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pentru economii
La secția electrică a prepara- 

ției Lupeni lucrează un numeros 
colectiv de meseriași format în 
majoritate din electricieni. Impăr- 
țiți în echipe de tură pe trei 
schimburi, electricienii se întrec 
pentru reducerea timpilor de sta
ționare a agregatelor uzinei prin 
eliminarea defecțiunilor și crește- 
îea indicilor de utilizare. O mun
că rodnică în această privință de
pune echipa condusă de șeful de 
tură Mihălcescu Florea. Această 
echipă a fazat toate cablurile care 
alimentau motoarele cu energie 
electrică de la tablorurile de dis
tribuție de 550 v nr. 1 și nr. 2 
din cadrul secției de spălare. De 
asemenea pentru protecția întreru 
pătoarelor de tip DITLI—B 100 
A care erau supuse umezelii, s-au 
luat măsuri ca ele să fie mutate 
în locuri uscate. Echipa tovară
șului Mihălcescu Florea deține și 
drapelul de echipă fruntașă în în
trecere. Ea s-a angajat ca în cins
tea celui de-al IlI-lea Congres al 
partidului să păstreze acest dra
pel. In cinstea acestui eveniment 
echipa și-a propus să pună la 
punct toate instalațiile și să reali
zeze economii însemnate.

Celelalte echipe de tură, condu 
se de tovarășii Dinu Dumitru și 
Tripon loan obțin și ele realizări 
bune. In cadrul întrecerii aceste 
echipe s-au angajat să obțină e- 
conomii prin colectarea metalelor 
neferoase și prin folosirea judi
cioasă a materialelor electrice.
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Printre delegații care au 
prezentat tineretul Văii Jiului 
Conferința regională U.T.M. 
acest an, s-a numărat și tînărul 
miner Velek loan din Lupeni 
Cine-i Velek Ioan ? In Lupeni. cît 
și în întregul raion el este cu
noscut de mulți tineri. Renumeie 
lui este legat de realizările brigă
zii pe care o conduce de ani de 
zile. Miner fruntaș, brigadier des
toinic — iată cine 
Velek loan.

...S-a petrecut în 
Cu o lună în urmă 
brigada a realizat 
doar 56 m.I. îna
intare. A rămas 
sub plan. Brigada 
lui Velek, frunta
șă ani de zile, a rămas sub plan ! 
Asta-i adevărul. Și aceasta se în- 
tîmpla cam de o lună, de cînd s-a 
interzis pușcarea la locul de mun
că din cauza emanațiilor de me
tan. Intr-adevăr, n-a fost ușor să 
înaintezi fără pușcare doar din 
ciocanul de abataj... Unii se încor
dau, se lușu la luptă cu avînt 
cu peretele negru ce se ridica în 
fața lor. Dar după cîteva ore de 
muncă lăsau pichamerul din mi
nă

— Măi băieți, doar nu sîntem 
noi mai prejos declt alții! — le-a 
zis Velek ortacilor. Și-a dat sea
ma că, pentru a pomi din nou 
brigada pe calea cea bună se cere 
o organizare mai bună a muncii.

— Feldul și schimbul! Asta-i 
lozinca — le-a spus brigadierul 
Dar pentru aceasta se cere mai

este tînărnl

luna martie.

VELEK 10AN
întîi, folosirea din plin a celor 8 
ore de muncă, organizarea per
fectă a muncii în cadrul fiecărui 
schimb.

A devenit o regulă ca la înce
putul șutului fiecare schimb să 
se asigure cu materialele necesare, 
să se stabilească sarcini concrete 
fiecăruia, de la vagonetar la șeful 
de schimb. I.upta pentru a ajunge 
la plan a devenit preocuparea de 
bază a întregii brigăzi. Întrece
rea a: pornit, 
de Livădaru

Schimburile conduse 
D-tru și Avram Va- 

sile au atins re
zultate frumoase. 
Al treilea însă, cel 
condus de Flai- 
șer Mihai, mai 
șchiopăta la înce- 

ajutat. Brigadierul

Noi propuneri de inovații
La mina Uricani, tot mai mulți 

muncitori și tehnicieni îndru
mați de către cabinetul tehnic, 
participă cu propuneri concrete 
la mișcarea de inovații și rațio
nalizări. Recent, au fost apro
bate pentru experimentare ur
mătoarele inovații.

Propunerea tînărului utemist 
Gioansă Gheorghe, electrician la 
sectorul II care a prezentat un 
dispozitiv mecanic pentru opri
rea automată a crațerelor în ca
zul ruperii lanțului cu palete 
sau a lemnului de la cuplunguri. 
Propunerea tovarășului Faghel 
Alfred de la sectorul III, care a

VI transport care a prezen- 
un dispozitiv pentru protec- 
motoarelor electrice împotri- 
rămîne pe două faze.

construit un dispozitiv de pro
tecție contra arderii bobinajelor 
de la motoarele și transformatoa
rele electrice și propunerea tova
rășului Buda loan de la secto
rul 
tat 
ția 
va

La mișcarea de inovații și ra
ționalizări de la mina Uricani, 
un fapt îmbucurător îl constituie 
participarea tot mai largă a ti
neretului și intensa lor preocu
pare pentru îmbunătățirea con
tinuă a procesului de producție.

Plenara lărgită a Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Romin
Ieri, 17 mai și-a 

Comitetului Central al ; D I i ■ ■ «. ■
început lucrările plenara lărgită 

Partidului Muncitoresc Romin, con-a
vocală pentru a dezbate proiectul de Directive ale Congre
sului ai Ill-lea al P.M.R. pentru planul de dezvotare a e- 
conomiei naționale pe anii 1960-1965 și programul economic 
de perspectivă.

La plenară iau parte membrii și membrii supleanți ai 
C.C. al P.M.R., miniștri, primii secretari ai comitetelor re
gionale de partid, șefii de secții ai Comitetului Central, 
conducători ai organizațiilor de masă.

I

put. Trebuia ajutat. Brigadierul 
lucra cînd pe un schimb cînd pe 
altul, ajuta unde simțea că e ne 
voie.

Întrecerea între schimburi a foșf 
cîștigată la început de cel con
dus de Avram Vasile, care și-a 
depășit sarcinile de plan cu 28 
la sută. Fiecare schimb, întreaga 
brigadă a început să-și îndepli
nească planul. Lozinca „feldul și 
schimbul" s-a realizat. Pe luna 
martie, brigada n-a mai rămas 
șub plan. A avut chiar o depăși
re de cîțiva metri. Aceasta a dat 
un avînt și mai mare tinerilor din 
brigadă. Lozinca s-a schimbat: 
„Feldul și schimbul, plus încă 3 
metri pe săptămînă". Și pichame- 
rele au început să 
și mai aprig. Nu 
proape de loc...

Așa a trecut și
...După încheierea lunii, Velek 

loan și-a adunat din nou ortacii:
— Știți cu cît am încheiat luna, 

băieți ?
Tinerii îl priveau cu curiozi

tate.
— 83 metri fraților, două zeci 

de metri în plus!
...Și întrecerea continuă, cu ho

tărîrea, cu entuziasmul tineresc 
caracteristic brigăzii lui Velek 
loan. Așa întîmpină brigada lui 
Velek Ioan Congresul partidului.

I. D.

răpăie din nou 
s-au oprit a-

luna aprilie.

ȘCOALA BRIGADIERILOR
...Peter Moise, fiu de țăran de

cut necazurile și lipsurile încă de 
mic copil De la vîrsta de 10 ani 
a înfruntat arșița soarelui dogo
ritor, ploile și vînturile, 
vitele celor avuți din sat.

Ca orice copil se gîndea și-și
făurea și el vise...

Anii au trecut. Zilele lui au
gust ’44 l-au găsit tot mînînd 
și păzind vitele satului.

...1949.'La poarta minei Pe- 
trila poposi un tînăr. Voia să se 
facă miner.

Prima cunoștință a făcut-o cu 
minerul

- $i 
miner ?

Peter
din cap.

In minerit a început de la va 
gonetar. Străduința și 
care l-au caracterizat au făcut ca 
în scurt timp să se califice. Anul

...Peter Moise, fiu de țăran de 1953 îl găsește pe Peter Moise
prin părțile Odorheiului a cunos- șef de brigadă în sectorul II.

Brigada condusă de Peter Moi
se a devenit în scurtă vreme o 
școală de calificare. Aici au îpvă- 

păzind țat mineritul Michiev Gheorghe, 
Păsărică Nicolae, Zaharia Vasile 
și Darie Gheorghe care acum con
duc brigăzi fruntașe pe mină.

In prezent brigada lui Peter 
Moise lucrează la pregătiri, Lui 
crările executate sînt de bună ca
litate, iar planul și-l depășește 
cu regularitate. Decadal brigada 
lui realizează 3—4 m. înaintări 
în afara planului.

Gine s-ar fi gîndit că păzito
rul de vite de ieri, azi să fie unul 
dintre cei mai buni mineri din 
Valea Jiului ? Cine ar fi crezut 
că fiul țăranului sărac Moise din 
comuna Tîrnăvița — 
deveni „profesor" în 
tului ?...

Siber Gheorghe
zici că vrei să te faci

Moise dădu afirmativ

hotărîrea
Odorhel va 
ale mineri-

FL. ISTRATE
------------ -—O------- ———

CONCURS CU PREMII
Minerii de la Lonea luptă cu 

dîrzenie pentru a obține cît mai 
frumoase succese în extracția căr
bunelui. In munca lor, ei sînt spri
jiniți și de către cabinetul tehnic 
al minei care desfășoară o activi- 
fate susținută de mobilizare a 
inovatorilor și raționalizatorilor la 
rezolvarea unor probleme de pro
ducție importante.

In acest scop, cabinetul tehnic 
al minei Lonea a trecut la orga
nizarea între 1 aprilie — 1 iulie 
a unui concurs cu premii pentru 
cele mai reușite inovații sau ra
ționalizări în domeniul mineritu
lui, electromecanicii etc.

Odată cu aceasta, a fost alcătuit 
și. un plan tematic de inovații 
care pune în fața tuturor partici- 
panților la concurs problemele cele 
mai arăzătoare ale producției. 
Printre acestea sînt: mecanizarea 
încărcării de pe vatră a stocului 
de avarii, rezolvarea haldării ste
rilului pe teren alunecător, dispo
zitiv de încărcare automată a cu
pelor de funicular, metode de ră
pire a bolțarilor din galeriile ar
mate în inele de bolțari, un dispo
zitiv ușor, portabil pentru tăiat 
țevi în atmosfera de mină și al
tele
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că cinematograful e în aceeași 8 
clădire însă era cit pe aici să nu 8 
mai găsească bilete, că tare mulți 8 
sînt iubitorii de filme, mulți, 8 
cum sînt și cei ce vin să vadă 8 
artiștii amatori ai sindicatului de 8 
aici. 8

...De cîteva zile e soare. Pe 8 
bănci sub castanii umbroși, ti-8 
neri și virstnici se odihnesc ci- 8 
tind ziare, reviste sau cărți. Din- 8 
tr-o parte a parcului se aud lo- 8 
vituri de casmale. Un grup de ti- g 
neri sub îndrumarea inginerului g 
Jurca Zeno muncește de zor la g 
amenajarea unui teren de volei, g 
In scurtă vreme pe teren se vor g 
întrece echipele, iar de pe băn- g 
cile tribunei, ce-i drept nu prea g 
mare, spectatorii iși vor încuraja g 
favoriții. g

Țoale acestea și multe altele g 
amintesc de o stațiune de odihnă, g 
Nu e însă vorba de. nici o sta- g 
țiune de odihnă. E vorba de Ani-% 
noasa, comuna de pe vale, care. g 
în anii noștri, prin grija partidu- g 
lui, prin hărnicia gospodarilor ei, 8 
se aseamănă cu o stațiune de o- g 

dihnă. Aici, unde pe vremea regi- 8 
mului burghezo-moșieresc dom- | 
nea o cruntă mizerie, minerii șl g 

familiile lor duc o viață fericită, g 

lipsită de griji. 8
D. C. 8 o

Drumul asfaltat șerpuiește ur- 
cind agale, străjuit de valea care 
parcă-i iese în întîmpinare. In 
partea stingă a șoselei, înainte 
de a intra în comună, apare sta
dionul. Pe verdele gazonului, e- 
chipa de fotbal se antrenează cu 
sîrguință. E doar în fruntea uneia 
din seri’e campionatului regional, 
iar locul ocupat după numeroase 
întreceri disputate trebuie păstrat 
cu cinste. El deschide drumul 
echipei spre categoria B. Auto
busul alunecă mai departe pe șo
sea. Pomii înfloriți, casele fru
mos spoite te întlmpină ospitalier. 
Mai înspre centru, în fața unei 
clădiri impunătoare, rondurile cu 
flori te îmbie parcă la odihnă. La 
odihnă te îmbie și băncile ce stau 
înșirate pe aleea din centrul lo
calității.

Din clădirea impunătoare lese 
g un grup de tineri veseli.

— Unde ziceți să mergem ? — 
ceru părerea celorlalți un tînăr 
potrivit de statură cu o față oa
cheșă ?.

— Eu zic să mergem la club. 
Știți doar că am de jucat revan
șa la șah cu Vasile.

— Atunci mergem cu toții — 
răspunse Ionică. Eu o să fac pe

8
8
8
8

8
8
8
8

La magazinul O.C.L. Alimentara nr. 10 din Petroșani perso
nalul se străduiește să asigure o deservire cît mai bună, a con
sumatorilor. In acest magazin cele mai conștiincioase vinzătoa- 
re sînt tovarășele Pașca Maria (în stingă) și Drăgan Valeria.

arbitrul. Dar vedeți să nu jucați 
dur că pe loc vă dau un „11 me. 
trl" — spuse el glumind.

— Pînă jucați, noi trecem pe 
la bibliotecă să vedem ce cărți 
noi au mai sosit — hotărîră cei
lalți. Ajuns la club, grupul s-a

împărțit in două. Unii au intrat 
la dreapta, in sala de șah, iar 
ceilalți in sala de lectură a bi
bliotecii. Pe ultimii, bibliotecara 
i-a pus în scurtă vreme la cu
rent cu noile lucrări apărute. Au 
luat ei multe cărți, dar de plecat 
tot n-au plecat pînă n-au răsfoit 

• un pic și revistele de pe mesele 
din sala de lectură.

Se vede treaba că revanșa de 
șah a fost dirză și revistele in
teresante că umbrele înserării au 
început să coboare încet, iar be
curile începuseră să înlocuiască 
lumina zilei cînd Ionică, speriat 
se apucă să facă mobilizarea.

— Haideți degrabă fraților că 
începe filmul și vreau să-l văd 
pe Birlic în „Telegrame".

N-au întirziat de la film, fiind-'



2

rj

■ i

z 'n
rh

Lf, »

r/<

rl. f îl

'I,

î|

<

acționareînregistrarea rapidității de 
mașinilor de extracție 

coliviile ajungînd la traversele 
de rezistență de sub molete pro- 
vocînd 
fracție.
găsirii 
control 
re a frinelor de siguranță.

In acest scop s-a conceput, exe
cutat și experimentat cu-rezultate 
satisfăcătoare un aparat care în
registrează

a trînei
Frînele de siguranță ale insta

lațiilor de extracție sînt dispozi
tive importante care au rolul de 
a opri în timp util mișcarea coli
viilor de extracție în toate cazuri
le de funcționare anormală cum ar 
fi depășirea rampei superioare a 
puțului, depășirea vitezei maxime 
de extracție, întreruperile de cu
rent, cazuri accidentale sezisate 
de mecanicul mașinii. De felul

DIVERSE
Susținerea articulată 

cu beton armat în arc
Institutul de exploatări mi

niere de pe lîngă Academia de 
Științe a U.R.S.S. a elaborat o 
susținere articulată în arc din 
beton armat. Arcul are 
articulații ceea ce permite 
tarea conturului său în 
deplasării rocilor susținute 
sigură o repartizare uniformă a 
sarcinilor asupra segmenților 
componenți. Momentele de în
covoiere ce se produc sînt mai 
mici decît la alte tipuri de sus

țineri, astfel că secțiunile trans
versale pot fi reduse, greutatea 
elementelor de susținere fiind și 
ea redusă.

îmbinările între elementele sus
ținerii articulate sînt simple și 
rezistente. Ele se execută cu șu
ruburi care rezistă la forfecare 
la sarcini de 8—8,5 t. Elemen
tele arcului pot fi rotite, unul 
față de celălalt, cu 50—55 grade. 

Un arc este format din două 
elemente 
rioare și 
re legate 
ticulație 
In cazul 
niform 
de susținere a unui 
18—25 t. pe cadrt^ 
ceea a susținerilor 

încercările pe
trială de susțineri articulate din 
beton armat s-au făcut în trei 
mine din bazinul Moscova. E- 
lementele în formă de arc s-au

tensiunii în bobina minimală, elec- 
tromagnetul releului E 3, prin, de- 
magnetizare scapă armătura, în- 
chfzînd printr-un sistem de con
tacte circuitul de alimentare al 
releului E 1 care atrage penița 
pe discul înregistrator. Alimenta
rea releelor electromagnetice E 1 
și E 2 cu curent continuu se face 
la 24 volți, energia obținîndu-se 

spațiile parcurse de de la un transformator Tr și un 
coliviile de ex- redresor cu seleniu R, alimentate 
fracție dfrumomen- de rețeaua de 110 sau 220 V. Pen- 
tuf declanșării pen
tru control a 
frinelor mașinii 
de extracție și pî- 
Hă în momentul 
opririi complete 
a mișcării. Apa
ratul are schița 
așa cum se vede 
în figura alătu
rată. El se com
pune dintr-un me
canism de prelua
re a mișcării de respunzător în vederea remedierii 
rotație, de la ar
borele principal 
al mașinii prin 
axul C, angrenajul 
cu 
de

de reducere 1 : 2 și

ruperea cablurilor de ex- 
S-a pus deci problema 
unui mijloc eficace de 

al rapidității de acționa-

Vi
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tru controlul stării sub tensiune 
a aparatului, în circuitul de curent 
continuu s-a prevăzut o lampă 
semnalizatoare L la 24 volți. Apa
ratul este portabil, are o greu
tate de 1,2 kg. și se poate confec
ționa în atelierele exploatărilor 
miniere.

In funcție de constatările făcute 
cu acest aparat, personalul care 
verifică frînele de siguranță ale 
instalațiilor de extracție este In 
măsură de a acționa în mod co-

5

lucrează depinde înfrînele
măsură, securitatea transpor- 
pe puțurile de mină. Din

cum 
mare 
tului 
practică s-a văzut că în unele 
cazuri dereglarea necontrolabilă a 
frinelor de siguranță poate duce la 
avarii și deranjamente în proce
sul de producție.

Deși la exploatările miniere din 
Valea Jiului verificarea frinelor 
de siguranță este încredințată per
sonalului de specialitate, totuși au 
fost' cazuri cițid la ridicarea co
liviilor, frînarea a fost neeficace,

două perechi 
roti dințate

deficiențelor semnalate.
Extinderea controlului frinelor 

prin această metodă crează pre
misele limitării în viitor a ava
riilor tehnice la instalațiile de ex
tracție, contribuind la îmbunătă
țirea protecției muncii în trans
portul pe puțuri.

ing. GH. OLARU 
mina Lupeni -

ing. AL. MICLEA 
C.C.V.J;

-------- — = ★ =» ---

A, cu raport 
un disc B pe care se fixează dia
grama de înregistrare. Cu ajutorul 
peniței de sticlă P 1 se înregis
trează un arc de cerc egal cu spa
țiul parcurs în metri de vasele de 
extracție după declanșarea frînei 
de siguranță. Intrarea în faza de 
lucru a peniței P 1 se realizează 
prin, impulsul dat de releu 1 elec
tromagnetic de comandă E 3 legat 
de circuitul bobinei minimale a 
întrerupătorului principal al ma
șinii de extracție. La dispariția

Agregat pneumatic pentru abatarea mecanică 
în stratele subțiri

Lanțul calibrat fără fine este ac
ționat de un motor pneumatic de 
32 C.P., aerul comprimat trecînd 
prin două reductoare. Eficacita

tea mașinii crește odată cu vite
za de deplasare. Cătbunele depi
lat de ciocane este deversat pe un 
transportor blindat. Producția nou 
lui agregat minier este de 0,600 
tone pe minut. Utilizarea lui ne
cesită pe lîngă un consum mare ; 
de aer comprimat și abațaje cu • 
presiune redusă din coperîș. !

Să facem din fiecare brigadă minieră 
un colectiv fruntaș 1

Se știe că abatarea mecanică a 
cărbunelui din stratele subțiri, cn 
grosimi de 40—60 cm. și înclina
re de 30—60 grade necesită utilaje 
miniere speciale. Recent a fost pus 
la punct un nou utilaj dotat cu 
o serie de ciocane pneumatice, de- 
plasabile de-a lungul frontului de 
lucru cu o viteză de 1—2 m. pe 
secundă, acționate prin interme
diul unui lanț calibrat fără fine, 
capabile să taie cărbunele din a- 
semenea strate subțiri.

Regulator electromagnetic 
al vitezei de avansare 

la combina Donbass
In U.R.S.S. a fost proiectat, 

construit și încercat cu succes 
regulatorul electromagnetic au
tomat pentru combina Donbass. 
Regulatorul, acționînd asupra 
motorului, modifică viteza de a- 
vansare a combinei in funcție de 
tăria cărbunelui; totodată, dacă 
încărcătorul combinei nu reușeș
te să încarce pe transportor tot 
cărbunele tăiat, regulatorul a- 
prește combina și o pornește du
pă ce încărcarea s-a terminat. 
Datorită regulatorului, se micșo
rează uzura motorului și a părții 
mecanice a combinei, se ușurea
ză munca mașinistului, iar pro
ductivitatea muncii crește cu 
20—25 la sută.

cinci 
adap- 
cazul 
și a-

de beton armat supe- 
două elemente inferioa- 
între ele la fiecare ar- 
cu cîte șase șuruburi, 
sarcinilor 

distribuite,
verticale, u- 

capacitatea 
i arc este de 

egală cu a- 
met alice.

scară indus-

montat la difctanță de 0,75—0,80 
m. unele de altele; în tavan și 
lateral Susținerile au fost căptu
șite cu plăci pretensionate din 
beton armat sau cu lemn.

Prevenirea umflării 
rocilor din vatră 

prin ancorare
In unele mine din Donbass 

rocile din vatra galeriilor (argile, 
șisturi arg/toase, șisturi nisipoase 
și șisturi argilo-nisipoase) au 
tendința de umflare. Pentru pre
venirea unor asemenea fenomene 
s-au făcut încercări de susținere 
a vetrei prin ancorare. Metoda se 
poate aplica cînd rocile din vatră 
tind direct a. se umfla. In cazul 
cînd rocile din vatră cu tendin
ță de a se umflă au o grosime 
ce nu depășește L-5 m., ancorarea 
leagă cele două strate formînd 
din ele un singur monolit.

Ancorele stnt executate din be
ton armat și introduse după per
forarea vetrei în găuri de 36 mm 
diametru și 1,5 m. adîncime. S 
montează 2—3 bucăți intr-un rina, 
distanța între rînduri fiind de 1,5 
m.

Experiențele făcute au arătat că 
susținerea vetrei cu ancore este 
mal economică și mai eficace de- 
cît coborîrea vetrei prin îndrep
tarea periodică a materialului, re
zultat din umflare.

In cursul anului acesta mine
rii Văii Jiului au obținut suc
cese în îndeplinirea sarcinilor și 
angajamentelor 
cere. Minerii se mîndresc cu fap
tul că, începînd din luna martie, 
productivitatea muncii pe bazin 
se menține la peste o tonă de 
cărbune pe post, că in primul 
trimestru au obținut economii 
peste plan în valoare de 2.340.000 
lei ia producția marfă. Dar, s-a 
constatat că rezultatele obținute 
nu exprimă aportul fiecărei bri
găzi de mineri în parte, numărul 
brigăzilor care nu-și îndeplinesc 
în mod ritmic planul fiind încă 
ridicat.

In scopul analizării cauzelor 
care duc la rămînerea brigăzilor 
sub plan, a fost convocată re
cent o consfătuire organizată 
de Consiliul local al sindicate
lor, consfătuire la care au luat 
parte un mare număr de briga
dieri, maiștri, tehnicieni și in
gineri de ia toate exploatările 
miniere. Au participat de ase
menea tovarășii Neagu Wilhelm 
șl Vîjdea Gheorghe, secretari 
ai Comitetului raional de partid, 
tov. Mortieu Samoilă, președin
tele Consiliului local al sindica
telor, tov. ing. Szuder Wiliam,

luate în între-

Ceea ce a caracterizat consfă
tuirea aceasta a fost hotărîrea 
unanimă de a face ca toate bri
găzile de mineri să-și realizeze 
în mod ritmic sarcinile de plan, 
hotărîre care a ieșit în eviden
ță atît din referatele prezentate 
de către conducerea minei Lu-

PE TEME ACTUALE

peni și conducerea combinatului, 
cît și din discuțiile vii purtate 
pe marginea lor.

In primele patru luni ale a- 
nului, pe combinat, s-au obținut 
unele succese în acțiunea de ri
dicare a tuturor brigăzilor la 
plan. Astfel, în luna aprilie nu
mărul brigăzilor sub plan a scă
zut cu 8,0 la sută față de situa
ția din ianuarie, această acțiune 
fiind mai eficace la exploatările 
Aninoasa, Vulcan, Lupeni. S-a 
constatat Insă că numărul cel 
mai ridicat de brigăzi sub plan 
este la lucrările dc pregătiri și 
deschideri. Ce determină a- 
ceasta ?

Este vorba mai întll de o preo
cupare insuficientă din partea

tru crearea condițiilor normale 
de lucru brigăzilor miniere. Așa 
se explică de ce la sectoarele II 
Lupeni, 11 Vucan, II Aninoasa, 
111 Lonea, IV Petrila sînt mul
te brigăzi sub plan. Acestea au 
rămas în urmă mai ales din 
cauza greutăților avute în trans
port, în aprovizionarea cu ma
teriale, datorită folosirii nera
ționale * mijloacelor mecanice 
în abataje etc.

Răminerea sub plan a
brigăzi miniere mai este cauza
tă, pe lîngă cele de mai sus, și 
de organizarea defectuoasă a
muncii în brigăzi, de lipsa lor
de experiență în executarea unor 
lucrări. La mina Lupeni, de
dă, brigada lui Buliga lii<
la sectorul IV B, deși a 
condiții bune de muncă, nu 
îndeplinit sarcinile de plan 
cauza delăsării șefului de 
gadă. La Petrila brigada
Latkullk Ioan de la sectorul I 
a rămas mult timp sub plan din 
cauza lipsei de orientare 
muncă a șefului brigăzii.

Luînd cuvîntul, numeroși 
gadieri de
tov. Bartha Dionisie, Bojte 
vel și alții au subliniat că în 
— ■*  J-*--- —» min.îarn lo

unor

și-a 
din 
bri- 
iul

frunte printre

în

bri-
care
Pa-

La Școala minieră din Aninoasa se pregătesc cadre bine califi
cate. Elevii acestei școli se pregătesc temeinic atît teoretic cît și 
practic. ÎN GLIȘEU: Instructorul Popa Pavel explică elevilor mi
neri Bîrdea Victor și Tănase Constantin, din clasa A mineri, func
ționarea ciocanului de abataj.

plan, un rol de seamă revine 
șefilor de brigadă. De felul cum 
ei știu să-și organizeze munca 
in brigadă, cum se îngrijesc ca 
minerii să aibă cele necesare 
bunei desfășurări a lucrului, de
pinde îndeplinirea sarcinilor de 
plan. Așa cum arăta în refera
tul său tov. Ledrer Iosif, șeful 
exploatării Lupeni, exemplul bun 
al unor tehnicieni cum sînt tov. 
Fodor loan, Mitrescu Pompiliu, 
Barabaș Anton, Klat Mihai, Gros 
loan, Ambruș Dionisie și alții 
de la mina Lupeni trebuie larg 
generalizat și aplicat de toți teh
nicienii. Bineînțeles, pentru 
ca sprijinul acordat brigăzilor 
de către tehnicieni să fie cît mai 
eficace, aceștia trebuie să-și ri
dice necontenit nivelul cunoștin
țelor profesionale. Pentru stimu
larea muncii lor, în consfătuire 
s-a propus ca să li se acorde 
premii în 
brigăzilor 
lași lucru 
(cuvîntul 
tor) și pentru mecanicii de era- 

mivmnîfnriî flirt r^CTÎP care.

fiind mai legați de realizările 
abatajelor, le vor sprijini cu mai 
multă atenție.

★

funcție de realizările 
de care răspund. Ace- 
s-a cerut să se aplice 
tov. Brașoveanu Vic-

In general consfătuirea a re. 
liefat că în actualele condiții de 
exploatare existente la minele 
Văii Jiului, se poate face ca 

toate brigăzile miniere să-și poa
tă îndeplini ritmic sarcinile de 
plan. Pentru aceasta este însă 
nevoie să se asigure, așa cum 
prevede hotărîrea adoptată, .con
diții tehnice favorabile muncii 
în abataje, omogenizarea brigă
zilor, concentrarea producției 
prin desființarea unor brigăzi cu 
rezultate mai slabe, asigurarea 
exercitării unui control din par
tea tehnicienilor, extinderea în
trecerii pe profesii. Participam 
ții la consfătuire și-au exprimat 
hotărîrea ca, sub conducerea or- 
ganîzațiilor de partid, să lupte 
pentru a face din fiecare briga
dă minieră un colectiv fruntaș 
în cinstea Congresului partidu
lui.

ing. GH. DUMITRESCU



Declarația iâcutâ de N. S. Hrușciov in cadrul intilnlrli 
preliminare a conducătorilor celor patru puteri

PARIS 16 (Agerpres) TASS 
transmite textul declarației fă
cute de N. S. Hrușciov, preșe
dintele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., la 16 mai, la în- 
tîlnirea preliminară la care au 
participat președintele Republi
cii Franceze, Ch. de Gaulle, pri
mul ministru al Marii Britanii, 
H. Macmillan, președintele 

S.U.A., D. Eisenhower, și președin
tele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., N. S. Hrușciov, care 
se află la Paris conform înțele
gerii cu privire la Conferința la 
nivel înalt.

La această întîlnire au parti
cipat de asemenea, din partea 
Franței — M. Debre și Couve 
de Murville, din partea Marii 
Britanii — Selwyn Lloyd, din 
partea S.U.A. — Ch. Herter și 
Th. Gates, din partea Uniunii 
Sovietice — A. A. Gromîko și 
R. 1. Malinovski.

Dăm mai jos textul deciaral- 
ției făcute de președintele Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S.,
N. S. Hrușciov la 16 mai.

Domnule președinte De Gaul
le !

Domnule prim ministru Mac
millan !

Domnule președinte Eisenho
wer !

Permiteți-mi să vă adresez ur
mătoarea declarație :

După cum se știe, în ultimul 
timp a avut loc o acțiune pro- 
v itoare a forțelor aeriene mi
litare americane împotriva U- 
niunii Sovietice. Această acțiu
ne s-a concretizat în faptul că 
la 1 mai a. c. un avion militar 
de spionaj al S.U.A. a pătruns 
în spațiul aerian al Uniunii So
vietice îndeplinind o misiune de 
spionaj, culegînd informații des
pre obiectivele militare și in
dustriale de pe teritoriul 
U.R.S.S. După ce a devenit cu
noscut scopul agresiv al zboru- 
ui avionului, el a fost doborît 

de către o subunitate a. trupelor 
sovietice de rachete. Din păcate 
acesta nu este unicul caz de ac
țiuni agresive și de spionaj să- 
virșite de forțele aeriene milita
re ale S.U.A. împotriva Uniunii 
Sovietice.

Firește, guvernul sovietic a 
fost nevoit să califice în mod co- 
' 'unzător aceste acțiuni și să 
a e caracterul lor perfid, in
compatibil cu cerințele elemen
tare ale menținerii unor relații 
normale între state în timp de 
pace, fără să mai vorbim de 
faptul că aceasta este în fla
grantă contradicție cu sarcina 
slăbirii încordării internaționale 
și creării condițiilor necesare 
pentru activitatea rodnică a con 
ferinței la nivel înalt. Acest lu
cru a fost arătat atît în cuvîntă- 
rile mele la sesiunea Sovietului 
Suprem al U.R.S.S., cît și în 
nota specială de protest adresa
tă guvernului S.U.A.

La început, Departamentul de 
Stat al S.U.A. a pus în circula
ție versiunea absurdă că avio
nul american ar fi violat fron
tierele U.R.S.S. întîmplător și nu 
ar fi avut nici un fel de misiuni 
de spionaj și diversiuni. Cînd, 
pe baza unor fapte incontesta
bile, a fost arătată falsitatea vă
dită a acestei versiuni, la 7 mai, 
Departamentul de Stat al S.U.A., 
iar apoi la 9 mai, secretarul de 
Stat au declarat în numele gu
vernului S.U.A. că aviația ame
ricană înfăptuiește incursiuni în 
spațiul aerian al Uniunii Sovie
tice în scopuri de spionaj mi
litar, în conformitate cu progra
mul aprobat de guvernul S.U.A. 
si personal de președinte. După 
două zile. însuși președintele 
Eisenhower a confirmat că zbo
rurile avioanelor americane dea
supra teritoriului Uniunii So
vietice au făcut și continuă să 
facă parte din politica delibe
rată a S.U.A. Același lucru l-a 
declarat guvernul S.U.A. și în 
nota din 12 mai adresată gu
vernului sovietic. Prin aceasta, 
guvernul S.U.A. încalcă groso
lan normele unanim recunoscu
te ale dreptului internațional și 
înaltele principii ale Cartei
O. N.U semnată si de Statele U- 
nit*  ale Americii.

Guvernul sovietic ,și întregul 
popor al Uniunii Sovietice, la 
fel ca șt orice om cinstit din lu
me care este îngrijorat de soar
ta păcii, au primit cu indigna
re aceste declarații ale condu
cătorilor de stat ai S.U.A.

Acum, cînd conducătorii gu
vernelor celor patru puteri au 
sosit la Paris pentru a participa 
la conferință, se naște întreba
rea : Cum este posibil să se des
fășoare tratative rodnice și să 
fie examinate problemele care 
stau în fața conferinței, dacă 
guvernul S.U.A. și președintele 
personal nu numai că nu au con
damnat actul provocator care 
și-a găsit expresia în pătrunde
rea unui avion militar ameri
can în spațiul aerian al Uniunii 
Sovietice, ci, dimpotrivă au de
clarat că asemenea acțiuni vor 
face parte și de acum înainte din 
politica de stat a S.U.A. față 
de Uniunea Sovietică ? Cum este 
posibil să se ajungă la un acord 
asupra unor sau altor proble
me care se cer reglementate în 
scopul micșorării încordării și 
lichidării suspiciunilor și neîn
crederii între state dacă guver
nul unei mari puteri declară 
deschis că politica1 sa este pă
trunderea pe teritoriul unei alte 
mari puteri cu scopuri de spio
naj și diversiune și prin urma
re intensificarea încordării în 
relațiile dintre state ? Este lim
pede că proclamarea unei astfel 
de politici care poate fi dusă 
numai în condițiile cînd statele 
se află în stare de război, con
damnă de la bun început confe
rința la nivel înalt la un eșec 
total.

Bineînțeles că noi luăm act 
de proclamarea de către guver
nul S.U.A. a unei astfel de poli
tici și declarăm că în cazul re
petării pătrunderii avioanelor a- 
mericane în spațiul aerian al 
Uniunii Sovietice, vom doborî 
astfel de avioane.

Guvernul sovietic își rezervă 
dreptul să întreprindă în toate 
cazurile de acest gen măsurile 
de răspuns corespunzătoare îm
potriva acelora care vor încălca 
suveranitatea de stat a U.R.S.S., 
se vor deda la spionaj și diver
siuni de acest fel împotriva U- 
niunii Sovietice. Guvernul 
U.R.S.S. declară din nou că îm
potriva acelor state care, punînd 
la dispoziție teritoriul lor pen
tru baze militare americane vor 
deveni complice ale acțiunilor a- 
gresive împotriva U.R.S.S., vor 
fi luate de asemenea măsuri co
respunzătoare mergînd pîhă la 
lovirea acestor baze.

In legătură cu aceasta, nu 
poate să nu rețină atenția de
clarația președintelui Eisenho
wer, că, sub amenințarea înche
ierii Tratatului de pace cu R.D.G., 
el nu poate să participe la con
ferința la nivel înalt, deși ceea 
ce a numit el amenințare nu a 
fost decît declarația în care gu
vernul sovietic arată că este ferm 
hotărît să se pună capăt rămă
șițelor războiului în Europa și 
să se încheie pace, și astfel să 
se pună situația, îndeosebi si
tuația din Berlinul occidental, 
în concordanță cu cerințele vie
ții și cu interesele asigurării 
păcii și securității popoarelor 
europene. Cum poate atunci gu
vernul sovietic să participe la 
tratative în condițiile unei ame
nințări reale, formulată de către 
guvernul S.U.A. care a declarat 
că va continua și de acum îna
inte să violeze frontierele 
U.R.S.S. și că avioane america
ne au zburat și vor zbura dea
supra teritoriului Uniunii So
vietice? Prin aceasta, guvernul 
S.U.A. și-a declarat intenția de 
a continua acțiunile fără prece
dent îndreptate împotriva suve
ranității statului sovietic, suve
ranitate care constituie un prin
cipiu sacru și de nezdruncinat 
în relațiile internaționale.

Dir. toate acestea reiese că 
pentru succesul conferinței este 
necesar ca guvernele tuturor pu
terilor reprezentate la aceasta 
să urmeze o politică deschisă și 
cinstită și să declare în mod so
lemn că nu vor întreurinde u- 

neie împotriva altora - nici ■ un 
fel de acțiuni reprezentînd în
călcare a suveranității de stat 
a puterilor. Aceasta înseamnă că 
dacă guvernul S.U.A. este îni- 
tr-adevăr gata să colaboreze cu 
guvernele celorlalte puteri în in
teresul menținerii păcii și întă
ririi încrederii între state, el tre
buie, în primul rînd să condam
ne acțiunile provocatoare inad
misibile ale forțelor aeriene mi
litare ale S.U.A. împotriva U- 
niunii Sovietice și, în al doilea 
rînd, să renunțe la continuarea 
pe viitor a unor astfel de ac
țiuni și a unei astfel de politici 
împotriva U.R.S.S.

Se înțelege de la sine că în 
acest caz guvernul S.U.A. nu 
poate să nu tragă în mod sever 
la răspundere pe cei care s-au 
făcut în mod direct vinovați de 
violarea premeditată de către a- 
vioanele americane a frontiere
lor de stat ale U.R.S.S.

Atît timp cît guvernul S.U.A. 
nu va face acest lucru, guver
nul sovietic nu vede posibilita
tea unor tratative rodnice cu 
guvernul S.U.A. în cadrul con- 
ferinței la nivel înalt. El nu 
poate participa la tratative la 
care unul dintre participant a 
pus la baza politicii sale față de 
Uniunea Sovietică, perfidia'.

Dacă guvernul sovietic, în con
dițiile create, ar participa la 
tratative sortite evident eșecu
lui, el ar deveni prin aceasta 
complice la înșelarea popoare
lor, or, el nu intenționează să 
acționeze ca atare.

Se înțelege de la sine că dacă 
guvernul S.U.A. ar declara că 
în viitor S.U.A, nu vor viola 
frontierele de stat ale U.R.S.S. 
cu avioanele lor, că condamnă 
acțiunile provocatoare întreprin
se în trecut și vor pedepsi pe 
vinovății direcți de aceste ac
țiuni — ceea ce ar asigura' pen
tru Uniunea Sovietică condiții 
egale cu celelalte puteri — eu, 
în calitate de șef a! guvernului 
sovietic, sînt gata să particip la 
conferință și să depun toate e- 
forturile pentru a contribui la 
succesul ei.

Ca urmare a zborurilor pro
vocatoare ale avioanelor milita
re americane și, mai ales, ca re
zultat al declarării pe viitor a 
unor astfel de zboruri provoca
toare, ca politică națională a 
Statelor Unite ale Americii îm
potriva țărilor socialiste — s-au 
creat condiții noi în relațiile In
ternaționale.

Firește că în aceste condiții 
noi nu putem să ne desfășurăm 
munca Ia conferință, nu putem 
să ne desfășurăm munca pentru 
că vedem de pe ce poziții se In
tenționează să se stea de vorbă 
cu noi — sub amenințarea unor 
zboruri agresive de spionaj. Se 
știe că zborurile de spionaj sînt 
efectuate cu scopul de a culege 
informații pentru începerea răz
boiului. De aceea, noi respingem 
condițiile pe care ni le creează 
Statele Unite ale Americii. Noi 
nu putem participa la nici un 
fel de tratative șl la rezolvarea 
nici chiar a acelor probleme ca 
re s-au maturizat deja — nu 
putem pentru că vedem că Sta
tele Unite nu doresc să ajungă 
la o înțelegere.

In țările occidentale, S.U.A. 
sînt considerate lider. Prin ur
mare, în prezent conferința ar 
fi o pierdere inutilă de vreme și 
o înșelare a opiniei publice din 
toate țările. Repet — în situația 
creată, noi nu putem participa 
Ia tratative.

Vrem să participăm Ia trata
tive numai pe bază de egalita
te, în condițiile existenței unor 
posibilități egale atît pentru o 
parte, cît și pentru cealaltă.

Considerăm necesar ca popoa
rele din toate țările lumii, opi
nia publică să ne înțeleagă 
just. Uniunea Sovietică nu re
nunță la eforturile de a ajunge 
la o înțelegere și sîntem con
vinși că acorduri rezonabile sînt 
posibile dar. după cum se vede, 
nu acum, ci altă dată.

Dar, pentru aceasta este nece- 
sar în nrimnl rînd

Unite,ale Americii să recunoas
că că politica provocatoare pe 
cară ele ău numit-o politica1 zbo
rurilor „libere“ deasupra țării 
noastre, este condamnabilă, ca 
ele șă renunțe ia această poli
tică și să recunoască că au $ă- 
vîrșit o agresiune, să recunoas, 
că că regretă acest lucru.

Guvernul sovietic este ferm 
convins că dacă nu actualul gu
vern al S.U.A., atunci altul, iar 
dacă nu altul, atunci un al trei
lea, vor înțelege că nu există 
altă ieșire în afara coexistenței 
pașnice a celor două sisteme: 
capitalist și socialist. Ori co
existență pașnică, ori războiul 
care va duce la catastrofă pe 
cei ce promovează în prezent o 
politică agresivă.

De aceeai, considerăm că tre
buie lăsat un timp oarecare 
pentru ca problemele ivite să se 
cristalizeze și pentru ca cei ca
re poartă răspunderea pentru 
stabilirea orientării politicii ță
rii, să analizeze ce răspundere 
și-au asumat proclamînd o orien
tare agresivă In relațiile cu U- 
niunea Sovietică și celelalte țări 
socialiste. De aceea, am consi
dera că nu există o soluție mai 
bună decît de a amîna conferin
ța șefilor guvernelor cu aproxi
mativ 6—8 luni.

Uniunea Sovietică, la rindul 
său, nu-și va slăbi eforturile 
pentru a ajunge la un acord. 
Cred că opinia publică va înțe
lege just poziția noastră, va în
țelege că am fost lipsiți de po
sibilitatea de a participa la a- 
ceste tratative.

Sîntem însă ferm convinși de 
necesitatea coexistenței pașnice, 
pentru că a pierde încrederea în 
coexistența pașnică ar însemna 
a condamna omenirea la război, 
ar însemna acceptarea inevita
bilității războaielor, iar în ac
tualele condiții se știe ce neno
rociri ar aduce un război tutu
ror popoarelor de pe pămînt.

Vreau să mă adresez poporu
lui Statelor Unite ale Americii. 
Am fost în S.U.A., m-am întîl- 
nit acolo cu diferite pături ale 
poporului american și sînt pro
fund convins că toate păturile 
poporului*  american nu doresc 
război. O excepție o constituie 
numai un mic grup înrăit din 
Pentagon și cercurile militariste 
care îl sprijină, se îmbogățesc 
de pe urma cursei înarmărilor, 
realizînd profituri enorme, care 
ignorează interesele poporului a- 
merican și în general interesele 
popoarelor tuturor țărilor și duc 
o politică aventuristă.

Mulțumim președintelui De 
Gaulle pentru ospitalitatea și 
pentru posibilitatea care ne-a a- 
cordat-o de a ne întîfnî în ca
pitala Franței, Paris. Apreciem 
de asemenea eforturile guvernu 
lui Marii Britanii și personal 
ale primului ministru Mac- 
millan. . , i

Declarația făcută de N. S. Hrușciov 
ziariștilor

PARIS 17 (Agerpres). TASS 
transmite:

In dimineața zilei de 17 mai 
N. S. Hrușciov, președintele 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., a avut o scurtă con
vorbire cu ziariștii care aproape 
zi și noapte stau de gardă la 
poarta reședinței sale din clă
direa ambasadei sovietice.

La această conferință de pre
să improvizată care a avut loc 
chiar pe îngusta stradă De Gre
nelle. N. S. Hrușciov a răspuns 
la o serie de întrebări ale cores
pondenților.

El a declarat încăodată că 
participarea U.R.S.S. la confe
rința la nivel înalt este, posibilă 
numai în cazul în care S.U.A. 
vor recunoaște că au comis a- 
gresiunea, trimițînd în spațiul 
aerian sovietic un avion militar 
de recunoaștere pentru a aduce 
la îndeplinire misiunea de spio
naj, dacă își vor cere scuze în 
mod public, vor condamna ac- 
■fiuniln lzAf ei xmt*  rlcxr*1  «xr <x oX. <X_

Regretăm că această întîlnire 
a fost torpilată de cercurile 
reacționare din Statele Unite ale 
Americii ca urmare a zborurilor 
provocatoare ale avioanelor mi- 
litare americane deasupra Uniu
nii Sovietice.

Regretăm că această întîlnire 
nu a dus la rezultatele pe care 
le așteptau de la ea toate po
poarele lumii.

Fie ca oprobiul și răspunderea 
pentru aceasta să cadă asupra 
acelora care au proclamat o po
litică tîlhărească față de Uniu
nea Sovietică.

După cum se știe, am căzut 
de acord cu dl. Eisenhower, 
președintele S.U.A., să facem un 
schimb de vizite. In septembrie 
anul trecut, am fost în vizită în 
S.U.A. Am fost foarte mulțumiți 
de această vizită, de întîlnirile 
și convorbirile pe care ie-am a- 
vut în Statele Unite, fapt pen
tru care ne-am exprimat recu
noștința.

Urma ca președintele S.U.A. 
să facă o vizită de răspuns în 
țara noastră. Am căzut de a- 
cord ca el să sosească la 10 iu
nie și ne am pregătit să primim 
bine pe înaltul oaspete.

Din păcate, în urma acțiuni- 
lor provocatoare agresive împo
triva U.R.S.S., în prezent s au 
creat condiții de natură să nu 
ne permitem să-l primim pe pre
ședinte cu cordialitatea cuvenită 
cu care oamenii sovietici îi pri
mesc pe oaspeții dragi. Nu pu
tem să manifestăm în prezent 
această cordialitate față de pre
ședintele S.U.A., deoarece ca re
zultat al zborurilor provocatoa
re ale avioanelor militare ame
ricane în scopuri de spionaj s-au 
creat condiții în mod evident 
nefavorabile acestei vizite. Oa
menii sovietici nu știu și nu vor 
să se prefacă.

De aceea, considerăm că în 
momentul de față trebuie să fie 
amînată vizita președintelui 
S.U.A. în Uniunea Sovietică șl 
să ajungem Ia un acord în ce 
privește termenul acestei vizite, 
cînd vor fi create condițiile pen
tru aceasta. Atunci poporul so
vietic va putea să manifeste cor
dialitatea și osoitalitatea cuve
nită fața de înaltul oaspete care 
reprezintă o mare putere cu ca
re dorim în mod sincer să trăim 
în oace și prietenie.

Cred că voi fi înțeles just și 
de domnul Eisenhower șl de po
porul american.

Guvernul sovietic declară că, 
în ceea ce-l privește, va face și 
în viitor tot posibilul pentru a 
contribui la destinderea încor
dării internaționale, pentru a 
contribui Ia soluționarea proble
melor care ne mai dezbină încă 
astăzi. Ne vom călăuzi în aceas
tă acțiune după interesele întă
ririi măreței cauze a păcii, pe 
baza coexistenței pașnice a sta
telor cu orînduiri sociale diferite.

cest lucru nu se va mai repeta. 
Fără aceasta, a spus N. S. 
Hrușciov, noi vom pleca acasă.

—- Poate că vom pleca mîine 
cu avionul — a adăugat el, răs- 
punzînd la o altă întrebare. — In 
drum ne vom opri la Berlin, 
unde doresc să-mi văd priete
nii, Walter Ulbricht, Otto Gro- 
tewohl și alții.

Tovarășul N. S. Hrușciov a 
spus corespondenților că el nu 
va pleca pînă nu-și va lua ră
mas bun de la ei la o conferință 
de presă.

— Trebuie să vă spun domni
lor, a declarat N. S. Hrușciov, 
că mă voi întîlni neapărat cu 
dv.

Răspunzînd la întrebarea dacă 
nu intenționează să facă q plim
bare prin Paris, tovarășul Hruș- 
cios a spus că este posibil ca 
împreună cu mareșalul Mali
novski să organizeze o mică ie
șire însă locul — a adăugat el 
în glumă r— este secret,
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„Omul va pătrunde In cosmos!”
MOSCOVA 17 (Agerpres). — 

TASS anunță :
„Omul va pătrunde în cos

mos !“ — a declarat Noraia 
Sisakean, membru corespondent 
al Academiei de Științe a 
U.R.S.S., conducătorul secției de 
științe biologice a Academiei 
de Științe a U.R.S.S. N-am fost 
încă niciodată atît de aproape 
de înfăptuirea visului de veacuri 
al omenirii — zborurile cosmi
ce — ca în prezent, cînd Uniu
nea Sovietică a lansat prima 
navă’ cosmică utilată cu tot 
ceea ce este necesar pentru zbo
rul omului in cosmos.

Oamenii de știință sovietici, 
a declarat Sisakean, dovedesc 
din nou justețea calculelor lor 
și netemeinicia afirmațiilor pe 
care le-au făcut unii oameni de 
știință din S.U.A. Neputînd să 
facă față problemei sporirii greu
tății sateliților, constructorii a- 
mericani se linișteau, de exem
plu, cu faptul că greutatea și 
proporțiile nu au, pasămite, nici 
o însemnătate. Fiecare om cu o 
rațiune sănătoasă înțelege însă, 
că numai într-un laborator cu 
spațiu suficient și utilat cu toa
te cele necesare cosmonautul 
poate efectua cercetări în spa
țiul interplanetar.

MOSCOVA 17 (Agerpres). — 
TASS anunță :

Lansarea navei cosmice sovie
tice — satelitul artificial al Pă- 
mîntului cu greutatea de 4.540 
kg. — va intra în istoria astro- 
nauticii ca o ultimă etapă îna
inte de ieșirea omului în uni
vers, scrie în „Pravda" I. Sev- 
leakov, șef de secție la plane
tariu! din Moscova. „A sosit 
timpul cînd se poate vorbi des
pre viitorul cosmic al omenirii, 
ca de o etapă inevitabilă în pro
gresul coTitinuu și în evoluția 
societății umane".

. --- --------o----- ,-----

O delegație guvernamentală sovietică 
a plecat în Argentina

MOSCOVA 17 (Agerpres) —
TASS anunță :

La 17 mai a părăsit Moscova 
plecînd spre Buenos Aires o dele
gație guvernamentală sovietică 
condusă de Aleksei Kosîghin, prim, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S. Delegația a

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

înscenarea judiciară de la Atena
ATENA 17 (Agerpres) TASS 

anunță:
Rudele democraților al căror 

„proces" se judecă îi* * prezent la 
tribunalul militar din Atena au 
adresat primului ministru, parla
mentului, partidelor politice și lu
crătorilor din presă un apel în 
care se arată că sînt neliniștiți 
pentru viața rudelor lor, în legă
tură cu cererea procurorului regal 
de a fl condamnați la moarte 5 
democrați. • MOSCOVA. La 15 mai a so

sit la Moscova trupa dramatică 
franceză „Vieux Colombier". Tur
neul artiștilor va fi inaugurat la 
19 mai cu spectacolul „Războiul 
troian nu va avea loc“ de Jean 
Giaro, care va fi prezentat la 
teatrul „Vahtangov".

• BUDAPESTA. Profesorii șl 
studenții Universității „Eotvds 
Lorand" din Budapesta au sărbă
torit cea de-a 325-a aniversare a 
înființării acestei instituții.

• PRAGA. Potrivit datelor Bi
roului de Stat de statistică, anul 
trecut în R. Cehoslovacă au fost 
construite 68.336 de apartamente,
adică cu 28 la sută mai multe de- 
cît în anul 1958.

Rudele democraților cer ime
diata anulare a legii anticonstitu 
ționale și fascists 375 și transfera
rea procesului unul tribunal civil 
unde „se va dovedi și mai clar

J. Nehru a sosit 
la Cairo

CAIRO 17 (Agerpres).
După cum relatează agenția 

France Presse, la 17 mai a sosit 
la Cairo J. Nehru, primul mi
nistru ai Indiei. Premierul Nehru 
va avea întrevederi cu președin
tele Nasser și va vizita o serie 
de localități din Republica Ara
bă Unttă.

MOSCOVA 17 (Agerpres). — 
TASS anunță :

Ziarul „Vecernaia Moskva" a 
publicat un articol semnat de 
Vladimir Siforov, membru co
respondent al Academiei de Ști
ințe a U.R.S.S., cunoscut specia
list în domeniul astronauticii. 
Articolul este consacrat zboru
lui navei satelit sovietice. Pen
tru prima oară în lume, scrie 
autorul articolului, nava satelit 
grea lansată în Uniunea Sovie
tică este înzestrată cu dispozi
tive pentru comunicații în regim 
telefonic.

De pe acum radioemițătoruî 
Instalat la bordul satelitului 
transmite informațiile necesare 
determinării precise a elemente
lor orbitei navei: a poziției ei 
în spațiu, a vitezei de depla
sare etc. Pe lîngă aceasta, ra
dioemițătorul va permite să se 
controleze funcționarea aparate
lor de pe navă.

Această experiență cosmică 
îndrăzneață, scrie Siforov, ne a- 
propie considerabil de rezolva
rea problemei zborurilor inter
planetare.

★

MOSCOVA 17 (Agerpres)
La 16 mai, la ora 20 (ora Mos

covei) nava satelit efectuase 28 
de rotații în jurul pămîntulul. 
Toate stațiile de măsurare și punc
tele de recepție din Uniunea So« 
vîetică continuă observațiile re
gulate asupra navei satelit și pri
mesc informațiile științifice des
pre funcționarea aparatelor insta
late pe bordul navei. Analiza date
lor măsurătorilor științifice ara
tă că în cabina experimentală des
tinată studierii condițiilor de zbor 
ale omului în spațiul cosmic toate 
parametrele. fundamentale sînt 
menținute în limitele normale 
prescrise. Ultima treaptă a rache
tei purtătoare se mișcă în prezent 
pe o orbită extrem de apropiată 

“de orbita navei satelit.

plecat în Argentina în urma in
vitației guvernului argentinian 
pentru a lua parte la festivitățile 
consacrate celei de-a 115-a ani
versări a revoluției din mai care 
a reprezentat începutul luptei e- 
roice a poporului argentinian pen
tru independența sa națională.

că acești oameni sînt nevinovați 
de spionaj, de care au fost acu
zați în mod calomnios". Scrisoa
rea este semnată de rudele lui 
Lulas, Florakis, Dallas și altor 
democrați.

Declarația făcută de N. S. Hrușciov 
ziariștilor

(Urmare din pag. 3-a)

Scurt timp după această con
vorbire cu ziariștii, acestora li 
s-a comunicat că N. S. Hrușciov 
și R. 1. Malinovski intenționea
ză să viziteze satul Pleurs, în 
apropiere de Sezanne, unde în 
perioada martie—august 1919 a 
stat R. I. Malinovski, pe atunci 
soldat al regimentului II' din 
brigada I-a a corpului expedi- 
ționar rus care a luptat împre
ună cu francezii pe frontul de 

vest împotriva armatei germane.
PARIS 17 (Agerpres). TASS 

transmite:
La 17 mai corespondenții unor 

ziare au adresat lui N. S. Hruș
ciov următoarea întrebare: „Ce 
puteți spune în legătură cu de
clarația pe care reprezentantul 
Casei Albe pentru problemele 
presei, Hagerty, a făcut-o în nu
mele președintelui S.U.A., Eisen
hower, în legătură cu faptul că 
întîlnirea conducătorilor celor 
patru puteri, fixată pentru as
tăzi (17 mai) în Palatul Elysee, 
va constitui începutul conferin
ței la nivel înalt".

Oamenii sovietici aprobă 
declarația lui N. S. Hrușciov

MOSCOVA 17 (Agerpres). — 
TASS anunță :

Declarația lui N. S. Hrușciov, 
președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S. la întîlnirea 
preliminară de la Paris a con
ducătorilor celor patru puteri 
se bucură de o largă aprobare 
în rîndurile oamenilor sovietici

Guvernul sovietic face tot ce-i 
stă în putință pentru a îmbună
tăți relațiile dintre popoare și 
state, a spus N. Volkov, direc
torul uzinei de ceasornice nr. 2 
din Moscova, la un miting care 
s-a ținut în această uzină. Dar, 
a declarat el, nu vom tolera în

călcarea grosolană a suveranită
ții noastre, a frontierelor noas
tre. Nu putem duce tratative prie
tenești cu un stat al cărui gu
vern aprobă și apără în auzul 
tuturor acțiunile provocatoare 
ale clicii militariste.

După cum a subliniat Pante- 
limon Semeakin, forjor la uzina 
de rulmenți nr. 1 din Moscova, 
deputat în Sovietul Suprem al 
U.R.S.S., din comportarea cer
curilor guvernante din Statele 
Unite ale Americii se poate tra
ge concluzia că această țară nu 
urmărește în politica sa menți
nerea păcii între popoare.

N. S. Hrușciov a avut perfectă

• QUITO. La 13 mai guvernul 
ecuatlurian a anunțat că marina 
ecuadoriană a capturat un vas de 
pescuit nord-american care pă
trunsese în mod ilegal în apele 
teritoriale ale Ecuadorului.

• VARȘOVIA. După cum trans, 
mite agenția PAP, în fața tribu
nalului din Bydgoszcz a coniDărut 
cetățeanul vest-german Anton 
Schumann acuzat de activitate cu 
caracter de spionaj îndreptată îm
potriva statului polonez. In timp 
ce s-a aflat în Polonia, Schumann 
a cules informații referitoare la 
capacitatea de apărare a țării pen
tru a fi transmise unor servicii 
de spionaj străine, și a încercat 
de asemenea să recruteze agenți. 
La 12 mal tribunalul a pronunțat 
sentința. Spionul a fost condam
nat la 5 ani închisoare.

N. S. Hrușciov a dat următo
rul răspuns la această între
bare :

— Sînt gata să particip la o 
consfătuire cu președintele Fran
ței, De Gaulle, primul ministru 
al Marii Britanii. Macmillan și 
președintele S.U.A., Eisenhower, 
în vederea unui schimb de pă
reri în problema dacă s-au creat 
condițiile pentru începerea con
ferinței la nivel înalt.

Dacă S.U.A. s-au hotărît în- 
tr-adevăr să condamne pătrunde
rile perfide ale avioanelor mi
litare americane în spațiul ae
rian al Uniunii Sovietice, să-și 
exprime în mod public regretul 
în legătură cU aceste pătrunderi, 
să pedepsească pe cei vinovați 
și să dea asigurări că în viitor 
asemenea pătrunderi nu se vor 
mai repeta vom fi gata după 
primirea unei astfel de asigu
rări, să participăm la conferința 
la nivel înalt.

Grupul de presă de pe 
lîngă președintele Consi

liului de Miniștri al 
U.R.S.S.

O--------——

dreptate cînd a declarat că gu
vernul sovietic nu poate partici
pa la tratative la care unul din 
participant a pus la baza poli
ticii sale față de țara noastră 
perfidia, a spus Semeakin. Ca 
și fiecare om sovietic, regret 
faptul că întîlnirea de la Paris 
a fost torpilată de cercurile re
acționare din Statele Unite ale 
Americii ca urmare a zborurilor 
provocatoare ale avioanelor mi
litare americane deasupra Uniu
nii Sovietice.

In rezoluția adoptată în una
nimitate la mitingul muncitori
lor de la uzina „Proletarul roșu" 
din Moscova este condamnată 
politica provocatoare a imperia
liștilor americani care torpilea
ză conferința la nivel înalt și 
este sprijinită cu înflăcărare po
litica hotărîtă și consecventă a 
guvernului sovietic îndreptată 
spre întărirea păcii în întreaga 
lume.

Nu numai noi, oamenii sovie
tici, ci și cetățenii altor state, 
inclusiv americanii de rînd con
damnă cu asprime zborul pro
vocator al avionului de spionaj 
deasupra teritoriului Uniunii 
Sovietice, a declarat prof. Ni
kolai Bogorodițki, directorul In
stitutului electrotehnic din Le
ningrad.

Cuvintele pline de adevăr ale 
lui N. S. Hrușciov, a spus pro
fesorul Bogorodițki, vor avea un 
larg ecou ca o declarație hotă
rîtă a conducătorului unui mare 
stat, care nu va tolera niciodată 
un joc politic necinstit și va pro
mova cu fermitate și consecven
ță o politică de pace în întrea
ga lume. ' ,

Adresîndu-și declarația condu
cătorilor Franței, Marii Britanii 
și Statelor Unite ale Americii, 
N. S. Hrușciov a vorbit în nu
mele marelui popor sovietic ca
re a dovedit întregii lumi dra
gostea sa de pace, dorința de a 
obține o colaborare internațio
nală, a spus Gheorghi Galke- 
vici, lăcătuș a uzina „Excavato
rul roșu", la un miting al lucră
torilor de la această întreprin
dere. Oamenii simpli nu-i vor 
ierta niciodată pe Eisenhower și 
Herter pentru faptul că din vina 
lor sînt torpilate .tratativele de 
la Paris.
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T.A.P.L Petroșani 
organizează în seara zilei 
de 21 mai 1960 chermeze 
în grădinile de vară „Cons
tructorul**  din Petroșani și 

„Minerul**  din Lupeni. 
Muzică și dans 

pînă în zori 
Mititei și alte 
specialități la grătar 

Bere și diferite 
băuturi 

INTRAREA LIBERĂ

ANUNȚ
Trustul alimentației 

publice din î etroșani an
gajează imediat ospătari 
calificați. Se cere ca do
ritorii să aibă domiciliul 
în raionul Petroșani.

I
 Pentru sezonul 

de primăvară și vară,

O.C.L. Produse > 
Industriale ;■
Petroșani, j;

a pus în vînzare prin 
toate magazinele de țe- / 
saturi, un bogat și 

variat sortiment de :

imprimeuri 
din țesături 

: de bumbac ■:
? și mătase
f Vizitați magazinele de / 
; textile ale O.C.L. Pro- ; 

duse Industriale. ![

PROGRAM DE RADIO
19 mai

PROGRAMUL I. 7,15 A u.-ică 
distractivă, 8,00 Din pres'<r de 
astăzi, 8,30 Muzică populară 
romînească, 10,00 Drumeții ve
seli (reluare), 11,40 Muzică 
populară din Banat, 12,10 „Cîn- 
tăm luna mai" — program de 
muzică ușoară, 13,05 „Legămînt 
de pace" — emisiune de cîntece, 
14,00 Concert de muzică popu
lară romînească, 15,30 Concert 
de muzică ușoară, 16,15 Vor
bește Moscova I 17,30 Tinerețea 
ne e dragă, 18,30 Almanah ști
ințific, 19,45 Transmisie din sala 
Palatului R.P.R. a concertului 
orchestrei simfonice a Radiotele- 
viziunii. PROGRAMUL II. 15,00 
De toate, pentru toți (reluare), 
15,30 Tineri interpreți de muzică 
populară romînească, 16,15 Mu
zică de estradă, 17,00 Cîntece de 
luptă antifasciste, 17,30 Sfatul 
medicului, 18,20 Cantata „Sub 
soarele păcii" de Hilda Jerea, 
19,00 Să învățăm limba rusă 
cîntînd, 19,45 Din muzica po
poarelor, 20,45 Din creația co
rală a înaintașilor noștri. 21,15 
Muzică ușoară de Florentin Del
mar și Sile Dinicu, 21,45 Părinți 
și copii.

CINEMATOGRAFE
19 mai

PETROȘANI — 7 NOIEM
BRIE : Istețul Sașco; AL. SA- 
HIA: Lilly; PETRI LA: Mirea
sa răpită; LONEA: Ceasul s-a 
oprit la miezul nopții; ANINOA- 
SA: Intîlnire cu viața; VUL
CAN : Inimă de mamă; CRIVI- 
DIA : Bomba; LUPENI : Voci 
în insulă; BARBATENI : Bur
ghezul gentilom; URICANI: 
Băieții noștri.
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