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Pc calce îndeplinirii angajamentelor 
de întrecere

2211 tone de cărbune 
cocsificabil peste plan
Minerii din sectorul III al minei 

Lupani muncesc cu însuflețire 
pentru traducerea în viață a noi
lor angajamente de întrecere 
Munca lor din adîncuri se sol
dează cu însemnate succese. In 
primele două decade ale lunii ia
nuarie, din abatajele frontale ale 
sectorului au fost extrase 
tone de cărbune cocsificabil 
plan, Productivitatea muncii 
nificată a fost depășită 
timp cu peste 6 la sută.

La realizările obținute 
colectivul acestui sector 
tribuît în mod deosebit
minerilor Petre Constantin, Ghioan- 
că Ioan, Aslău loan care printr-o 
bună organizare a muncii au ex
tras din abataje însemnate canti
tăți' de cărbune cocsificabil în 
plus.' Randamentele obținute de a- 
ceste brigăzi sînt Cu peste o 
de cărbune mai mari decît 
planificate.

lucrează
Cîșlaru

in

2211 
peste 

pla- 
acest

această lună în toate abatajele 
cameră ale sectorului III ' s-au ob
ținut randamente medii de peste
6 tone cărbune pe post. In aba
tajul cameră în care 
minerii din brigada lui
Ioan, de exemplu, s-a realizat în 
luna curentă un randament mediu 
de peste 7 tone cărbune pe post. 
Pe această bază ei au extras peste " 
plan aproape 
energetic. La 
din brigada 
Iosif, lucrînd
7 tone cărbune pe post au dat 
peste sarcinile de plan mai mult 
de 300 tone de cărbune de cali
tate.

la mina Aninoasa nu au avut 
lima curentă nici un vagonet 
cărbune rebutat pentru șist.

întregul colectiv ai exploatării 
Aninoasa este hotărît pe viitor să 
obțină rezultate și mai frumoase 
în îmbunătățirea calității cărbu
nelui extras.
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Randamente mari 
în abataje

Minerii sectorului III de la Pe 
trîla' au devenit cunoscuți în Va
lea Jiului prin randamentele mari 
ce le realizează în abataje. In

350 tone cărbune 
rîndul lor, minerii 
condusă de Bartok 
cu un randament de

Pentru respectarea
datCUVÎntullli Peisaj de iarnă de la mina Aninoasa.

Sub procentul admis
La mina Aninoasa lupta pentru 

îmbunătățirea calității producției 
dă rezultate tot mai bune. Prin 
extinderea inițiativei „Nici un va
gonet de cărbune rebutat pentru 
șist" procentul de cenușă din 
cărbunele extras în această lună 
de minerii aninoseni a scăzut în 
medie cu 0,5 la sută față de cel 
admis. Fruntași în lupta pentru 
îmbunătățirea calității producției 
sînt colectivele sectoarelor I și 
IV. Brigăzilor miniere conduse de 
Cristea Aurel, Ungureanu Vasile 
Kibedi FranCisc. Moisiu Remus de
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Seri obișnuite 
I iarnă. La cltl- 

slndicatelor 
orașul Petriia 
desfășoară o 
activitate. Să- 
din

de 
bul 
din 
se 
vie 
Iile 
clubului 
neori 
toare pentru , nu
mărul mare de oa 
meni ai muncii ce 
vin aici să se des
tindă după orele 
de lucru. Neîncă 
pătoare a devenit 
și sala de conte 
rințe, unde săptă- 
mînal se țin dife
rite 
fața

IN
Profesorul 
versftar Zăgănes- 
cu Florin, din Bu
curești țtnlnd con
ferința „Trăim în 
era cosmică".

interiorul 
devin u- 
neîncăpă-

expuneri în 
petrilenilor

CLIȘEU î 
uni-

Prin buna organizare 
a muncii

I In tot cursul anului 1962 briga
da condusă de minerul Dogaru Se
vastian a realizat lunar depășiri 
de normă de 15—20 la sută. Cheia 
succeselor brigăzii este buna or
ganizare a locului de muncă. In 
galerie schimbul se face la ora 
fixă, se folosesc sfredelele cu plă
cuțe vidia și reîncărcătorul cu 
bandă, fiecare ortac din brigadă 
știe ce are de făcut. Astfel brigadă 
condusă de Dogaru Sevastian a 
realizat lunar 60 m.l. de galerie 
armată în fier definitiv și a făcut 
economii de peste 10 000 lei la ma
terial lemnos și exploziv, fiind 
fruntașă pe sectorul XI investiții 
al minei Petriia. Pentru 
brigada s-a angajat să 
planul lunar în medie 
sută, să facă lucru de
tate și să economisească 70 000 lei 
la material lemnos și exploziv! 
Rezultatele de pînă acum ale bri-
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Agitatorii
noilor

Primele zile ale noului an au 
constituit, pentru minerii din aba
tajele minei Lupenl primele 
de muncă entuziastă pentru 

noilor angajamente 
pe anul in

front aliști

care au

de la mina 
anul trecut 
de plan a- 

același timp

Minerii sectorului II 
Lonea s-au achitat în 
cu cinste de sarcinile 
vute, respectîndu-și în
și angajamentul de depășire a pla
nului. Și în acest an, lupta pentru 
respectarea cuvîntulul dat a fost 
începută încă din primele zile ale 
anului. Muncind cu eforturi spo
rite, minerii din brigăzile conduse 
de Baciu Ioan și Crețu Gheorghe 
au extras zilnic din abatajele unde 
lucrează însemnate cantități de 
cărbune peste plan. După numai 14 
zile lucrătoare din această 
planul brigăzii conduse de 
Baciu Ion a fost depășit 
tone de cărbune, iar al 
conduse de minerul Crețu
ghe — cu 141 tone de Cărbune.

In lupta pentru 
lor 600 tone de 
s-au angajat să-și 
nul pe acest an
brigada condusă de Nedelcu Nico
lae, cu toate greutățile ivite 
locul de muncă, au extras pînă 
prezent 32 tone de cărbune 
contul angajamentului,

lună, 
minerul 
cu 224 
brigăzii 
Gheor-

îndeplinirea 
cărbune, cu 
depășească 
și minerii

ce- 
cit 

pla- 
din
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A 14*a aniversare a miliției
SAVU GAVRILĂ

Lt colonel de miliție

cu privire la 
și jandarme-

nostru popor 
muncitor un izvor 
dătător de noi 
forțe în îndeplini- 

sarcini istorice pe ca

la
în 
în

constructorii din 
Vulcan au terminat ultimei? 
de finisare la un nou bloc 
de apartamente. Cu această 

rîndul blocurilor moderne

Vi iii bloc dai li fo№ii|l
Zilele trecute, 

orașul 
lucrări 
cu 64 
ocazie,
ce s-au înșiruit în ultimii ani de 
o parte și de alta a străzii prin
cipale din oraș, a mai crescut cu 
unul.

Printre cei 64 locatari ai noului 
bloc se numără 18 mineri, cotn- 
ponenți ai echipei de salvare de 
la mină, precum și minerul șef 
de schimb Negrescu Vasile, arti
ficierul Grădinaru Mircea, mais
trul miner Ciociu Mihai și alți 
oameni ai muncii din orașul Vul
can.

La 23 ianuarie 
se împlinesc 14 
ani de gînd, din 
inițiativa P.M.R., 
a fost emis decretul 
desființarea poliției
riei și înființarea miliției popu
lare.

Procesul de făurire a miliției 
este strîns legat de transformă
rile revoluționare prin care <i 
trecut tara noastră, de lupta ho- 
tărîtă a poporului muncitor condus 
de partid, pentru crearea și dez
voltarea statului socialist.

Anii care au trecut de la crea
rea miliției, au fost ani de muncă 
încordată, de luptă hotărîtă pentru 
apărarea avutului obștesc și per 
soual al cetățenilor, ani în care 
s-a cimentat tot mai mult legătu
ra dintre organele de miliție șl 
masele largi de cetățeni cinstiți.

Alături de celelalte organe ale 
statului nostru democrat-popular, 
miliția și-a adus din plin contri
buția la apărarea cuceririlor re
voluționare ale poporului munci
tor, a proprietății socialiste și per
sonale a cetățenilor, la asigura- 
șea ordinei și . liniștei publice.

Sub conducerea înțeleaptă a 
partidului, milioanele de brațe 
harnice ale poporului au făurit pe 
meleagurile patriei noastre o in
dustrie socialistă puternică, o a 
gricultură în întregime colectivi
zată, precum și un nivel de trai 
tot mai ridicat pentru cei ce mun
cesc.

Succesele istorice dobîndite pe 
drumul desăvîrșlrii construirii so
cialismului, luminoasele perspecti
ve care se deschid în fața patriei 
noastre, creșterea rolului și preș 
tigiului țării noastre pe plan in 
ternațional, constituie motive de 
justificată mîndrie pentru eroicul

anul 1963 
depășească
cu 10 la 

bună caii-
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angajamentului luat.
R. BĂLȘAN 
corespondent

rea uriașei 
re și-a asumat-o.

Miliția noastră își sărbătorește 
14 ani de existență, 14 ani de mun
că și luptă neabătută în slujba 
intereselor poporului. Organele și 
lucrătorii de miliție îndreptățese 
dragostea și încrederea cu caie-1 
înconjoară oamenii muncii, dove
desc că nimic nu le este mai pre
sus decît traducerea în viață a 
sarcinilor trasate de partid și gu
vern.

Rezultatele bune obținute de 
organele de miliție în Jppta pen
tru prevenirea și combaterea in
fracțiunilor sînt- o urmare firească 
a conducerii înțelepte și multi
laterale de către partid, Urmînd 
neabătut directivele partidului și 
guvernului, ofițerii și subofițerii 
de miliție muncesc Cu abnegație 
pentru îndeplinirea atrlbutiunilor 
ce le revin, acționează cu hotă- 
rîre și spirit de inițiativă împotri
va dușmanului, mulți dintre ei să- 
vîrșind fapte de eroism în lupta 
pentru apărarea intereselor oame
nilor muncii.

Invingînd greutățile serviciului, 
primejdiile și viclenia elemente
lor infractoare, lucrătorii de mi
liție își îndeplinesc cu cinste mi
siunile, dovedind o înaltă con
știință a datoriei, proprie omului 
nou, constructor al socialismului. 
Asemenea oameni sînt nenumă- 
rati în rîndul lucrătorilor de mili
ție. Și în cadrul miliției orașului 
Petroșani ofițeri ca: Baba loan, 
Folica Mihai, Costanda loan, Boldura 
loan sau subofițeri ca Medrea ! 
Nicolae, Suciu loan, Dobrițan , 
Gheorghe și mulți alții, prin munca 
și lupta lor dovedesc o înaltă! 
conștiință politică, patriotism și r 
voința fermă în îndeplinirea sar
cinilor, justificînd astfel încrede
rea ce li s-a acordat.

Succesele obținute de lucrătorii 
de miliție în îndeplinirea sarcini
lor se dațoresa fără îndoială și 
sprijinului larg primit din partea 
oamenilor muncii educați de partid. 
De aceea lucrătorii de miliție îm- 
bunătățindu-și necontenit 
lor de muncă, calificarea 
nală, manifestă o grijă 
nentă pentru rezolvarea 
ție și spirit de răspundere a ce
rerilor și sesizărilor oamenilor 
muncii, contribuind prin aceasta 
la întărirea încrederii populației 
în organele de miliție, la ridica
rea autorității și prestigiului or
ganelor de miliție.

Intrînd în 
de activitate, 
își ^reînoiesc 
depune toate 
lor în slu’ba 
fi mereu la 
încredințate, 
îneît să putem raporta partidului 
și guvernului că paza avutului 
obștesc și personal al cetățenilor, 
ordinea și liniștea publică atît de 
necesare harnicilor constructori ai 
socialismului din patria noastră 
sînt pe deplin asigurate.
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Tor utilaje, toate și-au dat mîna J 
în această brigadă tâcînd ca or- ♦ 
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insuflețitorii luptei pentru înfăptuirea 
angajamente de întrecere

brigăzii în care lucrează și cum 
pot fi realizate aceste obiective 
fixate în întrecere.

O luptă plină de avint se des
fășoară în abatajul frontal al bri
găzii conduse de Petre Constan
tin, preluată de acesta în urmă 
cu 3 luni, după ce comuniștii l-au 
primit direct în rîridurile membri
lor de partid. Comuniștii Petre 
Constantin, Kistaludi Petre, Boca 
Adrian, și ceilalți agitatori din bri
gadă au insistat în convorbirile 
lor cu minerii asupra însemnătă
ții pe care o prezintă pregătirea 
temeinică in fiecare zi a schim 
bului de tăiere pentru sporirea 
vitezei de Înaintare și respecta
rea ciclului de producție. In pre
zent, schimbul de tăiere găsește în 
fiecare zi frontul pregătit, gata 
pușcat pentru exploatare și reu
șește astfel să scoată fiecare fîșie* 
,a timp. Popularizarea realizări
lor zilnice ale brigăzii, dezvoltarea 
la toți minerii a unei atitudini 
Înaintate fată de muncă îi preocu-

zile 
în 
de 

pă-

din sectorul 
an cu hotă-

cu 2000

bătăliei 
obiectiv

pă, de asemenea, pe agitatori. Bri
gada a devenit un1 colectiv unit, 
cutezător, intransigent față de 
tot ce frinează mersul înainte. In- 
tr-o z: de la începutul anului 
Batcu Teodor, unui din membrii 
brigăzii, a lipsit nemotivat, lucru 
care de mult timp nu s-a mai 
întîmplat în brigadă. A doua zi 
a fost pus 
brigadă și 
ortac care 
asprime, în 
nemotivată
pentru primă dată să fie și ultima. 
Și pentru aceasta există toată cer-

în fafa minerilor din 
nu a rămas nici un 
să nu-1 fi judecat' cu 
așa fel incit absenta 

făcută de el de fapt

metodele 
profesio- 

perma- 
cu aten-

făptuirea 
întrecere 
șit.

Minerii
III au' pășit în noul 
rirea fermă de a cuceri noi iz- 
bîhzi în bătălia cu straiele în
cleștate in strinsoaiea adîncurilot. 
Ei și-au fixat drept obiectiv să de
pășească sarcinile de plan 
tone de cărbune.

In primele rihduri ale 
pentru realizarea acestui
se situează comuniștii; exemplul 
/or înaintat, cuvintul lor însuflețit 
constituind un îndemn puternic spre 
noi înfăptuiri. Îndrumați de biroul 
organizației de bază, agitatorii co
muniști au purtat discuții însufle
țite în fiecare brigadă, cu fiecare 

schimb, urmărind să nu rămînă 
nici un om în sector care să nu 
cunoască ce obiective stau în fata

cel de-al 15-lea an 
lucrătorii de miliție 
angajamentul de a 

forțele și capacitatea 
poporului, pentru a 

înălțimea sarcinilor 
Vom munci astfel

L DUBEK

(Continuare în pag. 3-a)



Pe an ce trece sînt tot mal numeroase și mai moderne utila
jele miniere produse la U.R.U.M.P. Extinderea folosirii havezelor în 
abatajele frontale cu înclinare, precum $i introducerea combinelor la 
extragerea cărbunelui au impus cerința înzestrării exploatărilor din 
bazin cu trolji de siguranță pentru ancorarea acestor utilaje în tim
pul lucrului. Fotografia noastră înfățișează pe lăcătușul Florea loan 
de la U.R.U.M.P. lucrînd Ia montarea unui troliu de siguranță pentru 

combină.
---------------------©---------------------

STUDII. CERCETĂRI

Combaterea pi afttluî de cărbune prin folosirea 
apei pulverizate

Minele și preparațiile din bazinul 
carbonifer al Văii Jiului se dezvol
tă și se modernizează pe an ce 
trece. Progresul tehnic este în 
continuu avînt Preocuparea cadre
lor tehnico-inginerești de la exploa
tări se îndreaptă cu precădere spre 
introducerea tehnicii noi, spre ri
dicarea nivelului tehnic al pro
ducției și îmbunătățirea continuă 
a procesului de lucru la extrac
ția și prepararea cărbunelui.

Toate acestea ridică o seamă de 
probleme de specialitate, pentru 
rezolvarea cărora sînt necesare 
studii tehnice, cercetări. Conduce
re* combinatului carbonifer acordă 
atenția cuvenită activității pe a- 
cest tărîm. Pentru anul acesta, 
în planul de stat sînt prevăzute 
două studii tehnice pe combinat 
cu temele: „Susținerea metalică în 
abataje cu stîlpi hidraulici" și 
„Mecanizarea tăierii și încărcării in 
abataje și galerii". Studii impor
tante slnt planificate și în planul 
departamental între care: „Susți
nerea metalică cu grinzi și stîlpi 
In abataje și experimentarea lor 
în vederea omologării și trecerii
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început bun în mișcarea de inovații
1q anul trecut mișcarea de ino

vații de la mina Vulcan nu s-a 
ridicat la nivelul cerințelor și a 
posibilităților. In decurs de 12 luni 
nu au fost înregistrate de cît 36 
propuneri de inovații. Dintre aces
tea au fost aplicate doar 10, iar 
altele 8 sînt in curs de experimen
tare, restul fiind respinse.

Cauzele ce au frînat această ac
tivitate sînt mai multe. In primul 
rînd, menționăm că a existat o 
orientare nepotrivită in întocmi
rea planului tematic de inovații. 
Multe din aceste teme au depășit 
posibilitățile de rezolvare ale ex
ploatării în decursul unul an, iar 
altele nu ar fi adus o eficiență 
economică necesară actualului sta
diu de dezvoltare а тіцеі. Printre 
aceste teme putem aminti: Eva
cuarea mecanică a zgurei de la 
baie. Încărcarea mecanică a căr
bunelui în cazanele de la baie și 
dispozitivul pentru îndreptarea cu
tiilor vagonetelor de mină. Din 
planul tematic de inovații a fost 
rezolvată o singură temă și aceasta 
CM concursul C.C.V.J. Ea se referă 
1« înlocuirea stîlpilor din abataje 
cameră cu armături de fier. A- 
ceastă inovație a dat rezultate bu

la fabricația de serie'1! „Săparea 
și susținerea puțurilor cu cefraj 
mobil" • „Degazarea și drenare.s 
gazului metan din zăcămînt la 
E. M. 1 upenî" ,• „Reducerea conți
nutului de solid în apele de spă
lare la preparația Petrila în vede
rea funcționării în circuit închis'1! 
„înlocuirea parțială a baritei cu 
steril de flotație, ca mediu de în- 
greunare la preparația Lupeni și 
altele.

O serie de studii tehnice se fac 
de către institutul de mine și filia
la I.C.E.M.I.N, în colaborare cu 
C.C.V.J. Institutul colaborează la 
„Studiul proprietăților fizico-meca- 
nice ale rocilor din Valea Jiului"; 
„Controlul de la distanță a insta
lațiilor principale de aeraj de la 
E.M. Aninoasa" etc., iar filiala 
I.C.E.M.I.N. la studiile „Experi
mentarea pușcării în mediu grizu- 
tos utilizînd explozivi în cămașă 
și buraj cu apă"; „Cercetări pen
tru controlul industrial al prafului 
de cărbune depus în lucrările mi
niere"; „Experimentarea susținerii 
galeriilor cu beton pompat la mi
nele de cărbuni și minereuri".

ne și a fost extinsă în toate aba
tajele din stratul 3 din sectoarele 
III și IV. Toate acestea au dove
dit o slabă preocupare a cabine
tului tehnic, a inginerilor și teh
nicienilor de la Vulcan față de 
mișcarea de inovații. Deși au fost 
alcătuite colective care să studie
ze fiecare temă din planul tema
tic, din cauza delăȘării acestora, 
temele au fost neglijate. Slab a fost 
dusă și munca de popularizare a 
inovațiilor. Aceasta s-a rezumat 
doar Ia ținerea cîtorva conferințe 
pe teme tehnice. O altă lipsă a 
fost aceea că nu s-au executat 
la timp prototipurile inovațiilor ac
ceptate, ceea ce a dus la întîrzie- 
rea aplicării și extinderii acestora. 
Nu întotdeauna se trece cu prom
ptitudine la aplicarea în procesul 
de producție a inovațiilor aprobate 
și care au dat rezultate bune la 
experimentare. Aici lipsește cîte- 
odată și sprijinul organelor com
petente din cadrul C.C.V.J. Așa de 
pildă, inovația „Plase de nuiele 
pentru podirea și bandajarea aba
tajelor cameră", care are ca scop 
reducerea consumului de cherestea, 
ar fi luat o mare extindere dacă 
s₽TV’cful comercial e1 CCVJ ar

Colectivul Stației de cercetări 
pentru securitate minieră Petro
șani desfășoară o largă activitate 
în legătură cu prevenirea și com
baterea exploziilor de praf de căr
bune.

Printre măsurile generalizate de 
combatere a prafului de cărbune 
la minele din Valea Jiului au fost, 
pînă în anul 1961 îndepărtarea 
prafului depus în lucrările minie
re și combaterea lui prim șistifi- 
care. Cercetările întreprinse în 
țara noastră și in străinătate au 
dovedit însă că o metodă și mai 
eficace în lupta împotriva prafu
lui de cărbune o constituie stro
pirea cu apă pulverizată. Comba
terea prafului de cărbune prin 
stropire cu apă a fost cercetată în 
cursul anului 1961 de către S.C.S.M. 
în colaborare cu C.C.V.J., iar în 
anul 1962 s-a trecut la generali
zarea acestei metode la minele din 
Valea Jiului.

Combinatul Carbonifer Valea 
Jiului a dovedit un mare interes 
față de generalizarea combaterii 
prafului de cărbune prin stropi
re cu apă atît pe motive econo
mice cît mai ales pentru îmbu
nătățirea condițiilor igienico-sani- 
tare la locurile de muncă din sub
teran, preîntîmpinarea incendiilor 
și focurilor subterane și combate
rea prafului silicogen. Astfel. 
C.C.V.J. a asigurat dotarea mine
lor în anul 1962 cu conducte de 
apă de diferite dimensiuni totali- 
zînd 76 000 m. depășind cu 8000 
m. cantitatea cerută de exploatări. 
Pentru pulverizarea apei s-au re
partizat minelor cca. 400 pulveri- 
zatoare ce funcționează cu aer 
comprimat.

Ca urmare a lucrărilor de gene
ralizare a combaterii prafului de 
cărbune prin stropire cu apă, con
sumul de șfstiflant a scăzut în pe
rioada 1 ianuarie — 1 noiembrie 
1962, față de aceeași perioadă a 
anului 1961, cu 382 350 kg. cheltu- 
indu-se pentru procurarea șistlfian- 
tului mai puțin cu 114 700 lei. Ti- 
nind seama că generalizarea com
baterii prafului de cărbune prin 
stropire cu apă s-a făcut treptat 
în cursul anului 1962, se așteaptă 
ca economiile în acest an și în 
viitor să fie cu mult mai mari.

Folosindu-se pulverizatorul în 
timpul lucrărilor de pușcare la 
înaintări și abataje cameră, con
ținutul de praf în aer, la 15 mi
nute după pușcare, se reduce de 

ii găsit un mod de aprovizionare 
cu acest material. Iată deci în mar? 
lipsurile și neajunsurile care au 
făcut ca mișcarea de inovații de 
la E.M. Vulcan să se soldeze cu 
rezultate slabe.

Odată cu venirea noului an con
ducerea minei și comitetul sindica
lului au luat măsuri pentru îmbu
nătățirea muncii în domeniul ino
vațiilor. Pe baza acestor măsuri 
s-a luat și un angajament care pre
vede creșterea numărului de ino
vații cu circa 50 la sută față de 
anul trecut. In: primul rînd se pu
ne un mare accent pe terminarea 
experimentării inovațiilor ce sînt 
în asemenea stadiu. Una din aces
tea este adaptarea havezei K.M.P.- 
3 la stratul 18, blocul I pentru a 
tăia pe crațerul SLASK-59 cu aju
torul unei platforme-sanie, inovație 
propusă de ing. Lupșa Nicolae. A- 
poi, se va intensifica munca de 
popularizare a inovațiilor prin di
ferite forme. încă în cursul acestei 
luni se va tine o ședință de lucru 
a comisei inginerilor și tehnicieni
lor în care se vor stabili respon
sabilii colectivelor ce vor studia 
soluționarea problemelor cuprinsa 
In planul tematic de inovații al 
exploatării. De data aceasta planul 

la 200—300 mg./mc. la pușcarea 
uscată la sub 5—10 mg./mc. Pentru 
combaterea formării prafului la lu
crările de încărcare a cărbunelui 
rezultat la pușcare sau tăiere cu 
ciocanul de abataj, la încărcarea 
în vagonete sau pe transportoare 
cărbunele trebuie stropit cu apă. 
Cantitățile mari de cărbnue (pes
te 6—8 tone) neputînd fi umezite 
într-o singură repriză, trebuie u- 
mezite și pe timpul încărcării. Cos- 
sumul obișnuit de apă este de 30- 
40 litri/tonă. Dacă se face o stro
pire corespunzătoare a cărbunelui 
înaintea încărcării nu mai este 
necesară suplimentarea umezirii la

Pe teme actuale

punctele de deversare și reîncăr- 
care. La punctele de încărcare și 
deversare, concentrația prafului în 
aer a fost găsită de cel mult 34 
mg./mc. după umezirea cărbunelui, 
în loc de 64—1700 mg./mc. la în
cărcare și deversare uscată.

După cum s-a arătat, în vede
rea lucrărilor de pușcare se face 
umezirea prafului de cărbune de
pus în lucrarea minieră începînd 
de la frontul de lueru și pînă la 
zona de șistlficare. Iar afară de 
aceasta, pe timpul pușcării, pul
verizatorul este pus să funcțione
ze cu jetul spre frontul ce se puș
că. Umezirea cu apă a prafului 
de cărbune depus se face pînă la 
aducerea lui în stare de șlam. In 
acest moment umiditatea prafului 
este peste 30 la sută și se men
ține peste această limită timp de 
3—4 ore, în care se pot efectua 
lucrările de pușcare fără â fi pe
ricol ca praful de cărbune să fîe 
ridicat în atmosferă și eă partici
pe la explozie.

Stropirea cu apă a prafului de 
cărbune în vederea lucrărilor de 
pușeare se realizează cu mal mul
tă ușurință decît șistificarea și 
burajul exterior. Timpul de stro
pire pînă la aducerea prafului în 
stare de șlam este de 4-—S minute 
în cazul înaintărilor și a abata
jelor cameră, pe cînd la aplicarea 
șistiflcării și a burajului exterior 
este de 20—30 minute la care se 
adaugă și timpul necesar pentru 
aducerea șistifiantului la locul, de 
muncă. ,

cuprinde temele legate de posibili
tățile existente și specificul mi
nei. Vor fi organizate periodic 
simpozioane cu caracter tehnic, 
conferințe, schimburi de experien
ță și se va întocmi un program al 
„zilei maistrului" care se va ține 
lunar. Se ѵц organiza un concurs 
cu premii pentru rezolvarea pro
blemelor din planul tematic de ino
vații.

Noul an a adus un început bun 
în mișcarea de inovații de Ia mina 
Vulcan. Au fost deja înregistrate 
două propuneri de inovații: „Mo
dificarea capului de acționare a 
craterului SLASK-59" propusă de 
maistrul mecanic Mocanu Gheor- 
ghe. și dispozitivul pentru alegerea 
mecanică a probelor de șist vizibil 
propusă de Dudric Stefan, șeful 
separației. Pentru ca munca în 
domeniul extinderii mișcării de 
inovații să dea rezultate și mai 
bune este necesar ca activitatea 
cabinetului tehnic să fie mai in- 
tens sprijinită, controlată temeinic, 
iar cadrele tehnlco-inginerești să 
fie atrase în mai mare număr la 
rezolvarea problemelor pe care Ie 
ridică procesul de producție.

ȘT, EKART

Stropirea unui abataj frontal 
lung de 60 m. înaintea lucrărilor 
de pușcare se poate realiza în 30 
minute. Acest rezultat poate fi 
considerat ca valabil și în cazul 
abatajelor în trepte răsturnate de 
aceeași lungime.

înlocuirea șistifiantului cu apă 
crează totodată și avantaje eco
nomice. De exemplu, costul șisti- 
ficării unui abataj cameră în care 
s-au perforat pentru pușcare 20 
de găuri este 18 lei la o pușcare, 
іат al unui abataj cu front lung 
în care s-au perforat 70—-80 găuri 
de 63—72 lei. Deci combaterea pra- 
iului de cărbune prin umezire este 
practic mai ușor de realizat și cu 
cheltuieli mai reduse.

Unul din factorii determinant! 
iu aplicarea cu succes a combate
rii prafului de cărbune prin stro
pire cu apă este asigurarea în per
manență a stării de umiditate a 
prafului de cărbune peste limita 
ia care praful de cărbune este 
neutralizat. In acest sens, cercetă
torii străini arată că nerealiza- 
rea gradului de umezire necesar 
este mai periculoasă de cît nerea- 
lizarea gradului de șistlficare, de
oarece praful de cărbune umezit 
necorespunzător poate conduce la 
explozii chiar mai puternice de cît 
praful uscat. Praful de cărbune șis- 
tificat insuficient poate da naștere 
la explozii însă de intensități mai 
reduse. De aceea, în cazul cînd 
se adoptă combaterea prafului de 
cărbune prin stropire cu apă, neu
tralizarea prafului trebuie să se 
facă neapărat pînă -ta aducerea a- 
cestuia și stare de șlam.

In concluzie, combaterea formă
rii prafului de cărbune prin stro
pire cu apă la minele din Valea 
Jiului, așa după cum s-a consta
tat în cursul lucrărilor de gene
ralizare, este o metodă ce se 
poale aplica cu succes la majo
ritatea locurilor de muncă In căr
bune. Metoda nu aduce prejudicii 
productivității muncii, este mal ief
tină decît combaterea prafului de 
cărbune prin șistlficare, este mai 
ușor de aplicat $1 prezintă sigu
ranța necesară împotriva explozii
lor atunci cînd se aplică corect. 
Ținînd seamă de rezultatele obți
nute pînă in prezent, este reco
mandabilă extinderea cît mai lar
gă a combaterii formării prafului 
de cărbune la lucrările de puș
care prin, folosirea apei pulveri
zate, iar combaterea prafului de 
cărbune depus în zonele de pră- 
fuire să se facă in continuare prin 
șistlficare, pînă la găsirea altor 
metode mai economice și mai e- 
ficace.

BITIR PAVEL
MÂRCUȚIU IUL1U

Stația de cercetări pentru securitate 
minieră Petroșani
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I. D. T. comunică
Intre ultimele lucrări tehnice 

recent apărute se numără și ur
mătoarele din domeniul extracției 
Si preparării cărbunelui :

• Combaterea prafului silicogen 
— prețul 23,60 lei.

• înaintări rapide in steril. Ex
periența brigăzilor miniere de pre
gătiri de la E. M, Vulcan — 
prețul 4 lei.

9 Extrase din lucrările conferin
ței internaționale de la Varșovia 
privitoare la tehnica securității și 
nrotectia muncii în industria car
boniferă — vol. I., prețul 67,65 lei, 
iar vol. II 37.40 lei.

• Metoda grafică pentru deter
minarea consumului specilic de căl
dură Ia uscarea cărbunilor și mi
nereurilor — prețul 12.80 lei.

Lucrările se adresează munci
torilor și cadrelor tehnico-ingine- 
rești de la minele de cărbuni și 
preparații.
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Grădina
Așezată pe malul Jiului de est, 

Petrila e una dintre cele mai vechi 
localități miniere din Valea Jiu
lui. Pentru o incursiune în trecu
tul acestei așezări miniere nu-i 
necesar să răsfoiești prea multe 
file de istorie. Cîteva sase de 
lemn, risipite ici colo, cu acope
rișuri țuguiate de șindrilă erau 
locuințele băștinașilor a căror în
deletnicire se rezuma aproape ex
clusiv la creșterea vitelor. Cutre- 
ierînd coclaurile, ei doineau din 
fluier jalea și amarul. Din loc în 
loc se opreau cu turma, încropeau 
o vatră din bolovani spre a-și pre 
găti mămăliga. Legenda spune că 
în timp се-șl pregăteau masa, niște 
Ciobani au văzut că bolovanii din 
vatră au început să ardă. Intîi au 
privit speriați acest fenomen ne 
malîntîlnit. Apoi s-au obișnuit cu 
pietrele care ard. O altă variantă 
a legendei spune că marea desco
perire ar fi făcut-o niște vînătorf 
veniti pe aceste meleaguri atrași 
de mulțimea animalelor sălbatice. 
Care o fi adevărul nu prea are 
importantă. Cert este faptul că o 
mină de capitaliști au început ex
ploatarea cărbunelui de aici. De 
fapt n-au Inceput-o ei ci cîtiva 
muncitori veniți să scormonească 
măruntaiele pămîntului spre a 
putea cîștiga o bucată • de pîine 
Amară pîine. Pe firul apei au în
ceput să apară cocioabe și barăci 
specifice apoi coloniilor minerești 
din întreaga Vale a Jiului. Au 
urmat ani de mizerie, foame, șo 
maj, „cadouri" oferite de capita 
liști celor ce trudeau să le ro
tunjească averile. Aceasta e pe 
scurt istoria anilor negri.

Istoria Petrilei, ca a Întregii 
țări, își are și partea ei lumînoa 
să. Tînără ca ani dar bogată în 
fapte, istoria anilor noi e făurită 
de truditorii de altădată sub con 
ducerea înțeleaptă a partidului.

Drumețind astăzi prin Petrila 
vezi că filele noii istorii sînt im
primate peste tot. De pleci de la 
Petroșani, nu mai bați drumul plin 
cu băltoace și noroi să ajungi în 
vechea așezare de mineri. Iei au 
tobuzul și, în scurtă vreme, pe 
soseaua asfaltată ai și ajuns la 
Petrila. Cum treci de tunel, în 
cale îți apare un cartier de blo
curi noi. In centru te întîmpină
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In atHlla flilttrllir | 
li penalilor imrtHl |

Comitetul Filialei de vînâtoare | 
șl pescuit sportiv Petroșani a- | 
nunță că viza permiselor de vl- | 
nătoare pentru anul 1963 se face | 
între 1 ianuarie — 28 februa- | 
rie a. e.

Viza permiselor de port armă 8 
se face începînd cu data de 25 § 
ianuarie pînă la 25 februarie a.c. §

Viza permiselor de pescuit se 8 
face între 1 Ianuarie - 31 mar- 3
tie a. e. 8

Fiecare vînător sau pescar se a 
va prezenta personal la viza § 
permisului. |
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de pe Jiu 
altele. Unul din ele a fost dat in 
folosință de vreo două săptămîni, 
iar altul de cîteva zile. Deci alte 
zeci de familii au schimbat ca
sele vechi cu apartamente modei 
ne și confortabile. In partea de 
sus a orașului e o adevărată pă
dure de blocuri. In altă parte se 
înaltă majestuos noul spital, uti
lat eu aparataj modern. S3 treci 
în revistă toate realizările e tare 
greu. Po(i să nu spui măcar cî- 
teva cuvinte despre noul club, des
pre policlinică, noile magazine și 
localuri amenajate î Pînă și car
tierele vechi au întinerit. La ca
sele vechi de pe strada Alexandru 
Sahia, în locul geamurilor mici au 
apărut ferestre mari prin care lu
mina pătrunde mai în voie. Uși 
noi, jgheaburi și multe altele. In 
camerele cu dușumelele putrezite 
în trecut de atîta igrasie, a apă
rut parchetul. Cite nu s-au făcut 
numai anul trecut pe strada Ale
xandru Sahia, pe Ady Endre șl 
incă pe multe altele din Petrila. 
Multe se vor face și în acest an. 
La întinerirea și înfrumusețarea 
orașului contribuie mii de oameni 
ai muncii, acei ce azi în adîneul 
pămîntului se întree pentru a ex
trage cărbune mult și bun peste 
sarcinile de plan spre a contri
bui Ia înflorirea patriei lor scumpe. 
Si aici în adînc munca le este u- 
surată de utilajele de înaltă teh
nicitate. întorși de Ia șut, ade
seori pot fi văzuți, în frunte eu 
deputății, contribuind prin muncă 
la înfrumusețarea orașului.

Acum, în preajma alegerilor, el 
își intensifică munca de înfrumu
sețare a orașului dornici de a în- 
tîmpina această sărbătoare a liber
tății și drepturilor democratice, 
transformînd localitatea lor de pe 
Jiu într-o grădină și mai înflo
ritoare.

D. C.
............. ......................."■■■............... .. -------------------

Spartachiada de iarnă a tineretului
Duminică 20 ianuarie, în toate 

localitățile Văii Jiului au fost or- 
aanizate întreceri sportive în ca
drul primei etape a Spartachiadei 
de iarnă a tineretului.

Gea mai mare participare a 
cunoscut-o ramura săniuțe. Aceas
ta. datorită interesului manifestat 
de comisiile asociațiilor sportive 
cît și a profesorilor de educație 
fizică din școlile de 8 ani nr. 1, 
2 și 5 din Petroșani și a celor din 
Lonea. Lupeni, Aninoasa și Pe
trila.

Inițiativa de eare au dat do
vadă cu această ocazie cadrele 
noastre de specialitate trebuie 
continuată mai departe în așa fel 
ea în Яасаге zi să se organizeze 
concursuri de patinaj, săniuțe, 
schi cu atît mai mult că actualul 
sezon le este deosebit de favo
rabil

Dăm mai jos numărul partici- 
panților și cîțiva din cîștigătorii 
concursurilor de săniuțe, patinaj și 
schi organizate în 20 ianuarie a.c.

Școala elementară nr. 5 Petro 
șanl. Săniuțe 86 de participant! cu
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(Urmare din pag. l-a)

anului o depășire de peste 1000 
lone de cărbune.

Cu entuziasm se desfășoară bă
tălia pentru mai mult cărbune ș; 
în brigada lui Ghloancă loan.

— Producție dar șl calitate — 
iată obiectivul pentru care au mi
litat comuniștii din acest abataj 
încă din primele zile ale anului. 
Brigada a pierdut în cursul lumi 
trecute 400 tone de cărbune, 

drept penalizare pentru nerespec- 
tarea indicelui de calitate. In lu
na în curs brigada are de luptat, 
de asemenea, cu o intercalate de 
un metru grosime care se întinde 
pe o porțiune de 10 metri de-a 
lungul irontului. In urma covor- 

birilor purtate de agitatorii Ka
lona Prancisc, Tecșa loan, Mangu 
Constantin, minerii din abataj au 
hotdrit să puște separat intercala
ta de steril pe un pod special a- 
menajat pe transportor, iar apoi 
să scoată cărbunele din ciocan 
In urma acestei măsuri, brigada a 
reușit să extragă peste plan mai 
bine de 400 tone de cărbune fără 
să aibă rebutat nici un vagonet 
penalizare pentru șist. Ase
menea realizări demne de relevat 
au obținut și minerii din brigăzile 
de frontaliștl conduse de tov. As
ian Ioan și Spinu Petre.

Gu multă însuflețire participă 
la întrecerea pentru traducerea în 
viață a noiior angajamente și mi
nerii din brigăzile de la înaintări, 
cei care pregătesc noile fronturi 
de cărbune. In sector s-a trecut 
la o lucrare de terminarea căreia 
depind în mare măsură viitoarele 
succese ale frontaliștilor: deschi
derea abatajului frontal de mare 

întreceri pe clase. Cei mai bunt 
s-au dovedit a fi: Cherlan Gheor- 
tjhe, clasa а V-a С,- Elizeu Petru, 
clasa а ѴІ-а В,- Kovacs Ioan, cla 
sa a Vll-a A.

La patinaj, din cei 14 pârtiei 
panți, pe primele locuri s-au cla 
sat elevii: Socher Carol, clasa 
ѴІ-а B; Barbăroșie Sergiu, clasa 
Vll-a Ai Takacs Toma, clasa 
ѴІ-а B.

La școala nr. 1 din Petroșani, 
la întrecerile de șah și schi au 
luat parte peste 300 de elevi. La 
concursul de sehi organizat zilele 
trecute au luat parte 30 d₽ copii 
Pe primele 3 locuri s-au clasat în 
ordine: Mihuț Eduard, Angher An
drei, Cioru Mircea, iar la șah Ia 
mb Horia. Strache Lucian, Pără- 
ianu Sorin.

O participare numeroasă la în
trecerile sportive din cadrul Spar- 
tachiadei de iarnă au avut și e- 
lcvil școlii de 8 ani din Lonea care 
pînă în prezent s-au Întrecut Ia 
ramurile: gimnastică peste 300, 
cros 80, șah 90, schi 30 șl patinaj 
23 tineri. Probele de săniuș sînt în 
curs de organizare.

Dintre asociațiile sportive din 
întreprinderi trebuie să mențio
năm asociația sportivă Retezatul 
din Uricani care pînă în prezent 
a atras la întrecerile spartachia 
dei peste 500 de tineri.

Activitatea bună a profesorilor 
de educație fizică din cadrul șco
lilor amintite mai sus, trebuie să 
constituie exemplu și pentru res
tul școlilor de 8 ani din localită
țile Bănită, Iscroni, Vulcan, Ani
noasa și Lupeni.

S. BALOI

notă : Uitată... dap nu de toți
In ciuda unei săgeți indicatoare 

care îndrumă „Spre sala de aș
teptare", călătorii preferă să stea 
afară, cu tot gerul strașnic. Se 
mai găsesc însă unii care se în
dreaptă încrezători spre sala de 
așteptare a autogării din Petro
șani Aici insă îi așteaptă o crun
tă dezamăgire. După ce deschid 
usa cu geamurile sparte, interiorul 
sălii ti face s-o părăsească ime
diat. Si pe bună dreptate I Sala 
de așteptare are un aspect jalnic 

capacitate 3 est. Executarea lu
crării Constă In săparea prin ro
că a unei galerii de 53 metri. Pen
tru aceasta au rămas însă prea 
puține zile. Deci brigada de pre
gătiri condusă de tov. Butnaru 
Victor care era solicitată să exe
cute această lucrare trebuie să fa
că față unei sarcini deosebite, să 
atingă o viteză de avansare care 
să permită executarea galeriei în 
termenul stabilit, Tinerii mineri 
din brigadă, împreună cu agita
torul comunist Pău Ioan, artifi
cier, care are sarcina să ajute 
brigada la această lucrare, au gă
sit soluția pentru a executa noua 
galerie în termenul prevăzut ■■ 
sporirea vitezei de avansare dc 
la 3 m. la 5—6 metri pe zi. Prin- 
tr-o organizare superioară a mun
cii, hotărîrea brigăzii prinde via
tă. Ea a realizat în 6 zile o avan
sare de peste 30 m.

In frontale, la toate locurile de 
muncă din sectorul III al minei 
Lupeni se desfășoară o întrecere 
entuziastă. In frunte cu comuniș
tii, minei ii sectorului dau viață 
noilor angajamente asumate în 
lupta pentru mai mult cărbune. 
Cele peste 2 000 tone de cărbune 
date în afara sarcinilor de plan 
de colectivul sectorului confirmă 
eficacitatea muncii politice susți
nute ce o desfășoară comuniștii, 
dau garanția că înfăptuirile mine
rilor vor ti și mai însemnate în 
viitor.

Cînd „oscilează*1 
răspunderea

De cînd termometrul continuă 
să oscileze numai sub zero grade 
,.oscilează" și responsabilitatea șo
ferilor de pe autobuzul І.С.Ѳ. ce 
face cursa pe traseul Aninoasa— 
Vulcan. Mai bine zis, făcea cursa, 
deoarece în ultima săptămlnă, mai 
precis de la începutul noului tri
mestru școlar, acest autobuz nu 
mal circulă cu regularitate. Auto
buzul a fost pus în circulație în 
urma cererilor făcute de părinții 
celor 20 de copii de la Aninoa
sa. elevi la Școala medie din Vul
can. începînd din septembrie 1962 
și pînă la sfirșitul primului tri
mestru școlar autobuzul a circulat 
cu regularitate, dimineața și la 
prînz. In săptămîna de la 14—19 
ianuarie 1963 cei 20 de elevi ai 
minerilor anlnoseni au fost ne
voit! să aștepte ora întregi sosi
rea autobuzului, iar alte ori să 
parcurgă pe jos 5 km. — prin ger 
— drumul pînă la gara Iscroni de 
unde luau trenul spre Vulcan, deși 
abonamentul îl au pentru autobu
zul I.C.O.

In săptămtna amintită nu s-du 
făcut de cit trei curse, din care 
două numai pînă la Iscroni, (In 
zilele de 18 și 19 ianuarie din 
„inițiativa" șoferilor). In restul zi
lelor elevii au făcut drumul pa 
jos și cu trenul de Ia Iscroni Ia 
Vulcan.

Știm cu toții cît a fost de tăios 
gerul din săptămîna trecută. Ne 
imaginăm poate cum a parcurs 
un copil pe jos un drum de 5 
km. pe un asemenea ger. Se pare 
că șoferii de pe autobuzul I.GO. 
pe ruta Aninoasa—Vulcan și retur 
n-au simțit asprimea gerului. Ar 
fi necesar să simtă măcar aspri
mea cu care sînt condamnați de 
cei 20 de copii pentru nepăsarea 
de care dau dovadă. Poate șl con
ducerea I.C.O. iși are partea da 
vină.

Așteptăm să-și spună cuvîntul.

Podeaua e acoperita cu hîrtii si 
resturi de mîncare. Nici sobă, nici 
combustibil, nici ioc, nimic. De 
ce ar fi atunci atrași oamenii spre 
această sală de așteptare I

Conducerea I.C.O,, care se face 
răspunzătoare pentru această stare 
de lucruri, cunoaște situația dar 
nu ia măsuri Oamenii muncii se 
întreabă pe bună dreptate, pînă 
cînd va mai manifesta conduce
rea I.C.O atîta nepăsare și pe 
cînd măsuri ?

V. STRAUȚ

TELEGRAME
EXTERNE 
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PNOM PENH 22 (Agerpres).
In seara de 21 ianuarie, pre

ședintele A. Novptny, care s-a 
aflat în" Cambodgia într-o vizită 
oficială, și prințul Norodom Sîa- 
nuk, șeful statului cambodgian, 
au semnat la palatul regal decla
rația comună khmero-cehoslovacă.

In . declarație se subliniază că 
în cadrul tratativelor care au a- 
vut loo s-a reliefat unitatea de 
păreri asupra problemelor interna
ționale mai importante, că există 
condiții reale și o atmosferă fa
vorabilă pentru apărarea, princi
piilor coexistentei pașnica în re
lațiile internaționale și înlătura
rea in felul acesta a războaielor 
dintre națiuni.

La mitingul care a avut Ioc în 
fața palatului regal, în urma sem
nării declarației .comune, A. No
votny. președintele R. Ș. Ceho
slovace, a rostit o cuvîntare.

A. Novotny 
a sosit la Hanoi
HANOI 22 (Agerpres).
La 22 ianuarie a sosit lntr-o 

vizită oficială la Hanoi Antonin 
Novotny, președintele R. S. Ceho
slovace, prim-secretar al CC. ai 
P.C. din Cehoslovacia.

Pe aeroport înaltul oaspete și 
persoanele care îl însoțesc au fost 
întîmpinate de Ho Si Mia, pre
ședintele CC al Partidului celor 
ce muncese din Vietnam, condu
cători de partid și de sta* ai R.D. 
Vietnam, reprezentanți ai opiniei 
publice, șefi ai misiunilor diplo
matice acreditați la Hanoi A. No
votny și Ho Și Min au rostit cu- 
vîntări de salut.

Dezvăluirile căpeteniei 
contrarevoluționarilor 

cubani
NEW YORK 22 (Agerpres).
„Unul dintre organizatorii inva

ziei eșuate de la Playa Giron din 
aprilie 1961, Manuel Antonio de 
Varona, relatează agenția France 
Presse, a dezmințit luni seara a- 
firmațiile ministrului american el 
justiției, Robert Kennedy, eă nici 
un fel de sprijin aerian nu a fost 
promis de către guvernul S.U.A 
în timpul debarcării1’.

Adresîndu-se reprezentanților 
presei, Varona, conducătorul așa- 
numitului „consiliu" al contrare
voluționarilor. cubani care își are 
sediul la Miami (Florida!, a de
clarat între altele: „Colonelul de
semnat de către guvernul ameri
can pentru ,a conduce tabăra în 
care cubanii se instruiau m-a a- 
slgurat în februarie 1961 în mo
mentul în care îmi exprimam ne
liniștea în legătură cu numărul 
redus al oamenilor... că voi dis
pune de un sprijin aerian deplin 
și total în cursul invaziei".

Noi amănunte în legătură 
cu afacerea „NAPC0“ 

din Austria
VIENA 22 (Agerpres).
S-au aflat noi amănunte în le

gătură cu scandalul în sare sint 
implicați generalul austriac Otto 
Mitlacher și „doctor" Sigmund 
Toppel, reprezentant în Austria al 
firmei americane ,,N.A.P.C.O.”. In 
decurs de cîțiva ani generalul 
Mitlacher și complicii săi au cum
părat de la această firmă ameri
cană, la prețuri exorbitante, arme, 
mașini militare și piese de schimb 
pentru armata austriacă. Pentru a- 
cest lucru ei au primit de ia 
„doctor" Toppel o mită enormă, 
relatează ziarul „Volksstimme".

Ziarul subliniază că pentru 
contribute pe care a adus-o la 
încheierea unui contract avantajos 
pentru firma „N.A.P.C.O.", Mitlacher 
a primit din partea lui Toppel o 
mită de 300 000 șilingi.



STEAGUL ROȘU

Sad 
Alegerea noilor organe 

conducătoare
ale C.C. al P.S.U.G.
BERLIN 22 (Agerpres).
La 21 ianuarie a avut loc prima 

plenară a Comitetului Central nou 
ales ' de Congresul al VI-lea al 
P.S.U.G. Plenara a reales pe Walter 
Ulbricht ca prim-secretar al C.C. 
al P.S.U.G.

In unanimitate au fost aleși 
membrii Biroului Politic: Friedrich 
Ebert, Paul Frohlich, Otto Grote- 
wohl, Kurt Hager, Erich Honecker, 
Bruno Lauschner, Hermann Matern, 
Erich Muckenberger, Alfred Ne
umann, Albert Norden, Willi 
Stoph. Walter Ulbricht, Paul Ver
ner, Herbert Warnke.

Membri supleanti ai Biroului 
Politic au fost aleși: Erich Apel, 
Hermann Axen, Karl — Heinz Bar
tsch, Georg Ewald, Gerhard Grune- 
berg, Werner Jarowinski, Gunter 
Mittag, Margarete Muller, Horst 
Sindermann.

Ca secretari ai C.C. au fost a- 
Ieși: Gerhard Gruneberg, Kurt Ha
ger, Erich Honecker, Gunter Mit
tag, Albert Norden, Paul Verner.

Președinte al Comisiei centrale 
a controlului de partid a fost ales 
Hermann Matern, iar președinte al 
Comisiei centrale de revizie — 
Fritz Gabler.

Din noul Comitet Central fac 
parte 121 membri și 60 de membri 

> supleanți.

ACCRA. — După cum anunță a- 
genția Reuter; la 21 ianuarie Gha
na a hotărît să stabilească relații 
diplomatice cu noul guvern pro
vizoriu al republicii Togo.

KHARTUM. — Mahomed Zafrul- 
la Khan, președintele Adunării Ge
nerale a O.N.U., a sosit luni în 
capitala Republicii Sudan — Khar
tum. venind din Uganda, într-r> 
vizită oficială de două zile în ca
drul turneului pe care îl întreprin
de într-o serie de târî din Africa.

CAPETOWM. .— Guvernul ra
sist al Republicii Sud-Africane a 
adoptat o hotărîre care prevede 
că începînd de la 1 februarie în
treaga populație de culoare este 
obligată să poarte acte speciale 
de identitate în care se va men
ționa numele și rasa.

TOKIO. — In urma unei puter
nice furtuni care s-a abătut la 21 
ianuarie asupra insulei Kyshu (Ja 
ponia), 38 de pescari, dintre care 
31 japonezi și 7 sud-coreeni, au 
pierit în larg.

Pe lîngă aceasta, subliniază a- 
genția France Presse, furtuna pu
ternică care s-a abătut asupra 
coastelor japoneze, a distrus și a- 
variat peste 1 600 .locuințe.

MADRID. — La 21 ianuarie în 
satul spaniol Albanilla s-a înre
gistrat cel de al 32-lea cutremur 
de pămînt în mai puțin de două 
luni. Acest fenomen cu totul ne
obișnuit a provocat pînă acum

---------------------©---------------------

Ce este caracteristic pentru situatia 
prezentă a Filipinelor

HONGKONG 22 (Agerpres).
Caracteristic pentru situația de 

azi din Filipine sînt cei 800 000 
de șomeri totali și cele cîteva 
milioane de șomeri parțiali, urca
rea uriașă a prețurilor la produ
sele alimentare și alte mărfuri de 
primă necesitate, precum și in
tensificarea rapidă a criminalită
ții. Lamentabila stare de lucruri 
din acest stat insular se datorează 
în primul rînd dependenței Iui e- 
conomice și politice de Statele U- 
nite. Deși S.U.A. au acordat inde
pendență fostei lor colonii, acesta 
nu a fost decît un act formal, de
oarece întreaga politică a Filipi- 
nelor o determină ca și pînă a- 
cum S.UA.

Făcînd bilanțul primului an al 
guvernării președintelui Macapagal, 
revista „Far Eastern Economic

Detlaraliile setretamliii ne stat al 5.01 Discursul rostit de Macmillan
WASHINGTON 22 (Agerpres). 
Intr-un interviu acordat socie

tății de televiziune „Național 
Broadcasting Company", secretarul 
de stat al S.U.A., Dean Rusk, a 
declarat luni seara, referindu-se la 
schimbul de mesaje dintre N. S. 
Hrușciov și J. Kennedy în proble
ma încetării experiențelor cu ar
ma nucleară, că în prezent „a 
fost deschisă calea pentru trata
tive serioase în vederea încheie
rii unui tratat de interzicere a 
experiențelor nucleare". „Ne ex
primăm speranța, a adăugat el, că 
vom reuși să facem un pas îna
inte în tratativele privind inter
zicerea experiențelor cu arma nu
cleară.

In cadrul aceluiași interviu. 
Rusk a recunoscut existența di
vergențelor serioase manifestate în 
ultima vreme între puterile occi
dentale în problema aderării An
gliei la Piața comună, creării așa- 
numitelor forțe nucleare multila
terale ale N.A.T.O.. precum și în 
problemele legate de propiiherile 
S.U.A. de a livra Franței subma
rine înzestrate cu rachete „Po
laris".

Secretarul de stat a subliniat 
faptul că „în calea negocierilor 
privind intrarea Marii Britanii în 
Piața comună, președintele Fran
ței, de Gaulle, a ridicat mari ob
stacole, ceea ce a dus la diver- 

distrugerea mai multor clădiri și 
amenință cu prăbușirea un castel 
maur care se află pe o înălțime 
deasupra satului.

TOKIO. — Muncitorii din portul 
Kobe au întîmpinat escadra de na
ve aid flotei a 7-a a S.U.A. care 
a sosit recent în acest port japo
nez cu cunoscuta lozincă „Nave 
americane cărați-vă de aici I".

NEW YORK. — Secretarul gene
ral al O.N.U. U Thant, a respins 
cererea președintelui Ghanei, Kwa- 
me Nkrumah, de a aresta și trimi
te în judecată pe șeful separatiș
tilor katanghezi, Chombe.

HELSINKI. — Agenția France 
Presse anunță că luni 21 ianuarie, 
cei aproximativ 3 000 conducători 
de autobuze din capitala Finlandei 
au intrat în grevă în sprijinul re
vendicărilor lor de sporire a sala
riilor.

NEW YORK. — Intr-un raport 
dat publicității la 21 ianuarie de 
către Consiliul Național al S.U.A. 
pentru comerțul exterior se arată 
că pentru anul 1963 se prevede 
din nou un deficit de 2 miliarde 
dolari în balanța de plăți a S.U.A. 
După cum menționează agenția U- 
nited Press Internațional, raportul 
a fost alcătuit de cărte 50 de eco
nomiști și experți financiari făcînd 
parte din diferite societății nord-a- 
mericane, care au legături cu co
merțul exterior. "s

Review" din Hongkong publică în 
ajunul acestui jubileu un articol 
semnat de Leon O. Tay. Cunos
cutul comentator filipinez relatea
ză eă muncitorul de rînd face cu 
greu față cerințelor vieții — sa
lariul său reprezintă doar 2,5 pe
sos pe zi, în timp ce rația de o- 
rez, de calitate inferioară, necesa
ră pentru hrană costă o treime 
din această sumă. Cea mai mare 
parte din eîștigul său abia ajun
ge ea să acopere plata chiriei, a 
curentului electric și a apei. In 
unele regiuni, unde mizeria fade 
ravagii, familiile sînt fericite dacă 
membrii lor mănîncă bine o dată 
pe zi.

Șomerii și oamenii flămînzi a- 
junși la disperare cutreieră zi și 
noapte străzile orașelor în căutare 
de lucru. 

gențe foarte serioase a căror li
chidare necesită mult timp".

Secretarul de stat și-a expri
mat însă părerea că, în cazul în 
care Franța se va opune intrării 
Angliei în Piața comună și se va 
retrage de la negocieri, celelalte 
țări membre ale acestui organism 
european vor discuta în continua
re problema aderării Marii Bri
tanii la Piața comună „cu sau 
fără Franța".

In ce privește divergențele din 
cadrul N.A.T.O. și în special po
ziția generalului de Gaulle față 
de planurile americane privind 
înarmarea atomică, Rusk a decla
rat că „dacă generalul de Gaulle 
va ridica obstacole în calea creă
rii unei forte nucleare multilate
rale, Europa (occidentală — N. R.) 
și S.U.A. vor continua să cola
boreze strîns pe viitor". Secreta
rul de stat american și-a exprimat 
părerea că „forța nucleară multi
laterală va deveni pînă la urmă 
o realitate „cu sau fără participa 
rea Franței". .

— —-------

Declarațiile făcute 
de Abdel Dahman Al Baidani
CAIRO 22 (Agerpres).
Abdel Rahman Al Baidani, vice

președintele Consiliului de Miniș
tri și ministrul afacerilor externe 
al Republicii Arabe Yemen, care 
în prezent se află într-o vizită 
la Cairo, a acordat un interviu 
agenției M.E.N. în care a preci
zat că guvernul său „Se opune 
cu hotărîre numirii unui observa
tor al O.N.U. în Republica Arabă 
Yemen". El a arătat însă că gu
vernul său este gata să înceapă 
tratative cu un reprezentant al 
O.N.U. cu privire la acțiunile a- 
gresive întreprinse de statele ve
cine împotriva Yemenului.

In legăturii cu staționarea tra
pelor egiptene în Yemen, Al 
Baidani a făcui cunoscut că la 
cererea guvernului său, „ele vor 
continua să rămînă atîta timp cît 
va mai exista pericolul unei a- 
gresiuni",

El a dezmințit zvonurile lan
sate de dușmanii revoluției ye-

Anul 1903 
luptei greviste
MOSCOVA 22 (Agerpres).
Conjunctura din Statele Unite 

este de așa natură îneît anul a- 
cesta se prevede un nou avînt 
al luptei greviste a oamenilor 
muncii americani. Acest pronostic 
îl fac mai multe ziare și reviste 
americane, cum ar fi de pildă 
„Wall Street Journal", „U, S. 
News and World Report" ete.

Este îndoielnic ca proprietarii 
ziarului „New Yory Times" să fi 
prevăzut cu un an în urmă, la 7 
ianuarie 1962, data la care ziarul 
a publicat editorialul „Progresul 
pe calea instaurării păcii în rela
țiile de muncă", că la sfîrșitul a- 
celuiași an va izbucni în țară 
greva muncitorilor tipografi care 
pînă în prezent duc o luptă a- 
cerbă pentru interesele lor vitale. 
Greva tipografilor din pricina că
reia la New York de o lună și 
jumătate nu mai apar ziare, ca șl 
majoritatea grevelor mari care au 
Izbucnit în S.UA în ultimul timp, 
a fost generată în mare măsură 
de tendința tipografilor de a-și 
păstra locul de muncă și de a se 
feri de acțiunile arbitrare ale pa
tronilor. Revendicînd majorarea 
salariilor, îmbunătățirea condițiilor 
de muncă, sindicatul tipografilor 
cere cu insistentă garanții împo
triva concedierilor întrucît tehni
ca nouă și automatizarea amenin
ță cu șomaj pe muncitorii din a- 
ceastă ramură.

Pe la mijlocul lunii ianuarie în 
S.U.A. au deelarat grevă peste 
130 000 de muncitori. Greva do-

la Liverpool
LONDRA 22 (Agerpres).
Primul ministru britanic Mac

millan a rostit luni după-amiază 
la Liverpool un discurs în care 
a răspuns declarațiilor făcute de 
președintele Franței, de Gaulle, 
în cursul conferinței sale de presă 
de la începutul săptămînii trecu
te. Agenția France Presse subli
niază că riposta primului ministru 
englez a fost „de o violentă care 
a surprins pe toți observatorii". 
Macmillan a declarat că mei o 
țară nu are dreptul de a împie
dica Marea Britanie să intre în 
Piața comună. El a arătat că în 
urmă cu 18 luni, cînd a fost luată 
pentru prima dată în discuție 
problema aderării Angliei la Piața 
comună, membrii acestui organism 
economic, inclusiv Franța, n-au 
avut nici o obiecție de principiu 
față de această aderare. „Dar, a 
subliniat Macmillan, lucrurile s-au 
schimbat în prezent... Ceea ce se 
întîmplă acum constituie un re- 

menite, potrivit cărora între li
derii revoluționari ar exista con
tradicții, declarînd că toți liderii 
și întregul popor yemenit îl spri
jină pe președintele Republicii A- 
rabe Yemen, As Sallal.

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

Hotărîrtle ședinței 
Secretariatului general 

al A. I. J. D.

VARȘOVIA 22 (Agerpres).
După cum transmite agenția 

P.A.P., la Varșovia a luai sfkșii 
ședința Secretariatului general ăl 
Asociației Internaționale a Juriș
tilor Democrați. La ședință au fost 
discutate, printre altele, aspectele 
juridice ale coexistenței pașnice. 
Secretariatul general a creat o co
misie internațională permanentă 
pentru cercetarea reînvierii nazis
mului în justiția R.F.G. și o co
misie permanentă de solidaritate 
cu poporul din Vietnamul de sud.

— un ан al Intensificării 
а oamenilor muncii americani
cherilor din porturile- Oceanului 
Atlantic și ale Golfului Mexia 
declarată la 23 decembrie a imo
bilizat aproape 600 de nave. Timp 
de mai bine de 50 de zile a con
tinuat greva vînzătorilor de ziare 
din Gleveland. In noul an au de
clarat grevă muncitorii din trans
porturi din Philadelphia care cer 
garanții împotriva concedierilor în 
masă. In vederea unei greve simi
lare se pregătesc muncitorii din 
transporturi din Kansas-City, se 
alfă în grevă minerii din Kentucky 
și muncitorii din alte regiuni ale 
tării.

Presa americană prezice că anul 
acesta vor fi declarate mult mai 
multe greve decît în anul 1962 
cînd, potrivit datelor oficiale, au 
fost înregistrate aproximativ 3 500 
de greve eare au cuprins 1 250 000 
de muncitori. Din pricina greve
lor, anul trecut s-âu pierdut 19 
milioane zile-om — eu cîteva mi
lioane mai mult decît în anul pre
cedent. Au declarat greve con
structori din industria de avioane 
șl automobile, muncitori din te
lecomunicații, învățători.

Anul trecut cîteva greve mări 
au fost paralizate din pricina a- 
mestecului guvernului care a re
curs la legea antimuncitorească 
Taft-Hartley. S-ar putea ca el să 
folosească aceleași metode și în 
greva docherilor: o comisie creată 
de președinte urmează să-și pre
zinte In curînd recomandările cu 
privire la diferite mijloace pen- 

vers; sper însă că acesta nu va 
fi un revers fatal".

Macmillan a lăsat să se Înțe
leagă într-o formă destul de clară 
că, după cum speră, „sprijinul din 
partea celorlalte țări (membre ale 
Pieței comune) și din partea S.U.A, 
va permite să se ajungă la o 
„rezolvare constructivă" a proble
mei cu privire la participarea An
gliei la Piața comună, cu toată- 
împotrivirea lui de Gaulle. In a- 
ceastă ordine de idei el a con
firmat că din punctul de vedere 
al guvernului englez „Europa І1- 
nificată" trebuie să colaboreze 
strîns cu S.U.A. în domeniile po
litic, economic și militar.

Trecînd la probleme de politică 
internă, primul ministru a recuș 
noscut că în ultimele luni în țară 
șomajul a atins „proporții alar
mante" dar nu a putut menționa 
nici un fel de măsuri concrete 
pentru îmbunătățirea situației.

Pentru a sprijini pe МастіЦад 
în declarațiile sale, guvernul a 
hotărît în mod special să declare 
regiunea fluviului Mersey o zonă 
a, „dezvoltării economice inten
se". Dar, această manevră nu s-a 
bucurat de succes în rîndurile 
proletariatului din Liverpool. Ea 
21 ianuarie în fața clădirii în ca
re trebuia să ia cuvîntul Macmillan 
s-au adunat sute de muncitori in
dignați purtînd lozincile: „Jos 
conservatorii !"ț „Nu vrem vorbe, 
vrem de lucru I". înainte de a 
sosi Macmillan, demonstranții, ca
re au reușit să rupă barajele po
litiei, au blocat intrarea princi
pală și l-au constrins pe primul 
ministru să pătrundă " în clădire 
prîfitr-o ușă laterală. Puternice 
unități de politie aduse de urgență 
eu atacat pe demonstranți și an 
reușit într-un tîrziu să degajeze 
piața din fața clădirii. O delega
ție a demonstranților a remis unul 
reprezentant al lui Macmillan o 
petiție în care este evocată greaua 
problemă a șomajului care lovește 
pe oamenii muncii englezi.

tru încetarea grevei. Se prevede, 
de asemenea, că prima sesiune a 
Congresului celei de-a 88-a legis
laturi care și-a început recent ac
tivitatea, să fie literalmente inun
dată de noi proiecte de legi antl- 
muncitorești, urmărind limitarea 
continuă a drepturilor muncito
rilor și sindicatelor.

S-ar putea ca anul acesta să 
aibă loc mari conflicte în dome
niul industriei otelului, aluminiu
lui, cauciucului, al industriei pe
trolului, al industriei electroteh
nice, al industriei de confecții șl 
în domeniul altor ramuri indus
triale. Nu este exclusă posibilita
tea izbucnirii unei greve generale 
a feroviarilor în apărarea celor 
65 000 de locuri de muncă pe care 
monopolișții intenționează să le 
lichideze, pentru a intensifica ex
ploatarea muncitorilor și a-și mări 
profiturile.

Deși termenul multor contracte 
încheiate între sindicate și patroni 
expiră nu mai devreme de vara 
sau toamna acestui an, reprezen
tanții monopolurilor, cum ar fi A- 
sociația națională a industriașilor 
și Camera de Comerț din S.U.A., 
au început de pe acum pregătirile 
în vederea unor eventuale mari 
conflicte. Ofensiva împotriva sin
dicatelor se desfășoară pe toate 
liniile — în Congres și în orga
nele legislative locale, în presă, 
prin radio și televiziune. Această 
ofensivă prevestește o intensifica
re continuă a luptei dintre mun
că și capital în Statele Unite.
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