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Vești din Vulcan
Emisiuni în sprijinul 

produefiei
Colectivul stației de radioampli

ficare de la mina Vulcan desfă
șoară o activitate rodnică.

Preocupat de bunul mers al pro
cesului de producție, el invită des 
în fața microfonului mineri, teh
nicieni și ingineri fruntași să im-- 
părtășească experiența lor și ce
lorlalți muncitori. In cadrul emi
siunilor se acordă o atenție deo
sebită calității cărbunelui extras. 
Cu sprijinul șefilor de sectoare 
de la mină au fost întocmite ma
teriale care au evidențiat activi- 

I tatea fructuoasă a brigăzilor con
duse de Țarină Valerian, Săbău 
Dumitru, Zold Francisc și alții.

„ Au fost întocmite însă și materiale ; 
L .critice. Brigăzile conduse de Ne- 
Vs'C-scu Vasile, Chirilă loan și Ni- 

coacă loan care la o tonă de 
cărbune dau peste 100 kg. șist vi
zibil și piatră au fost criticate cu 
tărie. Cu mult interes sînt ascul
tate noile rubrici : „Nici un yago- 
net de cărbune rebutat pentru 
șist", „Din abataje numai căr
bune de bună calitate”, „Din ex
periența sectoarelor fruntașe".

Peniru proiecția muncii
îmbunătățirea condițiilor de 

muncă ale muncitorilor, tehnicieni
lor și inginerilor de la uzina elec
trică Vulcan stă permanent in a- 
tenția conducerii uzinei. Anul a- 
cesta, de exemplu, în uzină au fost I 
executate lucrări in valoare de I 
225.000 lei menite să mărească 
siguranța celor care manevrează și 
supraveghează agregatele și ins
talațiile termice și electrice.

Astfel, a fost îmbunătățit ilu
minatul în sala cazanelor, turbi
nelor și în subsoluri, s-au montat 

_ _ apărători de sîrmă în fiecare sec- 
Abție și în camera de comandă și 
^®ș-a refăcut închiderea canalului de 

evacuare hidraulică a zgurii pen
tru evitarea emanațiilor de gaze 
toxice. De asemenea, în vederea 
prevenirii accidentelor și cunoaș
terii temeinice a N.T.S. toți sala* 
riații au fost instruiți și exami
nați de comisii create special în 
acest scop.

Se extinde termoficarea
Zilele acestea la Vulcan au în

ceput lucrările necesare pentru 
montarea unor noi instalații de 
termoficare a orașului.

Lucrările pregătitoare pentru 
montarea boilerelor, pompelor cen
trifuge și a aparatelor de măsură 
și control sînt în toi. Cu ajutorul 
acestor instalații Uzina electrică 
Vulcan va spori numărul cartie
relor termoficate.

La termocentrala Paroșem piesele și materialele necesare 
reparațiilor capitale planificate la agregatele de bază, se pre
gătesc din timp.

Iată-1 în clișeu pe lăcătușul fruntaș Dumitrică Sabin tra 
sînd cu precizie pe tabla de otel conturul unei viitoare piese, I
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 Brigada de investiții condusă de Miiller Eduard de la £ 

E. M. Lenea se numără printre brigăzile fruntașe în lupta ? 
pentru sporirea vitezei de înaintare.

Fotoreporterul nostru i-a surprins pe minerii Dragnea < 
< Năstase, Susman Vasile și Mihăilă Ananie din brigada > 
£ lui Miiller Eduard după ieșirea din șut zimbindu-și fericiți. >

Brigada își va îndeplini 
angajamentul

Cei cițiva tineri cocoțați pe sche
letul metalic priveau cu atenție 
spre brațul macaralei de care era 
prinsă bucata de cadru, a culua
rului metalic. Unul din ei, prin 
gesturile ce le făcea cu mina di
rija ai precizie mișcările maca
ralei. După ce bucata de cadru 
a fost ridicată fi așezată in con
tinuarea pereților culuarului, su
dorii o fixară provizoriu de Car
tea montată.

In acest timp, tînărid cu basc, 
dirijorul macaralei, constatind că 
direcția culuarului este respectată 
făcu un semn sudorilor care prin
seră să sudeze rigid cei patru pe
reți ai culuarului.

Operația s-a terminat. După ce 
coborîră și cei de pe scheletul me
talic, întreaga brigadă privea de. 
jos mersul lucrării. încă puțin și 
culuarul benzii care va transporta 
cărbunele de la separație la silo
zul de bruți va fi gata. Satisfacția 
le umplu inimile. Și asta cu atît 
mai mult cu cit angajamentul de 
a termina lucrarea cu o săptămâ
nă mai repede de termenul stabi
lit, devenea fapt împlinit. încă un 
angajament îndeplinit, încă o lu
crare terminată mai devreme.

In mijlocul ortacilor, dirijorul 
de adineaori, privea cînd spre 
culuar cînd spre fețele tinerilor 
din brigadă, ll cheamă Ion Popa 
și e șeful brigăzii de lăcătuși mon- 
tori.

Miercuri
3 cctombrie

1962

...Utemistut Popa s-a calificat 
in meseria de lăcătuș-mont or la 
uzinele „Independența'' din Sibiu, 
unde a absolvit școala profesiona
lă. Dorința de a~și aduce contri
buția la construcția mărețelor o~ 
biective trasate de partid, l-a fă
cut să-și îndrepte pașii spre Va
lea fiului unde auzise că se va 
construi o mare preparație de căr
buni. Curînd. datorită calitățile»' 
de care a dat dovadă ca mese
riaș, i~a fost încredințată condu
cerea unei tinere brigăzi de lă
cătuși montori. Astăzi întreg șan
tierul se mîndrește cu brigada u- 
temistului Popa, dar mai cu sea
mă organizația U.T.M, Toți mem
brii brigăzii sînt în prezent ide 
miști. Sarcinile ce le sînt trasate 
și le îndeplinesc cu cinste.

Tună de lună brigada își depă
șește planul, fiecare lucrare este 
terminată mai devreme.

La succesele obținute de brigadă
V. OKOS

(Continuare în pag. 3-a)

Alegerile în organizațiile de bază ale partidului

Cînd biroul organizației de bază nu este 
la înălțimea menirii sale

Sectorul II este unul din sec
toarele cu cea mai mare pon
dere în producția exploatării 
Lupeni. In abatajele frontale 
ale acestui sector se realizea
ză o mare parte din producția 
minei. De activitatea mineri
lor de aici depind, într-o bună 
măsură, realizările întregului 
colectiv al minei pe calea spo
ririi producției de cărbune 
cocsificabil. A fost firesc deci 
ca în centrul dezbaterilor a- 
dunării generale de dare de 
sdamă și alegeri a organiza
ției de bază din sector să se 
afle problemele producției, co
muniștii să analizeze cu aten
ție munca organizației de ba
ză, în frunte cu biroul ei, pen
tru mobilizarea colectivului la 
realizarea sarcinilor de plan 
și a angajamentelor de între
cere.

In acest sector există comu
niști care s-au dovedit de re
petate ori inițiatori ai colec
tivului pentru învingerea greu
tăților. A fost citat în aduna
re exemplul comuniștilor Popa 
loan, Gălan Gheorghe care au 
preluat conducerea unor bri- 
găzi rămase în urmă, af tov.
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Vizita solilor poporulol roi»ln 
In Indonezia

DJAKARTA 2 (Agerpres). 
De la trimisul special Ion 
Gălățeanu :

In dimineața zilei de 2 oc
tombrie tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, președintele 
Consiliului de Stat ai Repu
blicii Populare Romine, Îm
preună cu tovarășul Ion Gheor
ghe Maurer, președintele Con
siliului de Miniștri, și Corne
lia Mănescu, ministru al afa
cerilor externe, au adus un o- 
magiu luptei îndelungate duse 
de poporul Indoneziei pentru 
libertate și o viață mai bună, 
depunind o coroană de flori 
la cimitirul Eroilor din cartie- 

■ nil Kalibata. Cu mult timp 
înainte de sosirea inalților 
oaspeți romîni, in apropierea 

i cimitirului se adunaseră nu
meroși locuitori ai acestui car- 

I tier muncitoresc de la margi
nea Djakartei. Un grup de e- 
levi i-au intlmpinat pe con
ducătorii statului romin cu 

I cintece de bun venit și cîntece 
I patriotice, printre care un 
i imn consacrat eliberării Iria- 
I nulul de vest.

La ora 9, ora locală, la ci- 
i mitirul Eroilor au sosit tova

rășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, precum și tovarășii Ion 
Gheorghe Maurer și Cornel iu 
Mănescu. O gardă de onoare 
a prezentat onoruL La steagul 
indonezian arborat în incinta 
cimitirului a fost depusă o 
coroană de flori, pe panglica 
căreia se afla inscripția „Eroi
lor revoluției indoneziene din 
partea președintelui Consiliu
lui de Stat al Republicii Popu
lare Romine, Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej". A fost intonat im
nul indonezian pentru eroi. 
Tovarășul Gheorghe Gheor
ghiu-Dej a semnat in cartea 
de onoare. La plecare un grup 
de copii au oferit oaspeților 
buchete de flori. Locuitorii 
cartierului au înconjurat prie
tenește pe solii poporului ro
min exprimindu-și bucuria 
pentru vizita pe care aceștia 
o fac în Indonezia. Ei au în- 
mînat oaspeților potrivit tra
diției de ospitalitate indone
ziana. ciorchini de banane, 
nuci de cocos si alte fructe 
tropicale.

Din cartierul Kalibata oas
peții romîni s-au îndreptat în 
mașini spre centrul orașului. 
In fața ochilor se înfățișează 
aspecte ale noii Djakarte, ma
rele stadion recent construit, 
care a găzduit anul acesta jo
curile olimpice asiatice, noul 
complex hotelier, numeroase 
risdiri de stat de pe care sche
lele au fost date abia de cu
rînd jos.

La ora 11, la Istara Negara,

Fotescu Dumitru, Birtalan Be- 
nedec, Blaj loan, Jurj Gheor
ghe, Magyari Matei care în 
calitate de agitatori au des
fășurat o susținută activitate 
poiitică in rîndurile minerilor, 
insuflețindu-i la sporirea rea
lizărilor. Activitatea organiza
ției de bază s-a reflectat cu 
prisosință, în succesele abți
nute de sector în prima parte 
a anului.

In discuțiile lor, membrii și 
candidații de partid s-au ocu
pat însă mai puțin de realiză
rile pe care organizația de ba
ză, biroul ei le-a obținut în 
trecut. Aceasta datorită fap
tului că situația în care se află 
sectorul în privința realizării 
sarcinilor de plan nemulțu
mește pe bună dreptate pe co
muniștii sectorului. In trimes
trele n și HI sectorul a ajuns 
la un minus de producție de 
peste 3000 tone de cărbune. 
De ce această rămînere în ur
mă ? Iată întrebarea care a 
preocupat pe fiecare partici
pant la dezbaterile din cadrul 
adunării generale, s-a vorbit 
pe larg despre greutățile pe 
care le-au întîmpinat minerii 

reședința oaspeților romîni, 
tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej împreună cu tovarășii Ian 
Gheorghe Maurer și Corneiiu 
Mănescu au primit vizita unor 
inalți demnitari indonezieni. 
Au participat J. Leimena, mi
nistru prim ad-interim, Chai- 
rul Saleh, președintele Adu
nării Populare Consultative 
Provizorii, locțiitor al minis
trului prim, Zainul Arifin, pre
ședintele parlamentului, Mo
hammed Yamin, locțiitor al 
ministrului prim pentru pro
blemele speciale și planifica
re, ministrul informațiilor, 
Kadarusman. șeful forțelor ar
mate aeriene.

Cu acest prilej, intre con
ducătorii statului romin șî 
demnitarii indonezieni a avut 
loc un schimb de vederi în le
gătură cu problemele dezvol
tării relațiilor economice și 
culturale între Romînia și In
donezia. A

Convorbirea s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială, prie
tenească.

Seara, la orele 18,45, tova
rășul Gheorghe Gheorghiu-Dej 
împreună cu tovarășii Ion 
Gheorghe Maurer și Corneiiu 
Mănescu au făcut o vizită pre
ședintelui Sukarno, la reșe
dința acestuia — palatul Mer- 
deka. Oaspeții au fost întîm- 
pinați de președintele Sukarno, 
de J. Leimena, ministru prim 
ad-interim, și de Subandrio 
locțiitor al ministrului prim, 
ministru al afacerilor externe.

Președintele Sukarno a con
ferit tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej cel mai înalt 
ordin indonezian : „Steaua Re
publicii Indonezia, clasa I", 
tovarășului Ion Gheorghe Mau-’ 
rer „Steaua Republicii Indo
nezia, clasa II-a“, iar tovară- 
șului Corneiiu Mănescu ace
lași ordin clasa a HI-a. Con
ducătorii de stat ai Romîniel 
au mulțumit pentru înaltele 
distincții acordate.

Președintele Sukarno a ofe
rit apoi în cinstea tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej un 
banchet la palatul Merdfeka. 
Au participat, de asemenea, 
tovarășii Ion Gheorghe Mau
rer și Corneiiu Mănescu. Din 
partea Indoneziei au fost pre- 
zenți . J. Leimena, ministru 
prim ad-interim. dr. Suban
drio, locțiitor al ministrului 
prim, ministrul afacerilor ex
terne, Chairul saleh, președin
tele Adunării Populare Con
sultative Provizorii, Zainul 
Arifin, președintele parlamen
tului, generalul Nasution, loc
țiitor al ministrului prim, mi-

.(Continuare în pag. 4-a)

sectorului în ultimul timp. S-a 
amintit de trecerea cu exploa
tarea abatajelor frontale 1/1',. 
2/1 și 3/1 de la aripa vestică* 
la aripa estică, trecere care a1 
fost îngreunată de lipsa trans
portoarelor în număr suficient 
pentru direcționale și abataje, 
despre exploatarea nerațională 
a papricei din abatajul 1/1» 
ceea ce a frînat realizarea pla
nului pe trimestrul IH, despre 
executarea greșită a lucrărilor 
de pregătire pentru abatajele 
frontale și alte greutăți. S-a 
subliniat că la nerealizarea 
sarcinilor de plan a contribuit 
în mare măsură indisciplina, 
absențele nemotivate, lipsa de 
grijă față de utilaje, slaba ca
litate a lucrărilor de întreți
nere etc. La cauzele care au 
îngreunat activitatea sectoru
lui s-a mai adăugat lipsa de 
răspundere cu care a muncit 
pentru îmbunătățirea situației 
sectorului conducerea tehnico- 
administrativă, în frunte cu 
inginerul Răspopa Nicolae, 
fostul șef de sector, un om cu

I. DUBEK

(Continuare in pag. 3-a)



IN AJUTORUL MUNCITORILOR SONDORI
I Controiui preventiv • 
: în acțiune :
ț In primul semestru din a- *
♦ cest an la mina Lupenî s-auî 
? cheltuit peste 2 milioane de* 
î lei pentru protecția muncii. •
♦ Organele de protecție a î 
J muncii tehnîco-administrati- «
♦ ve și sindicale veghează ca$
♦ aceste cheltuieli să dea re- • 
J zultate cit mai bune.
♦ A devenit o metodă per- î 
j manentă analiza lunară a * 
» problemelor de protecție a ♦ 
X muncii pe sectoare ca și; 
| controlul preventiv la locu- X 
t rile de muncă asupra felu- J
♦ Iul cum se respectă N.TB.-U1. ♦ 
X Cu prilejul controlului pre- ;
♦ ventiv se verifică totodată î
♦ la fața locului și modul cumj 
î se respectă igiena industria-* 
; lă, timpul de lucru prevă- •rtzx l\/Tin-*z»îî sau»** ®
j distribuie, folosesc 
X trează materialele
; pamentul de protecție etc.*
♦ Asemenea controale au fost *
♦ efectuate anul acesta pînă 4

zut de Codul Muncii, cum se . 
și păs- ; 

și eehi- ♦

J in prezent in toate sectoa-X 
J rele minei. Cu ocazia ulii- î 
♦ mulul control obștesc efec-J 
X tuat de organele sindicatului ♦ 
X au fost descoperite și unele» 
; abateri de la N.T.S. Acestea X 
; au fost analizate într-o șe- * 
X dință plenară a comitetului; 
J sindicatului.
J s-a constatat 
« nografiile de
X de aeraj nu sînt ținute in- j 
1 chise, iar în fwtnnii v *

In sectorul II • 
că lipsesc mo-Z 

armare, ușile;

sectorul v sud J 
| se manevrau greșit vagone- ‘ 
v tele la puțul orb nr, 8. in; 
X prezent hotărîrlle plenarei se • 
X află în curs de aplicare. S-au X
• lichidat abaterile de la N.T.S. J 
j din sectoarele amintite, este ; 
X in curs de intensificare pro- • 
X paganda tehnicii securității !
• prin panouri și conferințe.*
•

Kill

A. MICA

Lucrări de sistematizare 
la mina

Mina Vulcan se dezvoltă an de 
an tot mai mult. La baza acestei 
dezvoltări stă în primul tind creș
terea continuă a gradului de me
canizare în toate ramurile de acti
vitate. Pentru buna desfășurare a 
procesului de producție și extin
derea mecanizării mina a fost în
zestrată cu mașini și utilaje mo
derne, s-a mărit continuu capaci
tatea instalațiilor de forță. In 
funcție de cerințe și posibilități 
s-au făcut modificări sistematice 
pentru folosirea rațională a aces
tora. Numai în acest an au fost 
executate o seric de lucrări de 
sistematizare și modernizare a unor 
instalații. Nu de mult, au fost 
schimbate moletele de la puțul 
Ptocop și s-a verificat mașina de 
extracție. In scopul asigurării u- 
nei presiuni optime a aerului com
primat s-a mărit debitul acestuia, 
prin montarea unui compresor tip 
Reșița de 90 m.c. pe minut. La 
montarea acestuia a lucrat echipa 
condusă de Pascu Viorel.

Datorită extinderii mecanizării 
transportului și a altor operații, 
consumul de energie a crescut sim
țitor, stațiile și rețelele fiind tot 
mai mult solicitate. Transforma
toarele erau răspîndite, iar unele 
plasate în locuri ou prea cores
punzătoare. Prin modificările fă
cute s-a îmbunătățit și alimenta
rea cu energie electrică. Toți con
sumatorii de energie electrică 
partea vestică a minei au 
conectați la un nou tablou de 
tribuție montat la puțul 5.

O astfel de sistematizare 
făcut și la Valea Arsului. Aici a 
fost scoasă din funcție o stație

din 
fost 
dis-

s-a

MAI LIPSEȘTE CEVA...
Modul de lichidare a avariilor in forajul 

de explorare
In ultimul timp, la mina Lo

nea s-au luat o serie de măsuri 
pentru îmbunătățirea calității căr
bunelui. S-a trecut la controlul 
sistematic al producției pe guri de 
mină, sectoare, brigăzi. Incepînd 
din luna trecută, s-a introdus pro
ba șistului vizibil din vagonetele 
cu cărbune încărcate de brigăzi.

Proba șistului din vagonete se 
face și la mina Lonea II. La 
culbutor și la banda de cauciuc 
pentru .transportul 
siloz 
ființat 
regie, 
plasat 
schimb 
face proba la șis
tul din vagonetele 
bandă. A fost instalat un cîntar 
cu ajutorul căruia se determină 
cantitatea de 6teril din vagonetele 
cu cărbune ieșite la ziuă. In tim
pul cînd nu efectuează probe, mun
citorul respectiv alege de pe bandă 
sterilul ce 
contribuind 
cărbunelui.

Pînă aici 
ganizat în acțiunea pentru îmbu
nătățirea calității cărbunelui la 
mina Lonea II. Dar mai lipsește 
totuși ceva... Și acest ceva are o 
mare importanță în lupta pentru 
cărbune curat.

Despre ce este vorba. Se știe 
că factorul determinant de care de
pinde calitatea cărbunelui este o- 
mul. Doar minerii sînt aceia care 
înlătură sterilul din cărbune, puș- 
cînd selectiv în abatajele din stra- 
te cu intercalați!, alegînd șistul 
de pe crațer, la rostogol. Dacă mi
nerii nu fac acest lucru, nu poate 
fi vorba de cărbune curat. Deci 
minerii și maiștrii care le îndru
mă și controlează munca, consti
tuie factorul principal ce trebuie 
mobilizat cu precădere pentru îm
bunătățirea calității cărbunelui. Or, 
pentru ai mobiliza pe oameni 
trebuie să li se arate concret re
zultatele muncii lor de zi cu zi

■—Jt, -—— -----------_

a fost in- 
un post de
Aid este 
pe fiecare 

un om care

cărbunelui în

PE TEME ACTUALE

culbutate pe

mai ajunge pînă aici 
el însuși la purificarea

totul pare perfect or-

Vulcan
de transformatori, care nu funcțio
na la sarcina nominală. Noile sta
ții au fost echipate cu relee de pro
tecție moderne. In prezent se mai 
lucrează la racordarea consuma
torilor din partea centrală a mi
nei la stațiile noi de la 7 Noiem
brie și puțul 8. Prin modificările 
aduse se asigură o protecție mai 
bună a motoarelor, a consumatori
lor din subteran și de la suprafață 
cît și a rețelei electrice.

Se mai lucrează la mărirea ca
pacității de extracție a puțului 
principal. Au fost terminate lucră
rile de reparație și punere în func
țiune a unei mașini de extracție 
care înlocuiește în prezent pe cea 
de tip N.K.M.Z. căreia i se face 
revizia generală în scopul adap
tării ei la colivii duble. După ter
minarea lucrărilor, capacitatea de 
extracție a puțului principal se va 
mări cu aproape încă o dată, dato
rită folosirii coliviilor duble (cu un 
etaj). Acestea sînt lucrările cele 
mai principale de sistematizare de 
care răspunde sectorul electro-me- 
canic al minei.

La executarea acestora colecti
vul sectorului folosește în mare 
măsură resursele interne. La unele 
stații de transformatoare, la 
cnările de mărire a capacității 
extracție a puțului principal 
folosesc materiale recuperate, 
cheltuieli reduse se fac modificări 
importante la instalații ceea ce va 
contribui la îmbunătățirea proce
sului de producție 
mecanizării în toate 
activitate ale minei.

lu
de 
se 

Cu

și extinderea 
sectoarele de

N. ROVENTA

la extracția cărbunelui fără șist. 
Acest lucru începe de la proba 
șistului vizibil din cărbune. Rezul
tatele probelor se cer afișate la 
loc vizibil, popularizate prin toate 
formele ca să se știe cine mun
cește bine pentru ridicarea calită
ții la nivelul sarcinilor și cine nu. 
Așa se procedează de altfel la 
toate exploatările din bazin. Acest 
lucru nu se face însă la mina Lo
nea II. Aici se fac probele la șist 
din vagonetcle cu cărbune, iar re

zultatele se notea
ză intr-un caiet 
care stă în sertar 
la biroul șefilor 
de sectoare. Atît 1 
Nu există un 

cu evidența rezul-panou sugestiv 
țațelor zilnice la proba tistului din 
cărbune. Ce se întimplâ din aceas
tă cauză ? Șefii de sectoare, cunos- 
cînd din caiet care brigăzi dau 
cărbune cu șist peste norma ad
misă, rebutează acestora la sfîr- 
șitul lunii un număr corespunză
tor de vagonete. Dar acest proce
deu, cu toate că este legal, nu are 
totuși efect mobilizator. Să presu
punem că o brigadă îți realizează 
planul, dar neglijează calitatea în 
prima decadă. Ea nu trebuie lăsa
tă să persiste în acest fel de a 
muncii pînă la sfîrșitul lunii pen
tru că nu-i nici în interesul ei 
(prin rebutarea producției se mic
șorează cîștigul brigăzii, ceea ce o 
demobilizează in muncă) și nici ai 
sectorului. Brigada poate fi in
fluențată în timpul lunii să-și re
dreseze calitatea producției. Acest 
lucru poate fi ușor făcut printr-o 
vie agitație în jurul rezultatelor 
înregistrate la proba șistului din 
cărbune folosindu-se panouri, gra
fice și alte forme efidente de 
popularizare a rezultatelor obținu
te în domeniul calității.

La mina Lonea II se mai cere 
făcut ceva în acțiunea pentru îm
bunătățirea calității cărbunelui : 
crearea unei opinii de masă în 
rîndul minerilor pentru alegerea 
șistului vizibil în abataje. Un prim 
pas In această direcție ar fi popu
larizarea rezultatelor zilnice de la 
proba șistului din cărbunele ex
tras de brigăzi, prin intermediul 
unui panou sugestiv. Este de da
toria conducerii exploatării și a 
comitetului sindicatului. îndrumate 
de comitetul de partid de a lua 
măsuri ca acest lucru să fie făcut 
de urgență pentru a-și arăta efec
tul mobilizator în acțiunea de îm
bunătățire a calității cărbunelui.

I. BALAN

Coiful celor certați cu N. T. S.-ul

Centura de siguranță ar fi prins bine
Paza bună trece primejdia 

rea — ne povățuiește o zicală 
din bătrtnt. Tllcul acestor vor-, 
be născute din înțelepciunea 
poporului, probabil că îl știe 
și muncitorul Brădescu Petru 
de la I.C.M.M. II știau și șeful 
brigăzii de montaje, Opriș îs-’ 
pas, șl maistrul montor Lazăr 
Vasile, și șeful de lot Barbu 
Constantin. Știau cu toții, dar 
nu țineau seama de învățătura 
zicalei. Tot așa n-au ținut 
cont și n-au respectat in ac
tivitatea de zi cu zi pe șantier 
nici prevederile N.T.S.-ului. 
Bunăoară, cu toții știau că 
normele de tehnica securității 
prevăd că la orice lucrare e? 

xecutată la o înălțime mai ma
re de 3 metri deasupra solu<* 
lui se cere folosită centura de 
siguranță. Știau, dar nu s-au 
conformat.

Pe șantierul I.C.M.M. de ta 
halele turnătoriei U.B.U.M.P., 
unde muncesc montorli din

Carotarea poate fi „prinsă" 
(înțepenită) în timpul foraju
lui sau a manevrei de : teren 
ce absoarbe apă din noroi, do
puri (manșoane) de detritus, 
dopuri rezultate de pe urma 
surpării pereților, bucăți de 
metal căzute de la suprafață 
sau din puț rămase de la a- 
varii vechi, bucăți de carote 
pierdute pe gaură, ardere în
delungată a carotei etc.

Cînd carotiera este prinsă, 
rotația începe să se înceti
nească, motorul lucrează greu: 
dacă se forțează rotația, gar
nitura începe a căpăta, la slă
bire, rotație inversă și se poa
te rupe.

In cazul forării de dopuri, 
presiunea la pompă crește 
brusc, uneori peste cea admisă 
pentru lucrul normal al pom
pei (se deschide supapa de si
guranță).

Orice fel de cauză ar avea 
avaria, o primă condiție de re
zolvare este obținerea (sau 
menținerea) circulației noroiu
lui.

Cînd se folosesc dispozitivele 
de siguranță, rezolvarea acei 
dentulul se poate reduce la 
cîteva schimburi, în cazurile 
prinderii de către pereți, de
tritus, metal, carote. este ne
cesar să se încerce, odată cu 
restabilirea circulației, șl re
stabilirea rotației pînă la ob
ținerea ei deplină. Dacă se ob
ține circulația — dar garnitu
ra se extrage greu, aceasta nu 
se va opri pînă carotiera nu 
ajunge într-o porțiune de son
dă 
la 
nu 
va 

prin lo

nepericuloasă. Dacă totuși 
avariile datorate dopurilor 
s-a obținut rezolvarea, se 
introduce coloană de spar-=

gere și spălare a dopului după 
care garnitura se poate extra
ge ușor.

In caz că avaria are loc în 
găuri cu adîncîme mică se poa
te încerca degajarea 
vire cu berbecul.

Cind toate aceste 
simple nu au dus la 
rea accidentului, se 
deșurubarea garniturii cu pră- 

metode 
rezolva- 
ineearcS

brigada lui Opriș Ispas, se e 
xccută lucrări de montaje la 
înălțimi ce depășesc cu mult 
3 metri. Ajutorul de lăcătuș 
Brădescu Petru a lucrat în ul
timul timp pe acoperișul ha
lei. Cu toate că lucra la 15 me
tri Înălțime de la sol el nu fo
losea centura de siguranță. 
Azi așa, mîine așa, sub ochii 
.îngăduitori" ai șefului de bri
gadă, ai maistrului Lazăr Va- 
sile șl ai șefului de lot Barbu 
Constantin. Dar ulciorul nu 
merge de multe ori la apă l 
Intr-o zi Brădescu Petru a în
ceput lucrul pe acoperiș tot 
fără centură de siguranță. In 
apropierea locului de muncă 
se afla deschizătura luminato
rului din acoperișul halei. Din 
nebăgare de seamă el a călcat 
în această porțiune periculoa
să. Tabla subțire, ruginită și 
sticla luminatorului au cedat 
sub greutatea sa. In acel mo
ment ar fi prins bine centura 

jini stingă. Pentru aceasta, 
spre a nu produce deșurubarea 
din mai multe locuri, înainte 
de deșurubare se va strfnge 
bine garnitura. Apoi garnitura 
se întinde la valoarea greută
ții ei și se începe deșurubarea. 
Nu se va întinde decît o sin
gură dată ! Nerespectarea a 
castei condiții poate duce la 
deșurubarea garniturii din mai 
multe locuri în timpul extra
gerii, la scăpări de tronsoane 
de garnitură în put, peste cea ► 
rămasă, ceea ce complică e- 
norm rezolvarea avariei. Dacă 
scula de salvare „lucrează 
(se infiltrează) atunci la4 
dioatorul de greutate se va 
observa creșterea sarcinii în 
cîrlig. Momentul deșurubăril se 
observă prin „sărirea" garni-' 
turil și prin scăderea sarcinii 
In cîrlig la Indicatorul de greu
tate. Este Interzis a se lucra 
la deșurubarea garniturilor cu 
garnitură stingă uzată !

Cu garnitura stingă extragem 
rea prăjinilor deșurubate se 
face de obicei în tronsoane, iar 
în puț rămîne carotiera prin
să pentru a cărei lichidare se 
aplică măsuri ca : lărgirea 
găurii, forarea cu un diametru 
mai mic prin interiorul caro- 
tierei pentru distrugerea pro-? 
bei din tub. după care caro- i 
tiera degajată se extrage cu 
ajutorul dornului. In cazuri 
rare, extrem de complicate, se 
trece la „tocarea" ei sau 
cimentează și gaura se devlajV 
cu metode de deviație artlfi-2 
clală.

Avariile slnt operații neproi 
ductive și produc cheltuieli In 
plus. Respectînd riguros In 
timpul lucrului indicațiile teh> 
nologice, avariile complicate s* 
evită putîndu-se reduce prețul 
de cost, crește randamentul pe 
granic lună ceea ce permite 
îndeplinirea sarcinilor 
dințate exploratorilor.

încre-

al
SUCIU SEVER 

inginer șef adjunct 
întreprinderii regionale de 

explorări miniere Hunedoafa 

de siguranță ! L-ar fi Împie
dicat să măsoare in cădere cei 
15 metri. Era de altfel nece
sar ca luminatorul să fie aco? 
perit cu un panou de scîndurt, 
iar in jurul lui fixată o îm
prejmuire și o tăbliță averti
zoare cu inscripția: „Atențiu
ne, loc periculos I". Doar a- 
ceastă măsură de precauție, 
precum și purtarea centurii de 
siguranță la lucrări ca cea de 
la hala turnătoriei U.R.U.M.P. 
sînt lucruri elementare prevă
zute de N.T.S. 1 Nerespectarea 
lor a făcut ca muncitorul Bră
descu Petru să fie scos din pro
ducție pe 5—6 luni de incapa
citate temporară de muncă

Tovarăși muncitori de pe 
șantierele ae construcții șl 
montaje, folosiți în timpul lu
crului centura de sîgurantW 
respectați riguros regulile pr“ 
văzute de N.T.S. !

1. BBADEANU



Hotărîrea preparatorilor 
lupeneni

Cînd biroul organizației de bază nu este 
la înălțimea menirii sale

Consfătuirile de producție 
constituie una din formele cele 
mai răspîndite de analizare a 
activității muncii. La prepara- 
țla Lupeni, consfătuirile de 
producție se țin lunar, pe fie
care sector în parte. De curind 
a avut loc consfătuirea de pro
ducție a sectorului de prepa
rare. La consfătuire a reieșit 
că principala preocupare a a- 
cestui sector este îmbunătăți
rea calității sortimentelor de 
cărbune preparat.

In ce privește rezultatele ob
ținute, trebuie remarcat că 
sectorul s-a menținut pe linia 
bunelor rezultate obținute an
terior. Astfel, producția supu
să preparării a fost mai mare 
cu 1,5 la sută față de cea pla
nificată. Producția netă a fost 
depășită cu 6,1 la sută, iar 
cantitatea de cărbune special 
destinat cocsificării, depășită 
cu 8,5 la sută. Din punct de 
vedere calitativ, rezultatele 
sînt la fel de bune, obținindu- 
se o depășire cu 1,2 puncte a 
recuperării în special, o depă
șire cu 3,3 puncte a recuperă
rii globale și o depășire a răn

ii damentului de preparare cu 
>' 4,6 puncte.

Cifrele dovedesc că eforturile 
preparatorilor de Ia Lupeni au 
fost susținute, iar rezultatele 
frumoase. Ele se alătură celor
lalte succese obținute de co
lectivul preparațlei Lupeni, ca
re a reușit să cucerească titlul 
de „Uzină fruntașă pe bazin" 
pe trimestrul II al anului 1962. 
O mare contribuție la obține
rea acestor rezultate au adus-o 
echipele conduse de Gydrgy 
Ștefan, Dumitrescu Alexandru, 
Avasiloaie Dumitru. Mazăre 
Grigore. Chert es Alexandru, 
Bordei Mihai și altele.

Principalii indici ne calitate 
la preparația Lupeni sînt: ce
nușa și umiditatea cărbunelui. 
Fiind cunoscut faptul că un 
conținut mare de cenușă și de 
umiditate scade puterea calo
rică și mărește costul cărbu
nelui spălat, colectivul prepa- 
rației duce o luptă susținută 
pentru reducerea conținutului 

L— de cenușă și a umidității.
Astfel, în ceea ce —*--- *~

conținutul de cenușă, 
august, preparatorii 
nut o medie globală 
tățită cu 0,5 puncte 
prevederile de plan. Rezultate 
bune s-au obținut și în ce pri
vește conținutul de umiditate. 
La unele sorturi de cărbune 

T s-a realizat o umiditate cu 
mult sub cea planificată. De 
exemplu, la sortul 10—80 mm. 
mixte, umiditatea a fost cu 3,5 
puncte sub cea planificată, la 
sortul 0—80 mm — normal — 
umiditatea este cu 1,5 puncte

privește 
pe luna 

au obți- 
îmbună- 
față de

... . O■'
SPORT

Jiul II Petrila 
la prima victorie

Spre deosebire de ediția ante
rioară. cînd Jiul II Petrila a ocu
pat un loc de frunte în clasament, 
in actualul campionat echipa se 
prezintă destul de slab. In cele 
șase meciuri jucate, ea n-a obți
nut nici o victorie, a marcat doar 
trei goluri, primind 11. Cu un a- 
semenea golaveraj, ea s-a situat 
pe ultimul loc în clasament.

In dorința de a se reabilita în 
fața suporterilor, duminică echipa 
a luptat cu ardoare pentru victo
rie. Avînd ca partener de joc pe 
C.F.R. Simeria, Jiul II Petrila a în
vins cu 2—0 predînd astfel lanterna 
echipei din Simeria.

☆
Intîlnirea de fotbal din cadrul 

campionatului republican de ju
niori dintre Jiul Petrila și C.S.O. 
Timișoara a dar ciștig de cauză 
oaspeților. Superiori din toate 
punctele de’ vedere, ei au cîștigat 
la un scor concludent: 4—0. Slaba 
comportare a juniorilor noștri, do
vedește insuficienta preocupare ce 
k acordă creșterii viitoarelor ca
dre de fotbaliști. E necesar să se 
facă o cotitură radicală în aceas
tă direcție.

sub prevederile planului. Cu 
toate acestea umiditatea glo
bală continuă să fie depășită 
cu 0,1 puncte față de cea pla
nificată.

Așa cum a reieșit de altfel 
și la consfătuirea de produc
ție, umiditatea constituie o pro
blemă pentru colectivul prepa
rației. De aceea obiectivul prin
cipal al întrecerii preparatori
lor în perioada aceasta, este 
reducerea umidității sub cea 
planificată. Faptul că depăși
rea la acest indice de calitate 
este minimă, dovedește că se 
poate realiza acest obiectiv. 
De altfel chiar ia consfătuirea 
amintită s-au adoptat o serie 
de măsuri menite să reducă 
umiditatea globală și s-o a- 
ducă sub cea planificată. Prin
tre aceste măsuri se numără 
respectarea timpului de eguta- 
re a cărbunelui în silozuri, 
dozarea șlamului de cărbune 
(sortul eu cea mai mare umi
ditate) în sorturile comercia
lizabile, evitarea pătrunderii 
apei în silozuri, remedierea 
imediată a eauzelor care pro
duc revărsări pe planșee, ur

mărirea umidității cărbunelui 
pe schimburi, stabilirea unor 
debite de apă minime care să 
fie respectate cu strictețe etc.

Colectivul preparațlei Lupeni 
este decis să lupte pentru ca 
obiectivele de întrecere să fie 
îndeplinite și depășite.

Ing. IOAN ENE 
preparația Lupeni

Brigada își va îndeplini 
anga jamentul

(Urmare din pag. l-a)

iți aduc din plin contribuția su~ 
dorii Ciot Gbeorgbe fi Cbițâ Du
mitru, mentorii Păucea Nicolaei 
Coșuță C~tin, Boșorogan Aurel, 
mecanicul de pe convertizor, Stin
gă Paul fi ceilalți.

Deși brigada este tînără, ea a 
devenit una din cele mai omogene 
brigăzi de pe șantier. Tînărul Po
pa s-a dovedit un bun organiza
tor, fiind stimat și apreciat de toți 
membrii brigăzii. Intre ei s-a for
mat o adevărată prietenie care se 
manifestă atît in timpul lucrului, 
pe șantier, cit fi in timpul libe* 
Toți tint preocupați de ridicarea 
continuă a nivelului lor ooll'iw 
ideulogic. întreaga brigadă e a- 
bonată la presă, tn ultimul timp 
tinerii din brigadă au vizionat fii'

La aniversarea Federației Sindicale Mondiale
Marele avint pe care l-a 

cunoscut mișcarea muncito
rească internațională după cel 
de-al doilea război mondial a 
făcut posibilă unirea într-o 
singură Federație a majorită
ții organizațiilor sindicale de 
pe glob. Nu se stinsese încă 
ecoul ultimelor bubuituri de 
tun, cînd reprezentanți a peste 
50 de milioane de oameni ai 
muncii din 35 de țări ale lu
mii se întilneau la 6 februarie 
1945 la Londra, la prima Con
ferință sindicală mondială, ca
re a constituit un pas impor
tant pe calea realizării unei 
depline unităti sindicale. Con
ferința a avut ca punct prin
cipal pe ordinea de zi crearea 
mult așteptatei Federații. A- 
cest eveniment a avut loc opt 
luni mai tirziu, la 3 octombrie 
1945, la Paris, cînd s-a desfă
șurat primul Congres Mondial 
al Sindicatelor. Cu acest pri
lej au fost puse bazele puter
nicei organizații a oamenilor 
muncii — Federația Sindicală 
Mondială — rod al unei înde
lungate experiențe istorice a 
mișcării muncitorești pe scară 
națională și internațională. In 
programul adoptat la congre
sul de întemeiere a F.S.M. se 

i arată că această organizație 
i trebuie să devină o armă pu- 
! temică a clasei muncitoare

(Urmare din pag. I-a)

apucături străine, condamna
bile. Greutățile enumerate, 
precum și altele au existat in
tr-adevăr. Ele se puteau însă 
remedia la timp, au subliniat 
în adunare mai mulți vorbi
tori.

— Conducerea sectorului, au 
arătat tov. Gălan Gheorghe și 
Scoblei Ladislau, a neglijat în 
mod nepermis lucrările de pre
gătire, sprijinirea brlgăteilor de 
la aceste lucrări și a celor de 
la întreținere. Din această 
cauză aceste lucrări sînt în- 
tîrziate și au o calitate slabă. 
Minerul Muszta Alexandru a 
vorbit despre repartizarea gre
șită a brigăzilor pe locurile de 
muncă. Unele brigăzi sînt fo
losite luni de-a rindul la lu
crări grele unde n-au create 
condiții pentru a-și îndeplini 
sarcinile și a realiza un sala
riu corespunzător. Aceasta a 
dus la descurajarea multor mi
neri. Tovarășul Pop Tiber iu, 
maistru mecanic șl Fotescu 
Dumitru, maistru miner, au 
relevat în cuvîntul lor lipsa de 
colaborare dintre partea mi
nieră șl cea electromecanică 
în asigurarea funcționării co
respunzătoare a utilajelor mi
niere, în întreținerea lor. Din 
această cauză în sector nu e- 
xistă condiții pentru revizui
rea și întreținerea optimă a u- 
nor utilaje.

mele „Bătălie in marș", „Fiul Hai-, 
ducului", spectacolele date de m ■ 
cbestrele de muzică populară din 
Iași, Pitești.

Ca urmare a hărniciei de care 
dă dovadă, brigada de lăcătuși 
montori condusă de utemistul Po
pa loan se situează de mai multe 
luni in rindul brigăzilor fruntașe 
de pe șantier, iar poza șefului de 
brigadă stă de mult timp la loc 
de cinste pe panoul fruntașilor in 
producție...

...Grupul de tineri nu părăsi 
șantierul fără să mt-și mai arunce 
odată privirea înspre culuarul me
talic în construcție. Peste cîteva 
Zile lucrarea va fi gata, angaja
mentul va fi îndeplinit. Pentru ar 
ceasta se cere însă pricepere, har-'- 
nicie și curaj, calități de care uie- 
miștii din brigada lui Popa dau 
dovadă cu prisosință.

internaționale in lupta sindi
cală desfășurată pentru apăra
rea și ridicarea nivelului de 
trai al oamenilor muncii, pen
tru drepturi sindicale și liber
tăți democratice, pentru elibe
rarea națională a popoarelor 
de sub jugul colonial, pentru 
apărarea și întărirea păcii. In
tr-adevăr, an de an F.S.M. a 
grupat noi și noi organizații 
sindicale, milioane și milioane 
de oameni ai muncii. încercă
rile elementelor scizioniste din 
S.U.A. și alte țări occidentale 
de a zdruncina Federația Sin
dicală Mondială prin plecarea 
lor din rindul acesteia au în
registrat un eșec total. In timp 
ce în 1945. la Congresul de la 
Paris au fost reprezentați 66 
de milioane de membri, nu
mărul acestora a ajuns în 12 
ani la 106 milioane, iar astăzi 
— la 17 ani de la înființare — 
F.S.M. are 142,8 milioane de 
membri. Astfel F.S.M. a deve
nit cea mai cuprinzătoare or
ganizație sindicală de pe glob. 
Forța ei constă nu numai în 
acest fapt. Tăria F.S.M. constă 
în justețea politicii pe care o 
promovează. Fiind o organi
zație a clasei muncitoare — 
clasa cea mai înaintată a so
cietății contemporane—F.S.M. 
are in programul său de luptă 
problemele și sarcinile funda

S-a arătat că pentru exis
tența neajunsurilor și nelua- 
rea de măsuri de remediere a 
lor de către conducerea teh- 
nico-administrativă se face vi
novat și biroul organizației de 

bază. Cine altul decît biroul 
organizației de bază avea me
nirea ca în ultimele două tri
mestre, atunci cînd în fața 
colectivului sectorului au apă
rut greutăți și simultan o se
rie de deficiențe de ordin teh- 
nico-organizatoric, indisciplină, 
să impună conducerii sectoru
lui luarea de măsuri pentru 
remedierea deficiențelor, să 
mobilizeze colectivul la învin
gerea greutăților ? Cum a fo
losit biroul organizației de ba 
ză dreptul de control asupra 
conducerii tehnico-administra- 
tive, cum a asigurat el desfă
șurarea unei munci politice 
rodnice, multilaterale ? Iată 
întrebări Ia care biroul orga
nizației de bază n-a reușit să 
dea răspunsul cuvenit în adu
narea generală. Aceasta pen
tru că, în fața situației în ca
re se afla sectorul în ultimele 
luni, el n-a fost la înălțimea 
menirii sale. Membrii 'de partid 
au criticat vechiul birou pen
tru muncă sectară. Tov. Nagy 
Andrei, Popa loan, membri ai 
biroului au avut în vedere doar 
brigăzile ale căror responsabili 
sînt ei.

Acest lucru a stîrnlt o ne
mulțumire justificată în rîn- 
durlle comuniștilor din sector, 
iar adunarea generală nu l-a 
mai ales pe tov. Nagy Andrei 
secretar al organizației de ba
ză. Biroul n-a inițiat măisuri 
eficace pentru ridicarea la ni
velul celor fruntașe a tuturor 
brigăzilor. Așa se explică fap
tul că in prezent din cele 9 

brigăzi existente în sector, 7 
sînt sub plan. Biroul nu șî-a 
exercitat pe deplin dreptul de 
control asupra conducerii teh
nice, n-a impus conducerii sec
torului luarea de măsuri pen
tru ajutorarea brigăzilor ră
mase în urmă.

Oe la iailaetai orâseotst (le nartld Palmi <
Cursurile Universității serale de partid, anul I, încep ’ 

în ziua de 9 octombrie ora 16. Cursurile se țin în sălile ] 
Cabinetului orășenesc de partid. (

Cursurile școlii economice serale de partid, anul II, în- < 
cep în ziua de 3 octombrie ora 16 și se țin tot in sălile Ca- * 
binetului orășenesc de partid. .

mentale ale clasei muncitoare.
Mișcarea sindicală interna

țională a acumulat o bogată 
experiență în lupta împotriva 
capitalismului. Apărătoare ho- 
tărîtă și consecventă a intere
selor de clasă ale oamenilor 
muncii, F.S.M. șî-a întărit ne
contenit prestigiul, dobîndind 
prețuirea oamenilor muncii 
din toate țările. Sub steagul 
de luptă al organizațiilor sin
dicale, oamenii muncii din ță
rile capitaliste au dobîndit 
succese importante. F.S.M. 
luptă neobosit pentru unita
tea de acțiune a oamenilor 
muncii din toate țările ale că
ror interese coincid în lupta 
împotriva exploatării capita
liste.

Nu există problemă impor
tantă pe plan Internațional în 
care milioanele de membri ai 
F.S.M. să nu-și spună cuvîn
tul, să nu ia poziție activă. Un 
eveniment important în viața 
acestei uriașe organizații l-a 
constituit cel de-al 5-lea Con
gres Mondial al Sindicatelor 
care a avut loc în decembrie 
1961 la Moscova. La acest con
gres, considerat pe drept cu- 
vînt cea mai reprezentativă a- 
dunare muncitorească din is
torie — la care au participat 
1000 de delegați, reprezentînd 
aproape 143 de milioane de

Biroul n-ă reușit să asigure 
ca organizația de bază, co
muniștii, activul fără de partid, 
să devină o forță puternică în 
mobilizarea colectivului la în
vingerea greutăților. Negiijînd i 
îndrumarea competentă a agi
tatorilor, a activității fiecărui 
membru și candidat de partid, 
biroul organizației de bază n-a 
cuprins în sfera muncii poli-? 
tico-educative toate brigăzile', 
întregul efectiv al sectorului.' 
Așa se explică cazurile de in-, 
disciplină, neglijența manifes
tată în unele brigăzi față de 
calitatea lucrărilor, față de 
întreținerea utilajelor. Au fost 
criticați și unii membri de 
partid între care tov. Balint 
Adalbert, Muszta Alexandru, 
Furo Alexandru, Mllaș Teodori; 
și alții care în calitate de a-® 
gitatori nu au desfășurat o 
muncă politică susținută în 
rîndurile minerilor în mijlocul 
cărora lucrează.

Adunarea generală a expri-? 
mat hotărîrea comuniștilor de 
a lupta din răsputeri pentru 
recuperarea rămînerii în urmă 
a sectorului, pentru a realiza 
pînă Ia sfîrșitul anului anga
jamentele luate în întrecere.

Noului birou i s-au făcut 
multe recomandări. Luind cu
vîntul în încheierea adunării 
generale, tovarășul Negruț 
Clement, secretar al Comite
tului orășenesc de partid Pe
troșani, a recomandat noului 
birou să promoveze munca co
lectivă, să se bazeze în activi
tatea sa pe toți membrii șl can- 
didații de partid, să-și exer
cite cu competență dreptul de 
control asupra conducerii teh
nice pentru a asigura condiții 
optime tuturor brigăzilor în 
vederea realizării și depășirii 
sarcinilor de plan. Printr-o 
muncă politlco-educativă mâl 
susținută decît pînă acum, 
noul birou este chemat să a- 
sigure ca toți comuniștii să 
participe îa realizarea sarcini
lor ce stau în fața organiza
ției de bază.

oameni ai muncii — au fost 
dezbătute problemele care-i 
preocupă pe oamenii muncii 
din toate țările. Congresul a 
confirmat în mod convingător 
că a sosit vremea cînd clasa 
muncitoare, împreună cu a- 
liații săi firești, poate rezolva 
în mod pozitiv problemele ce 
stau actualmente în fața o- 
menirii. strîns uniți sub stea
gul F.S.M., oamenii muncii pot 
contribui la rezolvarea pro
blemelor legate de menținerea' 
păcii și preîntîmpinarea pri-: 
mejdiei de război, la dezarma
rea generală și totală, lichi
darea colonialismului. După 
cum se arată in „programul 
de acțiuni al sindicatelor în 
etapa actuală pentru apărarea 
intereselor și drepturilor oa
menilor muncii" problema 
menținerii și consolidării pă
cii, a preîntîmpinării unui nou 
război mondial constituie pro
blema de importantă vitală a 
contemporaneității.

F.S.M. are în față nobila 
sarcină de a generaliza expe
riența organizațiilor sindicale 
din țările socialiste, din țările 
capitaliste, din țările care 
și-au dobîndit recent liberta
tea șl din cele care luptă pen
tru independentă.

Federația Sindicală Mondială 
consideră participarea la lupta 
împotriva colonialismului drept 
una din sarcinile sale împor-

(Continuare în pag. 4-a)



Vizita solilor poporului romîn DE PESTE HOTARE
(Urmare din pag. l-a)

nistru al apărării și securită-s 
ții, dr. Suhardjo, locțiitor al 
ministrului prim, prof. dr. Mo
hammed Yamin, locțiitor al 
ministrului prim, Notohami- 
prodjo, locțiitor al ministrului 
prim, prof. dr. Prijono, minis
tru pentru problemele învăță - 
mintului, Aii Sastroamidjojo, 
președintele Partidului Națio
nal din Indonezia, D. N. Ai- 
dit, președintele C.C. al P.C. 
din Indonezia, șefii statelor 
majore ale Forțelor armate 
terestre, Forțelor Militare ae
riene și Flotei Maritime mili
tare și poliției. La sfîrsitul 
banchetului, președintele Su
karno a rostit un toast.

A fost intonat imnul de stat 
al Republicii Populare Romîne.

A toastat apoi tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej.

A fost intonat imnul Indo
neziei.

Oaspeții romîni, împreună 
cu înaltele personalități indo
neziene, în frunte cu dr. Su
karno, au participat la un 
spectacol care a cuprins dan
suri populare indoneziene, din 
lava, Sumatra și Bali. Pro
gramul a prilejuit cunoaște
rea unora dintre cele mai re
prezentative creații ale stră
vechii culturi indoneziene, a 
oferit o imagine a înfloririi 
artei poporului indonezian li
ber.

Printre oaspeți la spectacol 
a. participat și o delegație din 
Irianul de vest.

La sfîrsitul spectacolului to
varășii Gheorghe Gheorghiu- 
Dej și Ion Gheorghe Maurer 
au oferit flori artiștilor indo
nezieni.

Calda ospitalitate cu care 
poporul Indoneziei a primit 
vizita înalților oaspeți romîni 
este reflectată și de presa in
doneziana.

Adresînd un călduros bun 
sosit tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, ziarul ,,Varta 
Berita" scrie: Știm că Romî- 
nia și conducătorii ei luptă 
permanent pentru pacea și in
dependența popoarelor. Ne ex
primăm recunoștința poporu-
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Indonesia’ 
are 

o
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iui și guvernului romîn, care 
ne-a sprijinit deplin in lupta 
noastră pentru eliberarea Iria 
nului de vest.

Ziarul „Suluh
scrie: Ziua de 1 octombrie 
pentru poporul indonezian 
dublă importanță: prima 
s-a pus capăt dominației 
landeze în Irianul de vest; a
doua vizita înaltului oaspete 
din Romînia. In Romînia e- 
xistă mulți dintre 
tri care studiază 
institute. Ne este 
memorie vizita în 
experțîlor romîni 
studia posibilitățile de colabo
rare între Indonezia și Romî
nia. Ne exprimăm convingerea 
că această vizită a înaltului 
oaspete romîn va fi de mare 
importanță pentru continuarea 
relațiilor prietenești dintre 
cele două țări.

Vizita înaltului oaspete ro
mîn — scrie „Berita Indone
sia" — este salutată cu căl
dură, din inimă. Popoarele 
noastre au multe asemănări și 
în primul rînd faptul că cele 
două țări luptă pentru a face 
ca popoarele respective să tră
iască în belșug, luptă pentru 
lichidarea rămășițelor colonia
le de pe suprafața pămîntu- 
lui, pentru instaurarea păcii 
în lume.

Ziarul „Harian Rakjat" sub
liniază că vizita întărește re
lațiile de prietenie tradiționa
le dintre Indonezia și Repu
blica Populară Romînă. „Dja
karta Daily Mail" își exprimă 
convingerea că vizita va con
tribui la o mai bună înțelege
re între popoarele Indoneziei 
și Romîniei. Aceeași convinge
re o exprimă ziarul „Mardeka".

Ziarele „Bintang Timur", 
„Garuda" scot în relief posi
bilitățile de dezvoltare a co
laborării economice dintre cele 
două țări.

Vorbind despre Romînia — 
scrie ziarul „Warta Bhakti" 
nu vorbești numai de eroism 
și exemplul construcției socia
liste. Ci vorbești despre fru
musețe, așa cum este reflec
tată de trandafirii care cresc 
în parcurile Romîniei și de-a 
lungul străzilor, 
sîntem fericiți șă’ 
înaltul oaspete 
frumoase. Anul 
Bung Karno a 
țară el a fost 
buchete de trandafiri. Prezen
ta vizită va contribui desigur 
la adîncirea colaborării între 
ceîe două țări.

tinerii noș- 
la diferite 
încă vie în 
Indonezia a 

pentru a

Intr-adevăr 
primim pe 

al unei țări 
trecut cînd 

vizitat această 
întîmpinat cu

Nici un fel de modificări 
patologice

Declarațiile dr. O. Gazenko în legătură cu starea cosmonauți
lor Nikolaev și Popovici

MOSCOVA 2 (Agerpres). —
TASS transmite :

In urma examenului clinico- 
fiziologic amănunțit la care au 
fost supuși după zbor cosmo- 
nauții sovietici Nikolaev și 
Popovici, nu s-au constatat 
nici un fel de modificări pa
tologice, a declarat la 1 oc
tombrie Oleg Gazenko, doctor 
în științe biologice.

Observațiile și examenele 
psihologice ‘ efectuate în peri
oada premergătoare zborului, 
au demonstrat că tot timpul 
ambii cosmonauți și-au păs
tra* în întregime autocontro
lul. Nu s-a constatat nici un 

simptom de depresiune, anxie
tate sau deprimare.

Gazenko a arătat că în con
dițiile zborului orbital pulsul 
a reintrat în normal — la Po
povici aproximativ după 5—6 
ore, iar la Nikolaev — după 
10—12 ore. In cea mai mare 
parte a zborului pulsul a fost 
de 50—80 bătăi pe minut. Nici 
electroencefalogramele nu au

în timpul zborului orbital.
înregistrat nici un fel de tul
burări. Oamenii de știință au 
înregistrat dat® biologice, sta
rea sănătății cosmonauților în 
timpul somnului. S-a dovedit 
că și aceste date nu se deo
sebesc cu nimic de normal. 
Programul cosmonauților pre
vedea, de asemenea, autoob- 
servații, rezultatele fiind no
tate în mod amănunțit. Fieca
re cosmonaut 
cini speciale 
vestibulare.

Gazenko a 
mai în urma 
trem de minuțioase a mate
rialelor culese au putut fi ob
servate unele devieri neînsem
nate. El a citat următorul 
exemplu: In timpul efectuării 
calculelor fiecare din cei doi 
cosmonauți au făcut cite o 
greșeală, ceea ce pe Pămînt nu 
li se întîmpla.

El a spus că 
cosmonauți s-a 
ușoară excitație emoțională 
o oarecare oboseală.

a îndeplinit sar- 
psihologice

declarat că 
unei analize
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„Regele" Kasaiului și toți 
membrii „guvernului" său 

au fost arestați de trupele 
armatei naționale congoleze

LEOPOLDVILLE 2 (Ager
pres).

Agențiile de presă relatează 
că în noaptea de 1 spre 2 oc
tombrie trupe ale Armatei na
ționale congoleze au intrat în 
orașul Bakwanga, centru ad
ministrativ al provinciei Ka
sai de sud și au arestat pe Al
bert Kalonji, „regele" impos
tor al Kasaiului, și pe toți 
membrii „guvernului" său.

Corespondentul agenției 
France Presse transmite că tru
pele Armatei naționale con
goleze nu au întîmpinat nici 
o rezistență din partea spriji
nitorilor lui Kalonji. „sosirea 
soldaților congolezi, scrie co
respondentul, s-a desfășurat jk 
practic fără incidente".
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tante. Popoarele Sin Africa, 
'Asia, America Latină care su
feră încă jugul colonialist văd 
în F.S.M. un apărător și spri
jin de nădejde. Nu este întîm- 
plător că în primele rînduri 
ale luptei pentru apărarea re
voluției cubane se află sindi
catele din America Latină. 
Cuba nu este singură, noi nu 
vom permite intervenția a- 
mericană, a declarat recent la 
un miting de la Rio de Janeiro, 
Roberto Morena, unul din con
ducătorii sindicali din această 
tară.

Mișcarea sindicală mondială) 
ia poziție fermă și împotriva 
pericolului pe care îl repre
zintă astăzi militarismul vest- 
german. Militarismul reînviat 
în Germania occidentală este 
dușmanul tuturor popoarelor 
iubitoare de pace, a declarat 
de curînd Kurt Meier, membru 
al prezidiului de conducere al 
Uniunii sindicatelor libere ger
mane. De aceea a subliniat el, 
încheierea tratatului de pace 
cu Germania și rezolvarea pro
blemei Berlinului occidental 
este cauza noastră.

La 17 ani de la înființare, 
F.S.M. se află în primele rîn- 
duri ale puternicului front al 
mișcării muncitorești interna
ționale, mobilizîndu-și milioa
nele de membri în lupta unită 
pentru interesele de clasă1 ale 
oamenilor muncii, pentru pace 
și progres social.

Majorarea preturilor J 
la carne și ouă 
în Danemarca

COPENHAGA 2 (Agerpres).
La 1 octombrie a intrat în 

vigoare legea adoptată de Fol
keting (parlament) potrivit 
căreia în Danemarca se ma
jorează prețurile la 
vită, de porc, vînat 
15 la sută.

Legea prevede 
prețurilor cu 15 la
ziarul „Ekstrabladet" 
1 octombrie că. de fapt, pre
turile la carnea de vită și de 
porc au crescut în medie cu 
25 la sută, iar la vînat și ouă 
cu peste 30 la sută.

S.U.A. exercită presiuni asupra Braziliei 
pentru a o determina să-și schimbe poziția 

față de
RIO DE JANEIRO 2 (Ager

pres).
Primul ministru al Braziliei, 

Hermes Lima, a declarat re
prezentanților presei că pozi
ția Braziliei față de Cuba nu 
s-a schimbat și că țara se va 
apăra, ca și înainte, princi
piile suveranității 
tecului in treburile 
altor popoare.

Opinia publică 
condamnă intenția 
Unite de a crea o alianță a- 
gresivă în America Centrală.

Statele Unite exercită pre
siuni asupra Braziliei cu sco
pul de a o sili să participe la 
conferința miniștrilor afaceri
lor externe ai statelor mem
bre ale O.S.A. convocată la ini
țiativa lor la Washington. Am
basadorul S.U.A. în Brazilia, 
Lincoln Gordon a declarat, 
după cum scrie ziarul „Diario 

Noticias", președintelui

și neames- 
interne ale
braziliană 

Statelor

NEV7 YORK. La 1 octombrie 
A. A. Gromîko a făcut o vi
zită lordului Home.

LONDRA. La 1 octombrie, 
5000 de muncitori ai uzinei de 
automobile a companiei 
guar Cars Limited" au 
rat grevă în semn de 
împotriva concedierilor 
intensificării inumane 
mului muncii.

O.N.U. Președintele va pleca 
săptămîna aceasta la New 
■York și va fi însoțit de mi
nistrul afacerilor externe, Râul 
Roa.

carnea de 
și ouă cu

Cuba
Braziliei, Goulart, că dacă 
Brazilia nu va participa la 
conferința de la Washington 
atunci vor crește dificultățile 
în relațiile americano-brazi- 
liene, iar Statelor Unite ale 
Americii le va fi greu să a- 
corde Braziliei vreun ajutor.

majorarea 
sută, iar 
scrie la

SITUAȚIA DIN YEMEN

„Ja- 
decla- 

protest 
și a 

a rit-

MOSCOVA. La 1 octombrie, 
stația seismică centrală „Mos
cova" a înregistrat un cutre
mur al cărui 
3500 km. de 
dul Iranului.

epicentru este la 
Moscova, în su-

PARIS. Poliția franceză a 
descoperit un adevărat arsenal 
de arme într-un garaj parti
cular din Marsilia și anume : 
44 pistoale automate, cinci 
puști mitraliere, patru puști, 
49 de grenade etc. Armele au 
fost aduse de O.A.S.-iști din 

’Algeria.

urma accidente-TOKIO. In
lor de automobil în Japonia 
și-au găsit moartea în acest 
an peste 8000 de oameni.

BERLIN, 
deschis 
ferință 
nale a 
muncii 
gică și 
șini.

La 1 octombrie s-a 
Berlin a patra con- 
Unîunii internațio- 

sindicatelor oamenilor
din industria metalur- 
constructoare

la
a

de ma

Dorticos 
Republi-

HAVANA. Osvaldo 
Torraclo, președintele 
cii Cuba, va conduce delega
ția cubană la cea de-a 17-a 
sesiune a Adunării Generale a

WASHINGTON. La Santa 
Maria, statul California, s-a 
prăbușit un avion bimotor de 
tip „Havilland". 11 persoane, 
în majoritate experți ameri
cani în construcția de rachete, 
au fost victimele acestei ca
tastrofe aeriene.

BELGRAD. In dimineața zi 
Iei de 2 octombrie, L. I. Brej- 
nev, președintele Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
s-a reîntors la Belgrad din 
călătoria făcută în țară. îm
preună cu L. I. Brejnev a so
sit I. Broz Tito, președintele 
Iugoslaviei.

REDACȚIA SI ADMINISTRAȚIA Petroșani, Stt. Republicii tr 56 Tel. interurban 322, automat 269

SANAA 2 (Agerpres).
Agenția France Press anun

ță că mai multe state arabe, 
printre care R.A.U., Republica 
Tunisia și Republica Democra
tă Populară Algeria au recu
noscut
men.

După 
tea de 
în Yemen a avut loc o lovi
tură de stat. Un grup de ofi
țeri, sprijiniți de unitățile mi
litare în subordine, au înlătu
rat regimul monarhic și au 
proclamat Yemenul republică. 
Ultimul rege, imamul Muham
med ben Ahmed a murit sub 
dărîmăturile palatului său, su
pus tirului de artilerie în 
noaptea de 26 spre 27 septem
brie. Postul de radio Sanaa a 
transmis imediat un comuni
cat al Ministerului Afacerilor 
Externe în care se arăta că 
Republica Arabă Yemen „își 
va respecta obligațiile față de 
celelalte state dacă nu sînt în 
contradicție cu principiile neu
tralității țării". „Republica, 
preciza comunicatul, a hotă- 
rît înfăptuirea unor reforme 
în domeniul culturii și învă- 
țămîntului pentru a lichida 
înapoierea și analfabetismul, 
va lua măsuri pentru lichida
rea sistemului feudal și încu
rajarea activității capitalului 
liber, fără a permite însă 
transformarea lui în capital 
monopolist".

In cadrul unei adunări or
ganizată la Cairo de Federa
ția yemeniților care locuiesc

Republica Arabă Ye-

cum se știe, în noap-
26 spre 27 septembrie țara sa nu va tolera 

amestec în treburii 
și s-a pronunțat îm 

politicii războiului

în R.A.U., ministrul afacerilor 
externe, Mohsin Ahmed al A 
a arătat, printre altele: „ 
tindem mîna tuturor țărilor 
rabe. Nu avem nici un fel de
intenții agresive. Sîntem gata 
să stabilim relații de prietenie 
cu toate țările în conformitate 
cu Charta O.N.U. El a subli
niat că 
nici un 
interne 
potriva 
rece".

Imediat după lovitura de 
stat, președinte al Consiliului 
comandamentului revoluționar, 
comandant suprem al armatei 
și șef al guvernului a fost nu
mit colonelul Abdallah Sallal, 
care în ajunul loviturii de stat 
a fost comandantul suprem al 
armatei Yemenului.

In prezent, potrivit unor 
știri transmise de agențiile de 
presă occidentale, rude ale de
cedatului rege, duc o intensă 

activitate. Seif Ul-Islam Hasan, 
fratele imamului Ahmed și con
ducătorul delegației Yemenului 
la O.N.U., a părăsit urgent 
New Yorkul pentru a merge în 
Arabia Saudită. unde inten
ționează să ceară sprijin în 
lupta împotriva noului regim 
din Yemen.

Consiliul de Miniștri al R. A. 
Yemen a anunțat la 2 octom
brie crearea unui Consiliu na
țional al revoluției și un Con
siliu superior al apărării. în 
care vor intra toți șefii tribu
rilor yemenite.

©---------------

Stare excepțională în Nigeria
LAGOS 2 (Agerpres).
Primul ministru al Federa

ției Nigeria, Abubakar, Tafa- 
wa Balewa, luînd. cuvîntul la 
postul de radio a declarat 
că în țară a fost descoperit • 
un complot care avea „drept

scop înlăturarea guvernului". 
In Nigeria, după cum trans
mite din Lagos corespondent 
tul agenției France Presse; 
a fost introdusă starea ex
cepțională. i
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