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LA MUNCA
La îndemnul organiza 

ției de partid, minerii dir 
sectorul IV al minei Pe 
trila au efectuat în ziua 
de 25 noiembrie a.c. 
mare acțiune de munci 
voluntară în subteran 
Din abataje, galerii și de 
pe ratr<pa puțurilor, par- 
ticipanții. în număr de 
70, au colectat 12.000 kg. 
fier vechi executînd tot-

PATRIOTICA
odată în sector și o cu
rățenie exemplară. S-au 
evidențiat minerii din 
brigăzile conduse de Tă- 
nase Ioan. Bartha Fran- 
cisc, Kardoș Gavrilă și 
tinerii Bobelaș loan, Ho- 
su Victor, Bura Brutus, 
Gaia Grigore, Dima Mi- 
șu. Curînd asemenea ac 
țiuni vor avea loc 
în alte sectoare.

Supraveghind atent menținerea parametrilor nor
mali la cazanul de aburi nr. 3, fochistul Voin Viorel 
de la termocentrala Paroșeni se bucură pe merit de 
aprecierea tovarășilor săi de muncă. Pentru activita
tea sa conștiincioasă a fost declarat nu de mult frun
taș în întrecere.

Iată-1 concentrat cu privirea asupra aparatelor 
măsură.

----------- o------------
Știri culturale din Petrila

Club cu activitate bogată 
^Formațiile artistice și cercurile de pe lingă clubul 
munci tores b Petrila, (teatru, cor, brigadă artistică de 
agitație, cercurile foto și artă plastică) numără peste 
400 de tineri. Majoritatea acțiunilor întreprinse de 
ele în cadrul clubului vin în sprijinul procesului de 
producție. De exemplu, acțiunile cu temă ca: „Ziua 

i" sau în-
producție. De 
inovatorului", „Ne vorbesc minerii fruntași' __ ___
tîlnirile între șefii de brigăzi au contribuit la popu
larizarea metodelor de muncă aplicate de Firoiu 
Ioan, Bartha Francisc, Dogaru Sebastian și alți fruntași.

O altă formă prin care conducerea clubului vine în 
sprijinul producției sînt filmele tehnice și de pro 
tecție a muncii. „Economisirea lemnului de mină", 
„înaintarea rapidă în subteran", 
cilor grele in mină", „Lăudărosul' 
cîteva din 
prezentate.

In cursul 
artistiee de 
un număr de 29 de 
tice. De un succes 
bucurat programele celor două bri
găzi artistice de agitație. In cadrul 
acestor programe au fost satirizați 
tinerii care lipseau nemotivat de la 
lucru.

O contribuție importantă Ia dez
voltarea unei atitudini noi față de 
avutul obștesc a adus-o propagan
da prin conferințe Cele 63 de con
ferințe organizate în cursul acestui 
an la clubul din Petrila, audiate de 
12.000 de oameni ai muncii, au fost 
mult apreciate.

Conferințele 
luptă al clasei 
ta și religia" 
numărul cel mai i 
panți. Activitatea 
«lubid din Petrila 
membrii comitetului _________

ASMă. %\ SSTC&ASSARfc. AR

preocupă intens «a oamenii mun
cii să petreacă instructiv și plăcu 
timpul lor liber.

„Din treeutul 
muncitoare" .Stiin- 
„Cuba" au întrunit 

mare de partici- 
desfășurată 

reliefează 
sindicatului

In pas cu cerințele populației
Lucrări de calitate și la limp

Meseriașii de la coope
rativa .Sprijinul 
din Lupeni și-au 
pe merit un bun 
Harnici, bine

minier" 
cîștiga. 
renume 
pregătii1

profesional și punctuali ir 
executarea comenzilor, ei 
sînt solicitați de oamenii 
muncii tot mai mult. Co
lectivele de muncă cum 
sînt cele din secțiile de 
croitorie nr. 1, 5 și 9 își 
depășesc planul lunar cu 
30—60 la sută. Rezultate 
bune 
torii

Vulcan (responsabil Vă
duva Ioan^ atelierul foto 
nr. 3 Vulcan (responsa
bil Dimovici Gheorghe^ 
ceasornicăria nr. 1 Lu
peni (responsabil Biro 
Martin) și frizeria nr. 1 
Lupeni (responsabilă Ma
ior Elena).

Pentru a îmbunătăți ca
litatea 
rilor,
ființat brigăzi complexe 
ce lucrează comenzile in 
serie iar unele ateliere a-.i 
fost dotate cu utilaje no1 
și moderne.

muncii cooper  at o- 
in secții s-au în-

obțin și coopera- 
de la cizmăria nr. 2

5uccese în sectorul 1. L L
Lusectorul I.L.L. 

bilanțul pe octom- 
și prima jumătate c 

noiembrie a.c. s-a

peni, 
brie 
lunii 
dovedit a fi rodnic. Mun
cind mai organizat, echi
pele și brigăzile din sec 
tor au indepi’nit iu <i- 
caastă perioadă planul Li 
reparații și lucrări pen 
tru populație în propor
ție de 150 
asemenea, a 
cu 126 la 
de reparații 
muncitorești.

Indreptîndu-și 
asupra rezervelor

la sută. De 
fost depășit 
sută planul 
la locuințe

atenția 
interne

Pîinea e

a
carierele

colectivul sectorului 
valorificat din 
aaturale, existente în lo
calitate, sute de metri 
cubi de piatră și nisip 
și a folosit la tencuieli 
moloz rezultat din demo
lări, mărunțit 
nut Acest 
economiile 
zOO.OOO lei 
stanțial la
au adus echipele conduse 
de Sereș Martin, Boron - 
tea Dumitru, Durok loan, 
Calistru Gheorghe și Pe
ter Arpad.

și recer- 
lucru a sporit 
sectorului cu 
Un aport sub- 

aceste realizări

mai bună
la fabrica de piine se re-de

luni printr-o bună calitate aultimele trei
de panificație.

exemplul echipelor fruntașe a căror acti- 
condusă de Felea loan și MoldoVan Gheor- 

socătorii, panacotarii și cantara

La Lupeni muncitorii 
marcă în 
produselor

Urmînd
vitate este
ghe, frămîntătorii,
giii din fabrică au început să lucreze mai igienic, a- 
eordă atenție cuptoarelor și se ajută reciproc la în
deplinirea angajamentelor luate în întrecere. Acest 
lucru a dus la îmbunătățirea gustului plinii.

Curînd calitatea plinii se va îmbunătăți și mai murt 
prin montarea unui nou malaxor cu 
instalarea la cuptoare a unor in- 
jectoare modeme cu ventilație.

O contribuție la realizările înre
gistrate de eoleetivul fabricii de 
pîine din Lupeni revine laborantei 
Radu Nicolina care prin analize 
precise a prevenit unele deficiențe.

7 cazane și prin

PLENARA C. C. S.

sindicatelor 
planului de

In zilele de 26 și 27 noiembrie 
1962 a avut loc Plenara Consiliului 
Central al Sindicatelor din Republi
ca Populară Romină.

Tovarășul Martin Isac. președin
tele C.C.S., a prezentat raportul 
privind activitatea 
pentru îndeplinirea
stat pe anul 1962 și sarcinile ce le 
revin in lumina hotăririlor recen
tei plenare a C.C. al PMJl. pentru 
realizarea planului pe anul 1963.

La plenară s-a prezentat o infor
mare cu privire la activitatea sin
dicatelor in domeniul protecției 
muncii precum și proiectul de bu-

al asigurărilor sociale, planul 
trimitere la tratament balnear

get 
de 
și odihnă și proiectul de buget al 
sindicatelor pe anul 1963.

In legătură cu problemele dez
bătute, plenara C.CLS. a stabilit 
măsurile corespunzătoare.

Plenara a eliberat din funcția do 
secretar al C.C.S. pe tovarășul A- 
lecu Costică, care a primit alte în
sărcinări, și a ales în 
C.C.S. pe prof. ing. 
Dinculescu, președintele 
Național al Inginerilor 
cienilor.

Prezidiul 
Constantin 
Consiliului 
și Tehnl-

------- ~~». =-------

Intensificarea muncii politice - 
cheia succesului în producție

prilej 
angajat 
pentru
bune,

A trecut puțin timp de la adu
narea generală de alegeri a orga
nizației de bază din sectorul I al 
minei Aninoasa. Cu acest 
comuniștii din sector s-au 
să-și intensifice eforturile 
a-și consolida rezultatele
pentru a obține succese și la in
dicii la care pină atunci erau de- 
f ici tari. Intrucît lunar rămineau 
sub plan cite patru, cinci brigăzi 
din sector, iar calitatea slabă a 
cărbunelui atrăgea după sine pena 
lizări. comuniștii au hotărit să-și 
îndrepte atenția spre ridicarea tu
turor brigăzilor la nivelul celor 
fruntașe, spre îmbunătățirea cali
tății producției. Paralel cu acestea, 
ei au hotărit ca la cele 8.000 tone 
de cărbune cit se angajaseră 
extragă peste plan în acest an 
mai adauge încă 3.000 de tone.

Pentru traducerea in fapt a
restor obiective trebuia intensifi
cată munca politică in cadrul 
sectorului. După alegeri s-a trecut 
la stabilirea de sarcini concrete 
pentru iiecare membru și candi
dat de partid din organizație. La 
o bună parte din comuniști le-a 
fost trasată sarcina de a fi agita
tori. Pentru ca agitatorii să con
stituie un real ajutor in muncă, 
biroul organizației de bază s-a În
grijit de instruirea temeinică a a- 
qitatorilor cu 
ce au revenit 
tă perioadă.

In vederea 
lului asupra 
trative 
bază a 
dunăre 
alegeri
co-administrative din sector. Cu a- 
ceastă ocazie șeful sectorului, ingine
rul Dumitraș Ioan, a prezentat în fața 
adunării generale un referat pri
vind măsurile tehnice luate in sco
pul realizării planului și a angaja
mentului pe trimestrul IV și atin
gerea incă din acest trimestru a 
unei producții la nivelul sarcinilot 
din trimestrul I al anului viitor.

■ Comuniștii au discutat cu compe-

tența problemele reieșite din refe
rat făcînd in același timp impor
tante propuneri privind asigurarea 
unor condiții optime de muncă 
pentru fiecare brigadă din sector.

In urma referatului și a discu
țiilor purtate de comuniști, au fost 
stabilite măsuri concrete menite să 
asigure îndeplinirea cu succes a, 
sarcinilor de producție și a anga
jamentelor la toți indicii de către 
toate brigăzile din sector. Aduna
rea generală a trasat sarcină fie
cărui membru și candidat de partid 
să 
fie 
se 
si

să 
să

ci

sector, 
muncii 
obținu 
mai în-

a 
ale

rezultate fru-

sarcinile principale 
sectorului in aceasi ■ -
intensificării contro 
conducerii adminis 

a sectorului, organizația de 
analizat chiar în prima a- 
generală ce a avut loc după 
activitatea conducerii tehni-

17 brigăzi 18 
Există posibi 
condusă de 
nu și-a rea-

conduse 
muncit 

tone de 
5,16 cit

de Cristea Aurel 
cu un randament 
cărbune pe post 
este planificat și 

condusă de

Minerii din
noi succese

Lupeni obțin 
în producție

Petru și
Roman 

Oprean Ni-

de aceste

Glovicska Veronica și Kerekeș Elena lucrează la 
Viscoza Lupeni. Muncitoare fruntașe, ele pregătesc 
totdeauna din timp importante șarje de celuloză, ne
cesare la prepararea viscozei.

IN CLIȘEU : Glovicska Veronica și Kerekeș Elena 
în timpul iucrului.

Depășire
In sectorul II al mi

nei Lupeni, pentru eva
cuarea cărbunelui din 
panoui 1/1 est și 2/1 est 
trebuia executat un sui
tor colector. Această lu
crare i s-a încredința' 
brigăzii conduse de co
munistul Balint Adalbert. 
Organizindu-și bine 
munca. beneficiind de a- 
sistenfă tehnică. avînri

însemnată

obținute 
întregul colectiv al 
dâtoresc muncii po

armături de tier T. H. și 
toate cele necesare bri
gada a reușit ca in 3 
schimburi să realizeze 
cite 8—IC metri liniari 
înaintare, iar în numai 
5 zile de ia Începerea 
lucrării să realizeze 40 
m.l. înaintare, deoășin- 
du-și planul de produc 
(ie pe aceste zile.

ârigada s-a redresat
Colectivul sectorului i 

B, în acest an a obți
nut rezultate bune în 
producție, dîrid mii de 
tone de cărbune peste 
plan. Rezultatele puteau 
fi și mai bune dacă toa
te brigăzile și-ar ii rea 
Uzat sarcinile de plan.

Brigada de frontaliști 
de pe stratul 17 condusă 
de Girea loan, datorită 
unor greutafi, ca sărituri 
de steril in cărbune, de 
luni de zile nu și-a în
deplinit pianul de pro
ducție. Comuniștii din

brigadă, in frunte cu șe- ? 
ful brigăzii, au hotărit ? 
să invingă greutățile. Și 5 
au reușit. In această lu- s 
nă, pină in ziua de 23, < 
brigada s-a redresat și a > 
extras peste plan 149 to- > 
ne de cărbune situin- j 
du-se între brigăzile ? 
fruntașe, cum e cea con- ? 
dusă de Urzică Constan- 5 
tin care în aceeași pe- < 
rioadă a extras in afara / 
sarcinilor de plan 356 > 
tone de cărbune. ’ s

A. MICA ’ 
corespondent $

muncească în așa fel încît să 
în fruntea acțiunilor întreprin- 
în vederea realizării sarcinilor 

a angajamentelor.
Toate aceste măsuri, luate în ve

derea intensificării muncii politi
ce, au făcut ca în prezent fiecare 
comunist din organizație să lupte 
pentru îndeplinirea sarcinilor ce 
l-au fost trasate, să fie un exem
plu mobilizator pentru întreg co
lectivul de muncitori din 
intensificarea continuă a 
politice face ca rezultatele 
te în producție să fie tot
semnate. Colectivul sectorului 
încheiat primele două decade 
luiiii noiembrie cu 
moașe. Planul de producție, după
două decade, a fost depășit cu 
2.714 tone de cărbune, calitatea 
cărbunelui extras s-a îmbunătățit 
simțitor, iar din cele 
si-au depășit planul, 
lități ca și brigada 
Berey Dionisie (care
Uzat planul din cauza unor greu
tăți ivite Ia locul de muncă) să-și 
realizeze sarcinile de producție pe 
luna în curs. La extragerea celor 
2714 tone de cărbune peste plan 
au contribuit îndeosebi minerii din 
brigăzile 
care au 
de 7,56 
fată de
minerii din brigada
David Ioan, care au dat peste plan 
526 tone de cărbune. Importante 
depășiri de plan au înregistrat și 
minerii din brigăzile conduse de co
muniștii Mănăilă Vasile, 
Petru, Codrea 
colae.

Rezultatele 
brigăzi, de 
sectorului se
litlce neobosite desfășurate de or
ganizația de partid, de agitatorii 
comuniști cum sînt Petric Nicolae, 
Popescu Dumitru, KarI Gheorghe, 
Victoria Vasile, Frățilă Vasile, 
Cîmpeapu Gheorghe, Palaghie Ni
colae.

Colectivul sectorului I și-a înde
plinit și angajamentul de a da 
peste planul anual încă 3.000 tone 
de cărbune. Atenția principală tre
buie îndreptată deci în continuare 
spre calitate și scoaterea tuturor 
brigăzilor de sub plan, obiective 
care vor fi realizate și ele cu suc
ces printr-o muncă politică susți
nută.

V. OROS

Citiți în pag. IV-a

• A. I. Mikoian a sosit la 
New York.

• Lucrările Comitetului celor
18 state pentru dezarmare.

• Dezbaterile din Adunarea 
GeneraVA a ON A3.

* VieKMa. G.G. ț.C.
• F.S.M. protestează împotri

va fărădelegilor autorități 
lor franchiste.

® Marea grevă a mineriloi 
japonezi.

¥



TE HM CU MINIERE
PE TEME ACTUALE ♦

>

ln acest an, la mina Vulcan, 
ca și în celelalte exploatări din 
Valea Jiului, a luat ființă comisia 
inginerilor și tehnicienilor (C.I.T.). 
Sarcinile acestei comisii sînt strîns 
legate de activitatea economică a 
minei. Ele au drept scop studierea 
și extinderea pe scară tot mai lar
gă a metodelor avansate de lucru, 
ridicarea nivelului tehnic al pro
ducției, sporirea continuă a pro
ductivității muncii și ridicarea 
calificării cadrelor de mineri

Deși nu au trecut decît cîteva 
luni de la înființarea acestei co- 
misii activitatea ei a început sa 

(fie simțită într-o oarecare mă
sură. Comisia inginerilor și teh
nicienilor de la mina Vulcan a 
deschis acum o lună un curs d» 
ridicare a calificării pentru mi
neri și muncitori electromecanici. 
La aceste cursuri, care se țin săp 
tămînal, minerilor li se predau lec
ții privind tehnica mineritului, 
extinderea metodelor avansate de 
lucru în condițiile specifice ex 
ploatării miniere Vulcan. In luna 
decembrie se va deschide un curs 
de ridicare a calificării maiștrilor 
mineri. In acest scop a fost în
tocmit un plan cu 
ce vor fi predate, 
ducerea tehnicii noi 
ținut, de asemenea,
tete. In cadrul sectorului II 
nei, în abatajul frontal 
stratul 18 a fost introdusă de 
rînd o haveză sovietică de 
K.M.P.-3. Această haveză a
adaptată pentru tăierea cărbunelui 
în complex cu transportul meca 
nizat: un crater blindat cu jghea
buri de tip ușor. In acest scop a 
fost construită o sanie platformă 
care asigură mișcarea havezei pe 
crațer. Din acest abataj, unde lu
crează brigada condusă de comu 
nistul Bdjte Pavel, au fost extra 
se în luna aceasta peste plan ma> 
bine de 400 tone de cărbune coc 
aificabiL Noua metodă de lueru 
s-a dovedit astfel că este bună șl 
că merită să fie extinsă.

Dacă comisia inginerilor
tehnicienilor de la mina Vulcan 
și-a început activitatea obținlnd 
unele rezultate, aceasta încă nu 
este Îndeajuns. Studiind temeinic 
condițiile 
trebuie să 
asigure o 
ducției ia

tema lecțiilor 
Privind 
comisia

unele

intro- 
a oh 
rezul 
al

de
mi- 
pe 

cu 
tip 

fosi

ci. In acest sens trebuie pus un 
mare accent pe creșterea produc 
tivilății muncii, prin extinderea 
metodelor avansate de lucru, pro
blemă care prezintă încă deficien
țe la mina Vulcan. Așa de pildă, 
susținerea mixtă în abatajele ea 
meră se extinde într-un ritm ex
trem de lent, este folosită in mică 
măsură, fată de posibilitățile exis
tente. In centrul atenției trebuie 
să stea, de asemenea, reducerea 
consumului de lemn prin extinde 
rea susținerii cu armături metal! 
ce, creșterea vitezelor de avansa
re și găsirea unor noi sisteme de 
armare cu înlocuitori ai lemnului. 
In acest scop e necesar să se re
zolve și inovațiile de domeniul 
respectiv prevăzute în planul 
matic de inovații. La sectorul 
brigada condusă de Tucaciuc 
hai a experimentat cu succes 
direa abatajului cameră cu plasă 
de nuiele. Comisia trebuie 
studieze extinde
rea acestei me
tode și la alte 
locuri de muncă 
cu condiții dife
rite, în 
reducerii 
mulul de 
tea. Dar 
semenea 
me nu

te- 
IV, 

Mi- 
po-

c

9

e

ț4
o
♦

Instruirea cadrelor tehnico* ♦
4
4*
*
4
♦
♦

inginerești din serviciile 
de protecție a muncii

Răspunzi ndu-se hotăririi cole
giului Ministerului Minelor și E- 
nergiei Electrice din 9—10 martie 
ac. cu privire la măsurile pentru 
Îmbunătățirea proiecției muncii In 
industria minieră, la Petroșani se 
tine în perioada 1 noiembrie — 
2 decembrie un instructaj teoretic 
si practic în domeniul protecfiei 
muncii, organizat de S.C.S.M. A- 
cest instructaj este urmat în 5 
serii de un numdr de 80 ingineri 
si tot alifia tehnicieni mineri dm 
serviciile de aeraj și protecția 
muncii de la exploatările 
Valea Jiului și din tară.

Participanta la instructaj 
ză un ciclu de interesante
neri pe probleme de specialitate 
ca: aeraj, focuri de mină, praful 
exploziv de cărbune, utilaje elec
trice, lucrări de salvare minieră, 
silicoza și mijloacele de comba
tere a ei, igiena muncii și boii 
profesionale etc.

din

audta- 
expu-

a

♦
4

4

4
*

♦

*

4
4
•44

Din mineritul
R. P. Polone

Aerul comprimai înlocuiește explozivul
Metoda clasică de tăiere a căr 

bunelui aplicată în minele din 
Polonia constă in folosirea unul 
exploziv. In ultima vreme acestei 
metode „îi face 
mai mare aerul.

Noua metodă 
rea materialului
comprimat Comprimarea aerului 
se realizează într-o instalație spe 
cială formată dintr-un compresor 
automat cu șase trepte care func
ționează fără personal de deser
vire.

o concurență" tot

constă în înlocui 
exploziv cu aer

Din compresor aerul intră în 
cîteva tije de oțel cuplate cu o 
capsulă specială care îndeplinește 
rolul de încărcătură explozivă. Cu 
ajutorul unei capsule se pot face 
circa 10.000 de explozii.

Noua metodă împiedică apari
ția gazelor în praful de cărbune. 
Cu aer comprimat poate fi 
și cărbunele din galeriile 
aerul conține gaz metan în 
porție de 2 la sută.

tăiat
unde

Zăcămintele de cărbune brun 
de la Belchatow

»1

fieeărui sector, comisia 
găsească soluții care să 

extragere ritmică a pro- 
toate locurile de mun

scopul 
consu- 

cheres- 
cîte a- 
proble- 
sînt la 

mina Vulcan. Co
misia trebuie 
muncească 
tens pentru 
ele să fie rezol
vate, pentru a 
asigura promo
varea progresu
lui tehnic. Pen
tru aceasta însă 
trebuie ca și co
mitetul 
tului să 
sprijinul 
drumarea 
sară, să 
leze periodic cum 
este respectat 
planul de activi
tate al comisiei 
si cum se oglin

dește acest lucru 
asupra bunei des
fășurări a proce
sului de 
ducție.

sindica- 
acorde 
$i ln- 

nece- 
eontro-

Rezervele zăcămintelor de căr 
bune brun pe care geologii polo
nezi le-au prospectat în regiunea 
Belchatow sînt evaluate la două 
miliarde tone. Acesta este cel mal 
bogat zăcămînt de cărbune brun 
din Polonia. Important este fap
tul că aici cărbunele se află la 
mică adîncime — este suficient să 
se înlăture trei metri cubi de pă- 
mînt și exploatarea cărbunelui poa
te să înceapă.

Cărbunele brun înseamnă ener
gie electrică. Iar energia electrică 
«ste necesară industriei, orașelor, 
noilor așezări, satelor. In anul 
1975, zăcămîntul de la Belchatow

mari
- e- 

nergetice de la Konin și Turoszow 
Dar noul combinat, care se va 
construi aici, va fi considerabil 
mai mare decît „frații" săi A- 
nual, la Belchatow se vor extra
ge 50 milioane tone de cărbune 
brun. Această cifră este impresio
nantă dacă se ține seama că în 
1961 în Polonia s-au extras în to
tal 10,3 milioane tone de cărbu
ne brun.

Cărbunele brun extras Ia Bel
chatow va satisface necesitățile 
a două centrale electrice 
tice, cu o putere de 3.000 
wați fiecare.

se va uni cu „frații" săi mai 
— cu combinatele miniere -

glgan-
mega-
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Raționalizarea aerului comprimat 
în minerit

pro-

ȘT. EKART

Mina Vulcan se dezvoltă continuu și odată cu a- 
ceasta cresc cerințele ventilației în subteran. De sa
tisfacerea acestor cerințe se ocupă cu grijă și com
petență cadrele tehnico-inginerești din serviciul de 
aeraj și protecție a muncii al minei, veghind în per
manență ca sectoarele să mențină în perfectă stare 
de funcționare instalațiile de aeraj, să întrețină în 
stare corespunzătoare căile de acces a aerului spre 
locurile de muncă. IN CLIȘEU: Stan Elena de la ser
viciul de aeraj și protecție a muncii al minei Vulcan 

l făclnd analiza aerului din mină la aparatul „Orsat”.

★

Metodele avansate de muncă, l?rg răspîndite I

Organizarea lucrului la puful principal Dîlja 
in condițiile folosirii colrajului mobil

Xntr-o pagină tehnică anterioară, 
publicată în ziarul „Steagul roșu" 
am descris tehnica modernă folo
sită la săparea puțului principal 
de la mina Dîlja. In articolul de 
față voi reda modul de organizare 
a lucrului în puț în condițiile fo
losirii metodei avansate de săpare 
cu cofraj mobil.

Organizarea lucrului la săparea 
puțului este astfel concepută îneît 
să asigure realizarea unei avansări 
de 2,20 metri pe zi. Lucrul se des
fășoară după un grafic ciclic, în 
patru schimburi. Efectivul brigăzii 
conduse Je nJnerul Bartha D„ care 
lucrează în put, este împărțit ast
fel pe cele patru schimburi îneît 
Intr-unui din schimburi revin șap
te oamenidoi mineri cu experien
ță, doi ajutori mineri și trei va
gonetari.

Cum se explică operațiile de lu
cru după ciclogramă ? Tăierea ste
rilului se face cu ajutorul explo
zivului, folosindu-se dinamita. Fo
rarea găurilor în front se face du
pă următoarea schemă t pentru 
slmbure se perforează găuri de 
2,7 metri lungime, iar pentru fila

re de 2,5 metri — în total 60 de 
găuri. încărcarea sterilului rezul
tat după pușcare se face cu aju
torul o două greifere pneumatice 
tip L.C.H., cu o productivitate de 
5—8 m.c. pe oră. Cînd distanța 
dintre roca din front și porțiunea 
betonată este 2,2 m. — distanță 
egală cu înălțimea cofrajului mo
bil — se poate coborî cofrajul. 
Dar mai întîi se execută o pușcă- 
tură după care se nivelează bine 
vatra puțului, astfel ca distanta 
de la marginea betonului și pînă 
la vatră să fie de 2,2 m. după care 
se coboară cofrajul și începe beto- 
narea noului tronson. Se folosește 
beton marca RIM cu adaus de 
clorură de calciu în proporție de 
40 la sută (18 kg. la m.c.) ceea 
ce permite să se scurteze durata de 
facere a prizei. Timpul de întărire 
a betonului se reduce la 2—3 ore.

Decofrarea. respectiv coborîrea 
cofrajului, se face în felul urmă
tor s se scot penele de fixare a 
ușilor protectoare și apoi se des
chid toate ușile. Prin aceasta se 
micșorează diametrul cofrajului și 
se desprinde de beton. După aceea

cu ajutorul a două granice, se co
boară cofrajul la noul tronson a- 
șezîndu-1 pe vatra netedă a fron
tului. Urmează apoi fixarea cofra
jului ln modul următor: se închid 
ușile cu ajutorul clapetei de sigu
ranță, se întărește și se fixează 
eu pene, iar cu ajutorul firului cu 
plumb central și a șablonului 
se execută centrarea cofrajului. 
După centrare, cu ajutorul dispo
zitivului de centrare, se montează 
tuburile și se începe betonarea 
□oului tronson. După betonare și 
demontările necesare se trece la 
încărcarea cu greiferele a steri
lului rămas la front de la pușcă- 
tura anterioară. Se mai execută o 
pușcătură și se nivelează bine va
tra puțului iăcîndu-se loc pentru 
coborîrea cofrajului la un nou tron
son, apoi ciclul se repetă.

Organizîndu-se astfel lucrul s-au 
obținut pînă în prezent următorii 
indici tehnîco-economici la săparea 
puțului: avansare medie realizată 
pe ultimele șapte luni — 25 
m.l./lună puț săpat, betonat și a- 
menajat, iar avansarea maximă 34 
m.l./lună î productivitatea muncii

Lucrarea, apărută recent în Edi
tura tehnică, prezintă datele ne
cesare calculului, construcției ex
ploatării și raționalizării folosirii 
aerului comprimat în minerit.

Se descriu compresoarele de aer 
comprimat, motoarele pneumatice, 
ciocanele și perforatoarele pneu
matice, 
jul cu 
ce. De

alte mașini și utilaje pneumatice 
diverse, cum sint: impingătoare 
de vagonete, încărcătoare pneuma
tice de la săparea lucrărilor mi
niere, mașini de rambleiere pom
pe eto.

Lucrarea se
lor de

adresează tnecani^h

troliile pneumatice, aera- 
ventilatoare tub pneumati- 
asemenea. slut descrise șl

putînd 
nicienii
viciilor

★:
realizată în ultimele două luni —- 
2,14 mc./post. Dar în condițiile 
folosirii cofrajului mobil sînt po
sibilități pentru obținerea unor in
dici cu mult superiori celor reali
zați pînă în prezent. Ce am făcut 
în acest scop ? Considerînd că 
brigada s-a obișnuit să lucreze cu 
acest utilaj modern de săpare a pu
țurilor, în cursul lunii octombrie 
s-a Întocmit de către personalul 
tehniao-ingineresc din conducerea 
minei, sub îndrumarea organizației 
da partid, un plan de măsuri teh- 
nico-organizatorice care urmărește 
atingerea unei viteze mai mari de 
săpare și betonare. Tot în cursul 
lunii octombrie, folosind documen
tația sovietică, am efectuat o serie 
da modificări care au menirea de 
a ușura munca, de a scurta tim
pul de execuție a operațiilor teh
nice pe fiecare ciclu. Iată cîteva 
din modificările făcute:

1. S-a schimbat sistemul de des
chidere a ușilor de siguranță, prin 
înlocuirea celor opt trolii pneu 
raatice tip U.R.U.M.P. cu un sis
tem îmbunătățit de deschidere a 
ușilor acționat de două trolii elec
trice de 5,5 kW.

2. S-a înlocuit conducta de aei 
comprimat cu diametrul de doi 
țoii cu o altă conductă cu dia
metrul de 102 mm., care asigură 
un debit corespunzător de aer ne
cesar le onorarea găurilor si ia

sector, 
să fie

mină și 
folosită

și inginerii din 
mecanic șef.

exploatare, 
și de teh- 
cadrul ser-

încărcarea sterilului cu cele două 
greifere.

3. S-a confecționat și montat o 
rozetă mobilă pentru distribuirea 
aerului comprimat la perforarea șt 
încărcarea cu greifere. Această ro
zetă este susținută de un troliu 
pneumatic și poate fi ridicată la 
pușcare pînă sub pod, iar la per
forare coborî — fără a se demon
ta furtunurile d« cauciuc, care ali
mentează perforatoarele, operație 
ce necesita înainte mult timp de
oarece furtunurile trebuiau demon
tate bucată cu bucată și trans
portate pe partea superioară a po
dului.

4. La capătul coloanei de ae
raj din put s-a montat un tub 
flexibil confecționat din pînză care 
aspiră aerul de la frontul de lu
cru. Acest tub de aeraj înainte 
de pușcare este tras sus pe podul 
mobil evitîndu-se deteriorarea lui 
în timpul pușcării. Numărul modi
ficărilor menite să îmbunătățeas
că procesul muncii în put este în
semnat. Avem convingerea că re
zol vînd toate problemele pe care 
s-a axat planul de măsuri tehnico* 
organizatorice, ajutînd brigada 
să-și perfecționeze continuu truțij 
ca netezim calea obținerii un<^ 
viteze sporite la adîncirea puțului.

ing. ALEXANDRU BOȚEA 
setul minei Dîlja



Organizația de partid de pe șantierul 9 Petroșani 
poate să-și sporească mult rîndurile

Pe șantierul 9 din Petroșani se 
desfășoară o muncă susținută pen
tru înălțarea de noi blocuri cu 
locuințe pentru oamenii muncii. 
Intr-una din diminețile trecute, u- 
nul din blocuri era în recepție; a- 
lături, la un alt bloc, se făceau ul- 
timile lucrări de finisaj ca peste 
cîteva zile să fie predat. Alte blo
curi în construcție, cu lucrările 

^tnai mult sau mai puțin avansate, 
se apropie și ele de termenele de 
dare în folosință. Iar la noua cen
trală de încălzire sînt în curs de 
montare ultimele conducte pentru 
ca în curînd să intre în funcțiune.

Intr-adevăr, pe șantierul cartie
rului Livezeni s-a construit mult, 
iar calitatea lucrărilor a făcut și 
ea progrese. Dar dacă parcurgi 
șantierul, îți dai seama că se poa
te lucra mai intens, că timpul, ca- 

■ re aici înseamnă metri cubi de că- 
rămizi așezate în ziduri, ferestre 

' sau uși montate, metri pătrati de 
. tencuială sau zugrăveli, nu e fo- 
j losit întotdeauna din plin. La fe- 
; restre, pe acoperișuri, vezi gru- 
‘ puri de muncitori care stau multă 
I vreme fără să facă nimic, lăsînd 
(timpul să se irosească zadarnic. In
• fata unui bloc se descărcau cără
mizi și multe dintre ele, aruncate

'la întîmplare, se spărgeau. Pe fa- 
(fadele blocurilor nu găsești pa
nouri care să țină mereu trează 
atenția constructorilor asupra ter
menelor de dare în folosință. Agi
tația vizuală în sprijinul îndepli
nirii sarcinilor de plan e ca șt 

i inexistentă. Pe șantier nu se vor
bește despre angajamente, despre 
întrecere. In mod firesc, îți pui 
întrebarea : de ce nu se simte mai 

.puternic pulsul activității organi
zației de bază, munca ei politică 

' îndreptată spre mobilizarea con-
----------------- 0

Să fie
Inserarea a coborît de mult pes

te cartierul energeticienilor de Ia 
i Paroșeni. in blocuri luminile se 
sting pe rînd, una cite una. Pe 

.străzile feeric luminate cu vapori
• de mercur, grupuri de muncitori 
se întorc de la uzină. S-a făcut 
tîrziu. Liniștea nopții a cuprins 
^întregul cartier. Cu toată ora îna- 
țintată, la mansarda blocului A o 
.lumină continua să rămină aprinsă. 
•Isac Florica, sofia nelegitimă a to
varășului Morjan loan începe acti
vitatea gospodărească. Are de spă
lat un morman de rufe. In altă

structorilor pentru a folosi din 
plin timpul, pentru a obține ran
damente mereu sporite ?

Tovarășul Andraș Ștefan, loc
țiitorul secretarului organizației de 
bază, spunea că pe șantier speci
ficul muncii e mai greu: locurile 
de muncă sînt împrăștiate și nu-i 
ușor să le cuprinzt Iți vine a- 
tunci in minte experiența multora 
din organizațiile noastre miniere 
Care au repartizați în toate brigă
zile membri și candidați de partid, 
cu sarcina de a fi animatorii lup
tei pentru o productivitate spori
tă, pentru calitate. Afli însă că 
aici, pe șantierul Livezeni, acest 
lucru nu este deocamdată posibiL 
In total, în diferitele puncte de 
lucru ale șantierului, lucrează a- 
proape 60 de echipe, pe eînd or
ganizația de bază numără abia 34 
membri de partid și 4 candidați. 
Cei 4 candidați, între care zidarul 
Ștefan Ilie, mecanicul Toropa Ilie. 
zidarul Fulgulescu Savian și încă 
un tovarăș, sînt singurii primiți 
de organizația de bază începînd 
din luna martie și pînă în pre
zent.

Dacă organizația de bază de pe 
șantier a primit un număr prea 
mic de candidați, mult sub posi
bilități, aceasta se datorește unor 
deficiente în ce privește munca 
cu activul fără de partid, munca 
de conducere și îndrumare a or
ganizației U.T.M. Din activul fără 
de partid fac parte numai 20 de 
tovarăși. De o bună bucată de vre
me, eu acest activ nu s-a întreprins 
nici o acțiune. Experiența a do
vedit eă activul fără de partid, a- 
tras efectiv Ia îndeplinirea sarci
nilor ce stau in fața organizației 
de bază, constituie un mijloc im
portant de formare și sprijinire a

liniște
nice numai noaptea. Acest „pro
gram" conturbă liniștea și odihna 
vecinilor. Abia ațipesc, că sînt 
treziți de zgomot de uși trînțițe 
zăngănit de cratițe. certuri. Veci
nii au căutat să-i împace să le a- 
rate că nu procedează bine dar 
situația a rămas aceeașL

Oare nu ar fi bine ca acești lo
catari să-și revizuiască comporta
rea atit în cadrul familiei cît și 
față de vecini acum, pină nu-i 
prea tîrziu ?

M. PLOEȘTEANU 

eelor ce doresc și merită să fie 
primiți în rîndul candidaților. Dar 
organizația de bază nu a folosit 
această posibilitate. Sub nivelul 
cerințelor se desfășoară și activi
tatea organizației U.T.M. Deși pe 
șantier lucrează aproape 100 de 
utemiști, nici un sfert din numă
rul lor nu sînt în evidența orga
nizației U.T.M. din cauză că nu 
și-au adus formele de mutare. Din 
acest motiv, ei nu sînt atrași Ia 
munca organizației U.T.M. Dău
nează serios creșterii și întăririi 
rîndurilor organizației de bază fap
tul că numai un număr mic de 
membri de partid, și anume doar 
membrii biroului (tovarășii Andraș 
Stefan, Roșcu Dumitru. Văduva 
Ioan) și alți cîțiva tovarăși au sar
cini de a se ocupa de sprijinirea 
celor care solicită primirea în 
partid, neglijîndu-se atragerea tu
turor comuniștilor cu experiență’ 
la muncă concretă pentru întări
rea rîndurilor organizației de bază.

Faptul că pe șantier există po
sibilități de primire a unui număr 
sporit de candidați e oglindit si 
prin aceea că deși organizația de 
bază se preocupă slab de această 
problemă, mai multi tovarăși între 
care muncitorii Hoagă Victor. 
Ilie Veronica, Popa Aurora. au 
înaintat biroului cereri de primi
re in rîndul candidaților.

Tinînd seama de sarcinile ce 
stau în fata organizației de bază 
în direcția mobilizării colectivului 
șantierului la realizarea obiective
lor economice care-i stau în fată, 
îmbunătățirea muncii de primire 
trebuie să stea în centrul preocu
părilor biroului organizației de 
bază, fiecărui comunist de pe șan
tier. Lărgirea și atragerea la mun
ca politică a organizației de bază 
a activului fără de partid. îmbu
nătățirea muncii organizației U.T.M 
în rîndul întregii mase de tine
ret. repartizarea de sarcini mem
brilor de partid cu experiență spre 
a se ocupa de creșterea și edu
carea celor mai buni constructori 
în vederea primirii lor în rîndul 
candidaților. vor duce nemijlocit 
la creșterea numerică a rîndurilor 
organizației de bază, la întărirea 
rolului ei de conducător politic, 
de mobilizator al colectivului șan
tierului la muncă rodnică pentru 
un volum de construcții sporit de 
calitate și la un preț de cost re
dus.

Brigada de întreținere din sectorul VIII al minei Lupenl condusă 
de Drotzinger Rudolf, în luna octombrie a. c. a realizat 45 m. 1. de 
galerie reprofilată și armată în fier, executînd o lucrare de calitate 
bună. Iată în fotografie o parte din membrii brigăzii.

----------------- ©-----------------

Sarcina de partid a fost îndeplinita
Preocupîndu-se ca toți minerii să 

ajungă la nivelul realizărilor frun
tașilor, organizația de partid din 
sectorul II al minei Petrila a ini
țiat o largă acțiune de sprijinire 
a brigăzilor rămase in urmă. Sar
cina de a se ocupa de acest lucru 
a fost încredințată membrilor de 
partid sare posedă o înaltă cali
ficare profesională. Comunistul 
iako Stefan, maistru minier, a pri
mit sarcina să se ocupe de spri
jinirea brigăzii lui Toth loan, din 
abatajul nr. 8 vest, care nu-și în
deplinea norma de producție.

dnd comunistul Iako Ștefan l-a 
văzut pe Toth loan cum armează 
abatajul, sări să-l ajute.

— Așa nu-i bine. Ioane ! Aba
tajul trebuie susținut corect Nici
odată să nu te abați de la mono
grafia de armare. Numai așa vei 
reuși să înfrunți presiunea, să lu
crezi fără grijă.

Tovarășului Toth loan i-a venit 
greu la început să lucreze cum îi 
spunea maistruL încetul cu înce
tul se obișnui. Intr-o zi văzu cu 
bucurie că dăduse cu 10 tone mai 
mult cărbune decît în ziua prece
dentă. Faptul se repetă și în zi
lele următoare. La sfirșitul lunii 
observă pe graficul întrecerii so
cialiste că brigada sa avea date 
peste planul de producție cîteva 
zeci de tone de cărbune. Se duse 
înlr-un suflet pină la tovarășul 
Iako Ștefan:

— Tovarășe Iako, mi-am depă
șit planul 1

A fost o zi fericită pentru amîn- 
dot Intre timp brigada de la nr. 
8 vest a devenit fruntașă. L-am 
văzut în aceste zile pe șeful bri
găzii, alături de ortacii săi în fața 
graficului de producție. Cu toții 
erau mîndri eă luna aceasta bri

gada se situează la loc de frunte 
in întrecerea socialistă pe sector, 
dînd aproape 100 de tone de căr
bune peste plan. Comunistul Iako 
Ștefan era și el mindru: și-a în
deplinit sarcina de partid.

In felul acesta au sprijinit și 
alți membri de partid activitatea 
brigăzilor din sector. Comunistul 
Kiss Carol, s-a străduit să impar-, 
tășească experiența sa în minerit 
tinerilor din brigada lui Szabo 
Martin care, de la pregătiri, a tre
cut să lucreze într-un abataj ca
meră. Ortacii lui Szabo Martin au 
făcut acest pas cam timid. Dar a- 
jutați de comunistul Kiss Carol 
s-au deprins în scurt timp cu 
munca în abataj. In cele două 
luni de cînd brigada lucrează la 
noul loc de muncă, ea a reușit să 
extragă 150 tone de cărbune peste 
plan.

Un ajutor prețios au acordat 
brigăzilor din abataje și comuniș
tii Gali Anton, Galoș Traian, Cîr- 
naru Constantin și alții care au 
sprijinit activitatea brigăzilor con
duse de tov. Stăuceanu Gheorghe, 
Firoiu loan, Roibu Gheorghe. Așa 
au fost sprijinite toate cele 21 
brigăzi din sector. Datorită ases- 
tui fapt, colectivul sectorului a 
dat patriei în acest an 4305 tone 
de cărbune peste plan. In același 
timp, datorită bunei organizări a 
procesului de producție, îmbună
tățirii asistenței tehnice, folosirii 
la maximum a timpului de lucru, 
productivitatea muncii în abataje 
a crescut cu 15 la sută față de 
sarcina planificată. Aceste reali
zări au fost posibile datorită felu
lui în care comuniștii au înțeles 
să-și îndeplinească sarcina de 
partid.

Z. ȘUȘTAC

^noapte, la aceași oră tîrzie, are 
'program la bucătărie sau se eear- 
!tă cu soțul.
■ Deși ambii lucrează numai în 
^schimbul I ei rezolvă treburile cas-
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La clubul muncitoresc din Pe
trila a luat ființă nu de mult un 
cerc de muzică, frecventat de 30 
de tineri. Unul din membrii cer
cului este și elevul Drăgănes- 
cu Mihăiță un-, viitor violonist.

lată-J pășind spre casă după o 
oră de curs petrecută la cercul de 
muzică.

Amu-Daria
e
P Recent s-a terminai cu succes 
„ construirea albiei principale a Ca
ri naiului Kara-Kum intre oaza Ted- 
o jen și capitala Turkmeniei — Aș- 
g habad.
o Ce importantă prezintă pentru 
g RJS.S. Turkmens Canalul Kara 
g Kum i Cu prilejul unei vizite ir. 
g Turkmenia. N. S. Hrușciov a nu- 
g mit Canalul Kara Kum mindria 
g poporului. mindria muncii și ra
ft (lunii omului, el a arătat că a- 
g cest a de fapt nu este un cana.', 
8 ci un fluviu bogat in ape, pe care 
8 pot naviga vase mari.
8 Intr-adevăr, ar ii greu să nu- 
8 mești astfel această mare arteră 
8 de apă, care se Întinde pe o dis- 
8 tan/ă de 800 km., trecind prin ni- 
8 șipuri și oaze, pe la poalele mun- 
8 Iilor Kopet-Daga, dînd viață unor 
g vaste regiuni ale republicii.
g Turkmenia ocupă o suprafață 
o de aproape 50.000.000 ha. Se iri- 
g gă insă numai vreo 450.000 ha., 
g ceea ce reprezintă mai put in de 1 
g la sută din teritoriul republicii.
g Iată in ce scop s-au început în 
g 1956 lucrările de construire a 
g Canalului Kara Kum. La început, 
g prima parte a canalului a avut 
g o lungime de 400 km. prin care, 
g in 1959, apeie fluviului Amu-Daria 
g au ajuns in oaza Murgab. Aceas- 
8 ta a permis ca peste 80.000 ha. de 
8 pămint să fie redate agriculturii. 
g Apoi a fost săpată cea de a doua 
g parte a canalului — de la Mur- 
8 gab pină la Tadjen — In lungi- 
8 me de 140 km. In oaza Tadjen 
8 suprafețele Insă mintale au sporit 
8 astfel cu 70.000 hectare, și, in 
5 sftrsit, anul acesta s-a construit

•’oooooccoo oooo oooo oooo oooo oooo oooo oooo oooo oooo oooo oooo oooo

se va vărsa
cea de a treia parte a canatului, 
in lungime de 260 km., pe care 
apele Amu-Dariei au ajuns pină 
in capitala republicii — Așhabad.

Trebuie de menționai cd încă 
in anul curent canalul a dat în 
zona pămlnturilor irigate de 1,5 
ori mai multă apă decît toate 
riurile interioare și izvoarele re
publicii luate la un loc. Iată 
ce înseamnă pentru Turkmenia 
„fluviul" Kara-Kum.

Canalul Kara-Kum are o mare 
eiiciență economică. Pămînturile

DIN a R. s. s.

irigate reprezintă pentru Asia 
Centrală adevărate mine de aur. 
Cheltuielile efectuate se recupe
rează in 1—2 ani, ceea ce în
seamnă că ele reprezintă cele mai 
rentabile investiții. Intr-adevăr, 
încă In 1959 cu ajutorul canalului, 
deși acesta se afla încă în cons
trucție, au fost irigate peste 
20.000 ha., pe care istovitul rîu 
Murgab nu le mai putea alimenta. 
De pe această suprafață au fost 
recoltate circa 40.000 tone de 
bumbac cu fibră fină, din prelu
crarea căruia statul a obținut 
chiar în primul an peste 70 mi
lioane ruble. Dacă se (ine seama 
că pentru construirea primei părți 
a canalului statul a cheltuit 88,7 
milioane ruble, reiese că numai

oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo ooco oo oooo oo oo oo oo oo oo oo oo oo oooo oooo oooo

în Caspic a
Intr-un singur an au fost recupe
rate aproape total cheltuielile e- 
iectuate. Iar in trei ani (1959, 
>960. 1961) de exploatare a ca
nalului, numai din bumbacul cul
tivat pe pămînturile irigate cu a- 
pe/e Amu-Dariei statui a obținut 
un venit de 364 milioane ruble. 
Or, în această perioadă s-au in
vestit mai puțin de 200 milioane 
ruble. Așa dar cheltuielile efec
tuate pentru construirea canalului 
au fost integral recuperate și în 
prezent el dă un beneficiu net.

Canalul Kara Kum se întinde în 
prezent de la Amu-Daria pină la 
Marea Caspică terminîndu-se la 
Așhabad. înainte de a se continua 
lucrările de prelungire a lui, la 
Începutul lui, pe Amu-Daria ur
mează să se construiască un ba
raj de consolidare, să se lărgeas
că albia sa șt să se termine cons
truirea lacului de acumulare de 
la Hauz-Han cu un debit de 1,5 
miliarde metri cubi.

Canalul Kara Kum se va Întin
de de la Așhabad mai departe 
spre vest pe șesul de-a lungul 
munților Kopet-Dag, pe o distan
ță de încă 350—380 km. In re
giunea stației de cale ferată Ka- 
zaruijik albia se va bifurca. O 
ramură va porni spre sud, în re
giunea subtropicelor Turkmeniei, 
unde tot anul temperatura nu 
scade sub zero grade. Aici se vor 
cultiva bumbac cu fibră fină, 
smochini, rodii, măslini, citrice. 
O altă ramură va aduce ape la 
orașul Nebit-Dag, ridicat în de
șert, In prezent centrul indus
triei petrolifere a republicii.

Inginerii au propus ca de la 
Neb't-Dog la Krasnovodsk si în 
raionul Kara-Bogaz-Gol apa să fie 
transmisă prin trei rînduri de 
conducte, cu diametrul de 1 me
tru.

Cînd construcția canalului se va 
termina, el va avea o lungime 
de 1.300 km și va fi cel mai 
lung canal navigabil din lume. 
Pentru a-1 uni cu Marea Caspică 
se prevede ca In regiunea Cele- 
ken să se sape o deltă specială. 
Atunci navele din Marea Baltică 
și din mările nordului vor putea 
naviga prin republicile Asiei Cen
trale în drum spre Afganistan. Se 
va realiza în felul acesta una din 
cele mai ieftine căi de comuni
cație intre Europa și Asia.

In zonele prin care conform 
proiectului urmează să treacă ce
lelalte părți ale canalului, se află 
peste 1,5 milioane hectare de pă
mint fertil. Dacă numai pe 1 mi
lion de hectare din aceste pă- 
mlnturi s-ar cultiva bumbac și 
s-ar obține in medie 20 chintale la 
hectar, de pe această suprafață 
s-ar putea stringe 2 milioane tone 
de „aur alb". Trebuie menționat 
totodată, că în Turkmenia se pot 
cultiva cele mai valoroase soiuri 
de bumbac cu fibră fină, care în 
afară de Egipt nu se mai cultivă 
aproape nicăieri. Dacă anul aces
ta în Turkmenia s-au obținut 
500.000 tone de bumbac. Canalul 
Kara-Kum va permite să se obți
nă de cel puțin cinci ori mai mult.

Datorită canalului Kara-Kum 
peste cîțiva ani Turkmenia va 
deveni o oază înfloritoare a V- 
nlunfi Sovietice. (Agerpres).
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A. I. Nikoian a sosit la New York
„Uniunea Sovietică sprijină cele cinci puncte 

aie Cubei"
NEW YORK 27 (Agerpres). — 

■TASS transmite:
A. I. Mikoian, prim-vicepreședin

te al Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., a sosit la 26 noiembrie 
la New York venind din Havana.

Sînt mulțumit de călătoria fă
cută, a declarat A. I. Mikoian zia
riștilor pe aeroportul din New 
York. Conducătorii guvernului Cu
ban mi-au declarat că și ei sînt 
mulțumiți. Cubanii și conducătorii 

j lor sînt oameni minunați și v-aș 
sfătui să stabiliți cu ei relații bu
ne. Astăzi, după realizarea înțele-

Convorbire între A. I. Mikoian și U Thant

gerii dintre președintele Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S., N. S. 
Hrușciov și președintele S.U.A., 
Kennedy, s-au creat condiții favo
rabile în acest scop.

Răspunzînd la întrebările zia
riștilor, A. I. Mikoian a declarat 
că Uniunea Sovietică sprijină cele 
cinei puncte ale Cubei deoarece 
ele sînt juste. Consultați-i pe pro
prii voștri specialiști de drept in
ternațional și ei vă vor confirma 
că aeeste cereri sînt legale, a de
clarat eL

NEW YORK 27 (Agerpres). - 
TASS transmite :

In seara zilei de 26 noiembrie 
A. 1. Mikoian, prim-vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
care se află la New York, a făcut 
o vizită la Organizația Națiunilor 
Unite unde a avut o convorbire 
cu U Thant, secretar general pro
vizoriu al O.N.U.

După convorbire, U Thant, a o- 
ferit un prînz Ia sediul O.N.U. ia 
care, din partea sovietică, au parti
cipat : A. I. Mikoian, V. V. Kuz- 
nețov, prim-locțiitor al ministrului 
afacerilor externe al U.R.S.S., V., A. 
Zorin, reprezentantul permanent al

U.R.S.S. la O.N.U., A. F. Dobrînin. 
ambasadorul U.R.S.S. în S.U.A., și 
alte persoane.

Din partea americană la prînz 
au participat John McCloy, pre
ședintele „Comitetului de coordo
nare pentru reglementarea crizei 
cubane", Adlai Stevenson, repre
zentantul S.U.A. la O.N.U., Charles 
Yost, reprezentant permanent ad
junct al S.U.A. la O.N.U., precum 
și funcționari superiori din Secre
tariatul 0.N.U.

Părăsind sediul 0.N.U., A. 1. 
Mikoian, a răspuns la întrebările 
reprezentanților presei.

©

Marea grevă a minerilor japonezi
TOKIO 27 (Agerpres).
In dimineața zilei de 27 noiem

brie peste 100.000 mineri din di
ferite regiuni «arbonifere ale Ja
poniei au declarat o grevă de 24 
de ore protestînd împotriva poli 
ticii guvernamentale de concedie
re în masă a minerilor. La chema
rea Consiliului general al sindica
telor împreună cu minerii la ac
țiunile comune ale oamenilor 
muncii japonezi desfășurate la 27 
noiembrie participă muncitorii zi- 
lieri «are au declarat grevă în 104 
orașe ale țării.

Evenimente deosebit de furtu
noase s-au petrecut în dimineața 
zilei de 27 noiembrie în apropie
re de reședința oficială a primu-

—=0=---- ----
In perspectivă

lui ministru al Japoniei. Cu toată 
ploaia cane nu a contenit toată 
noaptea, minerii aflați în apropie
rea reședinței premierului au con
tinuat greva brațelor încrucișate. 
Dimineața ei au pătruns în curtea 
interioară a reședinței, scandînd: 
.Protestăm împotriva concedierii 
celor 70.000 de mineri". Intre mineri 
și detașamentul de poliție însărci
nat «u paza reședinței s-a produs 
o ciocnire, în care cîteva persoa
ne au fost rănite.

Consultări occidentale 
la nivel înalt

LGNDRA 27 (Agerpres).
Vizita pe care premierul englez 

.MacMillan o va face în zilele de 
: Î5 și 16 decembrie la Paris, re
latează agenția Reuter, va marca 
începutul unor consultări occiden
tale la nivel înalt. După cum se 
știe, curînd după vizita în Fran
ța, MacMillan, va pleca în S.U.A. 
pentru a se întîlni eu președintele 
Kennedy. Reuter arată, de aseme
nea, că se află în discuție posibi
litatea unei întrevederi între pre
ședintele de Gaulle și președin
tele Kennedy. Nu este exclusă o 
întrevedere mai tîrziu între Mac
Millan și Adenauer. Toate aces
tea cu scopul de a 
„coordonarea" politicii 
în lumina ultimelor 
Ceraurile politice din 
exclud, de asemenea,
convocării, imediat după întreve
derile liderilor occidentali, a unei 
conferințe a miniștrilor de exter
ne ai țărilor occidentale.
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A. Segni a sosit în Grecia
ATENA 27. Corespondentul A- 

gerpres. Al. Gheorghiu transmite:
Luni a sosit la Atena într-o vi

zită oficială de trei zile, președin
tele Italiei. Antonio Segni, însoțit 
de ministrul afacerilor externe 
Piccioni și de alte persoane ofi
ciale, Segni întoarce vizita făcută 
acum trei ani de familia regală a 
Gresiei în Italia.

se încerca 
occidentale 

evenimente. 
Londra nu 
posibilitatea

s >'

Lucrările Comitetului celor 18 state 
pentru dezarmare

drul celei de-a 17-a sesiuni a A- 
dunării Generale a O.N.U., Uniu
nea Sovietică a prezentat 
neri constructive extrem 
portante și a făcut o serie 
cesii puterilor occidentale 
a înlesni rezolvarea

4=1

americane, A 
în șe- 

necesi- 
război 
a vor-

Țarapkin. 
propune- 
problema 
nualeare

GENEVA 27 (Agerpres). TASS 
transmite:

Comitetul celor 18 pentru dezar
mare care și-a reluat lucrările Ia 
26 noiembrie, a început să discu
te problemele incluse pe ordinea 
de zi.

Șeful delegației
Dean, care a luat cuvîntul 
dința, a pus accentul pe 
tatea preîntîmpinării unui 
declanșat din întîmplare și
bit despre încetarea experiențelor 
cu arma nucleară. Totodată, el a 
insistat din nou asupra instituirii 
unui control internațional și a in
specției obligatorii la fața locului.

Reprezentantul S.U.A. a fost spri
jinit de delegația Marii Britanii 
și Italiei.

Șeful delegației sovietice, S. K. 
Țarapkin, a amintit că înainte de 
întreruperea conferinței și în ca-

---------------o

propu- 
de im- 
de eon- 
pentru

problemei 
dezarmării generale și totale.

U.R.S.S., a spus S. K. 
consideră în continuare 
rile statelor neutre în 
încetării experiențelor
drept o bază pentru desfășurarea 
cu succes a tratativelor în comitet.

In încheiere, S. K. Țarapkin, s-a 
referit la ordinea în eare urmea
ză să fie discutat în comitet ca
pitolul din tratat referitor la pri
ma etapă a dezarmării generale și 
totale.

LTrmătoarea ședință a Comitetu
lui celor 18 va avea loc la 28 no
iembrie.

Plenara C. C. 
al P. C. Bulgar

SOFIA 27 (Agerpres). - B.TA.. 
transmite :

La 26 noiembrie a avut loc Ple
nara Comitetului Central al Parti
dului Comunist Bulgar. Todor Jiv- 
kov, prim-secretar al C.C. al P.C.B.. 
președintele Consiliului de Miniș
tri al R. P. Bulgaria, a prezentat 
un raport cu privire la necesita
tea reorganizării activității și 
structurii Consiliului de Miniștri 
și a organelor sale. Plenara a apro
bat prevederile expuse în raport.

Plenara a hotărît crearea Comi
tetului controlului de partid și de 
stat de pe lîngă C.C. al P.C.B. și 
Consiliul de Miniștri al R. P. Bul
garia cu organe corespunzătoare 
în regiuni.

Plenara a ales pe Ivan Prîmov. 
secretar al Comitetului Central al 
P.C.B.

I

Dezbaterile din Adunarea 
a O.N.U.
băștinașe din coloniile portugheze 
din Africa a vorbit Collier repre
zentantul statului Sierra Leone.

Reprezentantul Marii Britanii, P. 
Dean, n-a comunicat delegaților Ia 
sesiunea Adunării Generale data 
cînd țara sa va acorda indepen
denta zecilor de milioane de oa
meni care lîncezesc sub jugul co
lonialismului britanic.

Reprezentantul Ungariei, Peter 
Mod, a propus ca în rezoluția pe 
care o va adopta Adunarea Gene
rală pe marginea raportului 
mitetului Special al celor 17 
să se ceară încetarea tuturor 
surilor cu caracter militar și
lîtic îndreptate împotriva popoare
lor din colonii. Este necesar, a 
spus Mod, să fie declarate neva
labile toate tratatele încheiate de 
colonialiști chipurile „în numele” 
popoarelor coloniale.
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F.S.M. protestează împotriva 
fărădelegilor autorităților 

franchiste

acordarea 
popoarelor

subliniat la 
de

Generală
NEW YORK 27 (Agerpres).
Adunarea Generală a O.N.U. 

continuă să discute raportul Comi
tetului Special al celor 17 țări în 
problema traducerii în viață a De
clarației cu privire la 
independentei țărilor și 
coloniale.

Această declarație, a
ședința din după-amiaza zilei 
26 noiembrie a Adunării Generale, 
Suleiman Sheik Sidia, reprezentan
tul Mauritaniei, a fost adoptată 
din inițiativa Uniunii Sovietice.

Inițiativa Uniunii Sovietice în 
privește adoptarea 
fost subliniată, de 
reprezentantul Siriei 
Taraz i.

O impresie jalnică
eursul delegatului columbian eare 
s-a dedat la atacuri calomnioase 
împotriva țărilor socialiste și s-a 
întrecut în a aduce elogii unui 
„luptător" împotriva asupririi co
loniale cum sînt S.U.A.

Despre soarta grea a populației

ce
a 

de
declarației 
asemenea,
Salah Ed-Din

a produs dis-

-------------

DUPĂ ALEGERILE DIN FRANȚA

Declarația Biroului Politic al P. C 
Francez
TASS

publici tă- 
noiembrie.

PARIS 27 (Agerpres). 
transmite:

Intr-o declarație dată 
ții în seara zilei de 26
Biroul Politic al Partidului Comu
nist Francez salută și felicită mi
lioanele de alegători eare în al 
doilea tur de scrutin al alegerilor 
pentru Adunarea Națională au a- 
sigurat alegerea unui mare număr 
de deputați republicani și au pro
vocat înfrîngerea multor 
ei partidului U.N.R.

Conducerea Partidului 
Francez relevă că unul 
mai Importante rezultate
de-al doilea tur de scrutin a fost

candidați

Comunist 
din cele 
ale celui

unitatea forțelor democratice — 
comuniști, socialiști, radicali. Parti
dele democratice, și în special 
partidul comunist și-au sporit nu
mărul locurilor în Adunarea Na
țională. După succesul comun, se 
subliniază în declarație, sarcina 
primordială este de a întări și pe 
viitor această alianță, cu atît mai 
mult «u «ît este necesar să fie pre- 
întîmpinată primejdia pe care o 
reprezintă gruparea reacțiunii în 
jurul partidului gaullist U.N.R. U- 
nitatea clasei muncitoare, unita
tea tuturor republicanilor este ne
cesară pentru a zădărnici planu
rile regimului puterii personale.

Rezultatele alegerilor confirmă 
rezistența țării față de puterea personală

PARIS 27 (Agerpres).
După aflarea rezultatelor oficiale 

ale alegerilor pentru Adunarea 
Națională Franceză care au avut 
ioa la 25 noiembrie, numeroase 
personalități polîtiee din capitala 
Franței și-au exprimat poziția lor 
față de aceste alegeri. Intr-o de
clarație făcută unui «orespondent 
al agenției France Presse, BENOIT 
FRACHON, secretar general al 
Confederației Generale a Muncii 
din Franța a declarat: „Rezultatul 
alegerilor din 25 noiembrie și a- 
lianța oamenilor muneii în spri
jinul «andidaților democrați... «re- 
ează condiții favorabile pentru u- 
nifiGarea membrilor sindicatelor de 
diferite orientări în lupta pentru 
sporirea generală a salariilor și 
îmbunătățirea condițiilor de muncă.

MAURICE FAURE, președintele

Uniunii democrate centru-stînga. a 
declarat că alegerile de duminică 
„confirmă rezistența țării față de 
puterea personală". In «e privește 
„viitorul democrației în Franța". 
Mauriae Faure, a relevat că acesta 
depinde de hotărîrea 
democrate de a ieși 
lor actuală pentru o 
a forțelor lor".

Secretarul general 
partidului socialist francez (SFI0), 
ERNEST CAZELLES a subliniat că 
..unirea forțelor democrate din 
Franța s-a sonsolidat și mai mult 
prin aaeastă consultare electorală. 
Parlamentarii aparținînd formațiu
nilor democratice, a deslarat Ca- 
zelles, vor fi apărătorii Republicii 
în cadrul noii Adunări Naționale, 
împotriva tentativelor de institui
re a puterii personale".

partidelor 
din izolarea 
largă unire

adjunct al

REDACȚIA SI ADMINISTRAȚIA Petroșani, Str. Republicii nr. 56 Tel interurban 322-, automat 269.

Co- 
tări, 
mă- 
po-

27 (Agerpres).
noiembrie, secretariatul
Sindicale Mondiale a

PRAGA 
La 26 

Federației 
dat publicității un apel adresat oa
menilor muncii și sindicatelor din 
întreaga lume în care protestează 
cu hotărîre împotriva fărădelegi
lor comise de călăii lui Franco ca
re l-au torturat eu cruzime pe 
Julian Grimau, militant sindical și 
antifranchist

In numele celor 120 milioane 
de membri ai săi, F.S.M. cere tu
turor oamenilor muncii din lume 
să facă tot posibilul pentru 
smulge pe Julian Grimau 
ghearele inchizitorilor. F.S.M.
testează din nou împotriva tortu
rilor și schingiuirilor la care sînt 
supuși deținuții în Spania, ceea se 
constituie o încălcare a Declarației 
Drepturilor omului.

a-1 
din

pro-

i
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CONSFĂTUIREA ASTRONOMILOR 

DIN ȚĂRILE SOCIALISTE
PULKOVO 27 (Agerpres).
La 26 noiembrie și-a încheiat 

lucrările consfătuirea astronomilor 
din țările socialiste în problemele 
observării fotografice a sateliților 
artificiali ai Pămîntului.

Din partea R. P. Romîne au 
participat prof. univ. Călin Po 
povici și prof. Gh. Kiss din Cluj.

La consfătuire au fost discutate 
aproximativ 30 de referate și co
municări.
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Formarea unui front 
unit în Rhodesia de nord

LONDRA 27 (Agerpres).
Harry Nkumbula, președintele 

partidului Congresul național afri
can din Rhodesia de nord, care se 
află la Londra, a declarat că parti
dul său împreună cu Partidul unit 
al independenței naționale de sub 
conducerea lui Kenneth Kaunda, 
au hotărît să formeze un front unit 
pentru a obține revizuirea actua
lei constituții din Rhodesia de nord.

Cele două partide politice 
hotărît să depună 
cu scopul 
desiei de 
desiei și 
venit, de 
principiu
guvern de coaliție african.
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In R. S. I. continuă arestările

au 
eforturi unite 

de a obține ieșirea Rho- 
nord din Federația Rho- 
Nyassalandului. A inter- 
asemenea, un acord de 
asupra formării unui
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JOHANNESBURG 27 (Agerpres).
In Republica 

tinuă arestările 
„cu privire la 
sivă". Duminică 
conică a fost aplicată 
unui grup de activiști ai mișcării 
de eliberare națională din R.S.A 
Autoritățile sud-africane au impus 
domiciliu forțat pe termen 
ani lui Alfred Nzo, fost 
al Comitetului executiv 
al partidului Congresul 
african interzis în R.S.A., 
Nkobi, activist al acestui partid, 
și Macdonald Maseko, vicepreșe
dinte al partidului progresist din 
Swaziland.

Sud-Africană con- 
în virtutea legii 

activitatea subver- 
aeeastă lege dra- 

împotriva

de cinei 
membru 
național 
național 
Thomas

LONDRA. La 26 noiembrie, în 
Camera Comunelor, reprezentanții 
a trei partide au prezentat petiții 
in care cer să se adopte proiectul 
de lege care consideră drept crimă 
propaganda urei de rasă. Petițiile 
au fost prezentate de laburistul 
Greenwood, conservatorul Tiley și 
liberalul Labbock. Ele au fost sem
nate de aproximativ 500.000 en
glezi din diferite regiuni ale

ROMA. Din noiembrie 1961 
în noiembrie 1962 în Italia 
născut 688 «opii monștrL In
joritatea cazurilor nașterea copii
lor cu malformații congenitale a 
survenit după folosirea de către 
mame în timpul sarcinii a Thalido- 
midei recomandată ca sedativ. A- 
cest medicament de tristă faimă

țării, 
pînă 
s-au 
ma-

în țările Europei occidentale este 
cauza tragediei multor familii.

LONDRA. Aproximativ 1.700 de 
oameni adică jumătate din totalul 
personalului de la șantierele de re
parații navale din Falmouth (Corn
wall — Anglia) nu au de lucru.

NICOSIA. La 26 noiembrie, pre
ședintele Republicii Cipru, Maca- 
rios, s-a înapoiat la Nicosia din 
vizita oficială făcută în Turcia în 
timpul căreia a dus tratative cu 
conducătorii turci.

WASHINGTON. Potrivit datelor 
Ministerului Muncii în primele £ 
luni ale anului acestuia in Statei? 
Unite au avut loe 3.111 greve. La 
ele au participat 1.130.000 de oa
meni
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