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Fier vechi
mi-
sau 
Jiu- 
ve- 
din

mult în ul- 
cînd tinerii 

s-au angajat 
cantități spo-

In fiecare sector 
nier, întreprindere 
instituție din Valea 
lui, colectarea fierului 
chi a devenit una
preocupările de seamă 
ale organizațiilor de ti
neret. In primele 7 luni 
ale anului, brigăzile ute- 
miste de muncă patrioti
că au trimis oțelarilor 
mai bine de 5000 tone de 
fier vechi.

zXcțiunea de colectare 
a fierului vechi s-a inten
sificat mai 
tirna vreme 
Vă;i Jiului 
să colecteze
rite de.-fier vechi în cins- 

'tea ^lunarilor generale 
de ctațl de seamă și ale
geri în organizațiile 
U.T.M. Așa de pildă, 
brigăzile utemiste cic 
muncă pattiotică din sec
torul IX electromecanic 
al minei Lupeni s-au an
gajat într-o adunare ge- 
nera'ă să, trimită 
lor patriei 80 tone 
vechi Pînă în 
tinerii din sector

oțel ari
de fier 
prezent 
au co

oțelarilor
lectat 58 tone fier vechi.

Și în sectorul VIII al 
minei Lupeni organizația 
de tineret și-a luat anga
jamentul să colecteze în 
cinstea alegerilor U.T.M. 
o cantitate de 50 tone 
fier vechi. Pînă săptămî- 
na trecută, brigăzile ute
miste de muncă patrioti
că au reușit să colecteze 
39 tone fier vechi din 
angajamentul luat.

O activitate rodnică în 
această direcție au desfă
șurat și tinerii din secto
rul II al minei Petrila. 
Pînă acum, cele trei bri
găzi de muncă patrioti
că din sector, au expe
diat oțelarilor hunedoreni 
42 tone fier vechi ceea 
ce reprezintă 84 la sută 
din angajamentul anual 
al tinerilor mineri. Bri
găzile de muncă patrio
tică conduse de tov. Vot- 
nicu Constantin, Avram 
Vaier și Iladit Gheorghe 
și-au adus din plin apor
tul la acțiunea de colec
tare a fierului vechi.

©------------------

La mina Aninoasa

Aproape 2000 tone cărbune 
de bună calitate peste plan

In- ordinea - realizării 
sarcinilor de plan, mina 
Anine sa ocupă locul doi 
în înttucerea socialistă pe 
bazin. Doar 60 tone de 
cărbune mai trebuia să 
extragă colectivul de aici 
pentru a rotunji la 2000 
cifra tonelor de cărbune 
extrase peste plan. In ce 
privește însă calitatea căr
bunelui scos din abataje, 
minei Aninoasa i se cu
vine pe drept primul loc 
în întrecere. Buletinele de 
analiză a conținutului de 
cenușă din cărbune, a 
granulației și umidității, 
emise în • ultimele zile

drrr ~ septembrie de .labo
ratorul C.T.C. Petrila, a- 
rată că normele de cali
tate admise au fost res
pectate întocmai de mine- 

aninoseni. Fruntași 
lupta pentru rea- 
planului. cit 
calitate au 
din sectorul

rii 
atît în 
lizarea 
pentru 
trinerii
Priboi care au trimis 
recepție din abatajele 
2717 tone cărbune cu 
conținut de cenușă și 
miditate sub 
admis. -------

ȘÎ 
fost 
IV
la 

lor 
un
u-

procentiil

Trei ani de activitate
rodnică

membrilor brigăzii au in
trat noi obiective. 
In cursul acestui an, 
tinerii din brigadă 
au curățat albia văii 
un dreptul căminului 7 
\oiembrie) pe o lungi

me de 40 metri, au repa
rat și pietruit peste 100 
m. drum (din centrul co
munei și pînă la grădina 
de vară) iar cu prilejul 
acțiunii de împădurire a 
împrejurimilor au ajutat 
la plantarea a 1000 pu- 
ieți.

Respectîndu-și angaja
mentul luat, tinerii Tath 
Ioan, Balaș loan, 
Sandu, Văduva 
Beserman Maria, 
cea ■ ~sile și alți 
din brigadă au

Ori de cite ori o mașină sau 
alt utilaj minier sînt scoase 
lin subteran la atelierul de re
parații al minei Aninoasa și 
ajung în mîinile muncitorilor 
din echipa de reparații com
pusă din tov. Bănică Nicolae și 
Munteanu Gheorghe, este lucru 
sigur că se vor reîntoarce bine 
reparate și la timp 
ajutîndu-i pe mineri 
cărbunelui.

IN CLIȘEU: Cei 
citori reparînd o | 
mină.

în 
la

mină, 
scosul

Brigada utemistă de 
muncă patriotică de la 
lămpăiia minei' Aninoasa 
a luat ființă la 1 octom
brie 1958. Conducerea ei 
a fost încredințată can
didatului de partid Tath 
loan. Mîndru de încre
derea acordată și conș
tient de răspunderea ce-i 
revenea, Tath loan s-a 
angajat în cadrul adu
nării generale a organiza
ției U.T.M. să nu-și pre
cupețească eforturile pen
tru ca brigada să aibe 
o activitate rodnică. Au 
trecut 3 ani. In acest in
terval de timp brigada a 
obținut succese de seamă. 
Să răsfoim puțin regis
trul de evidență sau 
„jurnalul de zi" al bri
găzii. cum îl denumesc 
tinerii. In anul 1959 
membrii brigăzii, în nu
măr de 12, au participat 
la 14 acțiuni patriotice, 
au prestat 650 ore de 
muncă voluntară, au rea
lizat economii de peste 
4.000 lei. In anul 1960 
brigada număra 16 mem
bri, a efectuat 21 acțiuni 
patriotice la înfrumuse
țarea comunei, incintei 
exploatări: și sectcrul'ii 
de- care aparține, ptes- 

, tind aproximativ 900. ore 
de muncă voluntară Tot
odată în această perioadă 
ea a economisit ptiq. lu
crările nefinanțate pe care . . ,

- [e-a-executat Af lei.- —Ș?» )
Pentru anul 1961 

mai este nevoie să con
sultăm registrul de evi
dență. Bilanțul încheiat 
la 1 octombrie cu prile
jul celei de a rteia ani
versări a brigăzii este e- 
dificator.

îndrumată de 
tul U.T.M. și 
experiența anilor 
brigada condusă 
Tath loan la sporit numă- 

>-*■ rul acțiunilor patriotice.
In sfera de preocupare a

I a
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nu

comițe- 
folosind 

trecuți, 
de tov.
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Aproape că nu i ediție a gazetei de perete de la mina Uri- « 
ț 
«

cani in care să nu se vorbească despre 
brigada condusă de tov. Uliu Gheorghe, 
tribuie la extragerea de cantități mari 
peste planul sectorului II. IN Cl.IȘEU : 
orghe (în picioare) discutind cu ortacii 
Tyukodi Eugen $i Vișu Alexandru despre posibilitățile brigăzii 
de a dezvolta realizările înregistrate luna trecută în producție.

hărnicia minerilor din 
care lună de lună con- 
de cărbune cocsificabit 
Brigadierul Uliu Ghe- 
săi Blănaru Traian,

Danciu 
. Petru, 

Nicol- 
membri 
colectat

de la haldele din Piscu 
5.500 kg. fier vechi.

Evidențiind activitatea 
brigăzii de muncă patrio
tica de la lămpărie, acum 
fruntașă pe exploatare, 
comitetul U.T.M. al mi
nei Aninoasa 
că succesele 
datoresc în 
inițiativei 
lath Ioan care, paralel 
cu acțiunile patriotice, a 
organizat cu membrii bri
găzii diferite excursii, vi
zionări de filme în colec
tiv, jocuri la club.

...O zi ca oricare alta 
și totuși deosebită pentru

a subliniat 
obținute se 
mare parte 
tovarășului

de muncă patriotică con
dusă de Tath loan. Este 
prima zi- din cel de-al 
patrulea an de existență 
de la înființarea brigăzii. 
Tinerii au sărbătorit-o 
printr-o nouă acțiune care 
a și fost , dusă la bun șfîr- 
șit. Cărbunele destinat 
pentru încălzirea clubului 
a fost transportat, des
cărcat și înmagazinat în 
bune condiții.

A. NICHIFOREL

»

Toată atenția pregătirilor de iarnă
Ca în fiecare an, pregătirile 

de iarnă constituie una din pro
blemele principale ale activității 
conducerii exploatării noastre și 
a conducerilor tuturor sectoare
lor.

Conform unui plan de măsuri 
stabilit de conducerea exploată
rii. au fost luate din timp mă
suri eficiente privind aprovizio
narea cu cele necesare desfășu
rării în condiții optime a 
cii minerilor pe 
Unele materiale 
piu blocuri de 
și piatră au fost 
cu luni în 
astfel că la 
cantități suficiente necesare pro
cesului de producție pe timp de 
'arnă.

In privința asigurării cu lemn 
de mină rășinos. folos și buș
teni s au luat măsuri de apro- 

în condition, corespunzătoare 
pentru a se usca și a fi ferit de 

. intemperii. Cantitatea de lemn 
. dte mină rășinos existentă în de

pozit, este suficient pentru a 
proximativ 5 luni, iar cu cei 1600 
m.c. de lemn de mină foios ca
re urmează să ne intre în tri
mestrul IV satisfacem cerințele 
exploatării pentru întreagă pe
rioadă de iarnă.

In vederea îmbunătățirii trans
portului la suprafață, au fost 
luate măsuri de reparare a dru
mului de acces spre puțul 7 No-

mun- 
iernii. 
exem- 
nisip

timpul 
ca de 
beton, 

procurate încă 
urmă, și depozitate, 

Ora actuală avem

Transporturi rapide, economicoase
Efectuarea de transporturi cît 

mai rapide și la un preț de cost 
redus este sarcina principală a 
colectivului autobazei I.R.T.A. 
din Petroșani. '

Printr-o bună organizare a 
muncii s a reușit ca în cursul 
anului curent planul să fie reali
zat și depășit lună de lună la 
aproape toți indicii. Acest lucru 
a adus colectivului autobazei 
din Petroșani satisfacția obține
rii drapelului de unitate frunta
șă în întrecerea socialistă cu ce
lelalte autobaze din regiune.

i doi 
pompă

muni-

Luna august și primele două 
decade din luna trecută au fost 
încheiate de către muncitorii au
tobazei cu noi realizări care fac 
ca succesele obținute în acest 
an să se consolideze și mai mult. 
Astfel planul la tone km. con
venționali pe luna august a fost 
îndeplinit în proporție de 100,5 
la sută, la tone marfă 100,5 la 
sută, iar la tone transportate 
planul a fost depășit cu 23,2 la 
sută.

Datorită întreținerii in bune 
condițiuni a parcului auto, pla
nul de utilizare a parcului a 
fost realizat în proporție de 108,3 
la sută. Planul privind produc
tivitatea muncii a fost realizat 
în proporție de 101,2 la sută. 
Pe două decade din luna sep
tembrie rezultatele ■ sînt și
frumoase. Astfel, planul la tone 
km. convenționali a fost depășit 
cu 2 la sută, iar la tone trans
portate cu 39 la sută.

Aceste frumoase rezultate 
datoresc muncii entuziaste a 
tregului colectiv și în special 
muniștilor care au mobilizat
treaga masă de muncitori la rea
lizarea și depășirea sarcinilor e- 
conomice care au stat în fața 
autobazei de transport din Pe
troșani.

O contribuție de seamă la 
succesele de pînă acum a adus-o 
coloana de transport din Vulcan 
care în ' luna august și-a reali
zat pjaniil la tone km. conven
ționali 4й proporție de 112 la 
sută și cea din Lupeni. cu 110

mai

se 
în- 
co- 
în-

la sută, ele fiind 
lelalte coloane dte 
și-au realizat și 
nile de plan.

— Principala sarcină a fiecă
rui conducător auto — spune a- 
desea tov. Kapelar Aladar, șeful 
autobazei, este evitarea mersului 
în gol a mijloacelor noastre de 
transport. Aceasta duce la creș
terea prețului de cost pe tonă 
km. ceea ce ne aduce mari pre
judicii.

La autobaza I.R.T.A. din Pe
troșani s-a încetățenit un obicei 
bun, acela ca înaintea fiecărei 
plecări în cursă conducătorii 
auto să-și facă o revizie a F’ 
șinii, și dacă constată vreo de
fecțiune, să ia măsuri de repă- 
pare. De asemenea, se respectă 
cu strictețe zilele de întreținere 
a mașinilor ceea ce a dns la pre
lungirea rulajului parcului 
mașini

Conducători auto cum 
Munteanu loan și Munteanu 
Gheorghe, Ajităriței Constantin 
și Oprea Mihai sînt muncitori 
cu care colectivul autobazei se 
mîndrește. Ei se situează în frun- 

•tea acțiunilor pentru realizarea 
și depășirea sarcinilor de plan, 
precum și la obținerea de cît mai 
multe economii la’combustibil și- 
lubrrf ianți.

Muncitorii autobazei .din Pe
troșani sînt hotărîți'să munceas
că și mai bine, să efectueze 
transporturi rapide și la un preț 
de cost cît mai redus.

urmate de ce- 
transport care 
depășit sarci-

de

silit

F. I.
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ț
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iembrie, 7 Vest, puțul 8 și pu
țul 10. Aceste drumuri, pe unde 
porțiuni, trebuie nivelate și aco
perite cu balast. Se va curăți ri
gola de scurgere de lîngă dru
mul dte acces spre puțul 7 No
iembrie. De asemenea, și rigo
lele de pe platforma puțului 7 
Noiembrie. Se vor reface cana
lele din fața fostei săli de apel 
(școala de calificare) precum și 
din fața birourilor sectoarelor.

In prezent exploatarea noastră 
este deservită de 7 autocamioa
ne de la S.T.R.A., 1 camion o- 
cazional dte la I.R.T.A.. 1 trac
tor și 5 căruțe pentru transpor
tul materialelor necesare. De a- 
setnenea, este asigurat transpor
tul muncitorilor de la Dealul 
Babii la mină.

Capacitatea actuală de însilo- 
zare a cărbunelui la separație 
este suficientă pe timp de iarnă 
în cazul unet stagnări 9e încer
care de 24 ore. Clădirea separa
ției necesită reparații ca : com
pletarea geamurilor sparte, re- 

. pararea ușilor și îmbunătățirea 
sistemului de încălzire etc.

Prin preluarea băii noi s-au 
îmbunătățit condițiile de igienă 
a salariaților, putînd astfel asi
gura în condiții optime și în tim
pul iernii funcționarea băii. Cu 
toate că construcția este nouă, 
pentru îmbunătățirea activității 
în viitor, se preconizează .com
pletarea celor două motoare lip
să la aeroterme, completarea cu
relelor lipsă la ventilatoare, re
pararea cazanelor și boilerilor 
defecte și înlocuirea geamurilor 
sparte.

De asemenea, se vor lua mă
suri de învelire a robinetelor șî 
hidranților de la suprafață și 
pentru amputarea și golirea con
ductelor de apă care în cursul 
iernii nu vor fi utilizate.

Clădirile din incinta exploa-. 
tării sînt în general corespun
zătoare pentru anotimpul frigu- > 
ros necesitînd doar mici repa- | 
rații specifice de iarnă. Condu
cerea E. M. Vulcan preconizea
ză luarea unor măsuri privind ; 
pregătirea de iarnă și la con
strucțiile și instalațiile de la su
prafață. Astfel, se vor curăți

KOVACS EMERIC 
inginer șef adjunct E. M. Vulcan

(Continuare în pag. 3-a)

Citiți în pag. IV-a

* Declarația comună ceho- 
slovaco-polonă
Lucrările Adunării Gene- • 
rale a O.N.U. — Cuvin-, 
tarea lui Vaclav David —'
Ședința Consiliului de Se
curitate
Participanții la „marșul 
păcii" pe pămîntul sovie
tic
Discursul radiotelevizat al 
iui de Gaulle cu privire la 
politica Franței în Algeria. 
Primul plan cincinal al 
Republicii Mali



2 STEAGUL ROȘU

TEHNICII MINIERE
Simpozion pe teme din tehnica minieră MAIȘTRII MINERI

Anunțat pentru ziua de 29 sep- 
a*nbrie, simpozionul pe tema 
•Probleme de rentabilitate minie
ră dezbătute la Congresul inter
național minier de la Praga"

participat la lucrările Congresu
lui.

Deosebit de interesant și bogat 
in noutăți tehnice a fost referatul 
.Rentabilitatea minieră" prezen-

fost așteptată cu viu interes de 
către cadrele tehnice din Valea 
Jiului. Dornici să se informeze 
asupra celor mai noi realizări din 
domeniul tehnicii miniere, nume
roși tehnicieni și ingineri au ținut 
să fie prezenți la data anunțată 
în sala festivă a clubului C.C.V.J. 
din Petroșani unde au ascultat cele 
două referate prezentate de doi 

. dintre specialiștii romîni care au
------------------ 0

Nou sepapatop de cărbuni

tat de prof. Kovacs Ștefan, rec
torul I.M.P. La fel referatul „Con- 
siderațiuni pe marginea unor refe
rate economice" prezentat de prof. 
Luca Marius de la I.P.G.G. Bucu
rești. IN CLIȘEU : In timpul ex
punerii, tov. Kovacs Ștefan expli
când la tablă principiile unor noi 
sisteme de exploatare de 
productivitate prezentate în 
rate de specialiștii sovietici 
Congresul de. la Praga.

mare 
refe- 

la

Procedeele de preparare prin 
căre cărbunii se umezesc pre
zintă inconveniente, dan cauza 
înghețului, în regiunile cu climă 
aspră. Specialiștii sovietici au 
pus La punct modelul unui sepa
rator pentru îmbogățirea cărbu
nilor în „strat fluidizat", care 
înlătură complet acest inconve
nient și înlocuiește ' total munca 
manuală.

In principiu separatorul se 
compune dintr-un recipient me
talic cu fundul poros ce permite 
introducerea aerului comprimat 
la presiune mare. Recipientul se 
umple pînă la jumătate cu mi
nereu greu, măcinat fin. Aerul 
comprimat țrecînd prin stratul 
de minereu pune în mișcare par-

înti colei e acestuia ridicîndu-le 
sus și agîttndti-fe în vîrtejuri, 
formînd o aerosuspensie. Căr
bunii ajunși din buncărul de a- 
limentare, prin împingere, la su
prafața „fluidizată" a aerosus- 
pensiei sînt „bombardați" de a- 
inestecul turbionar care-i menți
ne la suprafața aerosuspensiei. 
Sterilul fiind mai greu decît 
cărbunii, se separă, căzînd pe o 
sită vibratoare ce se găsește în 
fund de unde un transportor îl 
duce în buncărul de steril. Căr
bunii de la suprafața aerosus
pensiei sînt antrenați de un dis
pozitiv de scoatere rotativ pe o 
sită unde sînt cernuți și apoi e- 
vacuați în buncărul de recepție, 
în stare uscată.

★

DESPRE EXPERIENȚASCRIULOR
Organizarea lucrului ia înaintări rapide

la mina Vulcan
Pentru minerii care lucrează 

la lucrările de deschideri și pre
gătiri, una din posibilitățile rea
le de realizare a sarcinii de 
creștere a productivității muncii 
este mărirea vitezelor medii de 
înaintare la toate lucrările. Putem 
spune că organizarea lucrărilor 
de înaintare rapidă, pe lîngă 
faptul că atrage după sine mă
rirea vitezei medii de înaintare 
a lucrărilor miniere, contribuie 
mult și la creșterea productivi
tății muncii și constituie o sursă 
de experiență pentru introduce
rea metodelor de lucru cele mai 
avansate și, în același timp, o 
sursă de experiență pentru îm
bogățirea cunoștințelor tehnice, 
contribuind la ridicarea nivelu
lui tehnic-profeșional al munci
torilor și cadrelor tehnice. Or
ganizarea ' înaintărilor rapide, 
necesită pregătirea temeinică a 
locului de muncă, dotarea bri
găzii de mineri respective cu 
sculele necesare, mecanizarea ce
lor mai grele operațiuni cum 
sînț încărcarea și transportul, și 
studierea temeinică a unei orga
nizări optime a lucrului, pe ba
za unui grafic, pentru ca toți 
membrii brigăzii complexe să-și 
însușească mersul operațiunilor 
și sarcinile ce-i revin.

La mina Vulcan. în ultimii 
ani, s-au organizat mai multe 
lucrări de înaintare rapidă, din
tre care descriu două la care 
s-au realizat cele mai mari vi
teze lunart. 1) Galeria de trans
port la puțul nr. 11 orizontul 
590 m. unde în luna decembrie 
1959 s-a realizat o viteză lunară 
de 101 m. 1.; 2) Circuitul pu
țului nr. 10 și transversala blo
cului VIII, orizontul 535 unde, 
în luna iulie 1961. s-a realizat 
o viteză lunară de 151 m. 1.

Galeria de transport a puțu
lui nr. 11, orizontul 590, a fost 
săpată la un profil de 10,2 m.p. 
susținută cu cadre din lemn de 
molid în formă trapezoidală. 
Brigada ce lucra aici era com
pusă din 16 oameni. Componen
ța brigăzii pe schimb a fost: 1 
miner, 2 ajutori mineri și 2 va-

ТГ 1

Cîteva aspecte ale dezvoltării industriei 
carbonifere mondiale

In anul 1960, producția mon
dială de cărbune a fost de 2.615 
milioane tone, adică cu 100 mi
lioane tone cărbune mai mare de 
cît în anul 1959. Creșterea pro
ducției mondiale de cărbune s-a 
obținut exclusiv pe seama țărilor 
lagărului socialist, unde producția 
de cărbune a crescut de la 1.340 
milioane tone la 1.443 milioane 
tone, adică cu 103 milioane tone.

In țările lagărului capitalist, 
producția de cărbune în anul 
1960 a scăzut cu 3 milioane tone 
și a fost de 1172 milioane tone în 
1960 față de 1.175 milioane tone 
în anul 1959. Astfel, producția de 
cărbune a scăzut în 1960, în An
glia cu 12,7 milioane tone, în 
Franța cu 1,6 milioane tone, în 
Spania eu 1 milion tone, în S.U.A. 
cu 15 milioane tone. Foarte ca
racteristic pentru țările lagărului 
capitalist, apare situația dezas
truoasă din industria carboniferă 
a Angliei, care se găsește într-o 
criză 
dacă 
gliei 
tone,
milioane 
milioane

196,3 milioane tone. In Anglia, 
în 1959 au fost închise 53 mine 
și se presupune că în 1965 numă
rul minelor ce vor fi închise va 
fi de 250.

Cu totul altul este aspectul în 
industria carboniferă a lagărului 
socialist. In 1960 în comparație 
cu 1959, producția de cărbune s-a 
mărit după cum urmează : în Bul
garia cu 1,3 milioane tone, în Un
garia cu 1 milion tone, în R. D. 
Germană cu 10,2 milioane, în Po

lonia cu 5,3 milioane tone, tn Ce
hoslovacia cu 3,7 milioane tone, 
în R.P. Chineză cu 72,2 milioane 
tone etc.

Tabelul următor exprimă suges
tiv, prin cifre comparative, dina
mica creșterii producției de căr
bune în ultimii 10 ani din cîteva 
țări socialiste, în timp ce în prin
cipalele țări capitaliste cu indus
trie carboniferă dezvoltată pro
ducția de cărbune a scăzut sau a 
stagnat.

TARA
Producția de cărbune în milioane 

tone
1950 1959 1960

U.R.S.S. 261,1 506,6 513,2 j
R. D. Germană 139,8 217,6 227,8 e
R. P. Chineză 38,1 351,3 423,8
S.U.A. . 508,4 392,5 391,1
Anglia 219,7 209,4 196,8
Franța 52,5 59.7 58,2

de lungă durată. Bunăoară 
producția de cărbune a An- 
era
ea

în 1937 de 244 milioane 
devine în 1958 de 219 
tone, în 1959 de 209 
tone, iar în 1960 de

Este de remarcat că RP. Chi
neză, în anul I960, a ocupaț locul 
doi în lume în ceea ce privește 
cantitatea de cărbune extras și 
anume 423,8 milioane tone, între- 
cînd S.U.A. cu cca. 30 milioane 
tone și pe R. F. Germană cu 180 
milioane tope. Producția de căr

bune extrasă în U.R.S.S. în anul 
1960 a fost de peste 513 milioane 
tone. Rezultă în mod evident că 
țările lagărului socialist au extras, 
în anul 1959, 53,3 la sută, iar în 
anul 1960, 55,2 la sută din pro
ducția mondială de cărbune.

Ing. M. BĂNCI U

roca pușcată și, concomitent CU 
pceașta, se făcea încărcarea ste
rilului cu mașina de încărcat.

După terminarea încărcării, 
perforarea continua; Se perfora 
în total un număr de 26 găuri, 
cu o lungime medie de 2,3—2,4 
m. Durata operației de perforare 
pentru 66,7 m.l. de gaură, era 
de 5,5 ore, revenind o produc
tivitate de 4,93 m.l. gaură/oră și 
perforator. Toți muncitorii au 
fost dotați cu măști contra pra
fului, iar pentru reducerea pra
fului în timpul perforării ș» în
cărcării s-au folosit două injec- 
toare cu apă cu care se stropea 
roca pușcată, precum și galeria 
pe o distanță de 15 m. de la 
front. Aceasta a permis ca ar
marea să se execute în timpul 
perforării găurilor de la vatra 
lucrării, ea fiind efectuată de 
către doi muncitori în timp de 
2.5 ore. Pentru bandajarea pere
ților s-a folosit margini de mo
lid pregătite la suprafață. încăr
carea. și transportul sterilului 
s-a făcut paralel cu perforarea 
în 4 ore, lucrîndu-se cu trei 
muncitori care deserveau mașina 
de încărcat. Lucrările auxiliare 
ca : săpare de canal, reparații la 
armături și la linia ferată, au 
fost făcute cu alfi muncitori.

Dacă comparăm rezultatele ob
ținute la cele două lucrări, exe
cutate cu aceiași oameni și cu 
aceleași mijloace tehnice, putem 
spune că s-a realizat un progres 
însemnat în ceea ce privește, or
ganizarea lucrului la îrî/ntărl 
rapide, atît prin îmbogăți cu
noștințelor muncitorilor cît și 
prin îmbunătățirea măsurilor 
tehnico-organizatorice aplicate la 
cea de a 2-a lucrare care s-a 
executat în condiții mai grele 
dtecît prima. In cursul săpării 
galeriei s-au întâlnit roci de tăria 
6—7, după clasificarea profeso
rului Protodiaconov, formate din 
gresii silico-marnoase, pachetul 
de roci fiind . traversat diagonal 
cu lucrarea.

In viitor atenția noastră va 
trebui să fie îndreptată asupra 
posibilităților de scurtare a tim
pului afectat pentru un ciclu. 
Dacă în viitor vom organiza mai 
temeinic și vom folosi toate po
sibilitățile de reducere la ma
ximum a timpului pentru diferi
te operațiuni ca : perforarea, 
pușcarea și aerisirea, încărcarea 
sterilului și transportului vom 
putea ajunge la realizarea a 
4—6, sau chiar 9 cicluri pe zi, 
înaintări pe care le realizează 
acum muncitorii mineri din 
U.R.S.S. și Cehoslovacia. Pen
tru aceasta este necesar să ne 
ocupăm de organizarea mai te
meinică a acestor lucrări.

gcnetari. Brigada a fost dotată 
cu 6 perforatoare tip CP-19, o 
ciocane de abataj UIS, 60 bur
ghie lungi de 1,5—3 m. și alte 
scule necesare. Pentru încărca
rea sterilului s-a folosit mașina 
de încărcat sovietică de tipul 
EPM-1. Organizarea lucrului s-a 
făcut pe baza unui grafic cu 
două cicluri pe zi și cu 2 m. 1. 
pe un ciclu înaintare. La perfo
rarea găurilor în .front lucrau si
multan 3—4 oameni cu 3—4
perforatoare, iar al cincilea om 
(șeful de schimb) se ocupa cu 
plasarea găurilor și remedierea 
unor mici defecțiuni ivite even
tual la perforare. Atundi cînd se 
lucra cu trei perforatoare, omul 
disponibil se ocupa cu pregăti
rea materialului necesar pentru 
burare. 
primat 
Pentru 
număr 
2,2 m.
de gaură. Productivitatea reali
zată la perforare a fost de 3,25 
m.l. gaură/oră și perforator. în
cărcarea sterilului rezultat din 
pușcare se făcea cu ajutorul 
mașinii de încărcat : pe un ciclu 
se încărcau 35 vagonete, în 3,5 
ore, realizîndu-se în medie cîte 
6 minute pentru un vagonet. 
Cadrele de molid pentru susți
nere s-au confecționat la supra
față, asamblarea lor și fixarea 
necesitând o oră.

Pe baza experienței acumula
te în organizarea lucrului la să
parea rapidă a galeriilor, S-a 
trecut la organizarea unei îna
intări rapide în steril. Pentru 
aceasta s-a ales săparea circui
tului la puțul nr. 10 orizontul 
535. Acest circyit er,a prevăzut 
a se susține definitiv cu bolțari. 
Săparea s-a făcut la un profil 
semicircular de 7,9 m.p. folosind, 
pentru susținerea provizorie ar
mături metalice confecționate 
special în atelierul minei. Armă
tura se compunea din doi seg- 
menți de șină de 24 kg./m.l. îm
binați la tavanul galeriei pe o 
grindă de lemn de molid.

Componența și dotarea 
zii a fost identică ca și la 
rea arătată anterior. In 
pentru mărirea vitezei de 
rare, s-au folosit burghie 
te monolit cu plăcuțe 
VK-ll. - 
primat variind între 5 și 5,5 
mosfere la locul de muncă.

Organizarea lucrului s-a 
cut pe bază de grafic cu trei 
cluri pe zi cu o avansare de 2 
m.l. pe ciclu. Schimbul, compus 
din 5 oameni era împărțit în 
două, o parte executând perfora
rea și pușcarea, iar alta încăr
carea sterilului, armarea, ban
dajarea și amenajarea locului de 
muncă. Ciclul începea cu perfo
rarea găurilor de la tavan de pe

-------------------©

Abataje cu prăbușire sub ocean
După cum se știe, în Japonia 

cărbunele se extrage din mine si* 
tuate la mari adtncimi sub fundul 
oceanului. In aceste condiții s-ar 
părea că sistemul de exploatare 
cel mai adecvat, carț să nu per
mită năvălirea apei în galeriile 
minei, ar fi cel prin umplerea go
lului, rezultat în abataje după ex- 

rambleu 
hidraulic. Specialiștii japonezi, în 

la 
Congresul internațional minier de 
la Praga au dezvăluit că totuși nu 
aceasta este metoda de exploatare 
folosită în minele japoneze ci, 
dimpotrivă, cea cu dirijarea tava
nului prin prăbușire. Cum se ex
plică că tocmai metoda cu prăbu
șire, care provoacă cel mai mult 
accidentarea (denivelări, crăpături,

Presiunea aerului corn
ers de 3,5—4 atmosfere, 
un ciclu se perfora un 
<fe 26 de găuri de cîte 
lungime, în total 53 m.l.

brigă- 
lucra- 
plus, 

perfo- 
arma- 
Vidia, 

Presiunea aerului com- 
at-

tragerea cărbunelui, cu

comunicările științifice făcute

fă- 
ci-

GHERMAN TRAIAN 
maistru minier la mina Vulcan

alunecări de teren), cimpului mi
nier, înlătură pericolul inundării 
minelor japoneze ? Practic s-a do
vedit că în cazul exploatării căr
bunelui prin metoda rambleierii 
abatajelor pericolul inundării mi
nelor este iminent deoarece prin 
tasarea treptată, a rambleului, sub 
acțiunea presiunii rocelor, tavanul 
se lasă lent în jos, rupîndu-se în 
blocuri mari, ceea ce provoacă 
crăpături mari ce ar ajunge pînă sus 
în fundul oceanului, dînd astfel 
posibilitatea apei să năvălească 
prin ele în mină. Dar prin pră
bușire, tavanul lăsîndu-se brusc 
provoacă crăpături mici pe care 
apa intrînd în ele le umole cu 
mîlul antrenat de pe fundul ocea
nului, nemaiputînd pătrunde mai 
departe spre galeriile minelor.



STEAGUL ROȘU

ToaU atenția 
pregătirilor de ierna 

(Urmare din pagina l-a)

canalizările din jurul puțului 7 
Noiembrie, puțul 8, puțul 7 Vest, 
se va repara acoperișul de la 
casa mașinii de extracție dte la 
puțul 7 Noiembrie și puțul 7 
Vest și se vor completa geamu
rile la casele mașinilor de ex
tracție, ateliere, separație, moa
ra de rambleu. Amenajarea ma
gaziei de materiale în clădirea 
Dmpăriei vechi, precum și mu
tarea actualelor magazii ale de
pozitului de materiale lingă pu
țul 7 Noiembrie și multe altele 
se vor face de urgență.

In vederea asigurării aprovi
zionării salăriaților cu combus
tibil (cărbuni) se va mai pune 
în funcție încă un camion, pe 
lîngă cel existent, pentru trans
portul alocației de cărbune la 
domiciliul angajaților, se vor e- 
xecuta reparații curente, amena
jări, deparazitări, curățenie ge
nerală la birouri, ateliere, ma
gnații. depozite, baie și dispensa
rul medical. Se vor repara toate 
acoperișurile de la clădirile bi
rourilor administrative, ateliere, 
depozit de materiale etc. Va fi 
pregătit la timp echipamentul de- 
protecție pentru muncitorii care 
lucrează afară și au dreptul la 
acest echipament; se vor verifi
ca și completa materiale pentru 
pompieri ca furtunuri, hidranți, 
guri de apă, găleți, nisip, topoa
re etc. Vom lua măsuri de pro
tejare a instalațiilor, gurilor și 
conductelor de apă prin acope
rirea lor cu gunoi contra unui 
eventual îngheț.

Considerăm că respectînd pla
nul de măsuri întocmit pentru 
pregătirile de iarnă vom asigura 

•desfășurarea normală a procesu
lui de producție în acest ano-

Berchez Maria și Ciurtea Maria sînt două din fruntașele
* Filaturii Lupeni. lată-le împreună, prima, executînd cîntărirea 
$ producției de fire răsucite de cea de a doua.

li тимин аШоі de dări de send 
ii айі Не шиши 0. I. I

— Ptenera Comitetului orășenesc V. T. М. Lupeni •

Recent, comitetul orășenesc 
U T.M. Lupeni a ținut o plenară 
la care au participat și membrii 
birourilor organizațiilor de bază 
din oraș, precum și activul ex
trabugetar al comitetului. Cu a- 
cest prilej s-au prelucrat instruc
țiunile C.C. al U.T.M. cu privi
re la modul de desfășurare a a- 
dunărilor generale pentru dările 
dte seamă și alegerea noilor or
gane conducătoare ale organiza
țiilor de bază U.T.M. Totodată 
a-fost prezentat și planul de mă
suri al comitetului cu sarcinile 
ce revin organizațiilor de bază 
in pregătirea și buna desfășura
re a alegerilor.

Planul de măsuri prevede prin
tre altele, ținerea unui ciclu de 
conferințe pe diferite teme. Ti
nerilor li se vor vorbi despre 
realizările regimului democrat- 
popular, despre politica partidu
lui de industrializare socialistătimp.
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Alegerile în organizațiile de bază ale partidului

In fața noului birou 
stau sarcini importante

In adunarea generală de dare 
de seamă și alegeri a organizației 
de bază de pe șantierul 6 cons
trucții Petroșani, membrii și can* 
didații de partid au analizat cu 
răspundere modul în care îndepli
nesc sarcinile ce le-au revenit 
din Directivele celui de-al III-lea 
Congres al partidului.

De la începutul anului și pînă 
in prezent, muncitorii, tehnicienii 
și inginerii de pe cele 5 loturi ale 
șantierului au dat în folosință, la 
Petrila și Petroșani, două școli cu 
cjte 16 săli de clasă, fiecare cu 
încălzire centrală, laboratoare, bi
rouri, 128 apartamente. Prețul de 
cpșt al unui apartament este de 
38.000—40.000 lei. In urma mun
cii politice desfășurate de membrii 
și candidați! de partid de pe șan
tier, s-a îmbunătățit continuu ca
litatea lucrărilor. In prezent ți-e 
mai mare dragul să privești blo
curile impunătoare cu mai multe 
etaje, cu apartamente frumoase și 
confortabile.

Succesele obținute de constructo
rii de pe șantier se datoresc în 
primul rînd comuniștilor, care prin 
exemplul personal au însufle
țit și mobilizat întregul colectiv la 
executarea unor lucrări de calitate 
și respectarea termenului de dare 
in folosință. Brigăzile de construc
tori conduse de membrii de partid 
Moga loan, Roșu Dumitru. Deme
ter Carol, Popescu Jenică, Gatzel 
Francisc și altele iși depășesc cu 
regularitate sarcinile de producție, 
execută lucrări de bună calitate. 
Membrii și candidați! de partid 
au fost primii care au început să 
aplice metodele înaintate de mun
că, constituind exemplu și pentru 
ceilalți muncitori. Extinderea în
locuirii zidurilor despărțitoare cu 
plăci de beton spumos, executarea 
de parchete de beton de rume
guș, a zugrăvelilor exterioare din 
acizi de bază de policlorură de vi-

nil (vinacet) au contribuit la re
ducerea prețului de cost pe apar
tament, la îmbunătățirea calității 
lucrărilor.

In adunarea de alegeri construc
torii gu arătat că mai au încă 
multe de făcut pentru ca șantie
rul lor să se ridice la nivelul sar
cinilor ce-i stau în față. A fost 
scos în evidență faptul că planul 
fizic la apartamente nu a fost rea
lizat de dt în proporție de 42 la 
sută, cu toate , că blocurile care 
trebuiau predate au fost începute 
în marea majoritate încă din anul 
1960. Șantierul nu a reușit să-și 
realizeze nici sarcina de reducere 
a prețului de cost de peste 
1.100.000 lei.

In darea de seamă a fost aspru 
criticată conducerea șantierului — 
ing. Badea Victor — și unii șefi 
de lot și tehnicieni care au dove
dit o slabă preocupare față de 
crearea de condiții de muncă mai 
bune pentru mundtori și aprovi
zionarea ritmică și la timp a punc
telor de lucru cu materiale ne
cesare executării lucrărilor.

Dir. darea de seamă prezentată 
în fața adunării precum și din dis
cuțiile purtate a reieșit faptul că 
fostul birou al organizației de bază 
nu a dus o activitate colectivă, 
munca a fost lăsată pe seama a 
unui sau doi tovarăși. Biroul nu a 
urmărit felul în care membrii și 
candidații de partid se achită de 
sarcinile încredințate, nu a tras 
la răspundere pe acei care mai ri
sipesc materiale, manifestă indisci
plină în muncă.

Noul birou trebuie să depună o 
activitate stăruitoare pentru îm
bunătățirea mundi de partid și 
organizatorice pe șantier, pentru ca 
toate construcțiile să fie terminate 
la termenul fixat, cu cheltuieli dt 
mai mici și în condiții de cali
tate satisfăcătoare.

a țării, despre rolul organiza
țiilor de tineret în lupta pentru 
sporirea producției de cărbune și 
îmbunătățirea calității producției, 
despre importanța reducerii con
sumului specific de lemn de mi
nă etc.

In această perioadă comitetul 
U.T.M. de la mina Lupeni și-a 
propus să organizeze un concurs 
„Cine știe cîștigă" pe tema teh
nicii securității muncii.

In cinstea alegerilor U.T.M. 
la preparație, filatură, I. E. con
strucții și în alte întreprinderi 
se vor crea încă 15 brigăzi de 
producție ale tineretului. Numă
rul posturilor utemiste de con
trol se va mări simțitor. încă 
350 de tineri vor fi încadrați în 
cursurile de ridicare a califică
rii. Organizațiile de bază din 
oraș vor înființa 16 noi cursuri 
de ridicare a calificării și 17 
noi brigăzi utemiste de muncă 
patriotică.

O atenție deosebită se va a- 
corda acțiunilor de colectare a 
fierului vechi, înfrumusețării în
treprinderilor și orașului. In di
ferite formații artistice vor fi a- 
trași încă 200 dte tineri.

In plenara comitetului U.T.M. 
s-a accentuat în mod deosebit a- 
supra felului în care trebuie să 
fie întocmite dările de seamă. Se 
cere ca la întocmirea lor să fie 
atrași tineri fruntași în produc
ție și în munca de organizație. 
Ele să analizeze pe larg contri
buția organizației U.T.M. la rea
lizarea sarcittf.or dte producție, 
întărirea disciplinei în mun
că a tinerilor, la educarea comu
nistă a tineretului.

A. MICA 
corespondent

[PUBLICITATE

N UNȚ
în ЬтфегЯîntreprinderea de explo rări Lupeni cu sediul 

str. Avram lancu nr. 1

Angajează imediat:
inginer pentru postul de șef serviciu foraj salariu 
Inginer principal foraj 
Inginer hidrogeolog 
Inginer energetic 
Șef birou plan aprovizionare 
Șef birou transport 
Contabil revizor 
Tehnician 1 geolog 
Tehnician II geolog 
Achizitor principal 
Șoferi auto pe mașini ZIS și Skoda

Toți solicitanțli pentru ocuparea posturilor 
trebuie să îndeplinească condițiile de studii și vechime ceruta 
de nomenclatorul tip.

ат

я

Г» .

1»

2300-2860 
1850-2250 
1380-1850 
1350-1850 
1400-1700 
1400-1700 
800-1150 

1200-1680
850.1200
ООО- 726

d« mai su$,

T. A. P. L. PETROȘANI '
Anunță publicul consuma- — Chioșcul din piața

tor că a deschis MUSTĂRII Vulcan.
în următoarele localuri și — Chioșcul din Uricani. i
localități: Unde se va găsi in PV-

— Grădina de vară Mine» manență :
rul — Petroșani. - MUST DULCE

. — Grădina de vară Cir- — pastrama
bunele — Lonea. și alte specialități ca: <

— Grădina de vară a bu- — mititei
fetului nr. 23 Petrila. — antricoate

— Grădina de vară din — cîrnați de porc
; Aninoasa. — rinichi etc.

— Grădina de vară din Vizitați cu încredere mus- ;
Lupeni. tăriile T.A.P.L.-ului.

D. [. I. lliimlm Petroșani
Angajează de urgență 3 revizori de inventare, cu sala- i 

riul între 700—925 lei, în următoarele condiții : studii me- , 
I dii de specialitate, sau stu dii medii de cultură generală cu 
! stagiul de 2 ani în munca de contabil.

Pentru informații supli mentare, doritorii se pot adresa 
direct la sediul întreprinderii noastre în str. Gh. Gheorghiu- !

I Dej nr. 102 etaj II, la serviciul cadre, camera nr. 7. |

LITERATURA pentru copii
Boiculesi Valeria, CRI, CRI, 

CRI — versuri. Ilustrații de Al. 
Alexe. Editura tineretului, 22 
pag. — 3,10 lei.

Dumbrăveanu T., CINTAREȚII 
NOPȚII — versuri. Ilustrații de 
Eugen Jean. Editura tineretului, 
38 pag. — 5,35 lei.

Botez D. D„ SA NE JUCAM

CÎNTIND. Cîntece și jocuri pen
tru copii Coperta șl ilustrațiile 
de Șantha loșif. Editura tinere
tului, 56 pag. — 3,25 lei. 1

Letay Lajos, CASA NOUA — 
poezii. In-romînește de Ion Bra&. 
Ilustrații dte Deâk Ferenc. Editu
ra tineretului, 64 pag. —■ 6 lei.

Brigăzi tari care dau cărbune slab
Brigăzile de mineri din sec

toarele productive ale minelor 
Văii Jiului și-au fixat ca obiec
tiv principal în întrecere extra
gerea unui cărbune curat. Pen
tru a obține succese cit mai în
semnate în această direcție mi
nerii din Lupeni au preluat ini
țiativa privind îmbunătățirea ca
lității pornită de către colecti
vul minei Teliuc. Membrii bri
găzilor din sectorul III al minei 
Lupeni, de exemplu, desfășoară 
în prezent întrecerea sub lozinca 
, Nici un vagonet de cărbune re- 
butat pentru șist".

La mina Vulcan, o bună parte 
dintre brigăzile miniere care lu
crează în abatajele cameră sau 
frontale dau o mare atenție ca
lității cărbunelui, alegînd cu 
grijă șistul din cărbunele extras.» 
Cuvinte de laudă se cuvin adre
sate brigăzilor conduse de mine
rii Negrescu Vasile, Moraru Ni- 
dolae și Cazan Petru care tri
mit la suprafață cărbune curat, 
fără șist vizibil în el. De aseme
nea, membrii brigăzii lui Zaha- 
ria Constantin, care înainte erau 
cunoscuți că lăsau în cărbunele 
extras mult steril dau acum o 
producție de bună calitate. Toate

acestea arată în mod grăitor că 
acolo unde există preocupare din 
partea tuturor membrilor unei 
brigăzi pentru alegerea atentă a 
șistului la locul de muncă și la 
punctul de încărcare, rezultatele 
sînt din cele mai bune, cărbu
nele ajungînd la culbutor curat.

Din păcate la mina Vulcan 
sînt brigăzi de mineri care ne
socotesc frămîntările întregului 
colectiv și, în loc să-și facă con
știincios datoria, trimit din aba
tajele lor cărbune cu mult șist. 
Un exemplu în această direcție 
îl constituie brigada minerului 
Bordea Emanoil din sectorul III. 
Minerii acestei brigăzi dau mult 
de furcă celor ce fac recepția căr
bunelui extras. In registrul în 
care se ține evidența calității 
cărbunelui pe brigăzi, este întîl- 
nit toț mai des numele brigă* 
zii lui Bordea Emanoil. In ur
ma probelor de calitate luate la 
culbutorul separației la 4 sep
tembrie s-au găsit 560 kg. ste
ril într-un singur vagonet cu 
cărbune extras de această bri
gadă. O cantitate de peste 3QQ 
kg. steril ■ a foșt, <je asemenea 
găsită în zilele de 8. 14 ți 25

septembrie. Deși a fost criticară 
în repetate rînduri la gazeta de 
perete a- minei pentru slabul in
teres manifestat în privința ale
gerii șistului din cărbune, bri
gada lui Bordea, după cum am 
văzut, nu s-a îndreptat. Se pune 
întrebarea: pîtiă cînd va conti
nua să meargă pe acest drum 
brigada ?

La sectorul III brigada con
dusă de minerul Drob Gheorghe 
se situează mereu în frunte prin 
cantitățile mari de cărbune ce 
le extrage zilnic din abataj. Nu 
același lucru se poate spune însă 
despre ea cînd e vorba de cali
tatea producției. La probele de 
calitate efectuate în zilele de 7, 
8,, 10 și 14 septembrie, de exem
plu, s-a găsit într-un singur va- 
gc-net peste 140 kg. steril.

A lupta pentru o calitate bună 
a producției este o datorie de 
onoare pentru fiecare om al mun
cii. Acest lucru trebuie știut și 
de membrii brigăzilor conduse de 
Bordea Emanoil, Drob Gheorghe. 
Nîcoară Ioan și alții de la ex
ploatarea minieră Vulcan care 
rnai rămîn încă nepăsători fată 
de calitatea cărbunelui extras.

C. MATEESCU
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Declarația comună 
cehoslovaco-polonă

Condamnînd politica războiu
lui rece, dusă de cercurile gu
vernante ale țărilor occidentale, 
cursa febrilă a înarmărilor și a- 
menințările lor cu declanșarea 
unui război, delegațiile R. S. 
Cehoslovace și R. P. Polone 
sprijină întrutotul hotărîrea 
Uniunii Sovietice de a efectua 
experiențe cu arma nucleară. Ele 
sînt cu totul de acord cu poziția 
guvernului U.R.S.S. oglindită în 
memorandumul cu privire la 
măsurile îndreptate spre slăbi
rea încordării internaționale, în
tărirea încrederii între state și 
în interesul dezarmării generale 
și totale.

Cele două părți au subliniat 
necesitatea acordării locului ce-i 
revine de drept R. P. Chineze la 
O.N.U. și au sprijinit întrutotul 
lupta împotriva colonialismului 
pe care o duc popoarele din A- 
sia, Africa, America Latină.

Delegațiile au examinat pers
pectivele colaborării continue și 
ale schimbului reciproc de ex
periență în domeniul muncii de 
partid și au căzut de acord a- 
supra dezvoltării continue a le
găturilor reciproce între partide 
pentru următorii doi ani.*

In cursul tratativelor s-a dat 
o înaltă apreciere colaborării e- 
conomice și culturale dintre cele 
două țări și s-au trasat măsuri 
pentru lărgirea continuă a aces
tei colaborări.

PRAGA 3 '(Agerpres). 
La Praga a fost dată

iății. declarația comună 
slovaco-polonă...

In această declarație
ți,Не de partid și guvernamentale 
ale R. S. Cehoslovace și R. P. 
Polone se pronunță pentru lichi
darea cît mai grabnică a rămă
șițelor celui de-al doilea războ. 
mondial prin încheierea tratatu
lui de pace cu Germania și pen
tru rezolvarea problemei Berli
nului occidental.

Revanșarzii din R.F.G., se spu 
ne în declarație, merg pe urmele 
politicii lui Hitler. Pericolul po
liticii agresive a R.F.G. constă 
în aceea că în scopuri revanșar
de și în interesul militarismului 
german R.F.G. poate împinge lu
mea într-un război atomic.

Propunerile guvernelor R.D.G. 
și U.R.S.S. cu privire la regle
mentarea pașnică a problemei 
germane corespund întrutotul in
tereselor vitale ale popoarelor 
cehoslovac și polonez. Cele două 
părți, se spune în dteclarație, 
sprijină fără nici o rezervă a- 
ceste propuneri și vor depune e- 
forturi maxime pentru înfăptui
rea lor. Dacă puterile occidentale 

■ vor continua să se eschiveze și de 
acum înainte de a semna Trata
tul de pace cu cele două state 
germane, R. S. Cehoslovacă și 
R. P. Polonă sînt ferm hotărîte 
ca împreună cu alte state să în
cheie încă anul acesta Tratatul 
de pace cu R. D. Germană.

publici- 
ceho-

delega-

-- ---------------ѳ------------------

In jurul evenimentelor din Siria
In sprijinul guvernului 

Kuzbari
BEIRUT 3 (Agerpres)
După cum

France Presse

litică este interzisă pînă cînd 
guvernul va’hotărî dacă alege
rile vor. avea, loc pe o bază de 
partide".

Lucrările Adunării Generale a O. N. U.
— Cuvînfarea lui Vaclav David

au 
în

agenția 
persona- 
dat pu- 
sprijinul

semnat de 
Asali,

transmite 
mai multe 

lități politice siriene 
blicității un manifest 
guvernului Kuțbari.

Documentul este
Haled el Zaem și Sabri 
foști președinți ai guvernului Si
rian, Akram Horani, fost vicepre
ședinte al R.A.U., Salah Ritar 
fost ministru al Orientării națio
nale a R.A.U. și alții.

In același timp, potrivit aceleiași 
agenții, începînd de la 1 octom
brie între Beirut și Cairo funcțio
nează un adevărat pod aerian 
pentru a evacua pe egiptenii din 
Siria.

Conferința de presă 
a primului ministru al Siriei, 

Kuzbari

Mitingul studenților din Cairo
CAIRO 3 (Agerpres) — TASS 

transmite :
La Cairo a avut loc un mare 

miting al studenților de la univer
sitate la care președintele Nasser 
a vorbit despre evenimentele din 
Siria. Arătând că evenimentele din 
Siria au dat o lovitură naționalis
mului arab, Nasser a chemat ti
neretul la continuarea luptei pen
tru realizarea unității arabilor. 
„Această retragere, a spus preșe
dintele, trebuie să devină un mo
ment de cotitură pentru mobiliza
rea unor puternice forțe în vederea 
luptei împotriva reacțiunii".

Participanții la miting au adop
tat o rezoluție în care condamnă 
mișcarea separatistă din Siria și 
își exprimă sprijinul față de poli
tica internă și externă a președin
telui Nasser.

NEW YORK 3 (Agerpres)
In ședința plenară din după-a- 

miaza zilei de 2 octombrie a A- 
dunării Generale a O.N.U. au con
tinuat dezbaterile generale. Vaclav 
David, ministrul Afacerilor Ex
terne al R.S. Cehoslovace, și-a 
consacrat cuvîntareă sarcinilor ță
rilor membre ale O.N.U. în ce 
privește lichidarea rămășițelor ce
lui de-al doilea război mondial, 
pentru întărirea păcii. El a subli
niat necesitatea imperioasă a în
cheierii cît mai grabnice a Trata
tului de pace cu Germania. Vac
lav David a amintit că în Ger
mania există două state suverane 
care se dezvoltă pe căi diferite — 
Republica Democrată Germană ș: 
Republica Federală Germană.

Planurile revanșarde ale milita
rismului vest-german nu au nici 
cea mai mică speranță de succes. 
In interesele menținerii păcii și se
curității popoarelor trebuie deju
cate planurile militariștilor ger
mani, încheindu-se Tratatul de pa
ce cu cele două state germane. 
Vaclav David a declarat că Ce
hoslovacia este hotărîtă împreună 
cu celelalte țări socialiste să sem
neze Tratatul de pace cu Repu
blica Democrată Germană și să 
rezolve pe această bază problema 
Berlinului occidental. El a decla
rat că în interesele păcii și înțe
legerii între popoare ar fi foarte 
folositor ca cele două state ger
mane să capete o largă recunoaș
tere internațională de jure și să 
fie primite în O.N.U.

O sarcină importantă a actua
lei sesiuni a Adunării Generale, 
a spus Vaclav David, este de ase
menea luarea unor măsuri hotă
rîte în vederea traducerii în viață 
imediate și consecvente a decla
rației cu privire la acordarea in
dependenței țărilor și popoarelor 
coloniale. El a. condamnat acțiu
nile Statelor Unite care se opun

restabilirii drepturilor legitime ale 
R.P. Chineze la O.N.U., și și-a 
exprimat speranța că la actuala 
sesiune majoritatea țărilor membre 
ale O.N.U. vor respinge mașina- 
țiunile care subminează autoritatea 
și prestigiul Organizației interna
ționale. Vaclav David, a subliniat 
de asemenea necesitatea primirii 
cit mai grabnice în O.N.U. a Re
publicii Populare Mongole. In în
cheiere el și-a exprimat speranța 
că cea de-a 16-a sesiune a Adu-

nări: Generale a O.N.U. va con
tribui la destinderea încordării in
ternaționale și la crearea unei ba
ze trainice pentru o pace înde
lungată și colaborare internațio
nală.

In ședința din după-amiază, au 
luat cuvîntul de asemenea preșe
dintele Republicii Dominicane și 
ministrul Afacerilor Externe ăl 
Turciei.

La 3 octombrie, Adunarea 
nerală își continuă lucrările.

Ge-

-=©=

America nu poate spera 
să trimită prima un om 

în Lună
LONDRA 3 (Agerpres)
America trebuie să recunoască 

faptul că este atît de mult în 
urma Uniunii Sovietice în dome
niul cercetării spațiului cosmic, în- 
cît nu poate spera să trimită pri
ma un om în Lună, a declarat 
generalul Donn Fleekynguer, unul 
din experții de seamă ai S.U.A. 
pentru problemele Cosmosului în
tr-un interviu acordat ziarului 
„Evening Standard".

„A sosit timpul, a spus Fleekyn
guer, ca oamenii să cunoască rea
litatea..."

2 oc- 
al Si
con fe- 
căreia 

lui va 
de ne-

DAMASC 3 (Agerpres).
După cum transmite cores

pondentul din Damasc al agen
ției Associated Press, la 
tombrie primul ministru ■ 
riei, Kuzbari, a ținut o 
rință de presă în cursul 
a declarat că „guvernul 
conduce Siria pe o linie
angajare între Occident și Răsă
rit și va întreține relații cu ori
care țară care îi va întinde o mi
nă de prietenie". Kuzbari — re
latează agenția — a exclus orice 
posibilitate de continuare a fe
derației cu Egiptul în cadrul 
R.A.U. și a declarat că Siria va 
considera Egiptul în aceeași lu
mină ca pe oricare altă țară a- 
rabă. El a anunțat că Siria a 
cerut, să fie primită ca membră 
a‘ Ligii Arabe și a O.N.U.

Kuzbari a declarat că în țară 
domnește liniște., El a arătat că 
„pentru moment activitatea po-

Ședința Consiliului de Securitate
NEW YORK 3 (Agerpres). .
In după-amiaza zilei de 2 oc

tombrie a avut loc o ședință a 
Consiliului 
nea de zi 
examinarea 
în O.N.U.
publicii Populare Mongole.

Intr-o scurtă cuvîntare dele
gatul sovietic, V. A. Zorin, a 
subliniat necesitatea examinării

de Securitate. Ordi- 
preliminară prevedea 
problemei admiterii 

a Mauritaniei și Re

O

în primul rînd a problemei 
miterii R. P.
care așteaptă 
probleme încă

După aceea 
prezentantului 
a luat sfîrsit. Reprezentantul^ Li
beriei a spus că suspendarea^lu
crărilor Consiliului va da (posi
bilitate să se continue consultă
rile între delegații.

ad- 
statMongole — 

rezolvarea acestei 
din anul 1946. 
la propunerea re-
Liberiei, ședința

Participant» la „marșul păcii“ 
pe pămînțul sovietic

MOSCOVA 3 (Agerpres).
După cum se știe, în luna de 

cembrie anul trecut din iniția 
tiva Comitetului Național pen 
tru acțiuni pașnice împotriva ar 
mei nucleare, un grup de păci 
fiști americani 
marș de 
Moscova.
au pornit 
mai puțin 
avut mult 
autorităților diferitelor țări 
pitaliste prin care au trecut. De 
pildă, în S.U.A. și R. F. Germa
nă au fost aruncați în închisoa
re, în Anglia le-au fost puse tot 
felul de piedici, iar în Franța 
pur și simplu nu li 
intrarea. Dar nimic 
să-i abată din drum 
persecuțiilor numărul 
cut continuu alăturîndu-li-se tot 
mai mulți cetățeni din țările 
prin care treceau.

a întreprins un 
la San Francisco la 
Participanții la marș 
să străbată pe jos nu 
de 10.000 km. Ei au 
de suferit din partea 

ca-

s-a permis 
nu a putut 
și în ciuda 
lor a cres-

Ѳ

in prezent participanții la 
marșul păcii se află deja pe pă- 
mîntul sovietic au trecut prin 
Bielorusia au străbătut R.S.F.S. 
Rusă și mai au de parcurs pînă 
lă Moscova doar cîtiva zeci de 
km. Pretutindeni în orașe și sate 
oamenii sovietici îi întîmpină cu 
multă căldură. Se 
ții despre drumul 
pre cele văzute și 
p,ul .marșului.

Participanții au 
ția să treacă prin
unde s-a-născut primul cosmo
naut din lume Iuri Gagarin și 
să viziteze familia acestuia. Pă
rinții cosmonautului au dăruit 
participanților la marș un por
tret al lui Iuri Gagarin pe care 
au scris : „Fiți luptători consec
venți împotriva războiului. Fiul 
nostru a săvîrșit fapta sa cu
rajoasă în numele păcii".

poartă discu- 
parcurs, des- 
trăite în tim-

•Л 
avut s-‘ Țac- 
orașul 'Crjâtsk

Ppimul plan cincinal 
al

BAMAKO 3 (Agerpres)
„Deschidem perioada construc

ției naționale : primul plan cinci
nal al Republicii Mali, aprobat 
de Adunarea Națională intră ofi-

Discursul radiotelevizat al lui de Gaulle 
cu privire la politica Franfei în Algeria 

francezi și împotriva a tot felul 
ae marionete ale colonialiștilor.

Afirmînd că actuala încordare 
internațională l-ar împiedica să 
reglementeze problema algeria
nă, de Gaulle a încercat din nou 
să justifice politica sa de boi
cotare a tratativelor dintre Est 
și Vest cu privire la reglementa- 
iea problemelor internaționale.

Prezentînd toate lucrurile de-a 
îndoaselea, de Gaulle a cerut ca 
în primul rînd să se realizeze o 
nestindere a 
ționale și să 
lațiile dintre Est și Vest și a 
declarat că 
..Franța va fi dispusă să parti
cipe împreună cu marile puteri 
la tratative constructive asupra 
marilor probleme ale lumii : 
Germania, dezarmarea, ai uterul 
pentru țările slab dezvoltate, 
cooperarea în vederea progresu
lui omenirii".

PARIS 3 (Agerpres). TASS 
transmite :

Președintele Franței, de Gaulle, 
a rostit în seara zilei de 2 oc
tombrie un discurs la posturile 
de radio și televiziune. în care 

politica Franței în 
problemele de

s-a ocupat de 
Algeria și de 
litică externă.

De Gaulle a 
geria, Franța 
decurs de trei 
spre țelul" pe care l-a procla
mat el, și a susținut că acest țel 
constă în înfăptuirea de către 
algerieni a dreptului la autode
terminare și de creare pe calea 
autodeterminării a statului ni
gerian independent și suveran. 
Totodată însă, de Gaulle a elo
giat din nou acțiunile armatei 
franceze în Algeria, care, după 
cum s-a exprimat el, „trebuie să 
fie acolo stăpînă pe situație".

Președintele Franței a decla-

po-

Al-
în

declarat că în 
„n-a încetat 
ani să meargă

rat că este „încă gata să ajungă 
la un acord cu conducătorii re
beliunii (după cum demlmește el 
cu dispreț mișcarea de eliberare 
națională a poporului algerian — 
N. R.) pentru a restabili defi
nitiv pacea în Algeria, pentru a 
reglementa condițiile autodeter
minării, și a fixa bazele colabo
rării franco-algeriene". In ace
lași timp de Gaulle a anunțat 
în termeni destul de vagi că gu
vernul francez intenționează „în
că de pe acum" să creeze o a- 
numită „forță publică cu adevă
rat algeriană", de care ar dis
pune autoritățile provizorii la 
pregătirea și organizarea refe^ 
rendumului în Algeria. Dar pre
ședintele de Gaulle nu a preci
zat din cine ar urma să se con
stituie această „forță publică cu 
adevărat algeriană", ținînd sea
ma că întregul popor, algerian 
luptă împotriva colonialiștilor

încordării iutei na
șe normalizeze re-

abia după aceea

Republicii Mali
cial în acțiune", a declarat preșe
dintele Republicii Mali, Modibo 
Keita, intr-o cuvîntare radiodifu
zată adresată națiunii. Pentru noi; 
a continuat el, independența este 
principala armă de dezvoltare e- 
conomică și socială. Trebuie să ne 
transformăm pămînțul într-un 
uriaș șantier național unde va fi 
creată o țară modernă și liberă 
care nu cunoaște sărăcia, analfa
betismul și bolile.

Referindu-se la problemele agri
culturii, Modibo Keita a declarat 
că la sate vor fi create grupuri 
de producție, bazate pe următoa
rele principii : lucrarea în colectiv 
a părnîntului. vînzarea în comun a 
produselor și cumpărarea în cor 
тип a mărfurilor industriale, e- 
fectuarea în comun a lucrărilor de 
folcs obștesc. O deosebită aten
ție se va acorda dezvoltării cul
turii bumbacului. La sate vor fi 
efectuate construcții de drumuri, 
lucrări de împădurire și de dez
voltare a pomiculturii, va fi ex
tinsă activitatea culturală și spor
tivă.

Modibo Keita a arătat că unul 
din țelurile principale este lichida
rea analfabetismul'i-.

Perioada actuală, a declarat î: 
încheiere Keita, cere de la fiecare 
un profund sentiment al conștiin- 4 
ței naționale, devotament si spirir ț 
de sacrificiu.
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