciov la Kremlin. La 
misiunea romînă din New York 
am ’fcinș.tjfet că Gheorghiu-Dej 
este un om cu maniere./ cumpătat 
Aceasta este prima mea călătorie 
în țara dv., a spus el. Poporul a- 
merican are o inimă caldă și este 
prietenos. Nu avem divergente cu 
dînsul.

Gheorghiu-Dej nu a dorit să 
facă declarații în legătură cu rela
țiile sc-vieto-americane, arată Pe
arson, „dar a vorbit foarte sincer 
despre țara sa și despre Balcani, 
în special despre dorința guvernului 
romîn de a antrena pe vecinii Ro- 
mîniei într-un pact balcanic.

Noi am reglementat problemele 
financiare cu Grecia — a spus 
Gheorghiu-Dej și trimitem o echi
pă de experți în Grecia să cerce
teze perspectivele de a găsi pe
trol".

Bill Helis (un om de afaceri a- 
merican din New Orleans) a cu
treierat toată Grecia căutînd pe
trol, am observat eu. Nu vă pier
deți vremea ? .

Experții noștri nu cred așa — 
a fost răspunsul. Noi cunoaștem cî- 
tc ceva despre petrol și am fost 
primii care am descoperit țiței în 
India. Acum avem experți care fac 
explorări în Afganistan.

După ce arată că guvernele grec 
și turc, după cum i-a explicat to
varășul Gheorghiu-Dej ,nu s-au de
clarat de acord cu încheierea în
țelegerii balcanice, printre altele și 
pentru că ar fi împiedicate de a- 
partenența lor la N.A.T.O, Drew 
Pearson continuă :

„Totuși noi credem, mi-a spus 
Gheorghiu-Dej, că un acord bal
canic împotriva agresiunii nu este 
incompatibil ■ g|j Hanțe mili-

Dejunul oferit de N.S. HRUȘCIOV 
în cinstea șefilor 

delegațiilor unor țări 
asiatice șf africane

NEW YORK 11 (Agerpres)
Grupul de presă de pe lîngă 

președintele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S. comunică.

La 10 octombrie, N. S. Hruș
ciov, președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., conducătorul 
delegației sovietice la cea de-a 
15-a sesiune a Adunării Generale 
O.N.U. a oferit un dejun în cinstea 
șefilor delegațiilor unei serii de 
țări din Asia și Africa.

Dejunul s-a desfășurat într-o at
mosferă de caldă prietenie.

Plecarea lui Antonin Novotny 
din New York

PRAG A 11 (Agerpres)
După cum transmite agenția 

CETEKA, în noaptea de 10 spre 
11 octombrie, Antonin Novotny, 
șeful delegației cehoslovace la cea 
de-a 15-a sesiune a Adunării Ge
nerale a O.N.U. a plecat din New 
York spre Praga. 

tare. Noi sîntem membri ai pactu
lui de la Varșovia; ei sînt în 
N.A.T.O. Grecia și Turcia — du
pă cum se pare — consideră că 
pacea depinde exclusiv de marile 
puteri. Eu nu sînt de acord,, 
cred că micile puteri pot să adu-' 
că de asemenea o contribuție la 
pace".

„Este adevărat, a continuat dîn
sul, că o înțelegere între marile 
puteri ar înlesni considerabil rela
țiile între micile puteri. Există o 
zicală : atunci cînd taurii încep să se 
bată, vițeii să stea de o parte. In 
realitate, războiul nu poate fi limi
tat la marile puteri, fiecare va fi 
implicat și astfel fiecare țară mică 
trebuie să facă ceea ce poate pen
tru a preveni războiul. Nu poți să 
fii un simplu spectator în lumea 
de azi".

Drew Pearson scrie că l-a în
trebat apoi pe tovarășul Gheor
ghiu-Dej ce crede despre declara
ția secretarului general Dag Ham- 
marskjoeld că Națiunile Unite re
prezintă micile state.

„Declarația lui Hammarskjoeld 
a fost o încercare de a obține spri
jin din partea statelor mici— a 
răspuns conducătorul delegației ro
mîne. „Insă faptele rămîn fapte. 
El nu a îndeplinit în mod corect 
hotăririle Consiliului de Securitate. 
In plus, structura Națiunilor Unite 
în 1960 nu poate corespunde cu 
cea din 1945“.

In legătură cu problema dezar
mării, Drew Pearson arată că to
varășul Gheorghiu-Dej a subliniat 
că trebuie să existe în mod simul
tan dezarmare și control și a scos 
în evidență că premierul Nehru a 
luat aceeași poziție.

„Am încercat să-l atrag pe Ghe
orghiu-Dej, continuă Pearson, în
tr-o discuție asupra celor doi can
didați la președinția Statelor Uni
te, însă el a fost discret : „Sper nu
mai că după ce va fi ales noul 
președinte el va putea să se așe
ze la masă și să negocieze asupra 
problemelor păcii și înțelegerii".

;;Acesta este omul care conduce 
una din țările sudice din blocul 
comunist. Nu am putut să nu mă 
gîndesc că a fost o greșeală că nu 
i-am permis să călătorească puțin 
prin S.U.A. și să vadă cît de sin
cer dorește pacea și poporul ame
rican-.

• PHENIAN. La 10 octombrie; 
la Phenian a avut loc o adunare 
festivă consacrată celei de-a 15-a 
aniversări a constituirii Partidului 
Muncii din Coreea. Raportul a 
fost prezentat de Pak Kîm Cer, 
vicepreședinte al C.C. al Partidu
lui Muncii din Coreea.

• STOCKHOLM. Ziarul -„Ny 
Dag“- publică o expunere a cuvân
tării rostite de Hilding Hagberg, 
președintele Partidului Comunist 
din Suedia, la plenara C.C. care a 
avut loc în zilele de 8 și 9 octom
brie la Stockholm. Plenara a fost 
consacrată rezultatelor alegerilor 
pentru Riksdag și sarcinilor curen
te ale partidului.

• • MONTEVIDEO. La 8 oe- 
. tombrie la Montevideo a avut loc 
un mare miting al oamenilor mun
cii consacrat celei de-a 40-a ani
versări a P. C. din Uruguay. Ra
portul cu privire la calea de luptă 
a P.C. din Uruguay pentru intere
sele oamenilor muncii a fost pre
zentat de Rodney Arismendi, prim- 
secretar al Comitetului execut:v al 
C.C. al P.C. din Uruguay.

• SANTIAGO. Agențiile de 
presă anunță din Santiago că par
tidul național democratic a hotărît 
să se alăture frontului popular de 
acțiune din Chile, din care fac 
parte în prezent nouă partide. Pro
gramul Frontului popular care are 
în frunte partidele comunist și so-

In sprijinul luptei 
poporului algerian
ROMA 11 (Agerpres) — TASS 

»transmite :
Tineretul progresist din Italia în

fierează pe colonialiștii francezi 
«care încearcă să înăbușe prin forță 
’mișcarea de eliberare națională a 
»poporului algerian. Tineretul din 
’orașul Bologna a organizat „ziua 
I prieteniei și solidarității cu tinere- 
'tul din Algeria'-. S-a organizat de 
^asemenea o campanie de strîngere 
îde mijloace pentru fondul ajuto- 
. rării refugiaților algerieni care se 
află în prezent în Tunisia și Ma
roc.

Tineretul din Veneția s-a ridicat 
în sprijinul tinerilor soldați fran
cezi care refuză să lupte împotriva 
poporului algerian.

----- O-----

’Prospecțiuni petrolifere 
în India

DELHI 11 (Agerpres) — TASS 
transmite :

După cum se anunță din Cam- 
bay (statul Gudjerat), unde au loc 

-prospecțiuni petrolifere comune e- 
fectuate de specialiști indieni, so
vietici și romîni, a fost descoperit 
petrol la încă o sondă.

Petroliștii sovietici au descoperit 
de asemenea petrol în regiunea 

1 Sibsagar (statul Assam).

----- O-----

MANEVRE MILITARE 
SUD-COREENE

PHENIAN 11 (Agerpres) — 
TASS transmite :

Postul de radio Seul anunță că 
între 26 sepitembrie și 10 octom
brie în Coreea de sud au avut loc 
manevre maritime militare la care 
au participat 40 de nave militare, 
aviația și infanteria marină.

Aceste manevre, precum și alte 
, exerciții militare care au avut loc 
'în ultimul timp, s-au desfășurat du
pă planurile elaborate de coman
damentul american și generalii 
sud-coreeni. Ele au un caracter vă
dit provocator și sînt îndreptate 
împotriva Coreei de Nord.

- .............. =*-*-***«»4

cialist din această țară prevede a- 
părarea intereselor naționale și a 
independenței economiei naționale 
chiliene.

• WELLINGTON. După cum 
anunță agenția Reuter, Walter 
Nash, primul ministru al Noii 
Zeelande, a arătat în cadrul unei 
declarații radiodifuzate că țările 
din Asia și Africa și în mod spe
cial cele din Africa își intensifică 
în prezent eforturile pentru aboli
rea colonialismului.

• HAVANA. Încercările State
lor Unite de a slăbi economia Cu
bei. prin sistarea importurilor de 
Zahăr din această (ară au suferit 
un eșec. După cum a anunțat la 
9 octombrie Institutul cuban al za
hărului, tncepînd de la 1 ianuarie 
și pînă la 15 septembrie 1960 ex
porturile de zahăr ale Cubei s-au 
ridicat la 4.165.307 tone ceea ce 
reprezintă o creștere de 535.536 
tone față de aceeași perioadă a 
anului trecut.

• SEUL. In Coreea de sud au 
izbucnit din nou tulburări. Cores
pondentul agenției United Press 
International anunță că la 10 oc
tombrie au avut loc la Seul, Ma- 
san, Taegu, mari demonstrații anti
guvernamentale. Demonstranții au 
cerut demisia cabinetului Tiam 
Men și dizolvarea Adunării Națio
nale. Ei au declarat că guvernul 
nu și-a îndeplinit angajamentele

Lucrările sesiunii 
Adunării Generale a O.N.U.

NEW YORK (Agerpres)
In cadrul ședinței plenare din 

dimineața zilei de 10 octombrie a 
‘Adunării Generale a Organizației 
Națiunilor Unite, a continuat dis
cuția politică generală.

Singurul vorbitor în cursul a- 
cestei ședințe a fost Seku Ture, 
președintele Republicii Guineea.

In ședința de dupăț-amiază a 
continuat discuția politică gene
rală.

★

NEW YORK 11 (Agerpres)
In ședința din după-amiaza zi

lei de 10 octombrie a Adunării 
Generale a O.N.U., a luat primul 
cuvîntul conducătorul delegației 
malayeze Ikamil. El a adus tot 
felul de laude secretarului general 
ăl O.N.U. pentru activitatea aces
tuia în Congo, a vărsat lacrimi de 
crocodil în legătură cu „Situația 
din Tibet" și a adus mulțumiri 
„tuturor surorilor" din Common- 
wealth-ul britanic pentru ajutorul 
acordat reacționarilor malayezi în 
lupta împotriva mișcării de elibe
rare națională din țară.

Luînd cuvîntul reprezentantul 
î Tunisiei, Mongi Slim, a spus că 
prezența la sesiune a conducători
lor multor state și guverne, pre
cum și problemele care stau în fața 
Adunării Generale fac ca ea să 
aibă un caracter deosebit de so
lemn și o importanță excepțională. 
El și-a exprimat speranța că vor 
fi găsite soluții pozitive în toate 
problemele.

Mongi Slim s-a ocupat în mod 
amănunțit de problema algeriană 
și de situația din Congo. Algeria, 
a spus el, este singura țară din lu
me unde în decurs de mulți ani 
se duce un război crîncen. Pentru 
a pune capăt acestei tragedii, a 
spus el, este necesară intervenția 
O.N.U. — organizarea unui ple
biscit. Vorbind despre Congo, el 
a amintit poziția Tunisiei în Con
siliul de Securitate și la sesiunea 
extraordinară a Adunării Genera
le și a apărat din nou activitatea 
comandamentului și a secretaru
lui general al O.N.U. față de a- 
ceastă țară.

In încheiere el s-a declarat pen
tru necesitatea găsirii unei căi ac
ceptabile pentru „ambele părți" în 
vederea preîntîmpinării unui atac 
prin surprindere, ceea ce ar per- 

luate după răsturnarea regimului ( 
lisînmanist și că de fapt el este 
o „reeditare a guvernului lui Li 
Sîn Man".

• LONDRA. Potrivit informa
țiilor primite din Rhodesia, la 10 
octombrie în orașul Bulawayo au 
declarat grevă funcționarii afri
cani de la societatea de autobuse 
cerînd majorarea salariilor și pro
testând împotriva abuzurilor albi
lor. După cum reiese din relată
rile agenției Reuter, această gre
vă a început după tulburările de 
două zile care au izbucnit săptă- 
mîna trecută la Harara (în apro
piere de Salisbury) și într-o serie 
de alte localități din Rhodesia de 
sud. Cauza tulburărilor a consti
tuit-o moartea unui african prici
nuită de o mașină condusă de un 
alb.

• ANKARA. După cum trans
mite agenția France Presse, la 9 
octombrie în baza unui mandat 
emis de tribunalul suprem care an
chetează crimele comise de fostul 
guvern al primului ministru Men- 
deres, poliția turcă a • arestat încă 
18 persoane. Cei arestați vor fi 
trimiși în judecată împreună cu 
celelalte persoane destituite din 
posturile lor în luna mai.

• RIO DE JANEIRO. In urma 
alegerilor prezidențiale care au 
avut loc la 3 octombrie în Brazi
lia, în funcția de președinte al 
țării a fost ales candidatul opozi
ției, Janio Quadras, fost guverna
tor al statului Șao Paolo. 

mite îmbunătățirea atmosferei 
mondiale și crearea condițiilor ne
cesare îmbunătățirii continue a re
lațiilor internaționale.

Conducătorul delegației Birma- 
niei, U Than, a declarat că după 
părerea Birmaniei, principala cau
ză a încordării internaționale ac
tuale o constituie continuarea răz
boiului rece și faptul că în lume 
există două blocuri de țări opu
se unul altuia. Guvernul Birma
niei, a spus el, a promovat și va 
continua să promoveze o politică 
de neutralitate activă. In același 
timp, el nu tinde spre crearea u- 
nui bloc — al statelor neutre.

Șeful delegației birmane a sub
liniat că, după șase ani de încer
cări ale Franței de a „pacifica" 
Algeria, armata de eliberare națio
nală este în prezent mai puterni
că, mai bine organizată și mai bi
ne înzestrată decît înainte. Este 
greu să-ți închipui, a spus el, că 
naționaliștii algerieni după șase 
ani de luptă revoluționară împo
triva francezilor vor accepta vreo
dată să țină alegeri sub controlul 
exclusiv al armatei franceze. Sin
gura cale de rezolvare a problemei 
algeriene, a subliniat el, este apl>j 
carea cu consecvență a principiului 
autodeterminării. Referindu-!se în 
incheiere la situația din Congo, ie- 
prezentantul Birmaniei a aprobat 
activitatea O.N.U. în această țară 
și s-a pronunțat împotriva înlocuirii 
postului de secretar ganeral cu un 
organ colectiv format din repre
zentanții celor trei grupuri princi
pale de state.

Caracterizînd admiterea de noi 
state la O.N.U. ca un moment re
voluționar în istoria omenirii mi
nistrul Afacerilor Externe al Israe
lului, Golda Meir, a subliniat că 
nu trebuie nutrită iluzia că inde
pendența politică ar asigura ш, 
mod automat rezolvarea tuturor 
problemelor. Golda Meir a decla
rat că Israelul este gata să acorde 
ajutor „dezinteresat" noilor state. 
Ea a sprijinit întrutotul rolul 
O.N.U. în acțiunile din Congo. 
Exprimîndu-și îngrijorarea în legă
tură cu lipsa de progres în dome
niul dezarmării, ministrul Aface
rilor Externe al Israelului, s-a prț£ 
nunțat în sprijinul propunerii lut 
Macmillan, cu privire la crearea 
unui grup tehnic pentru studierea 
acestei probleme. .

O mare parte a cuvîntării repre
zentantei Israelului a fost consa
crată atacurilor la adresa țărilor 
arabe și pentru justificarea poli
ticii externe a guvernului său.

★

NEW YORK 11 (Agerpres)
In ședința plenară din seara zilei 

de 10 octombrie Adunarea Generală 
a reluat dezbaterile asupra ordinei 
de zi a celei de-a 15-a sesiuni. A- 
dunarea Generală a inclus fără dez
bateri pe ordinea de zi ca puncte 
de sine stătătoare problemele de
zarmării.

în ciuda opoziției ministrului 
Afacerilor Externe al Uniunii 
Sud-Africane, pe ordinea de zi a 
fost inclusă problema discrimină
rii rasiale din Africa de Sud. Pro
blema algeriană a fost de aseme
nea inclusă fără dezbateri pe or
dinea de zi.

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

Acțiuni împotriva presei 
de opoziție din Uniunea 

Sud-Africană
LONDRA 11 (Agerpres)
Agenția Reuter relatează despre 

campania dezlănțuită îh Uniunea 
Sud-Africană împotriva presei de 
opoziție, campanie al cărei scop 
este înăbușirea libertății acestei 
prese. A fost dat în judecată re
dactorul ziarului „Evening Post"; 
care apare la Port-Elisabeth, re
dactorii revistelor „Contact" și 
„New Age” care apare la Cape
town. _
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