
Proletari din toate țările, uniți-vă!

Propunere valoroasă

Citiți în pagina IV-a:
• Deschiderea sesiunii Adunării Generale a O.N.U.
• Declarația agenției TASS.
• Scrisoarea adresată de A. A. Gromiko lui U Thant.
• Popoarele sovietic și iranian doresc să fie prietene.
• „Balonul de săpun al domnului Strauss nu a făcut la 

Bonn nici o senzație".

VIZITA DELEGAȚIEI DE PARTID $1 GUVERN ANUNȚA LE A R. D. GERMANE

— Cu 
lectrozii 
Această 
nu de mult comunistul Tun- 
soiu Manea, șeful unei echipe 
de sudori de la sectorul elec
tromecanic al minei Vulcan. 
Găsirea unui înlocuitor al e- 
lectrozilor de sudură l-a preo
cupat mult. In acest scop a 
studiat cu atenție numeroase 
cărți de specialitate. Intr-una 
din zile, în biroul inginerului 
Cojocaru Toma, unde era pre
zent și Mocuța Tudor, secre
tarul organizației de partid 
din sector, Tunsoiu a venit cu 
o propunere.

— La depozitul de lemne al 
minei există o mare cantitate 

* d^/ sîrmă cu care vin legate
, --------------

ce putem înlocui e- 
și sîrma de sudat ? 
întrebare și-a pus-o

CAPO
i-a 
de- 
kg. 
fost

lemnele în vagoane. Eu pot 
înlocui cu ea electrozii de su
dură la o serie de lucrări.

Conducerea sectorului 
aprobat propunerea. De la 
pozit au fost aduse 1.000 
de sîrmă degradată. Ea a
folosită la sudatul conducte
lor de apă, de aeraj și la alte 
lucrări. Consumul de electrozi 
a scăzut cu jumătate.

Intr-un timp relativ scurt 
prin propunerea făcută de co
munistul Tunsoiu Manea la 
exploatarea minieră Vulcan 
s-au economisit 1.000 kg. de 
electrozi de sudură.

N. ROVENJA
corespondent

o

ACȚIUNI TINEREȘTI
In cadrul atelierului meca

nic de la mina Lonea III ac
țiunile de muncă patriotică 
constituie o preocupare de 
seamă pentru organizația 
U.T.M. La inițiativa ei tinerii 
din acest sector au lucrat la 
săparea unui șanț lung de 140 
de metri în care a fost așe
zată o conductă de aer com
primat necesară atelierului de

forje unde se repară utilajele 
miniere.

In această acțiune s-au e- 
vidențiat prin activitatea lor 
tovarășii Butuza Gavril, Dodu 
Vladimir și Preda Traian. Ac
țiuni de muncă voluntară s-au 
mai organizat și la strîngerea 
fierului vechi din cadrul ate
lierului mecanic.

In cursul dimineții 
membri ai delegației 
și guvernamentale 
Germane în frunte 
rășul Walter 
preună cu 
Stoica, Florian 
membru al C.C. 
prim-secretar al 
orășenesc București al P.M.R.. 
Ștefan Cleja, ambasadorul R.P. 
Romîne în R. D. Germană, și 
alte persoane oficiale, au fă
cut o vizită prin Capitală. Oas
peții au fost însoțiți de arhi
tectul șef al Capitalei, prof 
Horia Maieu.

Vizitînd Pavilionul Expo
ziției economiei naționale, 
membrii delegației au mani
festat un viu interes pentru 
această modernă 
toare realizare 
Ei au admirat 
strucție din beton, metal și 
sticlă apreciindu-i calitățile. 
Președintele Camerei de Co
merț, Mihai Ciobanu, a pre
zentat planul celui de-al pa
trulea pavilion de 
curs de amenajare, 
machetele expuse, 
și-au putut forma 
concretă a viitoarelor con
strucții care se vor ridica în 
jurul edificiului principal.

De aici, membrii 
R. D. Germane au 
bulevardele Mărăști 
pînă Ia întretăierea

de 
de 
a 
ca

Ulbricht. 
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Grivlței, unde se deschide o 
piață largă. Înconjurată de 
clădiri înalte, luminoase, cu 
sute de apartamente. Oaspeții 
au făcut un scurt popas la ci
nematograful „1 Mai" dat re
cent in folosință, vizionind 
filmul romlnesc de scurt me
traj în culori pentru ecran lat. 
..Intr-o dimineață".

Mașinile parcurg încet Ca
lea GrivițeL înfățișarea aces
tei importante artere a Capi
talei a fost schimbată de nu
meroasele blocuri recent con
struite. Aceeași imagine : blo
curi noi, culori vii și mulțimea 
de oameni care intimpină dele
gația și in cartierul Giulești. La 
școala de opt ani nr. 166. si
tuată in centrul unui mare 
ansamblu de locuințe, oaspe
ții au fost înconjurați cu căl
dură de cadre didactice, de e- 
levi. Pionierii le oferă flori șl 
cravate roșii. Membrii delega
ției au intrat intr-o sală de 
clasă, au stat de vorbă cu 
învățătoarea și cu elevii care 
abia de citeva zile au pășit din 
nou pragul școlii. Tovarășul 
Ulbricht — semnind în cartea 
de onoare a școlii — a urat 
copiilor ca in frumoasa și mo
derna lor școală să învețe cit 
mai bine pentru ca mal tirziu 
să poată aplica știința și teh
nica modernă în folosul pa
triei și poporului.

Trecînd Drin fata blocurilor 
de locuințe ce completează 
ansamblul arhitectonic din 
piața Gării de Nord, membrii 
delegației de oartld și guver
namentale a R. D. Germane 
s-au îndreptat spre cartierul 
Floreasca. După vizitarea car
tierului s-au oprit la Circul 
de Stat, unde s-au interesat de

modul în care a fost realizată 
această construcție.

In continuarea 
sala Palatului R. P. Romîne, 
oaspeții au primit ample ex
plicații in legătură cu con
cepția de construcție și dota
rea sălii.

Tovarășul Walter Ulbricht și 
alți membri ai delegației R. D. 
Germane au apreciat munca 
arhitecților, proiectanților și 
constructorilor romîni, con
cepția înaintată în orga
nizarea construcției de locu-i 
ințe și edificii social-culturale.

Oaspeții au vizitat apoi Mu
zeul de Artă al R. P. Romine, 
unde sint expuse lucrări de 
mare valoare artistică. înso
țiți de Ion Jalea, artist al poj 
porului, președintele Uniunii 
artiștilor plastici, și de alți1 
membri ai conducerii Uniunii, 
au parcurs sălile Galeriei de 
artă romînească și Galeriei de 
artă universală, ale expoziției 
de artă plastică 1944—1961..

In discuții purtate cu ar
tiștii plastici romîni, mem
bri ai delegației și-au expri
mat admirația față de lucră
rile expuse, apreciind în ace
lași timp organizarea muzeu
lui, pe care l-au considerat ca' 
una din instituțiile de artă 
cele mai importante.

In cartea de aur a Muzeu - 
lui, tovarășul Walter Ulbricht 
a înscris cuvinte elogioase, 
felicitind poporul romîn pen
tru succesele obținute în do
meniul artelor plaștice, pentru 
acest frumos muzeu și pentru 
înaltul nivel artistic in expu
nerea operelor de artă.

Pretutindeni pe unde au tre
cut oaspeții, locuitorii Capi-

vizitei, la

Continuarea convorbirilor oficiale

Toate brigăzile la nivelul celor fruntașe

delegației 
străbătut 

și 1 Mai. 
cu Calea

In după-amiaza zilei de 18 
septembrie au continuat la 
Palatul R. P. Romine convor
birile dintre delegațiile de 
partid și guvernamentale a

NAGY ȘTEFAN 
corespondent

MMMM

(Continuare în pag. 3-a)
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R. P. Romîne, condusă de to
varășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, și R. D. Germane, con
dusă de tovarășul Walter Ul- 
hricht.

In cinstea alegerilor organelor conducătoare de partid, brigăzile miniere de la sectorul 
III al minei Lonea s-au angajat să dea peste plan 500 tone cărbune. Printre acestea se află 
și brigada comunistului Pășcălău loan, care în acest an a fost declarată în mai multe rînduri 
brigadă fruntașă.

IN CLIȘEU : O parte din membrii brigăzii.
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— Așa, aici 
geografia, aici fi
zica, aici istoria, 
limba romînă și 
geometria. Magda tu știi cît fac 
de 4X3,50, plus de 4X5,75, 
plus de 2X7. Nu știi ? Să-ți 
spun eu. Fac 51. Dar de 40 de 
ori 51 știi cît fac ? Nici asta nu 
știi. Să-ți spun tot eu. Fac 2.040. 
Acum pricepi ? De atîția lei s-au 
împărțit astăzi manuale gratuite 
în clasa noastră.

„Profesoara" de matematici e 
un spiriduș de fată de vreo 11 
ani. Anul acesta a trecut într-a 
șasea. Gabriela o cheamă. Po- 
lyoka Gabriela. Și-i place foarte 
mult să dăscălească pe cei 
mici.
mai mult de 6 ani. Sfioasă 
dus mînuțele la spate și se

90000000 000000 OOOO OOOO OO OOOO OOOOOO OO OO OOOO OOOO OOOO CO OOOO OO OOOO OOOOOO OO OOOOOOOO OO OOOO OOOO CO 00 oooo

frumos 
pe care

cu invidie la coperțile 
colorate ale manualelor 
le-a primit prietena ei mai mare. 
Dar lasă, o să fie și ea mare

Instantaneu

„Eleva“ ei Magda nu
mai 
are 

și-a 
uită

In luna august sectorul I 
la mina Petrila a înregistrat 
minus față de plan de 1.130 
ne cărbune, iar la începutul 

incă 365 tone. Patru 
la abataje au rămas 

Nici productivitatea 
pe sector nu a fost

de 
un 

to- 
lui

productivitatea a rămas sub plan ; 
a realizat numai 3,14 tone/post 
față de 3,40 tone/post planificat.. 
Conducerea sectorului susține că 
principala cauză pentru care a ră
mas brigada sub plan ar fi sur
parea ce a avut loc lîngă suitor 
și pentru ridicarea căreia s-au 
pierdut trei zile. Dar la această 
brigadă se manifestă o slabă or
ganizare, în primul rînd din par-' 
tea șefului de brigadă. In luna 
trecută, la conducerea unui schimb 
s-au perindat doi mineri, dar nid 
unul n-a făcut față sarcinilor. Dc 
asemenea, minerii s-au plîns me
reu că nu primesc lemn la timp.

O altă brigadă ce a rămas în 
urmă față de planul lunar cu 204 
tone cărbune e cea condusă de 
Tăbăcaru Vasîle. Aceasta este o 
brigadă bună, disciplinată, cu toa
te că e nou înființată. O parte din 
vină pentru nerealizarea planului 
de către brigadă revine condu
cerii sectorului care nu a luat 
măsuri din timp pentru întreți
nerea abatajului ca 
intre în presiune.

Brigada condusă 
Iederan Alexandru 
plan cu 261 tone
s-au pierdut aproape 4 zile pen-

FR. VETRO

septembrie 
brigăzi de 
sub plan, 
planificată 
realizată.

Faptul că sectorul I exploatea
ză stratul 5, strat afectat de-a 
lungul întregului sector de o cută 
care produce o seamă de greutăți 
e un adevăr recunoscut. Și tot 
atît de adevărat este faptul că 
sectorul I al minei Petrila a fost 
ani de-a rîndul sector fruntaș, cu
noscut pentru realizările sale în 
întreaga Vale a Jiului. Aici mun
cesc mineri harnici, cu experiență 
cum sînt Moldovan Ioan, Cucoș 
Gheorghe, Nagy Adalbert, Jucă- 
toru Gheorghe, Negru Alexandru; 
își desfășoară activitatea tehnicieni 
pricepuți ca Păduraru Stere, Ma~ 
noilescu Nicolae, Mihalache Ru
dolf, Leteanu Dumitru ș.a.

Ce se întîmplă în sectorul I în 
prezent ? Munca în brigăzi, io 
special în cele din abataje nu se 
desfășoară la nivelul sarcinilor și 
nici la nivelul posibilităților. Să 
luăm de exemplu brigada condusă 
de Moldovan Ioan IV. Această 
brigadă a rămas sub plan pe luna 
august cu 331 tone cărbune. Și cu
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zi de cursuri ? De 
cite ori 51 de 
lei ? Cite visuri 
s-au înfiripat 

astăzi privind noile manuale. Ga
briela visează să ajungă cîndva 
profesoară. Și de ce nu ? Mag
da, prietena ei cea mică deo
camdată nu are dedt o dorință. 
Să aibă și ea cărți cu coperte 
frumoase așa cum are prietena 
ei. Mai tirziu va avea și ea do
rințe. Copiilor le este îngăduit 
să viseze la orice. Și oamenilor 
mari le este îngăduit să-și fău
rească cele mai curajoase visuri. 
E cineva care se îngrijește ca 
toate visurile să 
împlinite.

Lui trebuie să-i 
Și copii și tineri 
partidului.

• t 9

Gabrielei e sim- 
singur copil i s-au

și atunci o 
cărți.

Adunarea 
plă. Unui
dat manuale gratuite în valoare 
de 51 de lei. Dar cîți copii au 
mîngîiat astăzi cu duioșie și cu 
respect coperțile manualelor pri
mite de Ia școală încă în prima

devină fapte
acesta să nu

mulțumim toți, 
și bătrîni, lui.

I. CIOCLEI

de tovarășul 
a rămas sub 
cărbune- Aici

(Continuare în pag. 3-*)



Aparatajul modern eu care sînt dotate laboratoarele 
S.C.S.M. Petroșani permit cercetătorilor de aici să determine 
cu mare precizie comportarea din punct de vedere al siguran
ței a tutelor utilajelor și materialelor explozive folosite in pro
cesul de producție din minele grizutoase.

IN CLIȘEU: Cercetătorul Anghel Ionel lucrind la standul 
pentru verificarea capselor < explozoarelor.

Procedeele avansate de muncă, larg extinse !

IftellaiElile [ifiiilru îoffoi!B[eiB3 oeitejaliii tiifisd 
iîfbnie si aducă ioioais

In ajutorul muncitorilor sondori

Avariile in forajul tic explorare și masurile 
pentru prevenirea și înlăturarea lor

Anul aqesta ia minele din ba
zinul nostru carbonifer s-a făcut 
un pas important pe calea com
baterii prafului silicogen la îna- 
'Utătiie în piatră. La indicația 
Conferinței regionale de partid, 
încă din primul trimestru, au în
ceput pregătirile pentru introduce
rea perforajului umed la lucrările 
respective. Trecerea la acest pro
cedeu avansat de muncă, verificat 
în practică cu rezultate bune de 
către minerii de la Baia Mare, 
desigur nu se putea face fără 
utilajele, materialele și cunoștin
țele profesionale necesare. Pentru 
a li se asigura minerilor de la 
înaintări în piatră toate cele de 
trebuință s-au investit sume im
portante în materiale, s-a depus 
muică muncă și cheltuit aiți bani 
cn manopera cerută la amenaja
rea locurilor de muncă. Cu intro
ducerea apei la înaintările plani
ficate cu perforaj umed s-a chel
tuit, numai pe cont de producție, 
suma de 992.321 lei. S-au instalat 
în subteran peste 250 tone de 
conductă pentru aducțiunea apei, 
iar brigăzile miniere au fost do
tate cu 253 manșoane de injecție 
laterală. 30 susținătoare telesco
pice pentru perforatoare, mii de 
metri de furtun, reductoare de 
presiune etc. Cheltuieli de ordinul 
milioanelor de lei s-au făcut și 
pe cont de investiții. Nici o su
mă nu-i mare, nici un efort mate
rial sau financiar nu-i inutil cind 
ii vorba de sănătatea oamenilor 
muncii ! Dacă ei culeg foloase, 
atunci tot ceea ce s-a făcut cu 
cheltuieli și muncă n-a fost zadar
nic. Se poate spune acest lucru 
despre cheltuielile făcute la mi
nele Văii Jiului pentru introduce
rea perforajului umed ? Nu 1 Deși 
pregătirile s-au făcut cu multe 
Juni în urmă, introducerea per
forajului umed este încă nerezol
vată. La ora actuală locurile de 
muncă unde se perforează cu cap
tarea prafului de piatră pe cale 
umedă se rezumă doar ia 7. Re
zultate mai bune au obținut bri
găzile minerilor Sorescu Constan
tin și Tekeș Toma de la Uricani. 

‘ La celelalte exploatări ca Petrila, 
’Lonea și Aninoasa doar sporadic 
s-a folosit acest procedeu avansat 

■ de perforare de către 2—3 bri- 
' găzi. La mina Lupeni, după o 
scurtă perioadă de experimenta
re, perforajul umed a fost coro- 

,plet abandonat, iar la Vulcan nici 
atât nu s-a făcut. Aici au fost 
pregătite pentru a se perfora 
umed 14 locuri de muncă în pia
tră. S-au ' montat mii de metrii 
de conductă, brigăzile au fost în
zestrate cu 100 metri de furtun, 40 
manșoane de injecție laterală a 

apei, 6 reductoare de presiune, 
33 coloane telescopice pentru sus
ținerea perforatoarelor etc. Nu
mai valoarea cheltuielilor pe cont 
de producție pentru materiale se 
ridică aproape la 100.000 lei. La 
aceasta se adaugă cheltuielile pe 
cont de investiții care sînt cu mult 
mai mari.

De ce bate pasul pe loc extin
derea perforajului umed ? Nu din 
cauze materiale, ci pur și simplu 
din cauza conservatorismului față 
de nou- Despre acest lu
cru s-au putut convinge mi
nerii de la Lupeni și Pettila care 
au făcut schimburi de experiență 
cu ortacii de la Uricani din bri
găzile conduse de Sorescu Cons
tantin și Tekeș Toma. Au putut 
vedea cu acest prilej cum se lu
crează la ort, li s-au făcut cunos
cute realizările obținute de cele 
două brigăzi care nu sînt cu ni
mic mai mici ca cele înregistrate 
de brigăzile ce folosesc încă per
forajul uscat, ci dimpotrivă mai 
bune. Dar cu toate acestea și mi
nerii din brigăzile plecate ît» 
schimb de experiență au dat 
uitării ce au văzut.

Pînă la sfîrșitul anului au mai 
rămas puține luni. Să nu se uite 
faptul că introducerea perforajn- 
lui umed în minele Văii Jiului 
este o sarcină trasată de partid și 
care trebuie îndeplinită.

Activitatea inovatorilor vulcăneni se cere 
neîntîrziat înviorată

Mina Vulcan cunoaște o pu
ternică dezvoltare. La baza a- 
cesteia stă introducerea pe 
scară tot mai largă a tehni
cii noi, folosirea celor mai a- 
vansate metode de lucru și 
creșterea continuă a gradului 
de mecanizare a muncii In 
subteran și la suprafață. O în
semnată contribuție la toate 
acestea o aduc inovațiile. Prin 
ele sînt introduse în procesul 
de producție soluții noi de 
muncă, de folosire în mai bu
ne condițiuni a mașinilor, uti
lajelor și a uneltelor. Aceste 
soluții sînt descoperite de cei 
care se preocupă în continuu 
de perfecționarea procesului de 
producție, de introducerea 
noului — inovatorii. La mina 
Vulcan inovatorii au avut în 
unele perioade o bogată acti
vitate. Aceasta măi în anii 
trecuți. Acum însă mișcarea 
de inovații de aici a Început să 
lincezească. In primele 7 luni 
ale anului au fost înregistrate

II. Prevenirea avariilor 
datorate tubului carotier

Pentru prevenirea acestor 
avarii este necesar ca încă de 
la introducerea carotierei în 
lucru să se verifice dacă tubu: 
este perfect drept, dacă fi- 
letele de legătură nu sînt rupt< 
sau lovite, dacă tubul nu est- 
lovit sau spart. Nu este per 
mis a se introduce in puț deci; 
acele tuburi care au filete bu 
ne și corespund la diametru! 
interior șl exterior. De aseme
nea, la introducere, înșuruba 
rea se va face pînă la refu?
Prevenirea prinderii garniturii 
de foraj din cauza detritusului

Aceste avarii pot avea ioc 
ca urmare a neglijenței sau 
executării proaste a lăsării 
frezei pe talpă și ruperilor de 
prăjini. Pentru evitarea lor 
sînt necesare următoarele mă
suri :

1. Nu este admis a se per
mite stringerea detritusului în 
gaura sondei. O gaură cu de 
tritus este cauza principală a 
deselor avarii.

2. In cazul acumulării de 
detritus, sonda trebuie să fie 
spălată (circulată) in mod 
special la un interval de 3—5 
marșuri cu înlocuirea parțială 
a noroiului și curățirea Jghea
burilor de circulație.

3. La introducerea garniturii 
in puț nu este permis a se a- 
șeza carotiera direct pe talpă. 
Ea va fi oprită cu 1—5 m. mal 
sus șl se va porni circulația 
noroiului în puț apoi prin no
tație se coboară spre talpă în 
circa 10 minute.

4. Lungirea garniturii (pu
nerea bucății) să se facă ra
pid. Este de dorit să se alea
gă astfel bucata de la început 
îneît să nu fie necesară schim
barea ei sau adăugirea ei. 
Trebuie ținut minte că puțul 
nu este permis să stea cu fre
za pe talpă, dacă circulația 
este oprită. In astfel de ca
zuri garnitura se extrage.

5. La oprirea (defectarea, 
pompei, garnitura se va extra
ge imediat.
Prevenirea surpării pereților 

de gaură
Foarte des se produc sur

pări ale pereților de gaură 
mai ales în terenurile nisipoa
se. Pentru prevenirea surpări
lor se vor aplica următoarele 

la cabinetul tehnic al minei 
Vulcan 36 de propuneri de ino
vații. Din acestea doar 9 au 
fost acceptate. Față de peri
oada corespunzătoare a anului 
trecut, numărul de inovații a- 
plicate în producție a scăzut 
cu 15 la sută. Aceasta denotă 
slaba preocupare a cabinetu
lui tehnic, a conducerii exploa 
tării și a sindicatului față de 
extinderea mișcării de inova 
ții. Nu întîmplător în acest an 
au fost organizate numai trei 
conferințe tehnice. Din plartu’ 
tematic nu a fost rezolvată 
pînă acum nici o inovație 
Mulți nici nu știu de existen
ța acestuia. Temele prevăzute 
în plan nu au fast afișate în 
nici un sector sau în alt ion 
vizibil. Lipsește, de asemenea, 
îndrumarea si mobilizarea ca
drelor tehnice cu o bună pre 
gătire profesională pentru ca 
acestea să fie mai preocupate 
in introducerea noului, găsi- 

măsuri : la extragerea garni
turii din gaură și la scăderea 
nivelului noroiului din puț a 
cesta se va umple conținuu. 
Prin aceasta pereții puțulu 
vor fi menținuți de presiune- 
noroiului.

Dărîrnarea pereților de gau 
•ă se observă prin creșterea 
presiunii la manometrele pom
pelor de noroi. In astfel de 
cazuri garnitura se extrage 
rapid din puț pentru reCondi 
ționarea noroiului. In aceste 
cazuri noroiul se va trata cu 
ipsos 5—15 la sută si ciment 
5—20 la sută. Acest noroi, du 
pă cîteva zeci de minute, de 
vine pastă. Din această cauză 
el se va pompa rapid în locul 
unde pereții se dărîmă. După 
spălarea garniturii eu apă. 
gaura se lasă în nemișcare 24 
de ore. In acest timp noroiul 
recondiționat cu ipsos se în
tărește în sondă consolidind 
pereții. După 24 de ore se 
poate continua forajul. Ope 
rația se va repeta pentru fie
care porțiune ce se surpă, con
secutiv. de sus în jos.

Prinderi de garnitură 
în găuri (cheie)

Acest fel de avarie are des 
loc și se rezolvă greu. Pentru 
a nu avea prinderi în găuri 
cheie, garnitura trebuie ex 
trasă cu control la indicata 
rul de greutate. Gaura .,cheie" 
se formează ca urmare a fre 
carii prăjinilor de pereți pînă 
se produce un jgheab in care 
intră ușor tubul carotier.

In cazul cind in timpul ex
tragerii crește presiunea la 
Indicator (ține pe gaură) se 
va continua extragerea numai 
prin rotație. In momentul ob 
servării zonelor cu găuri 
„cheie", pe un panou de seîn- 
dură vopsit în negru cu di
mensiunea de 50x30 cm. se va 
scrie: „Atențiune, la adînci- 
mea de... metri este gaură 
cheie" ! In caz că sonda nu 
are regim special, se reco 
mandă tubarea imediată1 a 
puțului. In caz de extragere 
garnitura se lasă în jos, se 
pornește circulația noroiului și 
se continuă apoi extragerea 
prin rotație bucată cu bucată

Lichidarea avariilor
In timpul forajului, este im

portant a se descoperi ava 
ria și preintimpina complica
rea ei de la bun început. Pen- 

rea de metode mai bune de 
lucru. Intr-un cuvînt, preocu
parea e slabă în acest dome
niu.

De slaba activitate ne tări- 
mul mișcării de inovații se face 
vinovat cabinetul tehnic al că
rui șef e tovarășa inginer Sur
ei u Olga, dar și comitetul sin
dical care nu a sprijinit și nu 
s-a interesat îndeaproape de 
această latură a activității de 
producție. Se cere ca în timp 
cît mai scurt această stare de 
lucruri să fie curmată pentru 
ca mișcarea de inovații să fie 
extinsă și să dea roade. In a 
cest scop trebuie folosite toa
te posibilitățile și condițiile 
create. Activitatea inovatorilor 
vulcănenî se cere neîntîrziat 
înviorată pentru a contribui 
la ridicarea nivelului tehnic al 
producției, la realizarea pe 
această cale a sarcinilor de 
plan și a angajamentelor de 
întrecere.

N. ROVENȚA 

tru aceasta este necesar ca 
șeful de schimb să urmăreas
că atent indicațiile aparatelor 
de control (indicator de greu
tate, ampermetru) precum și 
circulația noroiului de foraj.

La descoperirea accidentului 
trebuie mai intii stabilit ce 
nstrument este avariat (pră

jină. record, reducție etc.), 
caracterul avariei (rupere, 
smulgere, înțepenire etc.), lo
cul ei (adîncimea). poziția 
instrumentului care a rămas 
in puț, cauza accidentului.

Pentru lichidarea cu succes 
a accidentului este necesar să 
se știe: dimensiunile instru
mentului ce a rămas în put 
(diametrul exterior si interior, 
lungimea) construcția lui, dia
metrul și starea puțului .pînă 
la adîncimea unde are loc a- 
varia. Toate acestea trebuie 
să fie scrise în raportul de 
sapă și caietul de scule ce se 
află Ia sondă. Lichidarea ava
riei trebuie să decurgă pe ba
za unui program bine stabilit 
și cunoscut de toți membrii 
brigăzii. întotdeauna se înce
pe intervenția în ordinea fixată 
în metode simple cu trecere 
treptată la metode complica
te sau speciale (în acest caz 
participă șeful de șantier sau 
maistrul principal).

Dacă după primele încercări 
nu se reușește rezolvarea șl 
stabilirea poziției instrumen
tului rămas în puț, atunci per» 
tru clarificare este neapărat 
nevoie a se introduce la lo
cul avariei un model (de smoa
lă, plumb, cu alamă etc.). Dia
metrul modelului va fi cores
punzător diametrului tubului 
cu care s-a forat porțiunea 
respectivă a sondei. Folosirea 
la timp a modelului permite 
a se stabili programul cel mai 
indicat pentru lichidarea a- 
variei.

De asemenea, pentru lichi
darea cu succes a avariei este 
necesar ca personalul să lu
creze rapid, să execute corect 
și numai acele comenzi ce ie 
dă cel care conduce operația 
de rezolvare. Se va acorda o 
deosebită atenție funcționării 
utilajului de suprafață, ea 
orice defecțiune să fie elimi
nată la timp. Cu cît se lucrea
ză mai insistent cu atît șan
sele de rezolvare sînt mal mari. 
De asemenea, se cere ca fie
care sondă să aibă sculele de 
salvare necesare: dornuri, tu
te, pălării, 1-2 cîrlige, modele, 
prese hidraulice sau mecanice 
etc., evitîndu-se prin aceasta 
așteptările datorită lipsei Jor.

In timpul instrumentației 
(lichidării avariei) se va men
ține noroiul la calitățile lui 
normale.

SUCIU SEVER 
inginer șef adjunct 

al întreprinderii regionale de 
explorări minere „Hunedoara"

In curs de apariție

în Editura tehnică
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Pe șantierul din Lupeni Vizii a cte legației de partid și guvernamentale a R. D. Germane

P R 6 N C ÂP' I T Â L AMacaralele să fie folosite 
la întreaga lor capacitate

Pentru construirea blocurilor, 
șantierele slnt înzestrate cu 
numeroase macarale de dife 
rite tipuri. Ele ușurează mun
ca și totodată sporesc produc
tivitatea brigăzilor de con 
structori.

Și șantierul 7 construcții 
Lupeni este dotat cu asemenea 
macarale. Aici slnt folosite 
două macarale: una de tip 
SBK-1 și una de fabricație 
romînească. Ambele macarale 
au o capacitate de ridicare 
destul de mare. Macaraua 
SBK-1 care deservește blocu 
rile F și E 2, ridică greutăți 
pînă la două tone, iar „Boc
șa" pînă la patru tone. Dar 
macaralele slnt utilizate sub 
această capacitate. De exem
plu, cu macaraua SBK-1 se 

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

fihîiem sub plan a seciorulci I Peliila 
aie Dumai tauze otetlit? 1

ridică minimum 800—1.000 kg. 
Aceasta din cauză că cupa cu 
care transportă macaralele că
rămida, mortar și beton sus 
pe bloc este mică în raport cu 
capacitatea utilajului. Condu
cerea șantierului trebuie să 
ia măsuri pentru a mări ca
pacitatea de încărcare a cupei 
la cea reală, deoarece vom a- 
vea numai de ciștigat. Același 
lucru trebuie făcut si pentru 
macaraua „Bocșa".

Folosind mai bine cele două 
utilaje, vom spori randamen
tul acestor utilaje lucru im
portant pentru creșterea pro
ductivității muncii pe șantier, 
pentru reducerea prețului de 
cost.

Z1DARU ION 
corespondent

(Urmare din pag. l-a)

talei i-au saluta: cu căldură. 
De pe trotuare sau de la bal
coane, cetățeni fluturau ste 
gulețe ale celor două țări.

☆

La amiază, delegația de 
partid și guvernamentală a 
R. D. Germane, In frunte cu 
tovarășul Walter Ulbricht, a 
făcut o vizită la sediul sfatu
lui Popular al Capitalei.

Președintele Comitetului E- 
xecutiv al Sfatului Popular al 
Capitalei, tov. Ion Cozma, 
membru al C.C. al PALR., a 
vorbit oaspeților despre dez
voltarea economică și social - 
culturală a Bucureștiului in 
anii puterii populare.

Dr. Lothar Bolz, vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniș
tri și ministrul afacerilor ex
terne al R. D. Germane, preșe
dintele Partidului Național De

mocrat din Germania, a mul
țumit pentru primirea căldu
roasă făcută de către bucureș- 
teni delegației de partid si 
guvernamentale a R. D. Ger
mane. In cuvîntul său, oaspe
tele a transmis conducătorilor 
Sfatului Popular al Capitalei, 
locuitorilor Bucureștiului, sa 
lutul frățesc al locuitorilor ca
pitalei R. D. Germane.

La plecare, tovarășul Wal
ter Ulbricht a scris în cartea 
de onoare a Sfatului Popular 
al Capitalei: „Felicităm har
nica și talentata populație a 
Capitalei și Sfatul popular 
care, sub conducerea partidu
lui, a desfășurat o atît de rod
nică activitate. Frumusețea 
Bucureștiului nou demonstrea
ză marile succese ale construc
ției socialiste și munca crea
toare a oamenilor muncii. 
Urăm tuturor locuitorilor mul
tă fericire. Bucureștiul, Capi
tala Rominiei socialiste, să în

florească și pe mai departe, 
Prietenie".' i

1

In cursul aceleiași dimineți,; 
Hans Reichelt, ministrul agri-;1 
culturii, colectărilor și silvi-; 
culturii din R. D. Germană, 
și Frieda Sternberg, președinta’ 
Coperativei agricole de produc-’ 
ție „Ernst' Thalmann" din Ben-' 
newitz, raionul Wurzen, membri; 
ai delegației de partid și gu
vernamentale a R. D. Germa
ne, împreună cu tovarășii Mi-, 
hai Dalea, secretar al C.C. al 
P.M.R., președintele Consiliului 
Superior al Agriculturii, și NI- 
colae Giosan, vicepreședinte al 
Consiliului Superior al Agri
culturii, directorul general al 
Institutului central de cerce
tări agricole, au făcut o vi
zită la Institutul de cercetări 
pentru cereale și plante teh
nice de la Fundulea.

(Agerpres)

(Urmare din pag. l-a)

ridicarea unei surpări din par- 
vestică a abatajului. In acest 
brigada a dat dovadă de 

neatenție, dar nici maiștrii mi
neri n-au fost suficient de prevă
zători. Tot la această brigadă s-a 
întîmplat că, din neglijența me
canicilor, a fost montat un tub 
de aer comprimat înfundat și ast
fel minerii au așteptat două 
schimburi pînă au primit aer com
primat în abataj.

Concluzia ce se poate trage din 
toate acestea este că c cauză 
principia a răminerii sub plan a 
acestor brigăzi este întreținerea 
necorespunzătoarc a abatajelor, lu 
cru care dovedește in ultima ana
liză indisciplină din partea bri
găzilor și o slabă asistență teh
nică din partea personalului teh- 
nico-ingineresc. Este știut că pla
nul fiecărei brigăzi este o părti
cică a planului întregului sector. 
Tehnicienii sectorului I trebuie să 
sprijine efectiv brigăzile în rea
lizarea planului, să fie prezenți 
zilnic in abataje, să nu se trans

forme in supraveghetori la lemr. 
și transport, să nu tolereze delă
sările privind întreținerea lucrări
lor miniere.

Colectivul sectorului s-a anga
jat să extragă în acest an 4.000 
tone cărbune peste plan. Din a- 
cest angajament s-a realizat pînă 
acum doar 1.345 tone. Șeful sec
torului, tov. Mogoș Iosif, cadru 
cu experiență de altfel, promite 
de mult remedierea situației, re
dresarea producției. A promis a- 
cum două luni, a promis acum o 
lună, dar promisiunile nu se rea- 
.lizează. Că există posibilități — 
aceasta este și concluzia la care 
a ajuns un colectiv care, din în
sărcinarea comitetului de partid,

Pregătirea alegerilor de partid —
Una din principalele sarcini 

ce stau în perioada actuală în 
fața comitetelor de partid o 
constituie pregătirea adunări
lor generale de dări de seamă 
și alegere a noilor organe con
ducătoare ale organizațiilor de 
bază.

In vederea pregătirii temei 
nice a alegerilor, comitetul de 
partid al minei Vulcan a în
tocmit un plan de măsuri: 
membrii comitetului au pri 
mit sarcini concrete pentru 
întreaga perioadă a alegerilor. 
Tovarășul Cuciuc Profir, spre 
exemplu, răspunde de organi
zația de bază nr. 10 rambleu, 
Cotoț losif — de organizația 
de bază nr. 2. Pasca loan — 
de organizația de bază nr. 8 
investiții etc. Ei ajută orga
nizațiile de bază în pregăti
rea și desfășurarea alegerilor

Tinînd cont de experiența 
.anilor trecuți. comitetul de 
rpartid a format pe organiza
ții de bază colective care lu
crează la întocmirea dărilor de 
seamă. Din aceste colective 

a efectuat recent un control la 
sectorul I. Or. pînă la sfîrșitul 
anului nu mai sint decît trei luni 
și jumătate, iar din angajament 
au mai rămas 2.655 tone 1

Dar mai e și o altă cauză a 
rămînerij in urmă a sectorului I. 
Ea trebuie căutată în nivelul scă
zut al muncii politice pentru mo
bilizarea colectivului la realizarea 
sarcinilor de plan. In prezent se 
impune îmbunătățirea tuturor la
turilor muncii politice, acest lu
cru cerîndu-1 situația din sector, 
cu condițiile speciale de zăcămînt 
in care se face exploatarea stra
tului 5. Comitetul de partid J 
minei are datoria să controleze 
mai îndeaproape și să vegheze 
mai atent asupra muncii de partid 
din sectorul 1, asupra felului cum 
organizația de bază exercită drep
tul de control asupra conducerii 
sectorului, a felului cum sînt re
partizați comuniștii pe schimburi 
îi pe brigăzi.

Redresarea situației de la secto
rul I trebuie începută prin ridi
carea simțului de răspundere al 
conducerii sectorului și în pri
mul rînd al inginerului Mogoș 
losif față de plan și de angaja
mente. Conducerea exploatării are 
datoria de a sprijini mai îndea
proape conducerea sectorului Es
te nevoie de un control șj îndru
mare mai sistematică și din par
tea conducerii Combinatului car
bonifer. pentru că la E. M. Pe- 
trila nu se prea cunoaște cine 
răspunde din partea C.C.V.J. pen
tru scoaterea sectoarelor și brigă
zilor de sub plan-

Pe baza posibilităților existente, 
creindu-se condiții de muncă mai 
bune brigăzilor, sectorul I de la 
mina Petrila va putea ajunge din 
nou in oîndul sectoarelor fruntașe 
pe exploatare.

fac parte membrii birourilor 
organizațiilor de bază, tova
răși din conducerea sectoare 
lor, propagandiști, tehnicieni 
și mineri fruntași. Pe lîngă 
fiecare colectiv comitetul de 
partid a numit un membru al 
său

Pe baza graficului stabilit, 
comitetul de partid a indicat 
birourilor organizațiilor de 
bază și colectivelor care În
tocmesc dările de seamă ca 
înainte cu 10 zile de ziua în 
care vor avea loc adunările 
generale, dările de seamă să 
fie terminate pentru ca ele să 
poată fi văzute de comitetul 
de partid.

In cinstea alegerilor orga
nelor locale de partid, corni 
tetul de partid și-a fixat în 
planul său de acțiune o serie 
de obiective la înfăptuirea că
rora vor fi mobilizați toți co
muniștii și ceilati muncitori, 
tehnicieni și ingineri fără de 
partid de la mină.

Unul din obiectivele princi
pale este îndeplinirea și de-

Recepfie la Palatul Consiliului de Miniștri
Marți seara, Comitetul Cen- 

I trai al Partidului Muncitoresc 
Romin, Consiliul de Stat și 
Consiliul de Miniștri al R. P. 
Romine au oferit o recepție la 
Palatul Consiliului de Miniștri 
in cinstea delegației de partid 
și guvernamentale a Republi 

I cii Democrate Germane.
La recepție au luat parte 

' membrii delegației de partid 
și guvernamentale a Republi 

■ cii Democrate Germane: to
varășul Walter Ulbricht, prim 
secretar al C.C. al P.S.U.G.. 
președintele Consiliului de Stal 
al R. D. Germane, conducă
torul delegației. Bruno Leusch- 
ner, vicepreședinte al Consiliu 
lui de Miniștri al R.D.G., mem
bru al Biroului Politic al C.C. 
al P.S.U.G., membru al Con
siliului de Stat, dr. Lothar 
Bolz, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, ministrul 
afacerilor externe al R.D.G.. 
președintele Partidului Națio 
nai Democrat din Germania. 
Hans Reichelt, ministrul agri
culturii, colectărilor și silvi
culturii, Gunther Wyschofsky. 
vicepreședinte al Comisiei de 
Stat a Planificării, Erwin Ker
ber, adjunct al ministrului co
merțului exterior și interger - 
man, Johannes Konig, adjunct 
al ministrului afacerilor ex
terne, prof. dr. Wolfgang Schir
mer, membru supleant al C.C. 
al P.S.U.G., directorul uzine
lor „Walter Ulbricht"-Leuna, 
Frieda Sternberg, președinta 
cooperativei agricole de pro
ducție , .Ernst Thalmann" din 
Benewitz, raionul Wurzen, 

I Annerose Seifert, muncitoare

în centrul atenției
pășirea sarcinilor de plan. Un 
alt obiectiv este îmbunătăți
rea calității cărbunelui, obeic- 
tiv la care s-au obținut rezul
tate frumoase. Astfel pe luna 
august procentul de cenușă 
admis a scăzut cu 2,5 procente 
fată de cel admis.

întărirea rindurilor partidu
lui este o sarcină permanen
tă a comitetului de partid. 
La cei 117 membri si 135 can
didați primiți de la ultima 
conferință de partid se vor a- 
lătura încă 27 mineri și teh
nicieni fruntași care slnt deja 
pregătiți să fie primiți In 
partid încă în cursul lunii sep
tembrie.

Acordînd toată atenția apli
cării în viață a instrucțiuni
lor C.C. al P.M.R. cu privire 
la alegerea organelor locale de 
partid comitetul de partid al 
minei Vulcan contribuie la 
îmbunătățirea muncii politice 
în sectoarele minei.

CARPEN ION 
secretarul comitetului de partid 

al minei Vulcan 

chimistă la uzinele .Walter 
Ulbricht“-Leuna și Wilhelm 
Bick, ambasador extraordinar 
și plenipotențiar al R.D.G. ir 
R.P.R.

Au luat parte tovarășii 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, Ion 
Gheorghe Maurer, Gheorghe 
Apostol, Emil Bodnăraș, Petre 
Borilă, Nicolae Cea u șese u, 
Chivu Stoica, Alexandru Dră- 
ghici. Dumitru Coliu, Leonte 
Răutu, Leontin Sălăjan, Ște
fan Voitec, Mihai Dalea, Cor- 
neliu Mănescu, ministrul afa
cerilor externe, Ștefan Cieja, 
ambasadorul R. P. Romîne în 
R. D. Germană membri ai C.C. 
al P.M.R., ai Consiliului de 
Stat și ai guvernului, condu
cători ai organizațiilor obștești 
și instituțiilor centrale, gene
rali și ofițeri superiori, acade
micieni și alți oameni de ști
ință, artă și literatură, ziariști 
romîni și corespondenți ai pre
sei străine.

Au participat șefii unor mi
siuni diplomatice acreditați în 
R. P. Romînă, precum și mem
brii Ambasadei R. D. Germane.

La începutul recepției au 
fost intonate imnurile de stat 
ale R. D. Germane șl R. P. 
Romîne.

In timpul recepției tovară
șii Gheorghe Gheorghiu-Dej și 
Walter Ulbricht ău rostit toas
turi.

Tovarășul Gheorghe Gheor
ghiu-Dej și-a exprimat bucu
ria de a avea în mijlocul nos
tru, pe oaspeții dragi — mem
brii delegației de partid și gu
vernamentale a Republici De
mocrate Germane.

Convorbirile care au avut 
loc într-o atmosferă sinceră, 
tovărășească între cele două 
delegații de partid și de stat, 
a spus în continuare tovară
șul Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
au reflectat pe deplin preocu
pările noastre comune: con
tinua înflorire și prosperitate 
a țărilor noastre, a comunită
ții țărilor socialiste, lupta pen
tru asigurarea unei păci trai 
nice în Europa și în întreaga 
lume, pentru triumful princi
piilor coexistenței pașnice.

Poporul romin, ca șl toate 
celelalte popoare iubitoare de 
pace, se bucură ca de propriile 
sale succese de marile reali 
zări ale poporului muncitor 
din Republica Democrată Ger 
mană.

Poporul nostru dă o înaltă 
apreciere solului Republicii 
Democrate Germane ca factor 
important al păcii între po
poare, eforturilor și inițiati
velor Republicii Democrate 
Germane pentru rezolvarea pe 
cale pașnică a problemei ger
mane, pentru Întărirea păcii 
șl securității în Europa. Mai 
departe, tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej a arătat că în 
teresele vitale ale tuturor po
poarelor, ale întregii umani - 

lăți cer imperios rezolvarea 
neintîrziată a problemelor fun
damentale ale vieții interna
ționale : dezarmarea generală 
și totală, definitiva lichidare 
a colonialismului sub toate 
formele lui, înlăturarea foca
relor de încordare existente în 
diferite părți ale globului, li
chidarea rămășițelor celui 
de-al doilea război mondial.

Propunerile Uniunii sovieti
ce și ale Republici Democrate 
Germane privind încheierea, 
tratatului de pace german și, 
transformarea pe această bază 
a Berlinului occidental în oraș 
liber, demilitarizat, corespund 
in totul intereselor păcii, se 
bucură de sprijinul deplin al,. 
Republicii Populare Romîne, al, 
tuturor țărilor lagărului so-, 
cialist.

In cointinuare tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej a 
spus că vizita delegației de 
partid și guvernamentale a, 
R. D. Germane constituie a 
strălucită manifestare a prie-/ 
tenie dintre popoarele noas-, 
tre, o contribuție de seamă la, 
continua dezvoltare a relații^ 
lor de colaborare frățească? 
dintre Republica Populară Ro- 
mină și Republica Democrate 
Germană, la întărirea unitSțlij 
și coeziunii lagărului socialis
mului și păcii.

In încheiere, tovarășul Gheor
ghe Gheorghiu-Dej a toastat 
în sănătatea tovarășului Walter, 
Ulbricht, a tovarășilor Leusch- 
ner, Bolz și a tuturor membrilor 
delegației de partid șl guver
namentale a Republicii De
mocrate Germane I

Pentru noi succese ale pri
mului stat al muncitorilor șt 
țăranilor din istoria Germa
niei — Republica Democrată 
Germană:

Pentru fericirea și prosperi
tatea harnicului și talentatu
lui său popor;

Pentru prietenia și unitatea 
indestructibilă a comunității 
țărilor socialiste, pentru tri
umful cauzei păcii în lume.

Tovarășul Walter Urbricht a 
răspuns, mulțumind pentru 
cuvintele cordiale adresate po
porului R. D. Germane și mem
brilor delegației.

In numele șefilor misiunilor 
diplomatice aflați la recepție, 
ambasadorul R. P. Polone la 
București, Janusz Zambrowicz 
a toastat pentru noi succese 
ale popoarelor Republicii Popu
lare Romîne și Republicii De
mocrate Germane, în sănăta
tea președintelui Consiliului 
de Stat al R. P. Romîne, to
varășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, a președintelui Consiliu
lui de Stat al Republicii De
mocrate Germane, tovarășul 
Warter Ulbricht, pentru pace 
în lumea întreagă.

Recepția s-a desfășurat în
tr-o atmosferă de caldă prie
tenie. (Agerpres)
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Declarația agenției TASS
MOSCOVA 18 (Agerpres).
Guvernul sovietic a autori

zat agenția TASS să dea pu
blicității o declarație în care 
se arată că discursurile publi
ce ale lui de Gaulle în Germa
nia occidentală, tratativele lui 
cu cancelarul Adenauer și co
municatul lor comun „nu lasă 
nici o îndoială că avem de-a 
face cu a cîrdășie îndreptată 
spre încordarea situației inter
naționale, spre intensificarea 
cursei înarmărilor".

In declarația agenției TASS 
se arată că vizita oficială a 
Iui de Gaulle în R.F.G. a de
monstrat că „în prezent cer
curile guvernante franceze și 
vest-germane nu numai că nu 
ascund orientarea dușmănoasă 
a blocului lor față de Uniunea 
Sovietică, ci, dimpotrivă, o scot 
în relief în fel și chip".

Declarațiile cu privire 
„pericolul sovietic" la care

la, 
a 

recurs de Gaulle în R.F.G. i-au 
fost necesare „pentru a ca
mufla într-un fel oarecare e- 
sența agresivă a planurilor 
proiectate".

„Aceste planuri constau de 
fapt în aceea ca pe baza „axei 
Bonn—Paris" să se înjghebeze 
o grupare politico-militară în 
Europa occidentală pentru 
pregătirea a tot felul de aven
turi împotriva U.R.S.S. și al
tor state iubitoare de pace".

In timpul discuțiilor și întîl- 
nirilor lor, președintele de 
Gaulle și cancelarul Adenauer 
„au făcut totul pentru a crea 
noi bariere și opreliști în 
lea reglementării pașnice

Germania și pentru a-și uni 
și mai mult eforturile în vede
rea intensificării luptei împo
triva oricăror propuneri în
dreptate spre o astfel de re
glementare".

Cercurile guvernante france
ze, acceptînd crearea „axei 
Bonn—Paris", nutresc în taină 
speranța că vor reuși să ocupe 
un loc de frunte în această 
uniune militaristă, să obțină 
pentru Franța un rol conducă
tor în lumea capitalistă.

„Oricare ar fi planurile po
liticienilor francezi, soarta lor 
in „axa Bonn—Paris" este de 
a se tîrî în coada partenerului 
lor vest-german, mai puternic 
și mai rapace, de a se lăsa con
duși de revanșarzii de pe ma
lurile Rinului".

Actuala politică de cîrdășie 
intre cercurile conducătoare 
franceze și militariștii vest- 
germani „nu promite nimic bun 
nici Franței, nici cauzei întă
ririi păcii".

Actuala înțelegere militară

fj

intervenită între cercurile con
ducătoare franceze și vest-ger- 
mane confirmă încă o dată ne
cesitatea imperioasă și urgen
ța însănătoșirii radicale a si
tuației în Europa pe calea în
cheierii tratatului de pace ger
man și a normalizării pe a- 
ceastă bază a situației din Ber
linul occidental.

Guvernul sovietic a reafir
mat din nou că „ar dori să re
zolve problema reglementării 
pașnice cu Germania pe calea 
unei înțelegeri eu toate statele 
interesate".

„Dar dacă puterile occiden
tale vor continua să se opună 
lichidării rămășițelor celui 
de-al doilea război mondial, 
atunci Uniunii Sovietice și ce
lorlalte state care se situează 
pe poziția asigurării păcii și 
securității în Europa, nu le va 
rămîne nimic altceva de făcut 
decît să încheie tratatul de 
pace cu Republica Democrată 
Germană cu toate consecințele 
care decurg din aceasta".

0--------------

Deschiderea sesiunii 
Adunării Generale a 0. N. B.

convenției pentru interzicerea 
folosirii armei nucleare și ter
monucleare.

Uniunea Sovietică a propus, 
de asemenea, să se înscrie pe 
ordinea de zi a Adunării Ge
nerale problema restabilirii 
drepturilor legitim.e ale Repu
blicii Populare Chineze la 
O.N.U. și problema convocării 
unei conferințe internaționale 
pentru problemele comerțului. 
Adunarea Generală trebuie, de 
asemenea, să aleagă membrii 
unei serii de organe de condu
cere a O.N.U., inclusiv secreta
rul general.

In ședința din ’8 septembrie. 
Zafrullah-Khan (Pakistan) a 
fost ales președinte al sesiunii.

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

NEW YORK 18 (Agerpres). 
In după-am-iaza zilei de 18 

septembrie s-a deschis la New 
York a 17-a sesiune a Adună
rii Generale a O.N.U. Ședința 
a fost deschisă de Mongi Slim 
(Tunisia), președintele prece
dentei sesiuni a Adunării.

Sesiunea actuală urmează să 
examineze probleme importan
te ca problema dezarmării, 
traducerea în viață a Declara
ției cu privire la acordarea in
dependenței țărilor și popoare
lor coloniale, propunerea Uniu
nii Sovietice cu privire la re
tragerea trupelor străine din 
Coreea de sud, propunerea cu 
privire la convocarea unei con
ferințe în vederea semnării

Vești din firile socialiste

ca-
cu

MOSCOVA.' Arhitecții sovie
tici au întocmit proiectele a 
două raioane de locuințe, ca
re vor fi construite la Accra, 
capitala Ghanei, și în orașul 
Tema, port comercial al aces
tei târî.

In primul din aceste raioa
ne vor locui 22.000 oameni, iar 
în al doilea — 11.000.

DAMASC. După cum a a- 
nunțat pcstul de radio Da - 
mase, la 17 septembrie a fost 
format noul guvern al Repu
blicii Arabe Siria. In fruntea 
guvernului se află Haled Azem 
care a fost prim-ministru și 
ministru în mai multe 
ne ale Siriei.

guver-

anunță 
amba

la

cum
Presse, 
și italian 
scrisori de a- 
partea unor

PARIS. După 
agenția France 
sadorii belgian 
Paris au primit 
menințare din
organizații O.A.S.-istfe. Autorii 
scrisorilor „condamnă" Belgia 
și Italia pentru că aceste țări 
nu acordă azil politic căpete
niilor ultracolonialiștilor.

Scrisoarea adresată de A. A Gromîko 
Tliant
sănătoșirea generală a situa
ției internaționale, ar ușura 
Organizației Națiunilor Unite 
îndeplinirea sarcinilor ce-i re
vin potrivit Cartei și ar crea 
condiții favorabile pentru o a- 
devărată 
țională.

lui U
(Agerpres).

ministrul a-

la 17 septembrie secre- 
general provizoriu al 
U Thant, o scrisoare 
solicită să fie inclusă

colaborare interna-

NEW YORK 18 
TASS transmite:

A. A. Gromîko. 
facerilor externe al U.R.S.S., a 
adresat 
tarului 
O.N.U., 
în care
pe ordinea de zi a celei de-a 
17-a sesiuni ordinare a Adu
nării Generale, ca problemă 
urgentă și importantă, punc
tul „Cu privire la restabilirea 
drepturilor legitime ale Repu
blicii Populare 
O.N.U.".

Scrisoarea este 
notă explicativă 
spune că, încălcîndu-se prin
cipiul Cartei O.N.U. cu privi
re la egalitatea în drepturi și 
autodeterminarea popoarelor, 
Republica Populară Chineză nu 
poate de aproape 13 ani să-și 
ocupe locul ce i se cuvine de 
drept în Organizația Națiuni
lor Unite, loc care continuă 
să fie deținut în mod ilegal 
de clica ciankaișistă. Cauza 
acestei situații anormale, se 
spune în nota explicativă, o 
constituie poziția ostilă cau
zei colaborării internaționale 
pe care s-au situat în această 
problemă guvernele S.U.A. și 
altor citorva state membre ale 
O.N.U.

China 
pant la 
membru 
liului de 
rezolvarea pozitivă 
mei reprezentării 
Populare Chineze în O.N.U. ar 
fî o contribuție serioasă la în-

Chineze în

însoțită de o 
în care se

este un stat partici- 
întemeierea 
permanent 
Securitate.

O.N.U. și 
al Consi- 
De aceea, 
a proble- 
Republicii

------ =»»»»= ---T-T------

„Balonul de săpun al domnului Strauss 
nu a făcut la Bonn nici o senzație"

BONN 18 (Agerpres). Cores
pondentul agenției TASS I. 
Borisov transmite :

După ședința din 17 septem
brie a conducerii Uniunii creș- 
tin-sociale care s-a tinut la 
Miinchen, ministrul de război 
Strauss a declarat că inten
ționează să rămînă în actua
lul său post la Bonn. In ulti
mele săptămîni cercurile a- 
propiate lui Strauss au anun
țat în repetate rînduri că el 
ar intenționa să-și părăsească 
postul de ministru 'de război 
al Bonnului și să candideze 
pentru postul de prim-minis
tru al landului Bavaria.

Toate aceste presupuneri 
despre plecarea de la Bonn la 
Munchen, a fost pur și sim-

plu o manevră a lui Strauss 
întreprinsă în legătură cu an
cheta ce o efectuează1 o co
misie specială a Bundestagu- 
lui asupra rolului pe care l-a 
avut el în scandaloasa „afa
cere Fibag". Amenintînd că va 
pleca din postul de ministru 
de război, Strauss încerca e- 
vident să șantajeze și exer-' 
cite presiuni asupra activită
ții comisiei. Este puțin pro
babil însă ca în cercurile po
litice de la Bonn să fi existat 
cineva care să nu fi fost si
gur de la bun început că 
Strauss va continua să rămî- 
nă în postul de ministru de 
război. De aceea balonul de 
săpun al domnului Străuss nu 
a făcut Ia Bonn nici o sen
zație.

=0=—

Popoarele mietic $i iranian 
Poren să fie orleteoe

TEHERAN 18 (Agerpres).
Schimbul de note dintre 

Uniunea Sovietică si Iran este 
principala temă care șe dis
cută în cercurile politice din 
Teheran, scrie ziarul „Peygha- 
me Emruz". Observatorii po
litici califică acest schimb 
drept începutul unei noi ere 
în relațiile 
țări.

Iranul și 
sînt vecini,
han". Avem o frontieră comu
nă pe o distanță de mii de 
kilometri. Ambele popoare do
resc să întrețină relații de 
prietenie, să stabilească legă
turi economice, politice și 
culturale.

dintre cele două

Uniunea Sovietică 
scrie ziarijl „Kei-

t

Inițiativa uzinei de anve.ope 
din laroslavi

MOSCOVA 18 (Coresponden 
tul Agerpres transmite) :

Ziarele sovietice au publicai 
o hotărîre a C.C. al F.C.U.S. 
cu privire Ia o inițiativă pa
triotică a colectivului uzinei 
de anvelope din Iaroslavl.

La uzina din Iaroslavl 
fost create în ultimul 
noi tipuri de anvelope 
Și „ 
este 
decît 
zent. 
noile 
putea străbate cu ele 210-260 
mii km.

Acum citeva zile a avut loc 
adunarea 
respective 
problemele 
urgentă a 
de noi tipuri 
Participanții la adunare s-au 
angajat să organizeze 
mai scurt 
serie a 
și „R.“.

Relevînd 
mai însemnate sarcini ale chi- 
miștilor sovietici este satisfa
cerea cerințelor de anvelope, 
C.C. al P.C.U.S. arată în ho
tărîre că noua inițiativă are 
o mare importanță de stat și 
recomandă tuturor organelor 
de partid și de stat, economi' 
ce și obștești să sprijine pe 
toate căile această inițiativă 
menită să asigure economia

au 
timp 

„R.S." 
,R.“ a căror durabilitate 
de citeva ori mai mare 
a celor existente în pre- 
Camioanele dotate cu 
tipuri de anvelope vor

națională a Uniunii Sovietice 
cu anvelope de automobile; 
durabile si de înaltă călită' Ă 

r
?loi zăcăminte de minereu 

de fier
ALMA ATA 18 (Agerpres). 

TASS transmite :
In apropierea satului Adaev- 

ka din Kazahstan au fost des
coperite noi zăcăminte de mi
nereu de fier ale căror rezerve 
sînt evaluate ia 500 milioane 
tone, 
ne în

Minereul 
medie 43

de aici conți- 
la sută fier.

hidraulic

colectivului uzinei 
care a dezbătut 

privind organizarea 
producției în serie 

de anvelope.

în cei 
timp producția în 
anvelopelor „R.S."

că una dintre cele

ȘTIRI DIN AFRICA
9

CONAKRY. Ideea asocie
rii statelor africane la Pia
ța comună „este lipsită de 
realism și de rațiune", scrie 
președintele Guineei, Seku 
Ture, intr-un articol apărut 
în ultimul număr din revis
ta americană „Foreign Af-

♦* 

t 
T
J fairs". Seku Ture opune ideii 
; asocierii ideea creării unei 
? piețe africane comune. „Con- 
’ tinentul nostru posedă uria- 
f șe rezerve de materii prime 
î și un mare potențial ener- 
I getic, ceea ce reprezintă pre- 
ț misele excelente ale unei Ac- 
î țiuni de industrializare", 
î subliniază primul ministru 
J al Guineei, argumentînd ne- 
J cesitatea unei asemenea pie

țe comune africane.
PARIS. In drum spre New 

York, unde va participa Ia 
cea de-a XVII-a sesiune a 
Adunării Generale a O.N.U., 
Ketema Yifrou. ministru ad 
interim al afacerilor exter 
ne al Etiopiei, a declarat că 
în primăvara anului 1963 va 
avea loc la Addis Abeba o 
conferință a tuturor șefilor 
de stat africani care vor 
discuta problema unei apro-

membre ale 
Casablanca 

de la Mon- 
isi leagă 

de această

pieri între țările 
grupului de la 
și ale grupului 
rovia. Africanii 
multe speranțe
conferință menită să nete
zească drumul unității pe 
continentul african, a spus 
Yifrou.

ACCRA. Ziarul „Ghanlan 
Times" acuză presa occiden 
tală că a adoptat un ton cu 
totul necorespunzător în le
gătură cu încercările de a- 
sasinat împotriva președin
telui Nkrumah. Ziarul scrie 
că presa occidentală este 
plină de născociri si dezin
formări care reprezintă 
atîtea Aprobări față de 
țiunile asasinilor. „Prin 
ceastă atitudine ziarele
cidentale în slujba imperia
lismului au dezvăluit limpe 
de mîna stapînilor lor în a 
tentatele împotriva lui Kwa 
me Nkrumah". subliniază 
„Ghanian Times"

LUSAKA. Pe măsură ce se 
apropie data alegerilor, în 
Rhodesia de nord colonialiș 
tii își intensifică încercările 
de a atrage de partea lor

tot 
ac- 
a- 

oe-

de pe rîul Iii
18 (Agerpres). 

au început 
construirea

ALMA ATA 
In Kazahstan 

pregătiri pentru 
unui mare nod hidroenergetic,
situat la 70 de km. de Ia Alma 
Ata, in defileul Kapciagai din 
valea țiului Iii.

In defileu va fi înălțat un 
baraj de 40 de m. care va for
ma un lac de acumulare cu 
un volum de 28 milioane rri.O. 
de apă. Marea Alma Ata va 
avea o lungime de 170 de km. 
și o lățime 
va ocupa o 
kmp. Apele 
iriga circa
pămînturi desțelenite.

Lingă baraj se va construi 
o hidrocentrală.

După terminarea construc
ției nodului hidraulic pe rîul 
Iii se va deschide o cale na
vigabilă spre R. P. Chineză.

de 22 de km. Ea 
suprafață de 1.800 
acestei mări vor 

500.000 de ha. de

Chombe în

transmite a- 
într-o decla- 
dată publici 
Unit al Inde-

♦

I 
î f
♦

t
« 
f

un număr de politicieni lo
cali corupți care să le slu
jească interesele la fel cum 
face de pildă 
Katanga.

După cum 
genția A.D.N. 
rație specială 
tății, Partidul
pendenței Naționale din Rho
desia de nord a arătat că o 
organizație aflată în slujba 
colonialiștilor, intitulată în 
scopuri diversioniste Congre 
sul național african, primes 
te cu regularitate subsidii 
importante din partea mo
nopolurilor Internationale, 
inclusiv din partea societă
ții „Union Miniere".

In cazul cînd Partidul U- 
nit al Independenței Națio 
nale va cîștiga alegerile, 
monopolurile sînt gata să 
dea semnalul pentru începe 
rea unui război civil, ser- 
vindu-se în acest scop de u 
neltele lor.

Interesul deosebit pe care 
îl au aceste monopoluri în 
Rhodesia de nord se explică 
prin aceea că minereurile 
prețioase ale Katangăi sînt 
transportate pe căile ferate 
care trec prin această țară.
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