
Proletar? din toate țările, unîfi-vă !

eagulroșu
Organ al Comitetului orășenesc P.M.’t.
■Will IIIIIH—II III................Ml—II I ..................

Petroșani și al Sfatului popular orășenesc

Anul XIV 
XIX Nr. 4040

Miercuri 
]0 octombrie 

1962

4 pag. 20 bani

Vizita solilor poporalul romîn 
In Indonezia

Cei mai buni utemiști

Topografii sectorului II de la mina Lonea 
execută măsurători tahimetrice la blocul X, 
pe valea Cimpei, In scopul stabilirii grosimii 
straturilor de cărbune din acest bloc.

Figuranții topografi Bucși Francisc și Dombi 
Gheorghe, în clișeu, au fost prinși în obiecti
vul fotografic tocmai reîntorcîndu-se la sec
tor de pe valea Cimpei unde au avut de e- 
fgctuaf măsurătorile tahimetrice.

Djp preocupările tinerilor 
preparatori

, Pe la începutul acestui an organizația U.T.M. 
r a preparației Lupeni a recomandat organiza

ției do partid pentru a fi primiți în rîndul 
candidaților un număr de 19 utemiști exemplu 
în muncă și comportare. Printre cei care au 

Mprirnit recomandări din partea organizației 
vUT.M. pentru a fi primiți în rîndul candida

ților de partid se numără tinerii Dărămuș Du
mitru, Smaranda Nicolae, Beciuc Cazimir 
alții.

Și

Tineri în concurs
Cartea a devenit cel mai bun prieten al 

neretului de la preparația Lupeni. Recent, 
cadrul concursului „iubiți cartea** comisia 
examinare a declarat reușiți 12 tineri care 
devenit purtători ai insignei 
„Prieten al cărții**, in prezent 
sînt în curs de pregătire încă 
18 tineri. Printre aceștia se 
numără Moldovan Ștefan, 
Mardare Preda, Tomuș loan și 
alții.
Fier vechi pentru ofelării

Tinerii de la preparația căr
bunelui din Lupeni participă 
cu entuziasm la acțiunile de 
muncă patriotică.

In cele 9 luni ale acestui an 
utemiștii de la această între
prindere au colectat 
tone de fier vechi, 
de ore de muncă 
prestate in această 
se ridică la 3.037. 
între brigăzile de muncă pa
triotică pentru a ocupa locul 
I pe preparație la colectarea 
fierului vechi a însuflețit pe 
toți tinerii. Pină acum în frun
tea acțiunilor patriotice se 
menține brigada condusă de 
Gantz Petre care a colectat 

^47.000 kg. fier vechi. 
W Fruntașe în acțiunile patrio

tice sînt și brigăzile conduse 
de Hozu Gheorghe, Doșan To
dor II, Munteanu Aurel și 
Șchiopu Dumitru.

peste 242 
Numărul 

voluntară 
perioadă 

întrecerea

K. NICOLAE

Realizări ale minerilor 
în întrecerea socialistă

Fruntași pe mină
Sectorul I se numără 

printre sectoarele de ba
ză ale exploatării miniere 
Vulcan. Minerii și tehni- 

, denii de aici își dezvol- 
I tă necontenit realizările. 
| In prima săptămînă a lu- 
i ni: -ctombrie ei au livrat 
. centrelor siderurgice din 
| tară încă 313 tone de 

cărbune cocsificabil peste 
I plan. Productivitatea 
! muncii a crescut in acest 
! timp cu mai mult de 8 la 

sută față de cea planifi
cată. Cele mai bune re
zultate le-au dobîndit 
brigăzile minerilor Zaha- 
ria Constantin, Săbău Du. 
mitru și A Idea loan care 
au munct cu randinvmts

mai mari dedt cele pre
văzute cu peste 600 kg. 
cărbune pe post.

Paralel cu sporirea vo
lumului producției, colec
tivul sectorului acordă o 
atenție deosebită îmbună
tățirii calității cărbune
lui. In luna trecută, de 
exemplu, procentul de 
cenușă din cărbunele ex
tras din abataje a avut 
un conținut de cenușă cu 
2,6 la sută mai mic de
ci: norma admisă.

'\proape de țelul 
f’xat

Minerii și tehnicienii 
sectorului III de la mina 

'Continuare în oag. 3-a'

ti- 
în 
de 
au

Brigada pe care o conduce comunistul Dum
bravă Gheorghe se numără printre cele mai 
bune brigăzi de pregătiri din sectorul I B al 
minei Lupeni. In cursul lunii trecute, de pildă, 
brigada și-a îndeplinit sarcinile de plan în 
proporție de 125 la sută.

Fotoreporterul nostru l-a surprins pe mine
rul Dumbravă Gheorghe verificîndu-și lampa 
înainte de a intra în mină.

------!■■■■■■■-

ÎNTRECERE

DJAKARTA 9 (Agerpres). - 
De la trimișii speciali :

In continuarea vizitei în Indo ■ 
nezia, tovarășul Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej împreună cu tovarășii 
Ion Gheorghe Maurer și Corneliu 
Mănescu au vizitat marți insula 
Bali, cunoscută în întreaga lume 
pentru frumusețile ei naturale, ve
getația luxuriantă și măiestria ar
tistică a meșteșugarilor, cîntăreți- 
lor și dansatorilor populari.

De-a lungul celor peste 100 de 
kilometri parcurși pe teritoriul in
sulei, mii și mii de oameni și-au 
exprimat sentimentele de prietenie 
față de poporul romîn cu aceeași 
însuflețire ca pretutindeni în cursul 
vizitei prin Indonezia a înalților 
oaspeți romîni. Prinse pe înalte 
tulpine de bambus, se înșiruiau 
prin locurile vizitate împletituri 
artistice, cele mai multe de forma 
soarelui, urare simbolică tradițio
nală. semnificind dorința ca oas
petele să se bucure de sănătate si 
prosperitate.

In drum oaspeții s-au oprit pen
tru puțin timp pe culmea munte
lui Batur. Aici, la 1.800 de metri 
altitudine, este un climat asemâ 
nător primăverii la noi. Cit vezi 
cu ochii pină la țărmul lacului 
Batur. coastele muntelui au fos* 
arse de lava unei erupții vulcanice 
care s-a produs în anul 1*128. 
Aid, în zona muntoasă a Indone
ziei am întâlnit pentru prima oară 
parcele cultivate cu porumb, dar 
dominante sînt tot terenurile cul
tivate cu orez. Orezăriile sînt a$- 
zate în terase, pe povîrnișuri. Ță
ranii cu pălării de paie sau cu 
frunze de palmier pe cap, cu pi
cioarele pînă la genunchi în apă. 
folosind milenarele pluguri de 
lemn, pregăteau terenurile pentru 
cultivarea orezului.

In timpul opririi pe culmea 
Batur, președintele Sukarno a ex
plicat că în Indonezia există con 
diții foarte favorabile pentru cul
tivarea bumbacului și de aceea, 
una din insulele arhipelagului va 
fi afectată acestei culturi. înainte 
de cotropirea colonială — a spus 
dr. Sukarno — existau mari te 
renuri cultivate cu bumbac și o 
dezvoltată industrie textilă mește
șugărească. Dar colonialiștii erau 
interesați să vîndă propriile lor 
produse textile.' Industria indone
ziana a decăzut și cultivarea bum
bacului a dispărut, luîndu-i locul 
plantele în a căror cultivare erau 
interesați colonialiștii. In prezent, 
Indonezia importă 90 la sută din 
bumbacul și firele care se prelu
crează în întreprinderile naționale 
și în afară de aceasta, importă și 
textile. A fost vizitat apoi satul

Kintamani, situat in munții cu ace
lași nume. Casele sînt împrejmuite 
de ziduri din pămînt ars sau cără- 1 
raidă, așa cum sînt, de altfel în 
întreaga insulă. In interiorul curți
lor, în afară de locuințe, sînt cons
truite mici temple, în marea lor ma
joritate cu un volum de cel mult 
2* metri cubi. Casele de pe insulă 
sînt aproape toate din bambus și 
sînt acoperite cu frunze de pal
mier.

Locuitorii satului Kintamani se 
aflau cu toții pe șosea pentru a-i 
saluta pe înalții oaspeți. O orches
tră populară a prezentat un scurt 
program artistic.

Conducătorii statului romin 
plecat apoi la Dem Pasar, orașul 
de reședință al insulei Bali, renu
mit centru al turismului internațio
nal. A fost vizitată o expoziție lo
cală de artizanat și pictură. Tova
rășul Gheorghe Gheorghiu-Dej a 
elogiat realismul și valoarea artis 
tică a multor lucrări. Oaspeții au 
putut urmări felul în care lucrea
ză în atelierul alăturat expoziției 
meșteșugarii foarte îndemînatici și 
dotați cu un simț artistic remar
cabil.

La Santrr, după ce au vizitat o 
școală nouă construită, oaspeții 
romani și gazdele lor indoneziene 
au rămas două ore intr-un pavilion 
situat chiar pe plaja Oceanului In
dian, asistînd cum prind pescarii 
peștele adus de refluxul oceanu
lui.

Seara, la Tampaksiring,' un ade
vărat centru al cîntecului, dansului 
și portului balinez, a fost prezentat 
in cinstea oaspeților romîni un 
spectacol popular, care a cuprins; 
printre altele dansul Ktjak, astfel 
conceput îneît se dansează numai 
la apusul soarelui.

Străbătând drumurile acestei in
sule, a cărei: frumusețe o face să 
merite pe deplin denumirea de „In
sula Paradisului**, vezi, ca și în alte 
părți ale Indoneziei, sate vechi de 
secole, țărani trudind pe ogoare 
cu unelte din moși strămoși, și 
alături școli noi, luminoase £ons- 
truite in ultimii ani. Așa înțelegi 
mai bine dorința arzătoare a aces
tor oameni harnici de a lichida 
greaua moștenire a colonialismului, 
pentru ca țara lor frumoasă și bo
gată să pășească mereu înainte.

In după-amiaza zilei de marți; 
la palatul Tampaksiring reședința 
oaspeților romîni și a președintelui: 
Sukarno, pe insula Bali, au con-. 
tinuat convorbirile oficiale înce
pute la Djakarta.

CRONICĂ DE
Fire de cea mai bună calitate

Colectivul Viscozei Lupeni a în
cheiat încă un trimestru din acest 
an cu succese importante în pro
ducție. In cel de-al treilea trimes
tru al anului, harnicul colectiv al 
Viscozei a mărit productivitatea 
muncii cu 3,2 la sută față de a~ 
ceeași perioadă a anului trecut fi 
a îmbunătățit calitatea firelor dînd 
produse care au trecut cu succes 
examenul exigent al controlorilor 
de calitate.

Datorită strădaniilor depuse, în 
fiecare lună din trimestrul Ill, 
producția de fire de calitate extra 
fi prima a crescut. In cursul lunii 
septembrie s-a obținut o produc
ție de fire extra fi prima în pro
porție de 61,4 la sută față de 58 
la sută cit prevedea planul. Cu 
această frumoasă realizare s~a în
scris o depășire de 1,4 la sută față 
de angajamentul luat de colectivul 
Viscozei, de a produce fire extra 
și prima în proporție de 60 la sută 
din întreaga cantitate de fire. La 
acest succes al colectivului Visco
zei Lupeni se adaugă fi depășirea 
angajamentului anual de a produce 
peste plan fire în cantitate de 12

tone. In prezent colectivul Visco
zei are peste 13 tone fire date 
peste plan.

Depanatoarele pe loc de frunte
In întrecerea care se desfășoară 

între colectivele secțiilor Viscozei 
depănătoarele din secția a lll-a 
au atins procentul cel mai mare 
de realizare, obținind o depăfire 
a planului de 8,8 la sută, urmate 
îndeaproape de bobinatoare care 
au realizat o depășire de 5 la sută 
și de muncitoarele 
răsucit, sortare 
sculurilor. cu o 
la sută.

Depănătoarele
Funduc Maria. Riti Maria 
Maria au contribuit cel mai mult 
la frumoasele realizări, producînd 
zilnic cîte 20—22 sculuri de mă~ 
tasă peste prevederile planului. La 
rîndul lor, legătoarele Dănuțean 
Sofia, Zamfir Ecaterina, Mares 
Ana, Tekereș Maria, Lumperdean 
Maria și Văgăun Tecla au muncit 
mult cîștigînd aprecieri și din par
tea controlului de calitate al sec
ției.

din tratare, 
și împachetarea 

depăfire

Porojan

de 1.9

Maria, 
fi Pop

Filatorii nu se lasă mai prejos
Despre filatorii din secția a 

11-a a Viscozei se spun multe lu
cruri frumoase. Ei aplică cu suc
ces inițiativa „La o mie de bobi
ne nici un rebut“. De felul cum 
este aplicată inițiativa vorbesc ci
frele. De exemplu, centratorul 
Prună Ștefan, șeful unei brigăzi 
de filatori din schimbul maistrului 
comunist Rîpeartu Dumitru a cen
trat mai bine de 4.000 bobine fără 
să dea nici un rebut. La fel au 
lucrat în schimbul respectiv șt ji- 
latorii Geiler Nicolae, fuveloiu 
Florea, Ancuța Nicolae și Rez~ 
muvef Alexandru, ale căror foto
grafii pot fi văzjute pe panoul de 
onoare de la Viscoza.

La strădania filatorilor de a da 
produse de bună calitate și de a 
lichida cu rebuturile spălătore
sele de bobine Hogman Ana, Bar
na Vasilica, Făget Porumbița și 
Romînescu Floarea au adus o con
tribuție de seamă, preocupîndu-se 
de ducerea la îndeplinire cu cinste 
a sarcinii primite. Ca rezultat, nici 
o bobină nu a fost rebutată de a~ 
ceste vrednice muncitoare.

M. MICA

Tovarășa Racolța Ana este nu 
numai o harnică muncitoare ci 
și o corespondentă voluntară a 
ziarului nostru.

Iat-o lucrînd la distribuirea 
laptelui ce se dă ca antidot 
muncitorilor care lucrează în
cadrul minei Lupeni în condi
ții de muncă vătămătoare să- ■ 
nătății.



.̂ ^TCHNlCII MINIERE
Propaganda tehnică și sarcinile ei

Referatul și discuțiile purtate în 
cadrul recentei plenare a C.L.S. 
care a analizat activitatea cultu
rală de masă au accentuat adesea 
pe necesitatea desfășurării unei 
intense propagande tehnice. S-a 
vorbit mult despre importanța 
acesteia, dar prea puțin despre 
ceea ce se face. In introduceri in
terminabile și fără consistență u- 
nii directori de cluburi (Baban 
Nicolae — Vulcan, Andraș Ca
rol — Petroșani, Gabor Iosif — 
Lonea) au încercat să-i... convingă 
pe cei prezenți despre necesitatea 
de a desfășura o propagandă teh
nică organizată și sistematică, in 
raport cu specificul locurilor de 
muncă. Dar tind s-a ajuns la con
cret, debitul verbal al celor in 
cauză a scăzut. Motivele sînt les
ne de înțeles !

In decurs de 6 luni, pe întreaga 
Vale a Jiului, s-au ținut doar 128 
conferințe tehnice. Dintre acestea 
o bună pane n-au fost adoptate la 
specificul locurilor de muncă unde 
s-au ținut, n-au îmbrățișat aspec
tele cele mai caracteristice. Și, în 
general, participarea la ele a fost 
nesatisfăcătoare. Cum se explică a- 
cest fenomen ? In primul rînd prin 
faptul că directorii cluburilor, con
siliile de conducere ale acestora 
n-au făcut planuri comune de ac
tivitate cu cabinetele tehnice, nu 
s-au interesat de problemele ce 
stau în fața colectivelor.

Tov. Baban Nicolae arăta, cu 
multă candoare, că n-a putut să 
întreprindă acțiuni deoarece tov. 
ing. Surdu, de la cabinetul tehnic 
al exploatării miniere Vulcan a 
refuzat... să-i împrumute cărți teh
nice in acest scop. Pe dt de co
pilărească această afirmație, e tot 
pe atit de neadevărată. Propa
ganda tehnică s-a desfășurat slab 
pentru că directorul clubului n-a 
participat la nici o consfătuire de 
producție de la exploatare, deci 
n-a cunoscut problemele stringente 
ale activității economice, n-a în
tocmit un plan de acțiuni în a- 
ceastă direcție, n-a cerut ajutorul 
comitetului sindicatului în solu
ționarea „litigiului" cu cabinetul 
tehnic. Necunoașterea vieții, a pro
blemelor, lipsa de preocupare față 
de această muncă — iată cauzele 
care fac ca propaganda tehnică să 

se desfășoare slab nu numai la 
Vulcan, ci și la Aninoasa, Petro
șani.

Unii membrii din comitetele sin
dicatelor, în loc să ia măsuri pen
tru educarea oamenilor muncii, 
pentru sporirea bagajului lor de 
cunoștințe, vorbesc despre imposi
bilitatea rezolvării unor probleme. 
Iată, de pildă, tov. Lanyi Maria, 
responsabil cu problemele culturale 
în comitetul sindicatului minei A- 
ninoasa, afirmă că nu se poate 
face nimic pe linie cultural-educa
tivă, pentru îmbunătățirea calită
ții cărbunelui, deoarece nici pe li
nie... administrativă nu s-a putut 
face nimic. Oare astfel trebuie să 
pună problemele organele sindica
le ? Sau : tov. Giurgiu Gheorghe, 
președintele comitetului sindicatu
lui de la mina Petrila afirma că 
nu se poate ocupa de munca cul
turală pentru că are sarcini im
portante, respectiv sarcini de pro
ducție. Dar producția cine o dă ? 
Bineînțeles, oamenii. Și atunci ti 
poate fi indiferent unui activist 
sindical daca oamenii, care hotă
răsc soarta producției, sînt sau nu 
bine pregătiți din punct de ve
dere tehnic, dacă au sau nu o con
știință înaintată ? Cu muncitori 
inaintațj producția obținută va fi 
de bună calitate, mai ieftină !

Propaganda tehnică are sarcina 
să-i țină la curent pe muncitori, 
tehnicieni și ingineri cu cele mai 
noi cuceriri în domeniul respectiv 
și, simultan, să le trezească inte
resul față de înnoirile ce se pot 
aduce în procesul -de producție 
pentru ușurarea muncii, pentru rea
lizarea unor randamente superioa
re.

Comitetele sindicatelor au sar
cina de a realiza o colaborare 
strînsă între consiliile de condu
cere ale cluburilor, cabinetele teh
nice și comisiile inginerilor și teh
nicienilor pentru ca acestea, pe 
baza unui plan comun de activi
tate, să-și aducă din plin contri
buția, prin schimburi de experien
ță, expoziții ‘cu cartea tehnică, re
cenzii, conferințe, la îmbunătăți
rea propagandei tehnice. Cartea 
tehnică este de un real ajutor — 
să fie deci folosită !

VICTOR FtlLESI

Metalul înlocuiește 
cu succes lemnul

Metalul înlocuiește la mina Lo
nea tot mai mult lemnul și la a- 
batajele cameră. In septembrie, nu
mărul abatajelor cameră în care 
s-a introdus susținerea mixtă cu 
lemn și stîlpi metalici a ajuns la 
li. S-au folosit la susținere 199 de 
stîlpi metalici ceea ce echivalează 
cu înlocuirea a cca. 35 m.c. de 
lemn. Cota parte de producție ce 
revine pe stîlpi metalici utilizați 
în abataje cameră tu susținere mix
tă s-a cifrat la 1493 tone. Cu a- 
ceastă cantitate cărbunele extras 
cu susținere metalică din abatajele 
minei Lonea se ridică la 
11.000 de tone.

In luna septembrie s-a 
exploatare un consum 
lemn de mină mai mic decît 
planificat cu 3,43 m.c. pe mia 
tone de cărbune extrase. In 

medie, pe trimestrul IU s-a redus 
consumul specific de lemn de mi
nă cu 3,14 m.c.flOOO tone căr
bune.

peste

realizat 
specificPe 

de 
cel 
de

Secțiile
U.R.U.M.P. au 
cunoscut in ul
timul timp 

transformări 
înnoitoare. S-au 
j efectuat lu
crări importan
te de moderni
zare a halelor, 

' mașini unelte 
din cele mai 
Perfecționate li 
ajută pe me- 

|| talurgiști să 
I lucreze spornic 
la repararea 
și confecționa
rea utilajului 
minier.

IN CLIȘEU : 
Noua mașină 
de frezat roți 
dințate cu ca
re a fost dota- 

I *-x de mult 
secția meca-1 
nică.

S-au luat măsuri pentru 
înviorarea activității 

inovatorilor
In pagina tehnică a ziarului 

„Steagul roșu" din ziua de 19 
septembrie a apărut un material 
critic sub titlul „Activitatea ino
vatorilor vulcăneni se cere neîn- 
tîrziat înviorată". In scrisoarea de 
răspuns trimisă redacției, conduce
rea minei Vulcan recunoaște te
meinicia criticilor aduse in articol 
în legătură cu slaba activitate des
fășurată aici în domeniul inova
țiilor. Intre altele se spune : „In 
mișcarea de inovații din cadrul 
minei Vulcan, în 
rie-august 1962, 
unele lipsuri care 
și în articolul sus

Considerăm că o lipsă de bază 
în activitatea noastră este neantre- 
narea tovarășilor cu pregătire teh
nică bună la rezolvarea probleme
lor cuprinse în planul tematic de 
inovații pe anul 1962".

In încheierea scrisorii, conduce
rea minei Vulcan arată ce va face

perioada ianua- 
s-au manifestat 
au fost arătate 
menționat.

,®«©5

vulcăneni

Vulcan 
: Ana- 
propu- 
tematic

pentru îmbunătățirea activității 
inovatorilor. „In scopul îmbună
tățirii mișcării de inovații pe pe
rioada care a mai rămas din anul 
curent, conducerea minei 
va lua următoarele măsuri 
liza lunară a obiectivelor 
se ; Reafișarea planului 
de inovații la fiecare sector și în 
sala de apel ; La începutul lunii 
octombrie a.c. se va ține o ședin
ță de lucru cu toți inovatorii în 
care se vor forma colective per-x 
tru atacarea temelor din planei 
tematic și se va analiza modul 
în care lucrează cabinetul tehnic".
— __0__ .
Colțul celor certați cu N.T.P,-ul

Cînd nu se respectă 
monografia de armare
Minerul Cîmpeanu Vasile de la 

mina Lupeni știa dt de importan
tă este pentru prevenirea acci
dentelor prin căderi de rocă ban
daj area corectă a tavanului și pe
reților locului de muncă. A știut 
foarte bine a Cest lucru elementar 
în minerit. Doar nu-i miner de o 
zi, de două.

Această obligație, deși 
nu o respecta în timpul 
Așa a procedat și la 
frontal 2 est din stratul 
sectorul III al minei u» 
în ultimul timp. Tavanul i «vj- 
miniere nu era ba&dajai 

o știa, 
lucrului, 
abatajul 
3 de La 
le lucra

ase

prin golui amu 
□ințau tot timpul 
de rocă desprins 
nerul Cîmpeanu 
servat acest lucru nu a pus mmv 
să rebandajeze locul cu pricițt-. 
Nepăsarea aceasta 1-a coszar 
scump. Intr-o zi, pe cînd trans
porta o grindă prin acel loc. dintre 
bandaje a căzut o piatră pe mina 
cu care se sprijinea pe conducta de 
aer comprimat. Rezultatul : scoa
terea lui din producție pentru cAț 
ca 35 de zile incapacitate temp'T 
rară de muncă.

IN AJUTORUL MUNCITORILOR SONDORI

Căile de ridicare a randamentului 
pe granic^Iună

Una din rezervele interne 
cele mai importante pentru 
sporirea productivității muncii 
șl reducerea prețului de cost 
In domeniul forajului de ex
plorare o constituie creșterea 
vitezei mecanice la forajul cu 
sondeza. Prin randament fi
zic pe granic-lună (producti
vitate fizică) înțelegem : tota
lul metrilor forați in cursul 
unei luni calendaristice cu u- 
tllajul și brigada respectivă. 
Pentru atingerea unei produc
tivități ridicate o deosebită 
importanță o are realizarea 
Intr-un timp scurt a unui vo
lum cit mai mare de metri fo
rați. Acest lucru depinde atit 
de gradul de organizare cit și 
de productivitatea realizată la 
operațiile ajutătoare (manevre 
ale garniturii, tubaje, întreți
nerea găurii de sondă etc.), 
dar mai ales de felul cum se 
lucrează cu freza pe talpă, 
timpul în care se realizează 
metrajul. Metrajul va fi cu 
atit mai mare cu cit viteza 
mecanică (de avansare) va fi 
mai ridicată.

Ce este viteza mecanică ? Vi
teza mecanică (VM) este vo
lumul de metri realizați (MP) 
șl timpul de rămînere a frezei 
pe talpă (timp de foraj — TE) 

adică : VM= —— exprimat in Tr
metri/oră.

Pe parcursul anilor viteza 
mecanică a crescut la forajul 
cu sondaje în Valea Jiului 
după cum urmează: 1957 — 
100 la sută realizat (an de ba
ză); 1958 a crescut cu 10,7 la 
sutăi, 1959 — cu 22 la sută, 
1960 — cu 26 la sută, 1961 — 
cu 35 la sută. Cu toate aces
tea viteza mecanică poate fi 
mult îmbunătățită.

Dar viteza mecanică nu creș
te de la sine ci este necesară 
aplicarea consecventă a unor 
măsuri tehnico-organizatorice 
și urmărirea lor de către șefii 
de secții, șefii de șantiere, 
maiștri și șefii de echipă. Să 
analizăm factorii de care de
pinde și care influențează spo
rirea vitezei mecanice.

a) Viteza mecanică depinde 
de proprietățile fîzlco-mecani- 
ce ale rocilor, în special de re
zistența lor la forare (durita
tea rocii). De aceea alegerea 
tipului de freză se face în 
funcție de acestea. In Valea 
Jiului se lucrează cu capete 
carotiere insertate cu plăcuțe 
de aliaj dur, folosinduse ti
puri de freză cu 12, 10, 8, 6 și 
4 dinți.

Considerăm că nu toți maiș

trii au dat atenție extinderii 
inițiativei de folosire a freze
lor cu număr redus de dinți, 
corespunzător terenului în ca
re se forează. De asemenea, 
trebuie amintit că deși prezin
tă reale avantaje, frezele au- 
toascuțitoare nu au fost încă 
introduse în mod organizat, 
mai ales pentru diametrele de 
125 mm. și 97 mm.

b) Viteza mecanică depinde 
și de gradul de tehnicitate al 
granicului. Cu cit utilajul este 
mai modern, el corespunde mai 
mult unor cerințe ca : putere, 
tip de comandă și control, 
trepte înalte ale vitezei de ro
tație. Granicele folosite în Va
lea Jiului au următoarele vi
teze de rotație ; Strungul: 72- 
120-200 ture/minut; B3 Crae- 
liul: 75-150-300 ture/minut:
ZIF 650 A: 71-153-277-460 tu
re/minut; ZIF 1200 A 67-128- 
238-346 ture/minut. Rezultă că 
granicele ZIF (și chiar viteza 
a treia la Craellus) corespund 
cerințelor actuale de lucru, 
adică permit forajul pe talpă 
cu viteze peste 250 ture/minut. 
In caz că echipa va lucra cu 
turație mică viteza mecanică 
va scade, de aceea trebuie să 
se folosească garnituri de pră
jini și echipament de calita

tea I-a care permite folosirea 
vitezelor mari.

c) De o deosebită importan
ță este calitatea și tipul freze
lor ce se folosesc. Se poate 
spune că acest factor este ho- 
tărîtor în realizarea unor vi
teze de foraj sporite. El este 
izvorul principal care influen
țează în orice condiție dată 
realizarea unor viteze mecani
ce mari. Dacă în privința cali
tății frezelor sondorii știu că 
este interzisă folosirea acelora 
care au abateri de la diame
trele exterior și interior nu 
toți luptă pentru ca frezele să 
fie bine ascuțite. Se știe doar 
că nu este recomandabil a se 
reintroduce la puț o freză 
(chiar dacă nu e necesară re- 
însertarea) fără ca dinții fre
zei să fie din nou ascuțițî. Pen
tru aceasta este de dorit ca 
în apropierea grupurilor de 
sonde să existe polizoare me
canice (exemplu Cîmpu lui 
neag, Valea Bilugu, Lonea, 
Petrila etc.) lucru care va u- 
șura mult transportul frezelor 
și calitatea lor. Deci toate fre
zele ce se introduc să fie as
cuțite. In privința unghiului 
de ascuțire este bine ca aces
ta să fie de 30—35 grade.

d) Viteza mecanică depinde 
și de regimul de foraj aplicat 
(vezi „Steagul roșu“ nr. 4010 
din 5 septembrie a. c.). In ca
zul abaterii de la parametrii 
regimului de foraj viteza me
canică scade.

e) Viteza mecanică este de
terminată și de timpul de ră- 

minere a frezei pe talpă (la 
frezele obișnuite cu dinți). A- 
ceasta deoarece în timpul fo
rajului se pierde unghiul de 
ascuțire al frezelor (se tocesc 
dinții) iar pătrunderea ih rocă 
a dinților scade. De aceea, mai 
ales la mică adîncime, freza 
nu trebuie să stea mult pe 
talpă (1—2 ore). Din păcate 
mai sint unii șefi de echipă 
care din neatenție sau nepri
cepere scot frezele la supra
față cu dinții complet tociți, 
ori aceștia obțin întotdeauna 
cele mai mici viteze mecanice,' 
cea mai scăzută productivitate.

Considerăm că trebuie luptat 
pentru obținerea următoarelor 
viteze mecanice in etapa 1962- 
1963. Teren semidur — 1,4 
m./oră; dur — 0,8 m/oră; foar
te dur — 0,2 m/oră.

Pe șantiere viteza mecanică 
va fi: Lonea-Petrila — 0,9 
m/oră; Aninoasa-Iscroni — 0,8 
m/oră; Uricani — 0,75 m/oră; 
Cîmpu lui Neag — 0,55 m/oră. 
Bineînțeles că acestea sint vi
tezele maximale, dar vitezele 
ce se obțin azi sînt încă sub 
posibilități. Realizarea unor 
viteze mecanice sporite va du
ce nu numai la creșterea pro
ductivității muncii și reduce
rea prețului de cost ci și la ri
dicarea ciștigurilor brigăzț^? 
de foraj. Pentru aceasta se cere 
însă pe viitor din partea ingi
nerilor, maiștrilor și muncito
rilor mai multă inițiativă.

SEVER SUCIU 
inginer șef adjunct al I.E.M.H.

Deva
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Alegerile în organizațiile de bază ale partidului

NUMAI C ECTIVE?
6.639 tone de cărbune. Iată 

o cifră în jurul căreia în a- 
dunarea generală de alegeri a 
organizației de bază din sec
torul V sud al minef Lupeni 
s-au purtat discuții aprinse. 
Dar dacă în alte organizații 
de bază comuniștii au prile
jul să sublinieze asemenea 
cifră ca drept rezultat pe ca
lea îndeplinirii sarcinilor de 
plan, la sectorul V sud Lupeni 
cifra 6.639 nu reprezintă un 
succes. Ea reprezintă cantita
tea de producție cu care co
lectivul acestui sector a ră
mas dator patriei în cursul a- 
cestui an. Cu excepția primei 
luni a anului și a ultimelor 
două, acest sector a rămas 
mereu sub plan.

De ce această situație ? Iată 
întrebarea care a constituit 
în mod firesc subiectul discu
țiilor purtate de comuniștii 
care au luat cuvîntul in adu
nare.

Răspunzînd la această între
bare tov. Husti Ștefan, șeful 

« sectorului, a arătat că nerea- 
^-^lizarea sarcinilor de producție 

se datoresc în bună măsură 
unor cauze obiective. Exploa
tarea stratului 3 a trecut prin 
lucrări vechi, ceea ce n-a fost 
prevăzut inițial. Din această 
cauză mai multe brigăzi nu 
și-au realizat sarcinile de 
plan și, totodată, sectorul a 
depășit și consumul specific 
de lemn. Au fost intimpinate

<

greutăți și în aprovizionarea 
brigăzilor din cauza distanțe
lor mari la care se găsesc lo
curile de muncă ale sectorului.

In discuțiile lor, comuniștii 
au scos însă în evidență că 
răminerea în urmă a sectorului 
nu se datorește numai unor 
cauze obiective. Răminerea în 
urmă se datorește și unor de
ficiențe 
rului și 
care se 
timp.

In cuvîntul său, tovarășul 
Turtoi Ioan a arătat că unii 
tehnicieni lucrează nesatisfă
cător. Maiștrii și prim-maiș- 
trii mineri se interesează nu
mai de schimburile de care 
răspund. Nu îi mai preocupă 
în ce condiții lasă locurile de 
muncă pentru schimbul urmă
tor. Cu multă superficialita
te se supraveghează și felul 
cum se desfășoară aprovizio
narea brigăzilor. Brigada în 
care lucrează, a arătat tov. 
Turtoi, a stat schimburi în
tregi din cauza lipsei de ma
terial lemnos.

In fața acestor deficiențe 
biroul organizației de bază n-a 
fost la înălțimea rolului său, 
a arătat in cuvîntul său 
varășul Dumbăr 
a criticat biroul 
n-a desfășurat o 
lectivă. Munca

ale conducerii secto- 
personalului tehnic, 
puteau remedia la

to- 
E1 
că

co

Dumitru, 
pentru 
muncă 

în birou, in
cea mai mare parte, a fost 
dusă de unul singur, de secre
tarul organizației de bază

Munca cu agitatorii
Darea 

în fața 
torul I 
scos in

biroul ar
și de co
in mobi
la reali- 

producție.

de seamă prezentată 
comuniștilor din sec- 
A al minei Lupeni a 
evidență munca poli

tică desfășurată de 
ganizației de bază 
muniștii din sector, 
lizarea muncitorilor 
zarea sarcinilor de

Sub îndrumarea comuniști-
■ lor, colectivul sectorului I A 

la mina Lupeni a extras, 
de la Începutul anului și pînă 

' în prezent, in afara sarcinilor 
de plan, 1.576 tone de cărbu
ne. Pe seama îmbunătățirii ca-

..................... ' a 
lei

lității, colectivul de aici 
realizat mai bine de 75.000 
economii la prețul de cost.

Participanții ia discuții au 
vorbit despre aceste realizări 
dar au criticat și unele lipsuri 
ale biroului organizației de

întărirea disciplinei — 
sarcina noului birou ales

Membrii șj candidații de partid 
din organizația de bază nr. 11 de 
la depozitul de lemne Petrila au 
făcut bilanțul activității lor de iă 
ultimele alegeri și pînă in prezent.

Atît darea de seamă, cit și dis
cuțiile purtate pe marginea ei au 
scos în relief faptul că organizația 
de partid a efectuat un control 
eficient asupra activității econo
mice din cadrul depozitului de 
lemne. îndrumîndu-i pe membrii 
și candidații de partid să lupte 
pentru aprovizionarea ritmică a 
exploatărilor miniere Petrila, Lo- 
nea, Aninoasa și Dîlja cu materialul 
lemnos necesar.

Desfășurarea întrecerii socialiste, 
in fruntea căreia s-au aflat comu
niștii, a făcut să se lichideze lo
cațiile la vagoane. Dacă s-au ob
ținut rezultate in această direcție, 
în respectarea N.T.S.-ului și apli
carea regulamentului de ordine in
terioară au fost unele lipsuri. A- 
cest lucru s-a resfrînt negativ asu
pra producției. Așa se explică nu
mărul mare de abateri de 
N.T.S., nerespectarea celor 
de muncă, cit și risipa de 
riale.

Comuniștii din sector 
mandat noului birou să 
centrul activității sale

la
3 ore 
matc-

reco-au
pună in 

lculjlui activității saie întărirea 
flV disciplinei în muncă prin atragerea 

bază t 
mare de agitttori 
să facă parte din 
oartid.

pe lingă organizația de 
unu. număr mai 
și tovarăși care 
acti v ui fără de

IOAN CIUR
corespondent

trebuie îmbunătățită
munca cu agitatorii, 
în toate cazurile s-a 

nivelul sarcinilor 
de bază 
agitatori 

candidați

bază in 
care nu 
ridicat ia 
actuale. Organizația 
se poate mîndri cu 
fruntași, membri și
de partid ca Hidaș Aurel, Das- 
călu Dumitru, Mitrescu Pom- 
piliu, Velec loan și alții care 
sînt exemple demne de urmat, 
atît la locurile de muncă cit 
și in munca politică desfășu
rată zi de zi, de la om la om. 
Dar nu același lucru se poate 
spune în legătură cu agitato
rii Savu Nicolae, Scoblei loan, 
Rădoi Ioan, Bartha Alexandru 
si alții, care nu s-au achitat 
de sarcina încredințată, ba u- 
neori chiar ei 
de indisciplină.

Noului birou 
ca sarcină să
susținută muncă politică pen
tru ca toți agitatorii să se ri
dice la nivelul sarcinilor.

au comis acte

ales îi revine 
desfășoare o

D. ROTARU
corespondent

Biroul n-a folosit cele mai 
bune metode pentru a trage 
la răspundere acei membri și 
candidați de partid, care nu 
s-au achitat de sarcini. S-au 
făcut simțite lipsuri și în exer
citarea dreptului .de control al 
organizației de bază 
conducerii 
sectorului.
organizației de bază, tovară
șul Săiceanu Petre, instalîn- 
du-se cu locul de muncă la 
„Roșia" a uitat să urmăreas
că condițiile în care lucrează 
brigăzile din raioanele Maria, 
Sud etc. Biroul organizației 
de bază a fost criticat și pen
tru faptul că intr-un an de 
activitate nu a reușit sa asi
gure ridicarea la nivelul celor 
fruntașe a nici unei brigăzi 
rămase sub plan. Aceasta a 
reieșit și din darea de seamă 
care a evidențiat tot acele 
brigăzi care au fost eviden
țiate și la alegerile de anul 
trecut.

La adunare a luat cuvîntul 
tovarășul Karpinecz loan, se
cretar al Comitetului orășe
nesc de partid Petroșani care 
a arătat că noului birou al or
ganizației de bază, tuturor co
muniștilor din sector le revine 
sarcina să folosească toate for
mele muncii politice pentru 
mobilizarea întregului colec
tiv Ia realizarea obiectivelor 
de întrecere. Obiectivul nr. 1 
care trebuie să stea în aten
ția comuniștilor din sector este 
recuperarea celor peste 6.000 
tone de cărbune cu care sec
torul a rămas sub

asupra 
administrative a 
însăși secretarul

—=o=-

plan.
A. MICA

pesteAu colectat 
113.000 kg. fier vechi

Acordînd o deosebită atenție 
colectării fierului vechi existent în 
uzină, muncitorii din secțiile ter
mocentralei Paroșeni au organizat, 
sub îndrumarea organizațiilor de 
partid, sindicat și U.T.M. nume
roase acțiuni patriotice. In cursul 
celor 3.240 de ore de muncă vo- 
luntară prestate în perioada 1 ia
nuarie — 1 septembrie a.c. par 
ticipanții au colectat, încărcat șt 
trimis I.C.M. Petroșani 113.568 
kg. fier vechi și 9.430 kg. fontă

Au muncit cu multă tragere de 
inimă brigăzile și echipele din 
secțiile combustibil, reparații me
canice. cazane și reparații cons
trucții care au colectat cite 37 ■ 
tone, 20 tone, 16 tone și respec
tiv, 12 tone de fier vechi.

Asemenea acțiuni patriotice sînt 
prezăvute și in trimestrul IV<

'................. ..................

490 apartamente noi predate pînă Ia sfîrșitul anului ieste 
angajamentul luat de constructorii șantierului 9 Petroșani.' 
Pentru realizarea angajamentului constructorii depun eforturi 
susținute. Aceasta înseamnă că noul cartier Livezenl se va: 
îmbogăți cu încă 15 blocuri noi. ,

IN CLIȘEU : Blocul 2 cu 32 apartamente — unul din cele 
15 care vor fi date în folosință anul acesta în cartierul M- 
vezeni. ........... .. .. J

0

2.836 tone de brichete
Organizîndu-și 

bine lucrul, 
muncitorii, tehni
cienii și inginerii 
de la preparația 
Petrila obțin zi de 
zi noi succese în 
întrecere.

In luna septem
brie, de exemplu, 
colectivul sectoru
lui de prelucrare 
(brichetaj) a 
lizat peste 
2.836 tone de

rea- 
plan 
brl-

La

trecute, un

cadrul secto-

Intr-una din zi
lele 
grup de salariați 
din
rului I.L.L. Vulcan 
a fost văzut lu- 
crînd de zor la de
molări 
vechi, 
care 
timpul
erau tovarășii 
losif. Moraru 
sile, Fazakaș Fran-

de clădiri 
Printre cei 
lucrau

lor
în 

liber 
Vass 
Va-

chete. Această de
pășire de plan se 
datorește faptului 
că oamenii muncii 
de la preparația 
Petrila desfășoară 
o muncă plină de 
avînt pentru în
deplinirea sarcini
lor ce le revin.

Cele mai fru
moase rezultate în 
producție au fost 
obținute de schim
burile conduse de

peste plan
tovarășii Bubela 
Ioan de la uscă- 
torie, Kovâcs An
ton și Com șa Va- 
sile de la briche
taj. S-au mai e- 
vidențiat și echi
pele de întreținere 
conduse de tova- 
șul Szedlacsek Eu
gen și Lorenț Hen
ri c.

IOAN BERCEA 
șef de schimb la 
preparația Petrila

muncă patriotică 
cisc și frații Ko- 
lozsi, care au par
ticipat la toate 
acțiunile patriotice 
organizate în ca - 
drul sectorului.

La demolarea 
vechilor clădiri, pe 
locul cărora con
structorii vor Înăl
ța noi blocuri, au 
participat 45 de 
tovarăși, în majo
ritate tineri, fie-

------- .—©----------

care prestînd cite 
5 ore de muncă. 
In cadrul acestei 
acțiuni patriotice 
au fost încărcate 
12 mașini cu ma
terial rezultat din 
demolări și au 
fost transportați 
20 metri cubi de 
moloz.

N. ROVENȚA 
tehnician

U. E. Vulcan

Dealizăpi ale minepilop 
în întpecepea socialistă

(Urmare din pag. 1_-a)
Petrila, s-au angajat 
tele să extragă pînă 
anului 12.700 tone

printre al
ia sfîrșitul 

de cărbune

nai aproape dc prcecopârUc constructorilor 1
Organizația de partid de pe 

șantierul 6 construcții din Petro
șani se străduiește să organizeze 
o agitație vizuală cit mai concretă 
și mobilizatoare, strîns legată de 
problemele principale ce stau in 
fața constructorilor. In acest scop 
a fost constituit un colectiv care se 
ocupă de agitația vizuală.

Acest colectiv, sub îndrumarea 
biroului organizației de bază, a 
trecut la stabilirea obiectivelor care 
urmau să fie cuprinse în textele 
lozincilor și chemărilor afișate pe 
fiecare lot in parte. S-au stabilit 
chemări cit mai apropiate de preo
cupările colectivelor de muncă, de 
specificul fiecărui lot in parte și 
de angajamentele luate in întrece
rea socialistă.

Pe toate loturile au fost afișate 
lozinci, grafice, panouri și chemări 
mobilizatoare. Pe șantierul din Pe 
trila, de exemplu, in locurile cele 
mai frecventate sînt expuse o serie 
de lozinci care prin conținutul lor 
stimulează inițiativele valoroase, 
contribuie la generalizarea expe
rienței înaintate.

La intrarea pe șantier, pe primul 
bloc atrage atenția lozinca : „Blo
cul A va fi dat in folosința mi
nerilor din Petrila la data de 15 
decembrie 1962. La acest obiec
tiv lucrează brigada de zidari

condusă de 
Gbeorgbe, 
termine 
tencuieli 
tombrie

Legat 
noilor construcții ce se ridică în 
Petrila, pe blocul B e scrisă cu li
tere mari următoarea 
„Blocul B va fi dat 
sință pină la 25 
brie 1962. Brigada 
dări a tovarășului Arsoi Anghel 
s-a angajat să termine lucrările de 
zidărie și tencuieli pină la 20 de
cembrie a.c.“. O altă lozincă, ex
pusă tot la acest bloc explică cons
tructorilor sarcinile care stau în 
fața lor in privința calității lucrăm 
rilor și reducerea prețului de cost 
pe apartament.

Acestea sînt lucruri bune. Nu e 
bine însă că la blocul C nu există 
nici o lozincă cu conținut concret, 
chemări mobilizatoare legate de 
angajamentul constructorilor ce 
lucrează la înălțarea acestui bloc. 
Graficul de producție a încetat și 
el să mai constituie un mijloc e- 
Hcace de popularizare a rezulta
telor obținute în întrecere de bri
găzile de zidari. La fel, pe șan
tier nu există un panou de onoare 
la care să fie expuse fotografiile 
muncitorilor fruntași, metodele lor.

tovarășul 
care s-a angajat 

lucrările de 
pînă la data 

1962“. 
de predarea

Budică 
să 

Zidărie și 
de 10 oc~

la timp a

lozincă : 
in folo- 

decern- 
de Z‘~

Agitatorii nu organizează convor
biri la locurile de muncă unde să 
vorbească constructorilor despre 
experiența înaintată a muncitorilor 
fruntași, despre succesele dobîndite 
de aceștia in producție.

Nici pe șantierul nr. 9 din Pe
troșani agitația politică de masă 
nu e mai bună. Nici agitatorii de 
aici nu organizează cu regularitate 
convorbiri, iar numărul lozincilor 
și chemărilor este mic în compa
rație cu numărul de blocuri aflate 
în construcție. Majoritatea lozinci
lor expuse sînt generale. Ar fi 
necesar să se 
Petrila cât și 
panouri care 
mentele luate 
plari, electricieni, 
gravi etc. privind 
calității lucrărilor, 
de materiale, executarea diferite
lor operații de lucru înainte de 
termenele prevăzute.

Este de așteptat ca birourile or
ganizațiilor de bază și comitetele 
sindicatelor să urmărească mai în
deaproape felul în care colectivul 
de agitație se achită de sarcinile 
încredințate, să vegheze ca la fie
care loc de muncă agitația vizua
lă să țină mereu pasul cu preocu
pările constructorilor.

Z. ȘUȘTAC

peste plan. In scopul îndeplinirii a- 
cestui angajament, în sector au fost 
luate o seamă de măsuri tehnico- 
organizatorice printre care întări
rea asistenței tehnice, asigurarea 
liniei de front. Traducerea în via
ță a acestor măsuri precum și 
munca entuziastă a minerilor și 
tehnicienilor din sector au făcut 
ca angajamentul luat să fie 
pe îndeplinit. In prezent 
de producție al sectorului 
cifrează la 12.064 tone de
ne. De remarcat este faptul că 
randamentul pe sector a crescut în 
medie la 3,110 tone cărbune pe 
post. Brigășile minerilor Cîșlaru 
Ion, Bartok losif, Purda Constan
tin, Enache Chiriță au adus o 
contribuție de seamă la obține
rea acestor rezultate.

aproa- 
plusul 
III se 
cărbu-

confecționeze atît la 
la Petroșani, cîteva 

să cuprindă angaja* 
de echipele de rim- 

instalatori, zu- 
îmbunătățirea 
economisirea

ANUNȚ ȘCOLAR
Școala tehnică hidroteh

nic și meteorologie din A- 
rad, str. Oituz nr. 108, te
lefon 19-30, ține incâ un 
examen de admitere între 
16—22 octombrie a. c. la

«
*
*
* 
«
«
«
*
i

♦ 
toate oficiile de îmbunătă- ♦ 
țiri funciare de la reședin
țele regiunilor precum și 
la sediul școlii din Arad. 
Pe timpul școlarizării se 
asigură cămin și cantină.

T » 
»
♦
♦ 
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Republica Democrată Populară Algeria 
a fost primită in 0. N. II.

NEW YORK (Trimisul spe
cial Agerpres C. Răducanu, trans
mite :

Incepind de luni după-amiază 
și în continuarea zilei de 9 octombrie 
dimineața Adunarea Generală a 
O.N.U. a ascultat urările unanime 
ale delegațiilor pentru primirea în 
organizație a celui de-al 109-lea 
membru — Republica Democrată 
Populară Algeria. După aproba
rea prin aclamații a rezoluției pro
pusă de 35 de țări, delegația al
geriană in frunte cu primul minis 
țru Ben Bella și-a ocupat locul iu 
adunare. 32 de delegați în cursul 
după-amiezii de luni și alți 14 
marți dimineața și-au exprimat în 
numele întregii Adunări Generale 
satisfacția pentru ocuparea de că
tre eroicul popor algerian a locu
lui ce i se cuvine de drept de 
ani de zile și pe care l-a căpătat 
orin luptă victorioasă care a um
plut de admirație întreaga ome
nire.

Luînd cuvîntul în numele țări
lor socialiste delegatul sovietic, M 
A. Menșikov, a arătat că primirea 
Algeriei în O.N.U. este un eveni
ment remarcabil. Țările socialiste 
au sprijinit întotdeauna lupta Al
geriei, simbol al 
Africi împotriva 
Războiul împotriva 
un război dus de
din N.A.T.O., de toate forțele 
colonialismului. Istoria Algeriei, a 
subliniat în continuare vorbitorul; 
arată că lupta unui popor pentru 
independență este întotdeauna vic
torioasă. Istoria nu poate fi opri
tă cu rachete sau blocade. Algeria 
și-a adus o contribuție importantă 
la lichidarea finală a colonialii • 
mului în întreaga

După delegații 
primirea Algeriei 
luat cuvîntul Ben

în picioare de întreaga asistență, 
cuvîntarea primului ministru al
gerian a fost în tot timpul urmărită 
cu cea mai mare atenție. De la în
ceput Ben Bella a mulțumit pen ■ 
tru discursurile rostite în Adunare 
pe care le-a considerat ca un oma
giu adus maturității poporului al
gerian și luptei sale eroice. Ben 
Bella a apreciat clarviziunea acelor 
țări care la O.N.U. au cerut întot
deauna. de ani de zile, respectarea 
dreptului poporului algerian la in
dependență și a exprimat recunoș
tință față de popoarele arabe, a- 
fricane și țărilor socialiste care au 
sprijinit lupta poporului algerian.

Trecînd la problemele politicii 
internaționale, Ben Bella a subli
niat că politica Algeriei va fi dic
tată de aceleași idealuri de pace 
și colaborare internațională pe care 
le-a avut 
luptei sale 
face parte 
ministru al 
din marea 
care luptă
minației coloniale, 
fexinței de la Bandung.

După discursul lui Ben Bella, 
a fost reluată dezbaterea generală.

In cursul după-amiezii a avut loc 
ridicarea oficială a steagului Al
geriei în fața clădirii Națiunilor 
Unite în rîndul tuturor drapeleloi 
statelor membre.

Declarația lui Ch. Jagan
GEORGETOWN 9 (Guiana 

Britanică). — (Agerpres).
După cum anunță agenția U.PJ., 

primul ministru al Guianei Bri
tanice, Cheddi Jagan, a condam
nat Anglia pentru faptul că se a* 
mestecă în mod ilegal în treburile 
interne ale țării. Jagan a protestat 
împotriva refuzului guvernului bri
tanic de a acorda vize unei de
legații comerciale sovietice, alcă
tuită din trei persoane, care dorea 
să viziteze Guiana Britanică.

Dr. Jagan a afirmat că refuzul 
guvernului britanic constituie un a- 
mestec în treburile interne ale 
Guianei Britanice și o încălcare 
a libertăților prevăzute prin Cons
tituția acordată coloniei de Marea 
Britanie.

Propunerile adresate poporului englez 
de P. C. din Marea Britanie

luptei întregii 
colonialismului. 
Algeriei a fost 
forțele agresive

lume.
care au salutat 
în O.N.U., a 

Bella. Aplaudat

—=0JN VENEZUELA :
Represiuni împotriva 

elementelor democratice
CARACAS 9 (Agerpres).
După suspendarea garanțiilor 

constituționale în țară, guvernul 
Venezuelei a trecut la represiuni 
directe împotriva elementelor de
mocratice. Agenția France Presse 
anunță că în diferite cartiere ale 
orașului Caracas au loc perche
ziții cu prilejul cărora pînă în 
prezent au fost arestate 160 de 
persoane. Aceeași agenție relatează 
că în cursul unor astfel de ope
rații, populația a încercat să ri
dice baricade pentru a rezista po
liției.

Măsurile represive luate de gu
vernul Betancourt sînt îndreptate 
împotriva forțelor democratice dir 
țară și constituie o încercare de s 
înăbuși lupta din ce în ce mai 
activă a acestora.

încă de la începutul 
de eliberare. Algeria 

— a subliniat primul 
guvernului algerian — 
familie a popoarelor 

pentru înfrîngerea do- 
în spiritul con

Grevă 
la Santo Domingo 
SANTO DOMINGO 9 (Ager

pres).
Muncitorii de la rafinăria de 

zahăr „La Haina", din apropiere 
de capitala Republicii Dominicane 
— Santo Domingo, aflați în grevă 
încă de sîmbătă cer mărirea retri
buirii muncii lor. La 8 octombrie, 
ca urmare a intervenției trupelor 
care au ocupat rafinăria au avut 
loc diferite incidente. In cursul 
ciocnirilor 
mai multe 
a postului 
celor" au

dintre greviști și trupe 
clădiri, între care și cea 
de radio „Vocea Tropi- 
fost avariate.I

------------------- -------------------------------- ~-------------------

Lupte între armata Yemenului 
și intervenționiștii străini

CAIRO 9 (Agerpres). — TASS 
transmite :

După cum anunță ziarul „Al 
Ahram", trupele Arabiei Saudite 
și Iordaniei, care se află astăzi 
sub comandament comun și au la 
dispoziție aruncătoare de mine și 
alte arme, precum și autocamioa
ne blindate, au trecut frontiera 
Yemenului, îndreptindu-se spre 
Sanaa.

La frontierele nordice ale Yeme
nului, se arată în informație in 
continuare, în tot cursul zilei de 
luni s-au dat lupte între subunită
țile armatei yemenite pe de o par
te și trupele Arabiei Saudite 
Iordaniei, pe de altă parte, 
înregistrează un 
morți și răniți.

In aceeași zi, 
re yemenite au 
zitele de arme 
engleze, ascunse
menului în apropierea 
Marib, ele fiind destinate înzestră
rii trupelor antiguvernamentale și 
răsturnării noului regim din 
men.

In urma bombardamentului; 
i ori ta tea acestor depozite au 
distruse.

Invitînd pe șeful misiunii diplo-
-----— .. , s: •«. - - --------

Noi acțiuni rasiste în Mississippi
NEW YORK 9 (Agerpres). 
„James Meredith a început cea 

de-a doua săptămînă de frecven
tare a cursurilor universității „Ole 
Miss" din Mississippi, 
negrilor timp 
tează agenția 
ceeași agenție 
viața ne care 
dent în acest 
„Un nou incident a avut loc luni 
seara la universitatea din Missis
sippi. Studentul 
redith... tocmai 
tul universității 
fost aruncată...

matice engleze în Yemen, El Bei- 
dani, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al Republicii Arabe 
Yemen, s-a referit la complici
tatea periculoasă a Angliei în ac
țiunile trupelor antiguvernamenta
le împotriva Yemenului. El a a- 
vertizat pe reprezentantul englez 
că guvernul Republicii Arabe Ye
men va lua toate 
a apăra pe deplin 
triva agresorilor și

măsurile pentru 
Yemenul împo- 
complicilor lor.

mare număr
Se 
de

avioanele milita- 
bombardat depo- 
și de echipament 
pe teritoriul Ye- 

orașului

Ye-

ma- 
fost

interzisă 
de 114 ani"; rela- 
France Presse. A - 
relatează și despre 
o duce tînărul stu- 
„lâcaș al culturii",

negru James Me- 
intra în restaurau - 
cînd o piatră a
S-au spart gea-

muri— Meredith a ieșit pe o ușă 
de serviciu. însoțit de păzitorii 
săi— In fața restaurantului se 
adunaseră aproximativ 300 de stu- 
denți, care urlau injurii la adresa 
studentului". Despre incidentele 
care au avut loc cu o seară înain
te, agenția transmite : „Duminică 
seara, în timp ce el ieșea din 
cafeneaua universității... un grup 
de studenți i-au strigat injurii"... 
Totodată, insă, agenția relevă că. 
riscând să devină ținta atacurilor 
huliganilor rasiști, studenti alb' 
..care nu au fost identificați", s-au 
apropiat și i-au strîns mîna lui 
Meredith.

LONDRA 9 (Agerpre;)
Luînd cuvîntul la 7 octombrie 

în cadrul unui miting al tinerilor 
comuniști, care a avut loc la Le
eds, secretarul general al Parti
dului Comunist din Marea Brita
nie, John Gollan, a declarat că 
aderarea Anglidi la piața comună 
va duce inevitabil la lichidarea 
suveranității naționale a Angliei 
și la dependența ei față de blo
cul țărilor vest-europene în frunte 
cu Germania occidentală. Drept 
alternativă a planurilor de ade 
rare a Angliei la grupul „celor 
șase", J. Gollan a expus progra
mul unor largi măsuri în dome
niile politic, economic și social, pe 
care îl propune Partidul Comunist 
din Marea Britanie.

Noi comuniștii, a spus Gollan, 
prezentăm poporului englez spre 
examinare cinci propuneri :

— Anglia trebuie să propună---------------- ©
O importantă rezoluție

a Consiliului de tutelă
NEW YORK 9 (Agerpres).
Consiliul de tutelă a O.N.U. a 

aprobat în seara zilei de 8 oc
tombrie o rezoluție în care se ex
primă profunda îngrijorare în le
gătură cu situația regretabilă, cri
tică și care poate genera o explo
zie, care s-a creat în Rhodesia de 
sud în urma introducerii stării 
excepționale, a interzicerii Uniunii 
poporului african Zimbabwe, pre
cum și arestării liderilor naționa
liști". Această situație, se subli
niază în rezoluție, „reprezintă o 
încălcare a drepturilor politice si 
creează o primejdie pentru pacea 
și securitatea în Africa și în în
treaga lume".

Consiliul de tutelă cheamă gu
vernul Angliei (care poartă răs
punderea pentru problemele Rho- 
desiei de sud — teritoriul său co
lonial — n.r.) să adopte măsuri 
urgente în scopul asigurării „eli
berării de urgență a președintelui 
Uniunii poporului african Zimbab
we, Nkomo Joshua, și a tuturor ce-

NEW YORK. După cum rela
tează corespondentul din Vientiane 
al agenției Associated Press, A- 
dunarea Națională a haosului a 
adoptat în unanimitate botărîrea 
de a acorda primului ministru, 
prințul Suvanna Fumma '„împu
terniciri nelimitate pe o perioadă 
de un an' pentru a ajuta guvernu
lui de coaliție să-și îndeplinească 
programul în domeniul politicii 
interne și externe și „să realizeze 
concilierea națională". Toți cei 43 
de deputați care au participat la 
adunare (din numărul total de 59} 
au votat pentru rezoluția propusă

BUDAPESTA. — La 8 octom
brie a sosit la Budapesta driijorul 
George Georgescu, artist al po
porului din Republica Populară 
Romînă.

PARIS.
dinară a 
Partidului
(S.F.I.O.f) a fost adoptată 
rîre în care se arată că 
este gata „să încheie un 
partizanii opoziției" care
nunță împotriva intențiilor gene
ralului de Gaulle de a modifica 
constituția actualmente în vigoare, 
în vederea întăririi regimului pu
terii personale.

— La ședința extraor- 
Consilîului național al 

Francez 
o hotă- 
partidul 
pact cu 
se pro-

Socialist

HANOI. — In ultimele două 
săptămîni Statele Unite au trimis

în Vietnamul de sud 15 elicoptere 
cu reacție și aproape 50 de elicop
tere de alte tipuri. Multe dintre 
ele au fost transportate din Tai- 
landa. Cu ajutorul acestor elicop
tere comandamentul american des
fășoară operațiuni de pedepsire îm
potriva populației sud-vietnameze.

RANGOON. — lntr-un articol 
de fond ziarul birntan -„Mandalay 
Times" cheamă popoarele lumii să 
depună toate eforturile pentru în
cheierea cît mai grabnică a trata
tului de pace cu Germania. Numai 
tratatul de pace, subliniază „Man
dalay Times" 
rămășițelor 
război mondial. El ar putea 
ducă la 
male în

poate să pună capăt 
celui de-al doilea 

să 
stabilirea de relații nor- 
această regiune a lumii.

YORK. — A. A. Gro-NEW 
mîko. ministrul afacerilor externe 
al U.R.S.S., șeful delegației sovie
tice la a 17-a sesiune a Adunării 
Generale a O.N.U., a făcut o vi
zită la 8 octombrie președintelui 
Republicii Cuba, dr. Osvaldo 
Dorticos Torrado.

La convorbirea prietenească care 
a avut loc între dr. Osvaldo Dor
ticos Torrado și A. A. Gromîko 
au praticipat Râul Roa, ministrul 
afacerilor externe al Cubei, și V.S. 
Semionov, locțiitor al ministrului 
afacerilor externe al U.R.S.S.

organizarea unei conferințe econo
mice internaționale între Est și 
Vest, la care să participe atît ță
rile legate prin angajamente, cît 
și țările care nu și-au asumat nici 
un fel de angajamente.

— Anglia trebuie să renunțe la 
arma nucleară și să dea dovadă 
de inițiativă în scopul de a lichida 
impasul în treburile internaționale.

— Guvernul trebuie să naționa
lizeze marile monopoluri și să ela
boreze un plan național de dez
voltare economică.

— Este necesar să fie reduse 
cheltuielile militare cu 750 milioa
ne lire sterline, iar acești bani să w 
fie folosiți pentru majorarea pen
siilor, pentru construirea de școli, 
universități, case de locuit, spitale 
și șosele noi. .

— Guvernul trebuie să interj^J® 
că propagarea urii de rasă și a 
fascismului.

precum 
interzi-

care a 
de țări

lorlalți lideri naționaliști", 
și anularea de urgență a 
cerii Uniunii.

Pentru această rezoluție, 
fost prezentată de un grup
africane, au votat reprezentanții a 
68 de state, reprezentanții a două 
state au votat împotrivă, iar 12 
s-au abținut.

Rezoluția adoptată de Consiliul 
de tutelă, ca recomandare făcută 
Adunării Generale, va fi discutată 
apoi la sesiunea Adunării Gene
rale.

-=©==-
*4Grija guvernului cubanez 

pentru educarea tinerei 
generații

HAVANA 9 (Agerpres)
La 8 octombrie în Cuba a în

ceput un nou an școlar. In țară au 
avut loc mari pregătiri, și ca re- 
zultat al acestor pregătiri f nici ™ 
un copil de vîrstă școlară nu a 
rămas în afara școlii. Acest fapt 
a fost posibil numai mulțumită 
revoluției și grijii guvernului revo
luționar pentru educarea tinerei ge
nerații. Pînă la revoluție, în Cuba 
din fiecare sută de copii de vîrstă 
școlară 42 de copii nu puteau să 
meargă la școală. Peste o jumă
tate de milion de copii nu au 
urmat nici o formă de învățămînt

La începutul acestui nou an 
școlar în țară au fost editate pes
te 4 milioane de manuale pentru 
școlile elementare. Pentru ridica
rea nivelului de cultură generală 
al adulților, în Cuba au fost des
chise numeroase școli serale.

I
 Proclamarea indepcndeBlei r

Ugandei j

KAMPALA 9 (Agerpres). > 
In noaptea spre 9 octon. t 

brie a avut 1 
proclamării 
pendenței 
mai mare 
Kampala — într-o atmosfr 
ră solemnă a fost 
drapelul național 
Zeci de mii de locuitori a £ 
orașului au salutat cu nes Y 
pus entuziasm independen \ 
ța patriei lor, care aproape | 
70 de ani s-a aflat sub do-Z 
minația colonială engleză. >

loc solemnitatea S 
oficiale a înde I 
Ugandei. In ce’ î 
oraș al țării — |

ridica " 
tricolor £ 
• ■ ■ ,, ------- - ț


