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Acțiuni obștești
• • V

ale femeilor
★ ★ *

Prin sediile uzinei
9

de

se

La U.R.U.M.P. zeci 
femei au obținut în în- 

, trecerea socialistă ce 
desfășoară în fiecare sec
ție rezultate deosebite în 
muncă. Printre acestea 
se numără tovarășele Ni- 
colaescu Ioana, Umerel 
Sofica, Bîță Maria, Ia- 
noși Magdalena și multe 
altele.

In aceste zile, 
timpi narea zilei

în în
de 8

Martie, femeile din 
U.R.U.M.P. întreprind en
tuziaste acțiuni de folos 
obștesc. In ultimele două 
zile, femeile din secțiile 
mecanică, turnătorie și 
administrație au lucrat 
voluntar la curățirea gea
murilor din secții și ate
liere, a liniilor ferate în
guste din incinta uzinei, 
precum și la aranjarea 

arhivei.

Comisii de femei în noul cartier
Nu de mult, in 

rul nou din Livezeni, au 
luat ființă 5 comisii de 
ieț^si pe circumsii.ripții 
cleătprale. Noile comisii 
și-ău și început activita
tea. Comisia de femei din 
circumscripția a 5-a, a 
cărei președintă este cov. 
Dioș Magdalena, a orga 
cîizat 5 cercuri de citit și 
o bibliotecă de casă Fe
meile din noul' cartier 
Livezeni îndrumate de

cârti e ■ activistele obștești cum 
sî&t tovarășele Mtmtea- 
nnTCTaHă. Vuia , Maria, 
Feher Viorioa și Hodoș 
Rozalia, au inițiat o în
trecere , .Pentru cea mai 
frumoasă scară din n&ilc 
blocuri". Antrenate în 
această întrecere, zeci de 
femei participă la curăți
rea și înfrumusețarea ca
selor scărilor din nobile 
blocuri ale cartierului.

Noi cercuri de citit
multilaterala

o
a

al
In

constituie 
de seamă 
orășenesc

Educarea 
a femeilor 
preocupare 
comitetului
femeilor din Vulcan, 
circumscripțiile din loca
litate ■ au luat ființă nu
meroase cercuri de citit. 
Aceste cercuri cuprind un 
mare număr de femei. In 
ca acestor cercuri fe
meile ascultă recenzii a- 
supra unor 'romane, d-

tesc presa 
asemenea, 
curilor se 
materiale 
podărești,
sanitară și științifică 
revistele „Femeia" 
„Sănătatea**.

In ultima vreme, 
mărul 
tit în 
crescut 
cercuri.

cercurilor de 
orașul Vulcan a 
de la 75 la 204

Pentru în+ rumusețarea satului.
Sub îndrumarea tova

rășei Păun Ecaterina, 
membră în Comitetul o- 
rășenesc al femeilor din 
Petroșani și femeile di.i 
satul Maleia au întreprins 
acțiuni obștești în cins
tea alei de 8 Martie. Ele 
au curățit un șanț pe o

Cu planul depășit
Colectivul de muncitori, teh

nicieni și ingineri de la între
prinderea de industrie locală 
„6 August" Petroșani, în luna 
februarie și-a realizat planul 
de producție în proporție do 
115,44 la sută.

La îndeplinirea planului și-au 
adus aportul toate secțiile din 
cadrul întreprinderii. Colecti
vul tîmplăriei Livezeni, de e- 
xemplu, a depășit planul cu 6 
la sută. S-au evidențiat brigă
zile conduse 
Ovidiu, Hudan 
Broiși Francisc 
Iosif.

Secția tîmplărie a produs 
in plus de plan în luna februa
rie 11 garnituri de mobilă tip 
Sibiu, 70 garnituri bucătărie 
tip Sibiu, 15 canapele tip Car- 
pați, pregătind totodată mate
rialul pentru a produce în lu
na martie 20 garnituri mobilă 
tip Tîrnăveni. Secția tapițerie- 
plăpumărie și-a depășit pla
nul cu 65 la sută.

de Sandru 
Constantin, 

și Delvesciî

Printre brigă
zile de la pre

gătiri ale minei 
Vulcan care ob
țin succese de 
seamă în muncă 
se numără 
cea condusă 
Mihai Vasile 
sectorul I.

IN CLIȘEU : 
Șeful de schimb 
Bumbac loan cu 
încă doi ortaci 
din brigada Iui 
Mihai
stînd de vorbă 
cu 
șefului de sector 
și cu normato- 
rul sectorului a- 
supra rezultat e- 

debîndite.

Și 
de 

din

Vasile

МАША NEGRUȚ 
corespondentă

locțiitorul

în colectiv. De 
în cadrul cer- 
cîtesc diferite 

pe teme gos- 
de educație

Sț>re cel рифіи 
pe 

Colectivul sectorului IM de 
investiții de la mina Uricani, 
colectiv fruntaș pe bazin în în
deplinirea sarcinilor de plan pe 
semestrul II al anului trecut, 
s-a angajat ca în 1962, prin 
extinderea metodelor avansate 
de lucru și folosirea rațională 
a timpului de muncă să obți
nă viteze de avansare mai mari 
decît cele prevăzute și o pro
ductivitate sporită.

încă din primele zile ale a- 
cestui an munca însuflețită a 
minerilor de aici a început să 
dea roade. Luna ianuarie s-a 
încheiat cu

100 m. avansare 
lună

martie 
crescut 

a-1

15 m.

planul 
simți- 

realiza și 
sectoru-

rezultate frumoa- 
Sectorul 

îndeplinit
se. 
și-a 
planul la înain
tări în propor
ție de peste 110 
la sută, iar la 
excavări l-a de
pășit cu 8,3 la 
sută. In februa
rie rezultatele, 
de asemenea, au 
iest bune. La 
înaintări și be
ton ări planul a 
fost depășit sim
țitor. Brigada 
condusă de To- 
kds Toma, care 
execută o gale
rie dublă arma
tă în Т.Н., a ob
ținut în 17 zile 
de lucru o avan
sare de 41 m. și

a depășit productivitatea mun
cii planificată cu aproape 1 
m. c. pe post. Minerii din bri
gada lui lies Ioan au săpat 21 
m. de galerie, au betonat 18 m. 
de galerie și au excavat 
de suitor.

In luna 
sectorului a 
tor. Pentru
depăși conducerea 
lui a luat din timp o se
rie de măsuri tehnico-organi- 
zatorice. Brigada lui Tdkeș 
Toma, de pildă, va lucra la 
înaintări rapide. In acest scop 
ea a fost dotată cu o nouă 
mașină de încărcat cu acțio
nare pneumatică, mașină care 
a dat rezultate foarte bune în 
urma unei experimentări ce a 
avut loc nu de mult. Cu aceas
tă mașină încărcarea unui va- 
gonet cu steril durează doar 7 
minute. Aceasta va face ca 
productivitatea muncii brigă-
ii să crească la peste 3 m.c. 

de steril excavat pe post. In 
același timp, pentru ea ope
rațiile de perforare să decurgă 
în bune condiții și mașina, de 
încărcat șă funcționeze în пни’ 
normal, Ia locul de muncă s»- 
.’sigură «o presiune a aerului 
comprimat de peste 5 atmos 
fere. Aceeași presiune este asi
gurată și Ia celelalte locuri de 
muncă. Pentru aceasta secto
rul folosește un compresor se
parat. De asemr*r*A'' - l’”»ț

îSKAKT? L •

(Continuate in pețy.

porțiune de 150 m. pre
cum si inc:nta scolii din 
sat. Femeile din Мдіеіа 
au pregătit, de" asemenea, 
preparate culinare 
vor fi expuse intr-o 
poziție organizată de 
mitetul orășenesc al 
meilor cu prilejul 
de 8 Martie.

care 
ex- 

Co
fe • 

zilei

Reglarea ten
siunii firului es
te una din mul
tiplele sarcini 
ale mecanicului 
de secție. Iată-1 
pe 
Uifăleanu 
împreună 
maistrul 
nic Bădău Ni- 
colae executînd 
reglarea tensiu
nii firului la o 
mașină de bobi- 
naj de la Vis- 
coza Lupeni.

mecanicul 
loan 

cu 
meca-

♦
t I
♦ 
A

Intr-unui din blocurile din cartierul Viscoza III Lupeni 
funcționează circumscripțiile medicale nr. III și IV.

IN CLIȘEU: Dr. Balog Ludovic, medicul circumscripției 
nr. III, examinînd tensiunea arterială a unei paciente.

ECOURI IN CHEILE JILȚULUI
Parcurgînd drumul ce șerpuieș

te pe lingă apa cristalină a fie
fului întâlnești, din loc în loc, 
cite o tăbliță cu indicația ; „Spre 

' șantierul I.C.F: Cheile fiefului''. 
Inscripția trezește curiozitatea, 
îndeamnă pașii pe vale , în sus 
afli ce se construiește aici, 
poalele semețului Paring.

După circa 4 km. de mers, va 
lea se îngustează brusc. Pereții 
aproape verticali de stânci se înal
ță haotic, de-o parte și de alta, 
la zeci de metri deasupra apei. 
Priviți din depărtare par a fi zi~ 
durile crenelate ale unei temerare 
cetăți medievale. Muntele a creat 
parcă înadins obstacole de temut 
pentru a pune la adăpostul lui 
comoara pădurilor. Intr-adevăr, 
valea devine așa de strimtă și de 
prăpăstioasă în aceste locuri incit 
și cu piciorul e greu de străbătui 
mai departe, spre izvoarele fie
fului. Și totuși pe-aici își va în
tinde panglica un viitor drum fo
restier.

Constructorii au sosit la locul 
noului șantier în plină iarnă — 
pe la mijlocul lunii ianuarie 1962. 
Valea i-a primit neprietenoasă 
cu geruri, viscole și drumul de 
acces întroienit de nămeți. Dar 
muncitorii și tehnicienii șantieru
lui aveau destulă experiență pen
tru a învinge greutățile de înce
put. In cadrul Întreprinderii de 
construcții forestiere Cluj (șan
tierul principal Deva de care a~

Iți 
să 
la

parține) ei au dus la îndeplinire 
sarcini de construcții dificile pe 
o seamă de șantiere din regiunea 
Hunedoara. Un drum forestier de. 
4 km. la Bărișor și la fel unul 
la Rîu Bărbat, altul de 30 km. 
la Dobra, apoi un altul pe valea 
Bîlii, la Cerna. Și acum. drumul 
din Cheile fiefului lung de 9 ki
lometri.

înfruntând vitregiile iernii, cons
tructorii au început mai întâi lu~

Însemnări de reporter

crările de organizare a șantieru
lui. Sub conducerea tehnicienilor 
Georgescu loan, șeful de lot, Di - 
nescu Nicolae, Stroia Matei, Stă- 
nescu Gheorgbe și alții echipele 
de dulgheri și zidari conduse de 
Dincă Franț au ridicat în scurt 
timp construcțiile grupului social: 
sală de mese, bucătărie, dormitor 
— pentru 250 muncitori, punct 
alimentar. Este în curs de ame
najare clubul constructorilor ce 
va fi dotat cu aparate de radio, cărți 
de literatură, reviste și ziare pen
tru colțul de citit; tot ce-i nece
sar hranei spirituale a construc
torilor.

Începutul a fost greu, dar cu. 
fiecare zi trecută freamătul șan-

I
1

.4

i
tierului a pus stăpînire pe Cheile | 
fiețului. Ecourile muncii izbuc- 1 
nesc tot mai numeroase, se am- ' 
plifică între stânci ducînd în în- ; 
depărtări mesajul biruințelor re- ; 
purtate de constructori In încleș- ■ 
tarea cu natura.

...28 februarie. Ora 12. Oră I 
fixă, aleasă înadins să marcheze I 
importantul eveniment ce va avea ; 
loc în acel moment pe șantier. ■ 
Perforatoarele își încetaseră urui- ! 
tul metalic. Duduitul motocom- ; 
presoarelor se stinse și el între ; 
pereții stîncoși.’In îngustimea Văii , 
răsuna acum comenzile artificie- ! 
rilor: *

— Opriți lucrul! Adăposti- * 
ți-vă la distanță. î

— După stânci 1 — avertizea- J 
ză brigadierii.

Un șir lung de oameni, spri- ! 
jinindu-se în cozile târnăcoape I 
lor și ale lopeților, ca să nu a- * 
lunece printre bolovanii ■ acoperiți j 

cu zăpadă și gheață, se îndepăr
tează cu repeziciune de locul pe
riculos.
la scurt 
puternic 
alttd.

— Arde 1 tună vocea arti
ficierului Poptiuc Micloș.

In urma lor izbucnește, 
timp, un strigăt și mai 
de alarmă, apoi altul șt

I. BALAN

(Continuare în pagi 3-a)
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2 STEAGUL ROȘU

Cercetarea științifică — 
în sprijinul producției!

Pagină specială consacrată lucrărilor celei de а ѴШ-а sesiuni 
a cercurilor științifice studențești de la Instituted de mine — Petroșani

PE SCURT

оііій de еіііоаіш a uralului M

UN PAS ÎNAINTE
In zilele de 3 și 4 martie, cercurile științifice ale atu- j

• denților Institutului de mine au ținut cea de-a VIII-a se- ;
ț siune de referate științifice. La lucrările sesiunii au luat j 
i parte cadre didactice și un mare număr de studenți. <
І S-au prezentat 30 de lucrări științifice care au im- ț
♦ brățișat o gamă variată de aspecte legate de exploatarea f
’ mai rațională și economică a cărbunilor si mineralelor f 
» utile. •
i Sesiunea a marcat un real progres în munca de cer- $ 
ș cotare științifică a studenților, un pas înainte pe calea le- ț
* gării științei cu producția. îndrumați de cadrele didactice, t
♦ studenții Institutului de mine și-au îmbunătățit On de an f
» activitatea în cercurile studențești. Dacă în anul univers! t 
f tar 1958—1959 la institut existau doar 6 cercuri științi- • 
j fice ale studenților cu circa 150 studenți, în anul 1960— , 
ț 1961 au activat 11 cercuri științifice cu 361 studenți care ț 
; au luat în studiu 84 lucrări strins legate de problemele ț 
t practice ale producției. J
♦ In pagina tie față publicăm unele aspecte de la se- i
* siune precum și rezumatul unei lucrări distinsă cu pre- ț
? miul I urmînd ca în viitoarele pagini tehnice să publicăm i 
; alte lucrări științifice ale studenților. *tФ •e--e--o- ■»- *•

La sesiune s-au prezentat re
ferate științifice din cele mai 
variate domenii ale activității 
miniere. Iată temele citorva 
din referatele susținute și a- 
preciate drept cele mai bune. 

„Acționarea cu mutatoare 
ionice și automatizarea insta
lațiilor de extracție" lucrare 
premiată cu premiul I întoc
mită de Kriiger Siegfried și 
Magyari Andrei, face o anali
ză critică a sistemelor de ac
ționare cu mutatoare ionice. 
Pe baza unei bogate docu
mentări bibliografice, colectivul 
a propus o schemă de auto
matizare completă cu reglare 
în circuit închis pentru insta
lațiile de extracție. Ea este 
valoroasă pentru documenta
rea specialiștilor din Valea 
Jiului.

„Studiul proprietăților fizico- 
mecanice ale cărbunilor de la 
Lupeni", alcătuit de studenții 
anului V mine — Danciu Va- 
sile, Gall Iosif, Stoicescu Fie
rea sub îndrumarea tov. ing. 
Fodor Iosif, a fost distins cu 
premiul II. Executată în labo
ratoarele institutului, lucrarea, 
unică pînă acum în țara noas
tră, pune la îndemîna cadrelor 
tehnice de la exploatare o me
todologie simplă și ieftină pen
tru determinarea proprietăților 
fizico-mecanice ale cărbunilor 
în vederea introducerii celei 
mai adecvate metode de ex
ploatare.

„Studiul tehnico-eConomic al 
susținerii galeriilor din stratele 
subțiri", interesant mai ales 
pentru colectivul minei Petri- 
la, vine cu o seamă de consi
derații privind căile de redu
cere a cheltuielilor de întreți
nere a galeriilor, studiul, al
cătuit de studenții anului V 
mine, Tiriplică Emilian, Nico- 
lescu Mihai șl Toma Gheorghe, 
sub îndrumarea tov. conf. ing. 
Lețu Nicolae, este important 
pentru toate exploatările unde 
se extrage cărbune din stra
tele subțiri și unde, din cauza 
presiunilor excesive^ galeriile 
necesită întrețineri frecvente si 
costisitoare.

_=©=_

O propunere 
bine venită

Deoarece multe din referatele 
prezentate de studenți în. actuala 
sesiune tratează aspecte importau' 
te ale muncii minerilor din Va
lea jiului și vin cu propuneri con
crete pentru ridicarea nivelului 
tehnic al producției, conducerea 
institutului a făcut propunerea ca 
referatele să fie expuse și în fața 
mtnerilor și tehnicienilor de la 
exploatările direct interesate. A- 
semenea expuneri vor avea loc 
la Uricani, Lupeni, Aninoasa, Pe
trila etc.

Alcătuit tot sub Îndrumarea 
tov. conf. ing. Lețu Nicolae de 
studenții Guler Doru, David 
Iosif și Dănilă Miltade, stu
diul privind „Cofrajele alune
cătoare în puțuri" tratează 
una din problemele actuale în 
domeniul deschiderii zăcămin
telor: creșterea vitezei de să
pare a puțurilor de extracție 
pe seama folosirii tehnicii a- 
vansate. După cum au demon
strat studenții, săparea și sus
ținerea puțurilor cu cofraje a- 
lunecătoare mobile permite a- 
tingerea unei viteze medii de 
avansare de peste 60—70 m. 
pe lună în condițiile creșterii 
substanțiale a productivității 
muncii. In acest sens lucrarea 
recomandă la perforare, folo
sirea agregatelor de perfora
re sau a perforatoarelor 
de mare frecvență, folo
sirea găurilor de mină adinei 
cu diametru mare, cu coefi
cient de rupere ridicat; pen
tru evitarea segregării beto
nului pe conducte, ciment cu 
priză rapidă și agregate de be- 
tonare cu greutate specifică 
mare. Lucrarea se referă Îndeo
sebi la mina Dîlja, dat 
prezintă, așa cum s-a subli
niat în discuții, interes și pen
tru alte exploatări miniere din 
regiunea notastră.

ing. IANAȘ ANDREI

Colaborarea între 1. M. P. și С, С. V. J. 
trebuie îmbunătățită

Partidul și guvernul pun un 
deosebit accent pe promova
rea tehnicii noi, pe cercetarea 
și studierea științifică a pro
blemelor legate de creșterea 
necontenită a producției, a 
productivității muncii, de re
ducerea cheltuielilor de pro
ducție. Recenta sesiune a cer
curilor științifice studențești 
de la Institutul de mine s-a 
înscris, prin temele discutate, 
pe această linie. Multe din re
ferate au tratat probleme de 
importanță practică imediată 
pentru exploatările miniere din 
У alea Jiului.

In asemenea condiții era 
foarte indicată participarea la 
sesiune a cadrelor tehnice de 
la exploatări și mai ales din 
combinat. Or, acest lucru nu 
s-a făcut (cu excepția citorva 
ingineri și tehnicieni de la A- 
ninoasa care au asistat la ex
punerea unei teme legate de 
exploatarea stratului V la mi
na lor). Neparticiparea tova
rășilor tehnicieni din produc
ție la sesiunea studenților a- 
duce din nou în discuție pro
blema colaborării tehnico-ști- 
ințifice între Institutul de mi
ne șl C.C.V.J.

• Cele 30 de lucrări prezen
tate au fost întocmite în cea mai 
mare măsură de studenții anului 
V de la facultățile de mine si 
electromecanică minieră ceea ce 
arată orientarea viitorilor ingineri 
spre cercetarea științifică a pro
blemelor producției.

• De un real interes pentru 
topografi ți geodeziști a fost re
feratul prezentat de studentul Ma
rinescu Mircea care a tratat „De
terminarea meridianului prin me
tode astronomice".

• Dintre lucrările prezentate în 
sesiune, două au fost distinse cu 
premiul I, 4 cu premiul II și 6 cu 
premiul III. Cîteva din aceste lu
crări științifice, cu importanță eco
nomică imediată, vor fi prezen
tate de autori la Sesiunea pe țară 
a cercurilor științifice studențești 
care va avea loc la București.

• In cadrul colaborării științi
fice între Institutul de mine și 
alte institute tehnice din țară, la 
actuala sesiune un colectiv de stu
denți de la politehnica din Cluj, a 
prezentat o interesantă lucrare în 
domeniul mecanicii. Cu acest pri 
lej studenții clujeni au vizitat și 
Valea jiului.

Aspect din timpul sesiunii.

La combinat, neparticiparea 
Ia lucrările sesiunii se moti
vează prin cunoașterea cu în
târziere a zilelor de ținere a 
sesiunii, fapt nu întrutotul în
temeiat. Apoi, n{ s-a spus, 
combinatul trebuia să cunoas
că mai din timp conținutul re
feratelor, să poată să vină cu 
păreri bine precizate. Nici a- 
cest motiv nu este suficient de 
justificat, deoarece sesiunea 
n-a avut drept scop avizarea 
tehnică pentru începerea unor 
lucrări miniere, iar tovarășii 
ingineri de la combinat, spe
cialiști în minerit, puteau veni 
cu discuții rodnice pe margi
nea referatelor prezentate 
chiar și la prima lor audiere. 
Desigur că ar fi fost mult mai 
bine ca și tovarășii de Ia I.M.P. 
să prezinte C.C.V.J. spre con
sultare prealabilă lucrările 
strins legate de mineritul din 
Valea Jiului. Aceasta ar fi le
gat mai strins sesiunea de 
practică.

Participarea la discuții (și 
prezența la Sesiune) a repre
zentanților minelor ar fi fost 
de un real folos cadrelor di
dactice de la institut, ar fi în
semnat un puternic factor

H Ш II
La mina Uricani, exploatarea 

stratului 8—9 se face prin metoda 
cu camere și stîlpi lungi direcțio
nali (în vederea exploatării sepa 
rate a stratului 8 și a stratului 9 
cu scoaterea intercalației șistoase). 
Blocul II nord s-a deschis prin 
planul înclinat nr. 5. Exploatarea 
stratului cu camere, lucru care li
mitează posibilitățile de creștete 
a productivității muncii, necesită 
un consum mare de lemn și de 
exploziv.

Pentru obținerea unor indici 
tehnico-economici înalți la exploa
tarea acestui strat, actualele me- 
tode de exploatare trebuie înlo
cuite cu altele care să permită 
susținerea moder
nă și o mecani
zare complexă- 
In condițiile geo
loge-tehnice ale 
acestui bloc se
pretează metodele cu stîlpi lungi 
direcționali cu front lung de 90— 
140 m. în partea estică (în stra
tul 9 exploatarea cu combina 
Donbas 6, pe stratul 9 cu combina 
Gorniak-1 sau plugul Westfalia- 
Lunen) și aceeași metodă însă cu 
front scurt de 20 —30 m. în 
partea vestică a blocului.

Cel mai bine se pretează me
toda cu stîlpi lungi direcționali. 
Lucrările de pregătire specifice a- 
cestei metode sînt :

Pe stratul 8 și în intercalate 
se sapă galeriile de transport și 
aeraj cu profil de 8—9 m.p. La 
250 m. unul de altul, din galerie 
se sapă rostogoluri cu o înclinare 
care să permită căderea și dever
sarea cărbunelui. Rostogolurile se 
uiesc între ele cu un preabataj.

Lucrare distinsă 
cu premiul I

Foto : tag. L Kiss

mobilizator pentru studenții 
care s-au străduit să-și aducă 
aportul la soluționarea unor 
probleme majore ale produc
ției, pe măsura cunoștințelor lor.

Dacă tovarășii din conduce
rea combinatului n-au avut 
timpul disponibil pentru a par
ticipa Ia lucrările sesiunii, oare 
toți inginerii serviciului tehnio 
șl de producție au fost sîmbă- 
tă și duminică așa de ocupați 
îneît să nu poată participa ?

In realitate nu este însă 
vorba de lipsa de timp sau de 
necunoașterea temeinică a re
feratelor ci de subaprecierea 
muncii științifico-tehnice des
fășurate la institut de către 
unii ingineri din combinat; a- 
titudine care dăinuie de mult 
timp. Există la unii ingineri 
de la C.C.V.J. ideea că dacă au 
devenit specialiști în minerit, 
nu mai au ce învăța de la in
stitut și, cu atît mai mult, de 
la studenți. Or, sesiunea stu
denților a demonstrat contra
riul. Exemple pot fi luate din 
soluțiile practice pe care co
lectivele de studenți le-au dat 
pentru exploatarea stratului 
8—9 Ia Uricani, a stratului 5 
la Aninoasa, propunerile prac-

wrd iiiiuii
de profil 4—5 m.p. cu abatere la
terală de 2—3 m. față de gale
riile direcționale de transport я 
aeraj. In frontul de abataj trans
portul se face cu crațere SKR-fi. 
Abatajul frontal din stratul 9 vine 
pînă deasupra galeriei de aeraj 
făcîndu-se străpungerea necesară 

pentru stabilirea aeraj ului. Deca
lajul între exploatarea straielor 
8 și 9 trebuie să fie cel puțin 25 
in. In stratul 9 se poate folosi 
combina Donbas-6 care se pre
tează pentru exploatarea acestui 
strat cu frecvente intercalați! sfe- 
rosiderice. Susținerea se poate e- 
fectua cu stîlpi metalici SDT-7 și
grinzi М-31 К cu rezistență marț, 

iar pentru dirija
rea presiunii spre 
coperiș stâlpii M- 
32. La o înain
tare pe ciclu de 
1,6 m. densita

tea de armate este de 0,89 stil- 
pi/front sau pentru abataj — 160 
stîlpi. Productivitatea în abataj 
poate ajunge pînă la 11—11,5 
tone pe post în condițiile depăși
rii planului cu 10 la sută. Costul 
unei tone de cărbune extrasă în 
abataj revine la cârca 14,36 lei, 
iar amortizarea utilajelor la 0,52 
lei/ tonă.

La stratul 8, în condițiile expu
se mai sus, cu folosirea armării 
metalice și a combinei Gorniak-1, 
productivitatea este în jurul • 
6,20—6,50 tone pe post, iâr p».e- 
țul de cost pe tona de cărbune ^ex
trasă în abataj de 24,90 lei, va
loarea amortismentului fiind de 
1,04 lei/tonă.

La varianta de exploatare con
comitentă a stratului 8 și 9, inclu
siv extragerea intercalației fron
tul este așezat pe înclinare cu a- 
vansare direcțională. Extracția se 
face selectiv, mai întâi stratul 9, 
apoi intercalația și apoi stratul B. 
In cazul alegerii acestei variante 
susținerea se poate face cu stîlpi 
Schwartz după experimentarea lor 
la Lupeni. Productivitatea muncii, 
teoretică, în abataj, va fi în *- 
ceastă variantă de cel puțin 6,2— 
6,5 tone pe post, iar prețul de cost 
al tonei de cărbune de 37,46 lei, 
amortizarea utilajelor revenind la 
circa 0,89 lei/tonă.

Călinoiu loan, К Ine ' 
Iosif, Nițeseu Traian,D*- 
brinoiu Gheorghe —• 
studenți anul V mine. 
Conducător științific: 
asist, ing. Gornoviceanu

Ellsabeta

tâce făcute pentru mecaniza
rea săpării puțului la Dîlja, 
pentru extinderea perforajulul 
rotativ la Petrila și altele.

Colaborarea științifieo-teh- 
nică intre institut șl C.C.V.J. 
nu se rezumă numai la sesiu
nile studențești. Intre cele două 
unități există de mult relații 
de colaborare practică. Anul 
trecut, de pildă, institutul a 
furnizat C.C.V.J. citeva studii 
tehnice. Unul din aceste stu
dii, de exemplu, s-a soldat cu 
construirea unor transportoare 
blindate scurte pentru abata
je cameră care dau rezultate 
bune in exploatare la Petrila, 
Lonea etc. In acest'an institu
tul are un singur contract de 
colaborare tehnică cu combi
natul In timp ce cu alte uni
tăți miniere din regiune și din 
țară are mult mai multe. Oare 
tovarășii de la C.C.V.J. nu mal 
au nevoie de ajutorul institu
tului ? La această Întrebare ar 
trebui să răspundă și tov. ing. 
Roman Petru, directorul teh
nic al C.C.V.J. șl tov. rector 
Kovacs Ștefan.

Este timpul ca aceste două 
unități importante din Valea 
Jiului să aibă un punct de ve
dere comun în colaborarea 
tehnico-științifică și să-și îm
bunătățească radical relațiile 
spre folosul minerilor noștri!

ing. GH. DUMITRESCU



.STEAGUL ROȘU

Programul cercului 
de economie concretă

cadrul 
mă în- 
tovarăș 

ii indic 
necesar

folosim
IlI-lea

ptopa-

expun noțiunile 
ale problemei 

partea a doua 
în lumina teze- 

concrete

Odată cu deschiderea noului au 
al învățămîntului de partid 1961- 
1962, cercul de economie concretă 
din sectorul ѴІІГ al minei Petrila 
și-a întocmit, cu sprijinul orga
nizației de partid, un program cu 
teme variate, care să contribuie 
la ridicarea nivelului politic și 
ideologic ai cursanților, la des
coperirea și punerea în valoare a 
rezervelor interne ale exploatării, 
la reducerea prețului de cost al 

... cărbunelui.
Acest program, aprobat de co ■ 

mitetul de partid, a fost multipli
cat și înmînat fiecărui cursant 
pentru a ști precis, din timp, ce 
teme se vor dezbate în 
cercului. De fiecare dată 
grijesc să ajut pe acel 
care pregătește referatul,

■ materialul bibliografic 
pentru a asigura astfel referate
lor un conținut bogat. De obicei 
fplpsim ca material bibliografic 
manualul de economie politică. 
Probleme de economie industria
lă și în mod deosebit ne 
de Directivele celui de-al 
Congres al partidului.

Totodată, în calitate de 
ganditt, indic și cursanților ma
terialul bibliografic spre a se pre
găti temeinic pentru discuțiile ce 
vor urma asupra temei respective. 
Fiecare referat prezentat în fața 
cursanților cuprinde două părți : 
In prima parte se 
teoretice de bază 

^respective, iar în 
\șe discută pe larg, 
lor teoretice, aspectele 
ale problemei.

De exemplu, dnd a fost prezen
tat referatul intitulat : „Prețul de 
cost și căile reducerii lui. Ren
tabilitatea întreprinderilor socia
liste", s-a arătat în prima parte 
ce este prețul de cost, care este 
structura lui, apoi în partea a doua 
s-a arătat amănunțit din ce se 
compune prețul de cost al cărbu
nelui și care sînt căile sale de 
reducere. In referat s-a mai arătat 
modul in cate personalul electro
mecanic al sectorului VIII poate 

----------------- 0.

Spre cel puțin 100 m. avansare pe lună
(Urmare din pag. l-a)

măsuri ea fiecare brigadă să 
у41е aprovizionată in mod rit

mic cu materiale și goale, să 
fie sprijinită efectiv de maiștrii 
mineri.

Toate acestea constituie ga
ranția că sectorul iși va înde
plini cu succes sarcinile de 
pian, că pe baca creșterii
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Intîi martie a 
dăruit Paring ului 
cel mai frumos 
mărțișor, un fer ■ 
mecitor peisaj de iarnă, îmbogă
țit de neaua cernută din belșug 
peste noapte.

Schiorii au și pornit în drume
ție. li privesc prin fereastra ca
banei. Chiar acum au mai ieșit 
din hol încă patru turiști cu 
scbiurile, Toți sînt tineri, li cu
nosc bine. Am stat de vorbă cu 
ei aseară. La ora aceea luna, mi
reasă a nopții, s~a învelit cu nă
frama albi și subțire a unui nor 
care venea dinspre munți. In ca
bană, ultimii turiști sosiți înain
tea amurgului se și instalaseră în 
camere.

Acolo, la gura sobei, cu o seară 
înainte cei patru tineri mi-au po
vestit multe lucruri despre ei, 
despre ocupația și năzuințele lor. 
Acum ii privesc și-mi aduc amin
te.

Cel care își pune acum scbiurile 
este Arghiropol C., Costel, 
cum ii spun ceilalți. După ce 
s~a întors din armată a dat exa
men la Institutul de agrono
mie din Timișoara. A reușit prin
tre primii. Atunci la examen i-a 
cunoscut pe ceilalți țineri cu care 
s~a împrietenit. Iată-i acum pe 
toți aici pe Paring. Cu Băbuță 

contribui la reducerea prețului 
cost, accentuîndu~se îndeosebi 
supra utilizării raționale a ener
giei, recuperării pieselor din uti
lajele degradate, prelungirii du
ratei de funcționare a utilajelor 
și instalațiilor, executării unor 
reparații de calitate.

înainte de prezentare, fiecare 
referat, este văzut de biroul or
ganizației de bază și comitetul 
de partid și, dacă este cazul, se 
completează cu anumite probleme 
spre a cuprinde cît mai concret te
ma respectivă. Datorită faptului 
că fiecare referat este întocmit la 
un nivel corespunzător, cu un con
ținut bogat de idei, discuțiile în 
cerc sînt rodnice. Cei mai activi 
tovarăși la discuții sînt Grecu Si- 
mion, Terentică Nicolae, Popescu 
Nicolae, Matei Mircea, Glodeanu 
Itiliu, Tătar Nicolae, Svoboda 
Tiberiu I, Svoboda Tiberiu II și 
alții. In urma discuțiilor care au 
loc în cerc se stabilesc propuneri
le care se aduc la cunoștința orga
nelor competente spre rezolvare. 
La ședința următoare cursanții 
sînt informați asupra modului în 
care au fost rezolvate propunerile 
făcute de ei.

Propuneri valoroase au făcut în 
acest cerc tov. Svoboda Tiberiu 
I, cu privire la reducerea prețu
lui de cost al producției și ridi
carea calificării profesionale a ti
nerilor muncitori. De asemenea, 
tov. Grecu Simion a venit cu pro
puneri privind îmbunătățirea ca
lității unor reparații la instala
țiile mecanice de la puțul centru, 
iar tov. Brîndușa Aurel a cerut 
să se caseze la timp utilajele scoa
se din folosință pentru reducerea 
amortismentelor.

Cercul de economie concretă 
vine în sprijinul colectivului în 
reducerea continuă a prețului de 
cost, creșterea productivității mun
cii ți îmbunătățirea permanentă a 
condițiilor de muncă ale mineri
lor $i personalului electromecanic.

GHEORGHE MOȘESCU 
propagandist sectorul VIII 

E. M, Petrila

productivității muncii minerii 
vor spori simțitor vitezele de 
avansare. Astfel, conducerea 
sectorului a preconizat că du
pă experiența ce o va obține 
in luna aceasta, brigada lui 
Токёз Toma in aprilie să trea
că la obținerea unei avansări 
de cel puțin 100 m. pe lună 
cu un randament mediu de cel 
puțin 3,750 m. c. pe post.

loan, cel care așteaptă gata de 
plecare, a fost în aceeași grupă 
la examenul de admitere. Acum 
amîndoi sînt studenți in anul II 
la facultatea de zootehnie. Cei
lalți doi, Lebăduș Mircea și Ro- 
șiu Radu care exersează ,,cristia
ne și pluguri" sînt tot în anul 11 
dar la facultatea de agronomie. 
Asta nu-i împiedică însă să fie 
burii prieteni cu cei doi... zooteb- 
niști. H leagă multe amintiri. Va
ra trecută toți patru au făcut 
practică la aceeași gospodărie. 
Cite lucruri folositoare n-au în
vățat în timpul practicii. Băluță 
era, ce-i drept cel mai priceput. 
Părinții săi sini doar colectiviști 
din comuna Recaș și in fiecare 
vacanță lucră cot la cot cu dînșii. 
La practică Ionică îi învață cu 
răbdare pe ceilalți prieteni, cum 
să facă anumite „operații". Cos- 
tel, Mircea și Radu sînt din Ti
mișoara. Pînă în vara trecută ad
miraseră doar hărnicia celor care 
lucrau pe ogoare, fără să știe și 
ei să mtnuiască uneltele agricole. 
Cunoștințele lui Ionică le~au fost 
de un real folos. Agronomii, zo~ 
otehniștii și brigadierii s-au ocu
pat și ei de cei care veniseră la

păs-

im 
Te

Ecouri în Cheile Jiețului
(Urmare din pag. l a)

— Arde1 — reia ortacul său 
Spicska.

— Arde 1 Arde 1 — repetă bri
gadierii Stanică Dumitru și Stan 
ca Victor fugind cu precauțiune 
printre stînci spre load unde se 
adăpostiseră ceilalți muncitori.

O liniște apăsătoare se așter
nu âteva clipe peste vale. Apoi 
bubuitul exploziilor cutremură 
pereții înalți de stîncă. Jerbe de 
fum albicios și piatră sfărîmată 
țîșniră în văzduh agitîncj căde
rea molcomă a fulgilor de nea.

— Una... două... trei... cinci... 
opt... numără cu glas tare arti
ficierii.

— Mai avem șapte serii de 
găuri pînă le slobozim pe toate 
67.

— Strașnică a fost prima noas
tră pușcătură 1 — se mîndresc 
muncitorii făcînd roată în jurul 
artificierilor, brigadierilor și maiș
trilor.

După prima pușcătură- a doua 
zi, la l martie, a urmat alta. Mai 
mult de 600 metri cubi de piatră

Minerii Dili Petrila se afirmi
Minerii de la Petrila, care în 

luna trecută au ocițpat primul loc 
în întrecerea pe bazinul Văii Jiu
lui, continuă să obțină noi succe
se. Ia prima zi de muncă din luna 
martie ei au extras peste plan încă 
85 tone de cărbune energetic. Ce
le mai mari realizări le-a obținut 
și de astă dată colectivul sectoru
lui III. Din abatajele acestui sec
tor au fost extrase 98 tone de oăr 
bune 
Aici 
Iosif, 
Ioan 
crat 
tone

peste prevederile planului, 
brigăzile minerilor
Purda Constantin, 

și Olteanu Silvestru 
cu randamente de 
cărbune pe post.

Bartok 
Cîșlaru 
au lu- 

peste 6

practică. De cîte 
ori n-au fost ei 
dați exemplu pen
tru calitatea lu

crărilor, Cei patru prieteni au 
povestit și despre serile petrecute 
împreună cu tinerii colectiviști la 
căminul cultural. Cînd s~a în
cheiat perioada de practică, stu- 
denții din anul 1 au susținut un 
program artistic la căminul cul
tural. A fost o seară de neuitat. 

Aici, pe munte, au venit într-u 
excursie de 10 zile prin Oficiul 
Național de Turism „Carpați". 
încă din primele zile au început 
să se familiarizeze cu drumeția 
pe schiuri, cutreierînd nesfirșttul 
ocean de ninsoare. Aici, pe munte 
Mircea este profesor, iar ceilalți 
elevi. El știe să schieze mai bine. 
Cîte locuri n-au vizitat pe Pa
ring. Aparatul de fotografiat ii 
înregistrat amintiri de neuitat, 
lată-i acum gata de drum. Mir
cea pornește primul. 11 urmează 
ceilalți prieteni. In acest colțișor 
al frumoasei noastre patrii văd 
priveliști fără seamăn. Se vor în
toarce apoi acasă cu amintiri de 
neuitat din vacanța de iarnă așa 
cum se întorc sutele de stu
denți de la l.C.F. și toți cei ce-și 
petrec orele libere în mijlocul na
turii.

MIRCEA MONDEA
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au smuls din peretele stîncos 
muntelui în primele două zile 
derocări harnicii muncitori cons
tructori din brigăzile conduse de 
Stanca Victor și Stanică Dumitru. oooooooQccoooooeooeoooooooooooooooovoo» 
Platforma drumului forestier a 
prins să se contureze. Și panglica 
lui va continua si se întindă tot 
mai departe, pe sub pereții stîn- 
coși de pe malul Jiețului. Dai 
pînă la terminarea lui, construc
torii vor trebui să derocheze 
30.000 m.c. de piatră, ajutați de 
forța explozivului și de unelte 
mecanice ca perforatoare, buldo
zere, excavator etc. De asemenea, 
vor fi construite două poduri 
mari din beton armat (unul lung 
de 24 metri, iar altul de 18 m.) 
și 50 de podețe, ziduri de sprijin, 
terasamente și multe lucrări de a- 
menajare.

Lucrări multe și de răspundere, 
iar termenul de predare a dru
mului la beneficiar nu-i prea în
depărtat : 15 decembrie a.c. To
tuși, bizuindu-se pe posibilitățile 
tehnico-materiale și hărnicia mun
citorilor, colectivul constructori
lor s-a angajat să predea drumul 
în folosință I.F. Petroșani cu o 
lună mai devreme. Cu avîntul și 
priceperea cu care muncesc, cons ■ 
tructorii vor reuși să fie la înăl
țimea sarcinilor și să-și respecte 
cuvîntul și în Cheile Jiețului, des- 
chizând drum lemnului din ex 
ploatările forestiere viitoare.

... . z.

al 
de
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de vedere al

Așa activitate la 
mai

Cine trece pe la mina Lonea 
și vrea să rămînă numai cu 
impresii bune, este indicat să 
țină neapărat seamă de urmă
torul sfat: să nu se oprească 
in fața gazetei de perete a 
organizației de bază P.M.R. și 
a comitetului de secție sindi
cală din sectorul IV. S-o pri
vească numai de la distanță. 
De ce ? Pentru că din depăr
tare poate fi văzut numai as- 
peatul său ex
terior care, ce-i 
drept, lasă o 
impresie bună. 
Privită insă mal 
de aproape, mai 
precis din punct 
conținutului, gazeta de perete 
decepționează profund. E mult 
rămasă în urma vieții. Colec
tivul gazetei, din care fac 
parte tov. Boca Ștefan (res
ponsabil), Lapșanschi Adalbert, 
Gurschi Fr., Bîrluț Clement șl 
alții este certat rău cu activi
tatea. In prezent, minerii sec
torului ГѴ pot citi la gazeta 
lor articole pe teme care au 
fost actuale in... anul trecut. 
Astfel, un articol evocă însem
nătatea zilei de 7 Noiembrie, 
iar intr-altul, purtînd semnă
tura tov. Vasiu Aron și data 
de 30 noiembrie, se vorbește 
despre activitatea cultural- 
educațivă în rîndurile tinere
tului din 
luni din
„recent" 
semnează 
tează din... 2 decembrie și tra
tează despre realizările cu ca
re minerii sectorului IV întîm-

sector în ultimele 
anul trecut. Cel mai 

articol, pe care-1 
tov. Balogh A., da-

■ѳееѳееемеемоимаеа,
Magazinul 

limentar nr. П7 < 
din cartierul 9 
yiscoza Lupeni | 

(responsabil 5 
tov. Nivelt Io- | 
sif ) a desfăcut I; 
In primele două 1 
luni ale bces- î 
tui an mărfuri ș 
in valoare de І 
peste 1.800.000? 
lei.

La buna de
servire a > 
cumpărătorilor,, j 
contribuie in- 9 
tregul colectiv | 
al magazinului 1 
compus din 22 f 
persoane, 
majoritate 
mei.

Pentru 
trarea și desfa- 

I cerea mărfurilor in bune con- 
} lâițiuni, magazinul a fost in- 
Uzestrat recent cu Încă un fri- 
Jgider în raionul mezeluri. 
9 IN CLIȘEU: Aspect din 
5 interiorul magazinului. 
I A. MICA
5 corespondent

întreprinderea 
de explorări 

Lupeni 
cu sediul in Lupeni, 

strada Avram Iancu nr. 1

angajează imediat:
— inginer principal e- 
nergetic cu salariul în** 
♦re 1850-2250,
— Inginer meirolog 

cu salariul între 1850- 
2250,
— Merceologi cu sa

lariul înfre 925-1050,
— Gestionari cu sa

lariul înfre 700-850.

Solicitanții se vor pre
zenta la sediul întreprin
derii cu acte ce studii 
și vechime.

<
I 
$<

gazeta de perete, 
rar!
pînă cea de-a 14-a aniversare 
a R.P.R.

Așa activitate la gazeta de 
perete, mai rar ! Pus In fața 
acestui fapt neplăcut te în
trebi, pe bună dreptate : oard 
colectivul de mineri din sec
torul IV nu muncește, nu are 
realizări și merite, nu-1 preo
cupă nimic în prezent, nu e- 
xistă frămîritare în sînul său 
pentru realizarea sarcinilor de 

plan pe 1962 ș! 
a angajamen
telor de întrece
re ? Evident că 
sectorul IV își 
trăiește intens

viața, iar colectivul său obți
ne rezultate rodnice în pro-i 
ducție, ceea ce constituie un 
bogat material faptic pentru! 
scrierea articolelor șl scoate
rea operativă a edițiilor 1Й 
gazeta de perete. Dar pentru! 
aceasta este necesar ca mem
brii colectivului de redacție 
al gazetei de perete să nu-șl 
mai Ignoreze sarcinile.

Inactivitatea gazetei de pe
rete de la sectorul IV Lonea a mal 
fost criticată în ziar, dar fără 
rezultat. Biroul organizației de 
bază din sector nu a luat mă
surile corespunzătoare. Este dd 
datoria comitetului de partid 
de la mina Lonea să tragă la 
răspundere pe cei vinovați de 
Inactivitatea gazetei de pere
te, astfel ca în scurt timp a-’ 
ceastă puternică 
forță de agitație 
șit, reactivizată. 
spune : așa da, 
gazeta de perete !

L BRADEANU

și eficiente 
să fie, Ingfir-
Să se poatS 
activitate la



STEAGUL ROȘU

Răsptmstil lui N. S. Hrușciov la mesajul 
Ar 25 februarie al președintelui Kennedy

MOSCOVA 6 (Agerpres). — 
TASS transmite :

Nikita Hrușciov, președintele 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., și-a 
simțămîntul ca 
miletului celor 18 
tru dezarmare să 
nivelul miniștrilor 
Externe.

In răspunsul său 
din 25 februarie al președin
telui S.U.A., John F. Kennedy, 
Nikita Hrușciov arată că nu e- 
xistă obiecțiuni împotriva fap
tului că miniștrii Afacerilor 
Externe ai S.U.A. și Marii Bri
tanii să se intilnească înainte 
de începerea lucrărilor Comi
tetului celor 18 cu ministrul 
Afacerilor Externe al U.R.S.S.

Rămln ca și pînă acum la 
convingerea — se arată în me
saj — că participarea perso
nală a oamenilor de stat cu 
cea mai mare răspundere ar 
fi fost extrem de necesară toc
mai în primul stadiu al trata
tivelor, cind se determină o- 
rientarea lor.

După ce amintește că trata
tivele pentru dezarmare con
tinuă de 15 ani, însă nu s-a 
ajuns la nici un rezultat, șe
ful guvernului sovietic, subli
niază că ar îi cel puțin o lip
să de perspicacitate să se pu
nă temei pe aceleași metode 
care s-au dovedit inoperante 
în trecut și că datoria directă 
a statelor participante la tra
tative, este de a găsi noi me
tode, mai eficiente, pentru du
cerea tratativelor. Regretăm că

Miniștri 
exprimat con - 

lucrările Co
state pen- 
inceapă la 

Afacerilor

la mesajul

propunerea noastră de a înce
pe lucrările Comitetului celor 
18 state la cel măi înalt nivel 
nu a găsit înțelegerea dv.

In continuare se arată că, 
In urma schimbului de mesaje 
dintre conducătorii statelor, 
s-a vădit că există un acord 
comun în ceea ce privește im
portanța pe care o capătă tra
tativele cu privire la dezarma
re în Comitetul celor 18. „Toți 
recunosc în prezent — se ara
tă în răspunsul lui N. s. Hruș
ciov — răspunderea personală 
a șefilor de guverne și de state 
pentru succesul acestor trata
tive și necesitatea participării 
directe a oamenilor de stat cu 
cea mai înaltă situație la lu
crările celor 18 pentru dezar
mare. Noi apreciem aceasta ca 
un pas de o anumită însem
nătate în întîmpinarea pozl - 
țiilor noastre".

Referindu-se în continuare 
la problema controlului, șeful 
guvernului sovietic a confir
mat încă o dată repetatele 
sale declarații că Uniunea So
vietică este gata să accepte 
orice propunere a puterilor 
occidentale cu privire la con
trolul asupra dezarmării dacă 
aceste puteri vor accepta pro
punerile sovietice cu 
dezarmarea generală

In legătură cu 
președintelui S.U.A, 
tuare a unei serii de 
țe nucleare în atmosferă, în 
răspuns se arată că această 
măsură constituie o nouă ex
presie a orientării agresive în

— W

problemele internaționale,

O hotărire
Proteste în Anglia

LONDRA 6 (Agerpreș).
Opinia publică progresistă 

engleză cere cu hotărire ca 
Anglia și S.U.A. să înceteze 
experiențele cu arme nucleare.

Intr-un amendament la re
zoluția oficială care urma să 
fie discutată la 5 martie în 
cadrul dezbaterilor din Came
ra Comunelor pe marginea po
liticii duse de guvern in do
meniul apărării, cinci depu- 
tațl laburiști au cerut înceta
rea tuturor experiențelor cu 
arma nucleară.

☆

LONDRA 6 (Agerpres).
La 5 martie adepții „Comi

tetului celor 100“ au organi
zat In fața clădirii consulatu
lui american din Liverpool o 
demonstrație de protest împo
triva hotărîrii S.U.A. de a re
lua experiențele nucleare în 
atmosferă.

O delegație a demonstranți
lor a vizitat consulatul și a 
remis o scrisoare de protest 
consulului general.

privire la 
și totală, 
hotărîrea 
de efec- 
experlen-

o 
lovitură dată Comitetului ce
lor 18 care în curînd trebuie 
să-și înceapă lucrările, o lo
vitură dată apropiatelor tra
tative cu privire la dezarma
re. Șeful guvernului sovietic 
arată că dacă la experiențele 
nucleare deja efectuate, S.U.A. 
și aliații lor vor adăuga încă 
o serie de asemenea experien
țe pentru perfecționarea armei 
lor nucleare, atunci Uniunea 
Sovietică va fi pusă în fața 
necesității de a efectua expe
riențe ale unor tipuri noi ale 
armei sale nucleare care în a- 
ceste condiții vor fi necesare 
pentru întărirea securității sale 
șl menținerea păcii generale. 

Arătînd că hotărîrea guver
nului S.U.A. de a efectua o 
nouă serie de experiențe acce
lerează perfecționarea și sto
carea tocmai a acelor tipuri 
de arme moderne care prezin
tă cea mai mare primejdie, 
N. S. Hruăciov adresează ur
mătoarea întrebare președin
telui S.U.A.: In acest caz, a- 
supra căror probleme urmea
ză să cădem de acord la tra
tativele pentru dezarmare ?

In încheierea răspunsului se 
exprimă convingerea că se va 
pune capăt creșterii deșănțate 
a puterii armei nucleare. în
cheierea unui acord cu privi
re la încetarea experiențelor 
nucleare și nu reluarea lor — 
scrie N. S. Hrușciov — ar con
stitui tocmai o manifestare a 
rațiunii în politică despre care 
vorbiți dv.

Rekiarea experiențelor atomice

extrem de regretabilă
Neliniște serioasa în rîndurde 

opiniei publice indiene
(Agerpres).
guvernului S.U.A.

experiențele cu ar- 
atmosferă a 

păturilor

DELHI 6 
Hotărîrea 

de a relua 
ma atomică în 
provocat în rîndul 
largi ale opiniei publice indie
ne o neliniște serioasă pentru 
soarta păcii în lumea întreagă.

Pandit Sunderlal, militant 
de seamă pe tărîm obștesc, 
într-un interviu acordat co
respondentului TASS, a decla
rat că această hotărire a S.U.A. 
dovedește o desconsiderare 
tală a vieții a milioane de 
meni.

Președintele Consiliului 
Miniștri al U.R.S.S., Nikita 
Hrușciov, a jarătat de nenu
mărate ori că Uniunea Sovie
tică este gata să accepte orice 
control internațional cu con
diția să se realizeze un acord 
cu privire la dezarmare, a 
spus el în continuare. Această 
poziție a U.R.S.S. se poate u- 
șor înțelege, ea este rațională

to- 
oa-

de

Demonstrații pe străzile New York-ului
NEW YORK 6 (Agerpres). 
„Pentru a doua oară în de

curs de 48 de ore după ce pre
ședintele Kennedy a anunțat 
că S.U.A. vor relua experien
țele atomice în atmosferă, pe 
străzile New York-ului au a- 
vut loc demonstrații de pro
test împotriva experiențelor 
nucleare în atmosferă", rela
tează agenția Associated Press, 
referindu-se la 
monstrație de la 
5 martie.

Demonstranții, 
nunță agenția, s-au adunat în 
fața clădirii Comisiei S.U.A. 
pentru energia atomică, unde 
s-au așezat jos, pe trotuar, pi-

puternica de- 
New York din

după cum a-

chetînd clădirea. Ei purtau 
pancarte pe care erau scrise 
lozinci in sprijinul interzicerii 
experiențelor cu arma nuclea
ră și 'a încetării cursei înar
mărilor.

Poliția a intervenit operind 
arestări în masă. „Mulți dintre 
demonstranți, relatează agen
ția Associated Press, au fost 
tîrîți la închisoare*'. Aceștia' 
cintau in timp ce erau duși 
spre închisoare".

La poliție, unde au fost a- 
cuzați de „provocare de dezor
dini", și unde li s-a cerut ca 
pe viitor să nu mai participe 
la' astfel de acțiuni demons
tranții au refuzat să își ia un 
asemenea angajament.

Lucrările plenarei C.C. al P.C.U.S.
MOSCOVA 6 (Agerpres).
După cum transmite TASS 

la plenara Comitetului Central 
al P.C.U.S. au început discu
țiile pe marginea raportului 
prezentat de N. S. Hrușciov,

prim-secretar al C.C. al P.C.U.S., 
„Etapa actuală a construirii 
comunismului și sarcinile parti
dului în Îmbunătățirea condu
cerii agriculturii".

©

Viața și lupta femeilor

și justă. Iată de ce declarația 
președintelui S.U.A. dovedește 
că ori el nu urmărește să rea
lizeze un acord cu privire la 
interzicerea experiențelor ato
mice, ori dorește, în cadrul 
tratativelor, prin amenințări și 
șantaj, să obțină avantaje con
siderabile. Poporul american, a 
declarat Sunderlal, trebuie să 
oblige guvernul său să adopte o 
poziție mai rațională în intere
sul poporului american, în in
teresul întregii omeniri.

din țările
Condițiile de viață și muncă 

ale femeilor franceze se agra
vează 
„France 
salariile 
scăzute 
devenind o regulă aproape 
nerală.

Femeile sînt îngrijorate, 
asemenea, de pericolul pe 
re-1 reprezintă fascismul pen
tru Franța în forma sa cea 
mai vizibilă — O.A.S. Ele parti
cipă cu zecile de mii la de
monstrații de protest antifas
ciste. Recent, la uzinele Schnei
der, protestînd împotriva pe
ricolului fascist. 90 la sută din 
femei au încetat lucrul. Ase
menea acțiuni ale femeilor au 
avut loc în multe orașe ale 
Franței. Numeroase exemple 
pot fi date din lupta femei
lor franceze pentru pace. Ele 
organizează acțiuni cerînd în
cheierea păcii în Algeria, se 
pronunță împotriva reînarmă- 
rii Germaniei occidentale. In 
ultimul timp, mișcarea pentru 
pace a cîștigat mii de parti
cipante active din rîndurile fe
meilor franceze.

☆
Recent, pe multe străzi din 

New York au apărut niște ma
nifeste. „A sosit o perioadă de 
criză... nu trebuie să tăcem. 
Reluarea experiențelor nuclea
re amenință viața copiilor noș
tri. Alăturați-vă puternicelor 
forțe care se pronunță împo
triva experiențelor nucleare*'.

Apelul semnat de organiza
ția femeilor care se pronunță 
în apărarea păcii cheamă fe
meile newyOrkeze să participe 
la o demonstrație în fața se
diului O.N.U. pentru a expri
ma îngrijorarea față de cursa 
continuă a înarmărilor.

La scurt timp, femeile au 
demonstrat în fața sediului 
O.N.U. împotriva cursei înar
mărilor, pentru dezarmare. Pe 
pancartele pe care le purtau 
se putea citi: „Singurul adă 
post — pacea". „Ne pronun
țăm pentru dezarmarea gene-

necontenit. Revista 
Nouvelle" relata că 

femeilor sînt cele mai 
din Franța, acest fapt 

ge-

de
ca-

capitaliste
rală". „Să nu se efectueze ex
periențe nucleare".

☆
Salariile femeilor engleze 

sint cele mai scăzute din rln- 
dul țărilor capitaliste dezvol
tate; salariile lor reprezintă de 
cele mai multe ori jumătate 
din salariul unui bărbat care 
efectuează aceeași muncă.

☆
Vînzătoarele din marile ma

gazine japoneze sînt automat 
concediate cînd împlinesc vîrs
ta de 25 ani, iar taxatoarele 
de autobuze cînd împlinesc 30 
de ani. Tinerele care se căsă
toresc își pierd serviciul, 
care ar fi vîrsta lor.

☆
la sută din femeile 
din industria 

mane devin 
înainte de 
nare.

85 
pate

inapte 
virata

ori-

ocu-
GerrR. F. 

de muncă 
de pensiQ-

☆
țări continuă săIn diferite 

existe diferite coduri familiare 
care subordonează femeia băr
batului, lipsind-o de drepturi. 
De exemplu, există încă în vi
goare „Codul Napoleon" pen
tru Franța; „Codul austriac", 
datînd din 1811.

Aceste coduri, recunoscînd pe 
bărbat ca șef absolut al fami
liei, tratează femeia ca pe o 
minoră inaptă să administre
ze Chiar și bunurile personale.

Guvernul francez a hotărît 
să nu-și trimită reprezentantul 

la lucrările Comitetului 
pentru dezarmare

PARIS 6 (Agerpres). — TASS 
transmite: *

Guvernul francez a hotărît 
să nu-și trimită reprezentan
tul său la lucrările Comitetu\. 
lui celor 18 state pentru dezai-- 
mare, care 
martie la 
agenția 
rindu-se la o declarație a cer
curilor oficiale.

state pentru dezaxa
se va întruni la 14 
Geneva, comunică 

France Presse, refe-

Poporul Vietnamului de sud își va hotărî

In numărul său din luna 
martie, revistă londoneză „E- 
astern World" publică un ar- 
ticol în care arată că în Viet
namul de sud „America se 
pregătește să dezlănțuie un 
nou război". Publicația: trece 
în revistă măsurile militare 
bine cunoscute luate de S.U.A. 
în această parte a lumii și re
levă că de la data încheierii 
acordului de la Geneva cu pri
vire la Indochina (1954) șl 
pînă astăzi, Statele Unite au 
cheltuit uriașa sumă de 2 mi
liarde dolari pentru sprijini
rea regimului diemist lipsit de 
orice popularitate. Revista a- 
trage atenția în special asupra 
declarației războinice făcute la 
Saigon de Robert Kennedy — 
fratele președintelui — că 
S.U.A. „intenționează să obți
nă victoria în Vietnamul de 
sud".

Săptămînalul francez „Tri
bune de Nations" dezvăluie un 
fapt cu valoare simbolică pen
tru caracterul global al poli
ticii agresive americane. Unul 
din comandanții americani din 
Vietnamul de sud, care s-a

singur soarta 
distins prin cruzimea sa deo
sebită cu ocazia raidurilor „de 
pedepsire" împotriva patrioți- 
lor sud-vietnamezi, este colo
nelul Frank Clay, fiul genera
lului Lucius Clay, reprezentan
tul personal al președintelui 
Kennedy în Berlinul occiden
tal. Inima Iul Clay-tatăl care, 
datorită măsurilor hotărîte ale 
guvernului R.D.G., își vede li
mitate serios posibilitățile de 
acțiune, a tresărit probabil de 
mîndrie citind unele rapoarte 
transmise Pentagonului de 
Clay-fiul, ca de pildă, „am o 
morît încă 100 de partizani 
vietcong" (nume dat în Occi
dent membrilor Frontului na
țional de eliberare a Vietna
mului de sud).

Sprijinul acordat de statele 
Unite putredului regim dicta 
torial al Iui Ngo Dinh Diem 
trezește un sentiment crescînd 
de indignare în rîndul poporu 
Iul sud-vietnamez, subliniază 
ziarul japonez „Tiubu Nippon". 
Bombardarea palatului prezi
dențial din Saigon este rezul 
tatul exploziei de mînie a po
porului împotriva dictaturii,

pilotului 
a cerut 

Cambodgia. Dacă situa
se va schimba, a spus 

avea Ioc noi răs- 
lucru este inevi-

„vor 
Acest

ziarului indone-
„Viet-
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corupției și incapacității regi
mului diemist. Oricit ar spori 
S.U.A. ajutorul lor militar, ei 
nu va da nici un fel de rezul
tate, scrie ziarul.

Comentînd bombardarea pa
latului lui Ngo Dinh Diem, 
ziarul „Depeche du Cambodge", 
citează declarația 
sud-vietnamez care 
azil în 
ția nu 
acesta, 
coaie, 
tabil".

Cuvintele 
zian „Harian Rakjat" : 
namul de sud nu este un stat 
în componența S.U.A. Poporul 
sud-vietnamez își va hotărî 
singur soarta", rezumă în mod 
pregnant datele situației. Suc
cesele luptei de eliberare a 
forțelor patriotice antidiemiste 
se vor înmulți. Aspirațiile lor 
juste vor fi îndeplinite. Ală
turi de poporul Vienamului de 
sud se află forțele progresiste 
din întreaga lume, care cer să 
se pună capăt imediat inter
venției militare americane.

R. CAPLESCU •
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