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Ziua
în toate localități

le din Valea Jiului a fost organizată la 
20 februarie a.c. de 
către Biroul Comite
tului orășenesc de 
partid ziua secreta
rului organizației de 
bază de partid, cu 
scopul de a scoate la 
iveală și generaliza 
experiența bună a u- 
nor organizații de ba
ză. în cadrul recentei 
zile a secretarului s-a

secret arului
discutat despre desfă
șurarea învățămîntu- 
lui de partid și des
pre aplicarea hotărî- 
rii nr. 9 a Biroului 
Comitetului regional 
de partid privind îm
bunătățirea muncii de 
primire în partid. Cu 
acest prilej secretari 
ai unor organizații de 
bază au prezentat 
scurte referate despre 
invățămintul de par-

tid și munca de pri
mire în partid, urma
te de largi schimburi 
de păreri între secre
tari.

La schimburile de 
experiență organizate 
în ziua secretarului 
organizației de bază 
au participat membrii 
Biroului Comitetului 
orășenesc de partid.

Ziua secretarului se 
va ține în fiecare lu-

■

Citiți în pagina IV-a:
• Leonid Brejnev s-a înapoiat la Moscova.
• Telegrama adresată de K. Kiselev Consiliului de Securitate.
• Importante date în legătură cu înaintarea stațiunii interpla

netare lansate de U.R.S.S. in direcția planetei Venus.
• „II Punto“ despre evenimentele din Congo.
• Cyrus Eaton despre cheltuielile S.U.A. pentru înarmare.
• „Cum mai poate rămîne Globke intr-un post atît de important

CANDIDAȚIAlegerile de deputați în Marea Adunare Națio
nală și în sfaturile populare care vor avea loc la 5 
martie, constituie un eveniment deosebit de însemnat 
în viața politică a țării noastre. Oamenii muncii de . 
la orașe și sate se pregătesc să întîmpine alegerile 
cu noi succese în îndeplinirea sarcinilor planului de 
stat pe 1961.

In campania electorală organizațiile de partid 
sînt chemate să organizeze cit mai temeinic munca 
politică de masă, să folosească toate formele agita
ției politice în vederea popularizării mărețelor reali
zări ale regimului nostru democrat-popular pentru 
mobilizarea celor ce muncesc la înfăptuirea sarci
nilor puse de desăvîrșirea construcției socialiste.

Un mijloc important al agitației politice îl cons
tituie gazetele de perete. Gazetele de perete din 
întreprinderi și instituții, din cartiere, trebuie să 
oglindească pe larg realizările locale obținute în 
ultimii ani, să popularizeze candidații din întreprin
derile sau instituțiile respective, arătînd meritele 
acestora în producție și activitatea obștească. Tot
odată gazetele de perete constituie un mijloc eficace 
de mobilizare a oamenilor muncii în jurul înde
plinirii sarcinilor de plan.

Campania electorală oferă colectivelor de redacție 
ale gazetelor de perete un vast teren de activitate.

P. ftJNGUR

*♦♦
Prof. FLORI G A 
MUȘTEANU, direc- 
toarea Școlii de 7 
ani nr. 1 Petroșani; 
candidează în circum
scripția regională nr. 
66 și în circumscrip
ția nr. 15 a Sfatului 
popular al orașului 
regional Petroșani

Minerul RIPA PE
TRU, președintele co
mitetului sindicatului 
minei Vulcan, candi
dează în circumscrip
ția electorală nr. 23 
a Sfatului popular al 

orașului Vulcan

I

Copiii, „florile vieții" cum nc place să Ie spunerii cu toată 
dragostea trăiesc azi cu adevărat zile fericite. Numai în Valea 
Jiului în anii regimului democrat-popular au luat ființă 7 că
mine de zi și 23 grădinițe ta care se joacă și sînt fericiți 
peste 2000 de copil. Cei din clișeu, Rodite și Adi, de la că
minul de zi din Petrila, sînt doi din cei 2.000 de copii crescuți 
și educați în cămine și grădinițe.

I

La sfat cuv iilor ii 
deputați
toate localitățile 

fiului au loc în a- 
Zile numeroase adu-

Toată atenția îndrumării 
brigăzilor 

de mult a avut loc plenaraNu < .
lărgită a comitetului U.T.M. al 
minei Vulcan. în care s-a anali
zat activitatea 
organizațiile de U.T.M. din ea- 
drul sectoarelor 
rea tineretului 
sarcinilor economice ce stau 
fața exploatării.

Atît referatul prezentat de tov. 
Popescu Stelian, secretarul comi
tetului, cît și discuțiile purtate, 
au scos în evidență succesele de 
seamă obținute de tineretul de la 
mina Vulcan. Mobilizați de or
ganizația U.T.M., tinerii mineri 
din Vulcan au adus o contribu
ție însemnată la realizarea pla
nului de producție, la sporirea 
productivității muncii și reduce
rea prețului de cost. Rezultate 
bune au obținut mai ales brigă
zile de tineret conduse de comu
niștii Morarii Nicolae, Păcuraru 
:Traian, Cerceza Lazăr, Hunyady 
Ioan, Karacsonyi Rudolf care 
și-au realizat ritmic sarcinile de 
plan.

Importante realizări au fost ob
ținute și în cadrul acțiunilor de 
muncă patriotică. Au fost create 
un număr de 32 brigăzi de mun
că patriotică în care sînt cu
prinși peste 850 tineri. Brigă
zile au efectuat peste 15.000 ore 
muncă voluntară în care au co
lectat 334 tone fier vechi, au a- 
menajat diferite galerii etc.

Plenara a scos în evidență și 
unele deficiențe în activitatea or
ganizațiilor U.T.M. de mobiliza
re a tineretului la îndeplinirea 
sarcinilor de plan. Mai există 
brigăzi de tineret care nu-și rea
lizează lună de lună sarcinile de 
plan printre care sînt cele con
duse de Cazan Petru, Lebădă 
Gheorghe, Săbău Vasile și altele.

Realizările slabe ale unor bri
găzi de tineret se datoresc de 
asemenea nivelului scăzut de ca
lificare al unor tineri. Birourile 
organizațiilor de bază U.T.M., 
mai cu seamă cele din sectoa
rele 1, III, VIII, VI au neglijat

desfășurată de

pentru imobiliza 
la îndeplinirea 

i în

de tineret
îndrumarea tinerilor spre cursu
rile de ridicare a calificării pro
fesionale.

Pentru a spori contribuția ti
neretului de la exploatarea mi
nieră Vulcan la îndeplinirea sar
cinilor economice pe anul 1961, 
plenara a cerut comitetului 
U.T.M. pe mină să îndrume în
deaproape organizațiile de bază' 
U.T.M. din cadrul sectoarelor 
pentru ca acestea să desfășoare 
o intensă muncă politică și or
ganizatorică în vederea mobili
zării tinerilor la îndeplinirea sar
cinilor trasate de partid, să asi
gure ca tinerii ingineri și, tehni
cieni să acorde mai mult sprijin 
brigăzilor de .tineret, astfel ca în 
cursul . anului 
nici o brigadă 
ци-și realizeze 
întrecere.

In
Văii 
ceste 
nări populare în cadrul
cărora alegătorii, munci
tori, țărani muncitori, in
telectuali și gospodine, 
discută împreună cu vii
torii deputați despre tre
burile obștești, despre 
gospodărirea și înfrumu
sețarea localităților.

Pînă la data de 20 fe
bruarie, în Valea Jiului 
au avut loc 174 întîlniri 
între candidații F.D.P. 
propuși pentru alegerile 
în Marea Adunare Na- 
țicnală și sfaturile popu
lare și alegători. La aces
te întîlniri au participat 
peste 12.600 de cetățeni. 
Sute de alegători au luat 
cuvîntul făcînd propuneri 
de interes obștesc, expri- 
mîndu-și hotărîrea de a 
munci cu toate forțele

pentru construirea vieții 
noi.

„In aceste locuri In trecut 
nimic"n-a

Propunerile î

1961 să nu existe 
de tineret care să 
angajamentele de

D. ALBESCU
corespondent

Drumul urcă pieptiș panta. Undeva departe 
se vede o pădurice de brad. In dreapta șoselei 
apar cîteva clădiri mari, impunătoare. Exterio
rul lor din cărămidă și lemn jace să te gîndești, 
la cabane cu mai multe etaje. Dar nu este așa. 
Ele se găsesc pe strada ce duce spre Institutul 
de mine și au fost construite în anii puterii 
populare. Aici, in apartamente spațioase locuiesc 
cadre didactice de la institut și alți oameni di 
muncii, iar în. jurul blocurilor unde în trecut nu 
era nimic, copiii se joacă azi veseli.
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oamenii muncii în cadrul 
întîlnirilor cu candidații 
sînt studiate cu atenție de 
către sfaturile populare. 
Multe propuneri au fost 
deja îndeplinite. De pil
dă, la Vulcan, s-a pus în 
circulație un autobuz care 
circulă pe traseul Para- 
șeni — Vulcan — Crivi- 
dia; la Cîmpu lui Neag 
s-a instalat un grup elec
trogen care va asigura cu
rent electric necesar ilu
minării școlii elementare, 
căminului cultural, maga
zinului alimentar, sediului 
sfatului popular. Tot la 
Cîmpu lui Neag s-a des
chis dispensarul medical.
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Conducătorul auto 
PÎRÎIAN VIOREL 
din Lupeni a fost 
propus candidat în 
circumscripția electo
rală nr. 164 a Sfatu
lui popular al orașu
lui regional Petroșani
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La centrele 
de afișaj

La cele 30 centre de
fișare a listelor electorale 
care funcționează în Va
lea Jiului au venit pînă în 
prezent pentru a verifica 
dacă sînt trecuțt pe listele 
de alegători peste 47.500 
cetățeni. Acei alegă
tori care fuseseră omiși 
de pe listele de alegători, 
au fost înscriși pe liste 
suplimentare.

Se pregătesc 
secțiile de votare

Recent au început și lu
crările pregătitoare a sec
țiilor de votare. Pentru 
cele 36 secții de votare 
care vor funcționa în ziua 
alegerilor în Valea fiului, 
au fost confecționate pînă 
acum 217 cabine de vota-

g*' re, 36 urne fixe și 40. ur-.
ne volante.

♦ *
Lucrări MBiate 

înainte ile termen 
în cinstea alegerilor de 

la 5 martie, muncitorii 
de la secția reparații me
canice a U.R.U.M.P. au 
executat înainte de termen 
numeroase lucrări.

Așa de pildă brigada 
condusă de tovarășul Te- 
feleș Gheorghe a obținut 
zilnic depășiri de nor
mă de 25 la sută, la exe
cutarea lucrărilor de repa
rații capitale la o locomo
tivă cu troley pentru mi
na Lupeni, dînd-o în fo
losință cu 25 de zile mai 
devreme decît termenul 
fixat. La această lucrare, 
brigada sa a obținut o 
economie de 1000 lei.

Succese frumoase a ob- 
iținut și brigada condusă 
de tovarășul Hegeduș Ar
pad, care execută lucrări 
de reparații la cele două 
colivii cu etaj pentru mi
na Lupeni. 
șește zilnic 
la sută.

Tot de la
șeful de echipă Steiner Io
sif, în 
pentru 
cotite 
Reșița 
tit să
de peste 1500 lei.

R. BALȘAN 
corespondent
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Ea își depă- 
norma cu 30

această secție,

urma unei inovații 
îndreptarea axelor 
la compresoarele 

de 45 m.c. a izbu- 
realizeze economii
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ТГНМСП muwere
Pagină specială 

consacrată cetei de

Teoria șî practica —
mtnă-n mină I

0 metoda eficace pentru 
asanarea tocurilor endogene

а III-q sesiuni știin
țifice a cadrelor di
dactice de la Insti
tutul de m ine.

In zilele de 13 și 19 februarie au avut loc Is Institutul de mit» 
din Petroșani lucrările celeî de a III-a sesiuni șttințnfice a cadre
lor didactice. La lucrările sesiunii au participat ingineri din aproape 
toate centrele miniere și institutele de cercetări miniere din țara 
noastră, de la exploatările Văii Jiului și studenți. Au luat parte de 
asemenea tovarășii Vîjdea Gheorghe și lng. Ghioancă Victor, 
iari ai Comitetului orășenesc de partid Petroșani.

atît interesul cu care s-au 
rit expunerile, cît mai ales

seere-

Cea de a III-a sesiune științi
fică a cadrelor didactice de ia 
institut s-a Caracterizat, mai mult 
decît precedentele sesiuni, prin 
legătura sa strînsă cu problemele 
practice ale producției miniere, 
în rezolvarea cărora a venit cu 
propuneri concrete. Marea majo
ritate a celor 50 de lucrări ști
ințifice și comunicări ținute la se
siune au studiat și au adus re
zolvări practice unor probleme ri
dicate de producție, au adus con
tribuții Ia extinderea mecanizării 
și automatizării unor procese teh
nologice. Un alt aspect caracte
ristic al sesiunii a III-a îl con
stituie afirmarea unor cercetători 
tineri care, alături de ceilalți cu 
o bogată experiență și îndrumați 
de aceștia, au prezentat lucrări 
științifice de o reală valoare teo
retică și practică.

De la prima lucrare prezenta
tă și pînă la ultima, întreaga se
siune s-a înscris pe linia indicată 
de hotărîrea partidului Cu privi
re la ridicarea nivelului tehnic al 
producției, pe linia îndeplinirii 
sarcinilor trasate de Congresul 
al III-lea al partidului. Îmbina
rea strînsă a teoriei cu practica, 
în actuala sesiune, o dovedește

♦♦♦♦

urmă- 
_____ faptul 

că o bună parte din lucrări au 
fost contractate pentru aplicare 
cu C.C.VJ., Trustul minier Baia 
Mare, Trustul minier Anina, cu 
uzina lndependența-Sibiu și U- 
zina electrică Vulcan, cu Institu
tul de matematică al Academiei 
R.P.R. Multe din soluțiile practi
ce ale lucrărilor se află deja în 
faza de executare industrială.

Printre cele mai bune lucrări 
expuse au figurat cele executate 
de colectivele conduse de prof. 
Kovacs Ștefan, prof. Pop Emil, 
conf. Lețu Nicolae, șef de lucrări 
Nagy Bela. conf. Jugureanu Ni
colae, conf. Secară Ghoorghe, 
conf. Marian Ioan, conf. Constan- 
tinescu IHe și alții.

Sesiunea a III-a a cadrelor di
dactice de la institut a fost o 
manifestare vie a științei pusă 
în slujba îmbunătățirii nivelului 
tehnic al producției, o însemnată 
realizare în cei 13 ani de exis
tență a acestui important centru 
universitar creație a regimului 
democrat popular. Așa cum s-a 
subliniat de numeroși partici
pant! la sesiune, mergînd pe li
nia de pînă acum, cadrele didac
tice ale Institutului vor contribui 
la ridicarea unor promoții de in
gineri mineri cu înalță califica
re, capabili șă rezolve orice pro
blemă dificilă ridicată de produc
ția minieră, vor realiza în viitor 
lucrări științifice tot mai valo
roase.

Printre lucrările științifice pre
zentate la actuala sesiune care au 
suscitat un interes prin soluțiile 
practice pe care le aduc, lucra
rea „ASANAREA FOCURILOR 
ENDOGENE PRIN REALIZA
REA DIFERENȚEI DE PRESIU
NE NULA" întocmită de un co
lectiv format din tov. PROF. KO
VACS ȘTEFAN, ASIST. GOR-

controlează cu ajutorul conducte
lor de luare a probelor de aer și, 
în funcție de rezultate, se reglea
ză debitul ventilatorului și des
chiderea orificlului din digul de 
lemn.

Lucrarea prezentată de tov. 
prof. Kovacs Ștefan, are o deo
sebită importanță pentru mineri
tul țării noastre, fiind prima care

Xățta «w.

•
Я/ ; ■' '“'m.

: \«J— ■

♦♦♦•♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦•♦<♦»♦♦ 
î Pe scurt, din lucrările ♦ ♦
♦ prezentate
: • Lucrarea „Studiul apelor de
J spălare a cărbunelui la prepara
ndia Petrila, în vederea epurării". ф 
« elaborată de un colectiv condus ♦ 
2 de prof. Georgescu A., a venit 2
♦ cu propuneri practice, pe baza ♦
♦ experiențelor fizico-chimice de ♦ 
2 epurare a acestor ape cu soluții ♦

♦♦♦♦♦ ♦ ♦
♦

♦ comparativ 
î P. C. 17.
2 MKF-16
♦ P.R. 20 (U.R.S.S.)♦♦

coloidale, pentru curățirea ape
lor vărsate la Jiu și eventuala 
iolosire a șlaniului rezultat.

• Colectivul de cercetători 
condus de conf. Lețu Nicolae, 
ajunge îni lucrarea „Studiul 

al perforatoarelor 
1 n dependent a - S ib i u, 

(R. PL Ungară) și 
“la conclu

zia că perforatoarele de tipul

*

♦♦♦
♦
*■
♦
♦
♦
*♦

♦ ♦*
♦
♦
♦♦

♦♦ __ __  ___________  _ ♦ 
P.R. 20 cu percuție rapidă, dez- ț 
voltă o viteză de perforare spo- $ 
rită față de celelalte două ti- ♦ 
puri. Lucrarea a fost contractată • 
cu uzina „Independenta" Sibiu * 
în vederea construirii unor per- ♦ 
foratoare cu performante supe- * 
rioare celor actuale.__________ ♦♦

♦ Adoptarea unui nou flux X 
tehnologic la instalația de me- J

♦ ♦♦ ___  __ __ ,_
X diu dens a preparației Lupeni ♦
* în vederea reducerii consumului t
• de barită aceasta este propune- J 
« rea practică ce rezultă din lu- * 
2 crarea „Studiul suspensiilor de
• barită la instalația de mediu
* dens la prep arați a Lupeni" 
2 lucrare realizată de un colectiv
♦ condus de prof. dr. Huber Іоап-
♦ Panu.♦♦
• • Uzina electrică Vulcan
♦ contractat cu insitutul transpu- 
« nerea practică a principiilor lu- 
2 crării „Studiul arderii cărbune-
♦ lui mixt pe grătarele înstalații- 
«lor energetice din Valea Jiului" 
2 executată de conf. Secară Gheor-
♦ ghe și asist. Zamfir Vasile. Lu-
• crarea prezintă importanță pen- 
2 tru valorificarea superioară a 
2 cărbunelui energetic produs în
* Valea Jiului.

♦ ♦

In pagina de față prezentăm, 
in rezumat, cîteva din cele mai 
importante lucrări științifice, ur- 
mînd ca în paginile tehnice, vii
toare să revenim cu amănunte 
asupra unor lucrări.

iNOVICEANU ELISABETA, 1NG. 
TOKES TIBERIU, a ocupat un 
loc important.

In lucrare s-a arătat metoda 
folosită pentru abținerea micșo
rării diferențelor de presiune ipe 
fețele digurilor, metodă care a 
dus la lichidarea vechiului foc de 
mină endogen de la mina Lonea, 
stratul 3, blocul IV, abatajul 601 
și la crearea posibilității extra
gerii unei însemnate cantități de 
cărbune. Pe baza unor analize 
științifice colectivul a ajuns la 
concluzia că deși izolarea unei 
zone se face cu diguri etanșe to
tuși în zonă pătrunde aer prin fi
surile rocilor din culcuș. Pentru 
ca aceste pătrunderi să fie oprite 

' s-a conceput și executat în galeria 
de cap o așa numită cameră de 
echilibrare (vezi clișeul) care are 
rol de tampon în calea gazelor. 
Cu ajutorul unui ventilator tubu
lar și a unei deschideri în digul 
de seîndură și lut (construit îna
intea digului de zidărie) se creea
ză în acest spațiu o suprapresiu- 
ne (relativ scăzută) care aproa
pe egalează presiunea din spa
tele digului etanș. Se creează prin 
urmare o așa-numită diferență de 
presiune nulă care împiedică in
trarea aerului în zona de asana
te prin fisurile din culcuș. A- 
ceastă diferență de presiune se

pu- J 
fo- 
dln

aduce o rezolvare practică și 
țin costisitoare în asanarea 
corilor de mină moștenite 
trecut. Ea a fost contractată pen
tru aplicare practică și generali
zare la exploatările Văii Jiului, 

Luînd cuvîntul pe marginea 
acestei lucrări științifice, nume
roși vorbitori au scos în evidență 
aportul tot mai mare pe care cer
cetătorii de la institut îl acordă 
producției în rezolvarea celor mai 
(dificile probleme ale sale.

1 Ml (MroiUil f
ț maleiiaie а іпііеніоі ț j Conferențiarii Pop Aurel și <
( Tomescu Ilie au prezentat la se- 5 
ț slune o interesantă lucrare tratînd 5 
‘ despre „ApLicarea principiului со- $2 interesării materiale în industria 1 î minieră a Văii Jiului". Pornind
t de la faptul că partidul și guver- I 
ț nul acordă o necontenită grijă im-;

bunătațirii nivelului de trai al mi- j 
narilor, autorii demonstrează pe ( 
baza unei bogate documentări,! 
cum s-a realizat această cointere- | 
sare materială în Valea Jiului. Se < 
arată ci față de salarizarea exis- f 
tentă în 1950, un muncitor miner 1 
ciștigă azi în medie cu 300 la t 
sută mai mult. Autorii demons-]' 
trează eficacitatea salarizării în ț 
acord pentru muncitorii direct J; 
productivi, propun studierea po- /; 
sibilităfilor de extindere a acestui 

-sistem și asupra salarizării тип- ș 
citărilor din transportul minier.

; Lucrarea se oprește pe larg ți x; 
asupra altor forme de cointeresare '» 
a muncitorilor la lupta pentru în- ț 
deplintrea și depășirea planului !> 
de producție, cum ar fi decerna- ;> 
rea drapelelor de colective frun- ț 
lașe minerilor cu cele mai bune '> 
rezultate, scofînd în relief însem- '> 
nătatea decernării drapelului de £ 

.brigadă fruntașă pe bazin.

I

I

Lucrările sesiunii științifice au fost urmărite cu viu interes de un 
numeros public format din ingineri, specialiști, studenți. 1N CLIȘEU a 
Aspect din timpul lucrărilor sesiunii.

Două lucrări @u reală valoare practică
Caracterul practic al actualei sesiuni științifice este dovedit de 
mai mare parte a lucrărilor științifice și comunicărilor pcezen-cea

tate. In cele de mai jos facem cunoscute două lucrări care rezolvă 
probleme importante pentru mineritul din Valea Jiului, lucrări alcă
tuite de colective de tineri cercetători.

Transportor cu racists cu ax 
curb pentru abataje cameră

Mecanizarea încărcării în aba
tajele cameră, care dau cam 64 
la sută din volumul de cărbune 
extras în Valea Jiului, preocupă 
de multă vreme cadrele didactice 
de la institut și pe inginerii și 
tehnicienii din producție. S-au 
experimentat diverse tipuri de 
mașini de Încărcat, ultimul fiind 
tipul GNL-30 M pentru care s-a 
aplicat și o monografie de arma-

re specială, dar rezultatele obți
nute nu sînt pe deplin satisfăcă
toare. Colectivul format din tine
rii specialiști CONF. MARIAN 
IOAN, ASIST, MICHEȘ GHE- 
ORGHE, asist. DARABANȚ A- 
LEXANDRU și alții, a prezentat 
în sesiune un transportor cu ra- 
clete cu axul curbat, utilaj ce re
zolvă in bună măsură încărcarea 
mecanică în abatajele cameră, 
concomitent cu transportul căr
bunelui El se compune dintr-un 
cap de acționare (cu motor de 

crațer TP-1), un 
transportor drept 
lung de circa 20- 
25 m. (cit lun
gimea camerei), 
ramura perpen
diculară cu o 
stea specială de 
ghidaj $1 ramu
ra dreaptă lungă 
de maximum 4 
m. (lățimea ca
merei), așa cum 
se vede și în 
clișeu. Transpor
torul conceput de 
acest colectiv uti
lizează palete în

consolă, 
paralel 
mite să se puște pe ea, acoperită 
fiind cu mai multe platbande me
talice care se scot apoi pe rînd 
pentru a nu da naștere la supra
sarcini din cauza abundenței de 
cărbune la transport. Acest tip 
de transportor nu reclamă schim
barea monografiei de armare față 
de cea folosită actualmente.

Despre valoarea practică a lu
crării este de ajuns să amintim 
că la U.R.U.M.P. se află in faza 
de execuție un asemenea trans
portor cerut de C.C.V.J. pentru 
experimentare. Transportorul cu 
ax curb este superior, așa cum 
s-a recunoscut, teului conceput 
la C.C.V.J. care prevede ca ra
mura scurtă să fie acționată in
dependent de un motor de 5,5 kW, 
în cameră fiind deci două motoa
re electrice care îngreunează mun
ca. Solatia prezentată la institut 
este mal simplă, robustă și mai 
productivă (30—46 tone/ora).

Ints-una din paginile tehnice 
viitoare vom reveni cu amănunte 
asupra acestei lucrări deosebit de 
importante pentru mineritul Văii 
Jiului.

Ramura care se așează 
cu frontul de lucru per-

Automatizarea metatațiitor
dt cttfltotowe

Gotactipul format din 
DEfâERATU PROFIR, 
MARIAN IOAN, ASIST.

GONF. 
GONF. 
ILIAȘ

TIBERIU și ASIST. DARABANȚ 
ALEXANDRU, a prezentat la cea 
de a III-a sesiune, lucrarea „Au
tomatizarea instalaților de cui- 
butoare cu două compartimente 
din Valea Jiului". Lucrarea a 
urmărit să înlăture o seamă de 
dezavantaje ale actualei instala
ții, care constituie un punct de 
strangulare în transportul de su
prafață. Instalația prezentată, ca
re a fost contractată de C.C.V.J. 
și se află în execuție la U.R.U.M.P., 
se compune dintr-un culbutor 
normal cu manevră automată. Sis
temul de acționare automată a 
culbutorului exclude posibilitatea 
vreunei avarii sau accident. în
tregul complex este pus în mișca
re de un singur om de la pupi
trul de comandă.

Noul culbutor se va folosi 1a 
mina Lupeni unde s-a și inclus 
în planul tehnico-organizatoric 
pentru acest an. Asociat cu un 
cîntar automat plasat înainte ca 
vagonetul să fie culbutat și cu 
un alt culbutor viibranț (de ase
menea în execuție la U.R.U.M.P.) 
întregul complex este de un rea! 
folos exploatărilor miniere, avînd 
o mare capacitate de descărcare 
și redînd circuitului subteran va- 
,gonete goale, bine curățate. Lu
crarea a fost apreciată ca prezen- 
tînd o mare valoare practică.

Pagină redactată de 
ing. GH. DUMITRESCU 
Foto: ing. IOSIF KISS

Ji
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Muncă concretă pentru îndeplinirea 
hotărîrilor adunării generale

Adunările generale au un rol 
de mare însemnătate în viața or
ganizațiilor de partid. In adu
nările generale sînt dezbătute cele 
mai importante probleme menite 
să asigure înfăptuirea hotărîrilor 
partidului și guvernului, sînt sta
bilite măsuri concrete pentru re
zolvarea problemelor economice 
și social-culturale din raza de 
activitate a organizațiilor de ba
ză. Pentru ca măsurile stabilite 
în adunările generale să fie tra
duse în viață, este necesar ca toți 
membrii și candidații de partid 
să fie atrași la activitatea orga 
nizației de bază.'

Biroul organizației de bază din 
sectorul III al minei Aninoasa a- 
cordă o deosebită atenție atrage 
rii membrilor și candidaților de 
partid la rezolvarea sarcinilor ce 
stau în fața organizației de foaiză, 
a măsurilor stabilite în adunările 
generale.

In adunarea generală de partid 
din luna decembrie a anului tre
cut. de pildă, comuniștii din sec
torul III au dezbătut sarcinile ce 
stau în fața organizației de bază 
cu privire la mobilizarea colecti
vului sectorului la îndeplinirea 
planului de producție pe anul 
1961.

, In hotărîrea adoptată, aduna
rea generală a cerut biroului or- 

‘ ganizației de bază, cît și condu 
cerii sectorului, să acorde o deo
sebită atenție hiaaărilor de pre 
gătiri, a căror râmteere în urmă 
a fost una din cauzele care au 
frînet anul taeeut banul mers al 
sectorului. Рейки a asigură des
fășurarea în елгиМфіі optime a lu
crărilor de pregătiri, conducerea 
sectorului a stabilit măsuri teh- 
ntco-organizatoaice. Biroul orga
nizației de bază a sprijinit aces 
te măsuri prin întărirea muncii 
politice de masă în rîndul brigă
zilor de Ia lucrările de pregă
tiri. Biroul organizației de bază 
a repartizai fii brigăzile de la 
pregătiri cîțiva agitatori frun
tași, mineri cu experiență, așa 

, ’’hm sînt tov. Smilețchi Anton, 
■’Ciungan Deeideriu, Parpală Du
mitru. Tovarășul Smilețchi An
ton, de pildă, a fost repartizat la 
o brigadă de pregătiri într-o ga
lerie din stratul 5. Prin munca 
politică desfășurată de tov. Sml- 
lețchl, această brigadă, care de 
luni de zile rămăsese sub plan, 
a obținut în ultimul timp depă
șiri importante.

Adunarea generală din luna 
decembrie a organizației de bază 
a stebHit măsuri pentru întări
rea muncii politice la toate locu
rile de muncă. In vederea înde
plinirii acestei măsuri colectivul
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I.C.R.A. Filiala Petroșani
ANGAJEAZĂ :

- • . • » < -■

““ 1 voiajor comercial la Petroșani
— 1 voiajor comercial la Lupeni

1 șef secție la Petroșani

Gei interesați se vor prezenta la conducerea 
filialei I.C.R.A. Petroșani, strada Ch. Cheorghîu-Dej 
nr. 102

Măsuri necesare
Nu odată colectivul de con

ducere al clubului cooperativei 
„Jiul- Petroșani a fost lăudat 
pentru rezultatele obținute îndeo
sebi în munca artistică desfășura
tă la club. Dar, în ultimele luni, 
scbimbtndu-se doi-trei responsa
bili, activitatea, fi cea artistică st 
cea educativă, s-a desfășurat la 
întîmplare. In ultima săptămînă 
însă conducerea cooperativei a 
trecut la reorganizarea comisiei 
culturale și a conducerii clubului, j
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de agitatori a fost mărit cu încă 
50 de membri și candidați de 
partid. Agitatorii au fost instruiți 
de biroul organizației de bază și 
repartizați la toate locurile de 
muncă, unde au desfășurat o bo
gată activitate politică 
mobilizarea colectivului sectorului 
la îndeplinirea sarcinilor de plan, 
la sporirea randamentelor, reali
zarea de economii și îmbunătăți
rea calității cărbunelui.

Faptul că în prima jumătate a 
lunii februarie colectivul sectoru
lui III al minei Aninoasa a extras 
180 tone cărbune peste sarcinile 

rTf^tă eficacitatea ac- . /<e umt „
tivitații politice și organizatori- Ife) la casa alegătorului de ta clu.

* membrii și сап- constructorul. Tinerii coope-
didații de partid in rîndul mine
rilor și a celorlalți muncitori.

Membrii și candidații de partid 
din sector au fost atrași la bi

bliile de adunările generale ale f artiști amatori cooperatori 
organizației de bază. In adunarea 
din luna ianuarie, onganizația de 
partid a stabilit măsuri pentru 
îmbunătățirea activității cercurilor 
învățămîntului de partid. îndeo
sebi a frecvenței cunsanților la 
ședințele de învățăimînt. In urma 
acestei adunări biroul organiza 
ției de tiază s-a preocupat de îm- 
bunătiățirea activității propagan- 
diștător, de ridicarea nivelului în- 
vățămfntului de partid, luînd tot
odată măsuri pentru îmbunătăți
rea frecvenței cursanților la ședin
țele de învățămînt prin atragerea 
la munca de mobilizare a curean- 
tilor a unui colectiv format din 
mai mulți membri și candidați 
de partid. Bune rezultate au ob 
ținut în această privință tov. Gî-

Ilea loan, Radov Mi- 
Tc'ăian. Liciu Vaier 
urma măsurilor luate 
la învățămîntul de 
ridicat de la 50 la 
fost înaintea adunării

întocmind un -program bogat. Au♦
4 ^început chiar a doua zi în mod от- 
't ganizat repetițiile în vederea parti- 
f cipărit la cel de-al Vl-lea concurs. 
’ Primul spectacol a fost deja prezen- 
ițfat (fără să fie anunțat prin afi- 

'! casa alegătorului de la clu-

ratori vor afișa insă în curînd 
f spectacolul pe care îl vor prezen- 
i ta. Deși vor fi expuse afișele, 

făptuirea și a altor hotărîri sta- * ^aia sPectac0^ut tinerii
i vor

pregătească cu a-* continua să se
i ceași strguință.

M.
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întreprinderea Comunală Orășenească 
petroșani 

telefon 541, 544 și 335

execută pentru sectorul socialist și particular 

lucrări noi și de reparații la instalațiile 
interioare de apă, canal și electricitate 

în toate localitățile din Valea Jiului 
Lucrările mai sus indicate pentru particulari 

se vor putea executa și cu plata în rate lunare

„Mărunțișuri^
nu pot fi trecute \ 
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tej Teodor, 
hai, Mărea 
și афі. In 
frecvența 
partid s-a 
sută, cit a 
generale, la 80—90 la sută,

In cadrul organizației de bază 
din sectorul III al minei Amnoa- 
sa toți membrii și candidații de 
partid au sarcini concrete.

Intr-o recentă adunare comu
niștii din sector au analizat mun 
ca de întărire a rîtidurUor orga
nizației de bază și educarea can
didatelor de partid. Pe marginea i 
hotărîrii adoptate tn adunare 'au t 
fost trasate de asemenea sarcini I 
concrete la un mare număr de 
membri de partid, a căror înde
plinire va duce eu siguranță la 
întărirea rîndnrilor organizației 
de bază, a capacității sale de mo
bilizare a colectivului sectorului 
ia înfăptuirea sarcinilor sporite f
de plan pe anul 1961. v

I. BUBEK V»

cu vederea
De citva timp, cumpărătorii o- 

bișnuiți ai magazinului alimentar 
4 nr. 42 din orașul Petrila sînt ne-
J mulțumiți. Acest lucru se data- 
4 rește faptului că deservirea cum-
♦ părătorilor cu mărfuri se face cu 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4
♦

întirziere de 30—40 de minute. 
De exemplu, în ziua de 9 februa
rie ax, știind că această unitate 
alimentară se deschide la orele 8

râturi. Magazinul era închis. A 
trebuit împreună cu alți cetățeni 

4 re aștept aproape o oră pîriă vîn- 
zătoarea Popescu Maria a venit 
să deschidă. Altădată cumpărînd 
mai multe articole alimentare tre
buia să primesc un rest de 
80 de bani. Abia după mai multe 
insistențe, vtnzătoarea Popescu 
Maria a catadicsit să răspundă, 
întinztndu-mi în locul restului de 
80 de bani un corn de 40 bani. 
Această ciubucireală m-a costat 
într-o zi 3,20 lei, rest care trebuia 
să mi se restituie după mai multe 
cumpărături efectuate în aceeași • 
dimineață la această unitate. Oa- ț 

4 re nu ar fi timpul ca vînzătorii * 
* din acest magazin să lase deopar- | 
i te asemenea obiceiuri ? ♦

AL. IEDERAN І 
miner — Petrila *
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Gazetele de perete în campania electorală
(Urmare din pag, l-a)

Ele trbeuie să-și planifice în așa 
fel munca incit în perioada care a 
mai rămas pînă la alegeri să pu
blice la gazetele de perete rit mai 
multe articole legate de campania 
electorală.

Unele colective ale gazetelor de 
perete din Valea Jiului aduc o 
contribuție importantă la desfășu
rarea muncii politice de masă în 
campania electorală. Așa de exem
plu Ia gazeta de perete „Drum 
nou", organ al Comitetului oră
șenesc de partid și al Sfatului 
popular orășenesc Petrila au fost 
publicate recent trei articole le
gate de alegeri. Unul dintre arti
cole se referă la importanța ale
gerilor, unul popularizează cîțiva 
candidați de deputați din oraș, 
iar al treijta subliniază necesi
tatea verifitării de către toți ce
tățenii a listelor de alegători. De 
asemenea, gazeta de perete „Căr
bunele păcii" de la exploatarea 
minieră Petrila a publicat în ulti
ma ediție articole despre alegeri.

Despre campania electorală se 
vorbește și într-un articol apărut 
recent la gazeta de perete de la

UJl.U.M.P. prin care se populari
zează cîțiva tovarăși din uzină ce 
au fost propuși candidați pentru 
alegerile în sfaturile populare, 
printre care sînt Kristaly Ludovic, 
Kovacs Alexandru și alții-

Colectivele de redacție mențio
nate mai sus, au luat măsuri pen
tru ca la gazetele de perete res
pective să apară materiale strîns 
legate de campania electorală 
Ceea ce s-a făcut este însă puțin. 
Apar încă puține articole care să 
popularizeze succesele obținute în 
întâmpinarea alegerilor, nu se vor
bește despre activitatea de produc
ție a candiadților propuși, despre 
aspecte de la întâlniri1; candida
ților cu alegătorii.

Dezinteres față de problemele 
campaniei electorale manifestă co
lectivul de redacție al gazetei de 
perete de la preparația Petrila. 
Ultima ediție a acestei gazete nu 
conține nici un articol legat de 
alegeri. Ar fi fost mult mai in
dicat ca în locul unor articole 
generale gazeta de perete să fi 
vorbit despre desfășurarea muncii 
colectivului de lă preparație în 
vederea întâmpinării alegerilor cu 
rezultate rit mai bune sau despre

alte probleme legate de campania 
electorală.

Pentru ca gazetele de perete 
să-și poată aduce întreaga lor con
tribuție la desfășurarea campaniei 
electorale, la înfăptuirea sarcini
lor de producție și la populariza
rea realizărilor obținute de po
porul nostru în construirea socia
lismului, este necesar ca activita
tea lor să fie simțitor îmbunătă
țită.

Colectivele de redacție ale ga
zetelor de perete să-și lărgească 
numărul de colaboratori și cores
pondenți, să publice rit mai des, 
fără a aștepta schimbarea întregii 
ediții, materiale vii, interesante, 
convingătoare și mobilizatoare 
care să trateze probleme legate 
de campania electorală.

Pentru aceasta se cere ca ori 
ganele și organizațiile de partid 
să îndrume mai îndeaproape acti
vitatea colectivelor de redacție ale 
gazecelor de perete, să le ajute 
pentru a face din gazetele de pe
rete un puternic mijloc al muncii 
politice de masă în campania e- 
lectorală

«

0. C. L. ALIMENTARA PETROȘANI
ANGAJEAZĂ UN TEHNICIAN CONSTRUCTOR I.
Cu un salariu tarifar lunar brut de 950—1.200 
Candidatul trebuie să îndeplinească următoarele 

de pregătire și stagiu:
— Să fie absolvent al unei

structori, sau
— absolvent al unei școli 

chime la 1 iulie 1956 de 12 ani
- — absolvent al liceului industrial, sau

— absolvent cu diplomă al fostei școli de subingineri 
al fostei școli de conductori tehnici cu o vechime de 5

Cererile însoțite de actele necesare se vor depune la 
viciul cadre al O.C.L Alimentara Petroșani.
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lancu nr. 1

T. P. E. D. M. N.
de explorări cu sediul in Lupeni str. A-
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— maiștri
— sondori 
—- economiști
— contabili

ANGAJEAZA 
sondori 
șefi granic

IMEDIAT;
— tehnicieni mecanici
— inginer foraj

— maiștri mecanici

clientela 
traditio-

O. C. L. Produse Industriale Petroșani, anunță 
că a pus în vînzare prin toate raioanele specializate, 
nalele

MARȚDȘOARE
Vizitați magazinele noastre bine aprovizionate!
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Crearea organizației 
unionale

„Soiuzsdhoztehnika"
MOSCOVA 21 (Agerpres).

TASS transmite :
Pavel Kuciumov a fost numit 

președintele Asociației unionale 
„Soiuzselhoztehnika".

Această organizație a tost con
stituită de Prezidiul Sovietului 
Suprem al U.R.S.S. Sarcina ei 
este de a vinde colhozurilor și 
sovhozurilor mijloace tehnice a- 
igricole, piese de rezervă, îngră
șăminte minerale și alte mijloace 
tehnico-materlale, de a organiza 
repararea și folosirea mașinilor 
în colhozuri și sovhozuri.

Organizația unională „Soiuz
selhoztehnika" a fost creată în I 
conformitate cu hotărîrea plena-, 
rei din ianuarie (1961f) a C.C. al1 
P.G.U.S.

Țelurile tratativelor 
franco-tunisiene

PARIS 21 (Agerpres).
La 20 februarie ministrul Afa

cerilor Externe al Franței Сойме 
de Murville a primit pe Mas- 
moudi, secretarul de Stat al Tu
nisiei pentru problemele informa
țiilor.

Comentatorii ziarelor pariziene 
pun în legătură această întreve
dere cu pregătirea întâlnirii pre
ședintelui De Gaulle cu preșe
dintele Tunisiei, Burghiba, care 
în prezent se află la Zflrich pen
tru îngrijirea sănătății. Ziarul 
„Le Monde" arată în legătură cu 
aceasta că s-ar putea ca întâlni
rea dintre Burghiba și De Gaulle 
să aibă loc la sfîrșitul acestei săp
tămâni.

Ziarul „Le Monde" a publicat 
de asemenea sub semnătura Si
rius (pseudonimul directorului 
ziarului, Beuve-Mery), care l-a 
vizitat pe Burghiba la sanatoriul 
din Zurich, un articol în care se 
arată că telul tratativelor franco- 
tunisiene este de a pregăti sosi
rea la Paris a reprezentanților 
guvernului provizoriu al Repu
blicii Algeria și tratativele din
tre aceștia și reprezentanții îm
puterniciți ai guvernului francez.

Sirius arată că „problemele pe 
care participantii la tratativele 
franco-algeriene vor trebui se le 
reglementeze sînt dificile și se re
feră atît la drepturile minorită
ții europene din Algeria, cît și 
la viitoarea structură a statului 
algerian". El arată că este „hi
merică" speranța într-o „Algerie 
franceză" și își exprimă părerea 
că nu se mai poate tărăgăna în
cheierea păcii. „A mai aștepta 
încă — scrie el — ar însemna 
spoer a! riscului de eșec cu toa
te urmările lui posibile"*

...... .  .... -<***= —--------
Pe marginea tratativelor între

țările N.
NEW YORK 21 (Agerpres).
Ziarul „New York Herald Tri

bune" scrie că tratativele care au 
avut loc între țările N.A.T.O. cu 
privire la propunerea S.U.A. de 
a înarma această organizație cu 
rachete nucleare americane de tip 
Polaris au dezvăluit „lipsa de' 
entuziasm față de perspectiva a- 
doptării acestui program". A- 
ceastă propunere, amintește zia
rul, a fost făcută de fostul secre
tar de stat, Herter, la sesiunea 
N.A.T.O. din decembrie. „Ea a 
fost unul din ultimele acte poli
tice ale administrației Eisenho
wer și, deși nu a fost reînnoită 
în mod formal de administrația 
Kennedy, guvernele țărilor NATO 
au considerat că rămîne în vigoa
re și au început examinarea ei 
oficială în cadrul consiliului per
manent al N.A.T.O.". Primul e- 
lement care s-a desprins din a- 
ceste discuții este, potrivit ziaru-

Leonid Brejnev s-a
MOSCOVA 21 (Agerpres). — 
La 21 februarie Leonid Brejnev, 

președintele Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S., s-a înapoiat 
la Moscova din vizita făcută în 
Guineea, Maroc și Ghana.

Pe aeroportul Vnukovo, preșe-
-------------o-------------

Telegrama adresată de K. Kiselev 
Consiliului de Securitate

MINSK 21 (Agerpres). TASS 
transmite :

Din însărcinarea guvernului 
R.S.S. Bieloruse, la 20 februa
rie, Kuzma Kiselev, ministrul A- 
facerilor Externe al R.S.S. Bie
loruse a adresat o telegramă Con
siliului de Securitate al O.N.U. 
în legătură cu asasinarea primu
lui ministru al Republicii Congo, 
Patrice Lumumba și a tovarăși
lor săi de luptă.

In telegramă se arată că gu
vernul Bielorusiei declară că nu-1 
mai recunoaște pe Hammarskijoeld 
ca secretar general al O.N.U. Gu- 

„II Punto* desppe evenimentele 
din Congo

ROMA 21 (Agerpres).
Săptămânalul italian „II Pun- 

to“ publică un articol în care
oritică aspru acțiunile lui Ham- 
marskjoeld în Congo.

Hammarskjoeld. se spune în 
articol, „trebuia, în conformitate 
cu numeroase rezoluții ale Con
siliului de Securitate și ale Adu
nării Generale a O.N.U. să men
țină integritatea teritorială a 
Congoului și să dea posibilitate 
armatei regulate a guvernului le
gal ăl primului ministru Liimum- 
ba să acționeze independent cu 
ajutorul • tehnic și militar al co
mandamentului O.N.U.".

El însă niciodată nu s-a con
sultat (s-au a făcut-o foarte a- 
nevoie) cu Lumumba atâta timp 
cît acesta s-a putut menține în 
funcția sa, sub atacurile tot mai

-------- (j--------
Cyrus Eaton despre cheltuielile 

S. U. A. pentru înarmare
OTTAWA 21 (Agerpres).
Ziarul „Gazette" din Montreal 

a publicat la 20 februarie o scri
soare a lui Cyrus Eaton în care 
acesta subliniază că pînă acum 
în istoria mondială n-a existat 
vreo țară „care să se fi angajat 
în pregătiri militare atît de vas
te" ca Statele Unite ale Amerîcii. 
„Cheltuielile S.U.A. pentru înar
mare — scrie Eaton — se ridică 
la sume uriașe.

S.U.A. dispun de 1400 baze 
militare în 36 de țări. Agenția 
Centrală de Investigații a S.U.A.

A. T. O.
lui „New York Herald Tribune" 
dorința țărilor vest-europene de 
a amîna luarea oricărei hotărâri. 
Cele mai multe din aceste guver
ne, arată ziarul, au cerut „revi
zuirea întregii strategii militare 
a N.A.T.O. înainte de a accepta 
rachetele americane Polaris în 
Europa". De aceea, subliniază 
ziarul „orice hotărâre definitivă 
va trebui să fie amânată cu cel 
puțin un an". Este semnificativ 
că unul din argumentele citate 
de ziar ca fiind formulate împo
triva înzestrării N.A.T.O. cu ra
chete Polaris este teama că adu
cerea acestor rachete în inima 
Europei ar confirma fără putință 
de tăgadă „caracterul ofensiv" al 
acestui bloc militar.

După cum arată „New York 
Herald Tribune", singurul gu
vern care se pronunță fără rezer
ve în favoarea proiectului S.U.A. 
este guvernul vest-german.

înapoiat la Moscova
dintele Prezidiului Sovietului Su
prem al U.R.S.S. a fost întâmpi
nat de conducători ai Statului 
Sovietic în frunte cu Nikita Hruș- 
ciov, de numeroși reprezentanți 
ai oamenilor muncii, diplomați, 
ziariști sovietici și străini.

vernul R.S.S, Bieloruse, sprijină 
întrutotul propunerea guvernului 
Uniunii Sovietice din 14 februa
rie a. c. și cere condamnarea e- 
nergică de către Consiliul de Se
curitate a acțiunilor agresive ale 
colonialiștilor belgieni în Congo.

In telegramă guvernul R.S.S. 
Bieloruse cere ca împotriva agre
sorilor din Congo să fie aplicate 
sancțiuni prevăzute în Carta 
O.N.U.

In telegramă se subliniază că’ 
guvernul central, condus de An
toine Gizenga este singurul gu
vern legal al Republicii Congo.

puternice ale belgienilor și ale 
grupărilor corupte și încurajate 
tiu numai de guvernul de la 
Bruxelles...

„Lucrurile au mers de la di
zolvarea ilegală a parlamentului 
congolez de către colonelul Mo
butu, pînă la arestarea lui Lu
mumba, transferarea lui în Ka
tanga și, însfîrșit, la mișeleasca 
lui asasinare".

Autorul subliniază că răspun
derea o poartă, alături de Belgia 
și Franța, Anglia și Italia. „Asa
sinatele comise direct sau de per
soane Interpuse din diferitele gu
verne marionetă create de bel
gieni la Elisabethville, Bakwanga 
și Leopoldville a deschis calea 
spre un amestec tot mai larg și 
Insolent al Belgiei în treburile 
Congoului", se arată în articol.

dispune de o largă rețea de spio
naj în care sînt angajați mii de 
agenți răspîndlți pe întregul glob 
pămîntesc". Eaton, arată că din 
moment ce noul guvern american 
își revizuiește politica ar trebui 
ca Statele Unite să revină la 
cumpătare.

„Cum mai poate rămîne Globke 
într-un post atît de important

BONN 21 (Agerpres).
Presa și opinia publică vest- 

germană cer tot mai insistent de
miterea secretarului de stat al 
cancelarului federal Globke — co
laborator intim și ccnsdier ăl lui 
Adenauer, în legătură cu publi
carea documentelor care îl de
mască ca promotor activ al poli-

„ LIBERTATE"...
PARIS 21 (Agerpres).
După cum transmite agenția 

Reuter, trei studenți camerunezi, 
cărora autoritățile franceze le-au 
ordonat să părăsească Franța, au 
cerut azil politic la ambasada 
Ghanei din Paris. La 20 februa
rie ambasada le-a acordat azil.

Agenția Reuter informează că 
acești studenți sînt partizani ai 
„Uniunii populațiilor din Came
run", partid care luptă pentru 
independența națională. Ei au 
luat parte la demonstrația din 
față ambasadei belgiene, organi
zată în semn de protest împotri
va asasinării lui P. Lumumba.

loportaate dale Id legăloia (d Igaiilaiea stalinii 
іошііаіеіаіі tale de 0. X. î. î. io diiedia 

planetei ta
MOSCOVA 21 (Agerpres). — 
La 21 februarie ora 12 (ora 

Moscovei) stațiunea interplaneta
ră automată, lansată în Uniunea 
Sovietică în direcția planetei Ve
nus, se va afla la o distanță de 
3,2 milioane km. de suprafața 
Pămîntului.

A. Sternfeld a subliniat că în 
timpul zborului stațiunii auto
mate planeta Venus se va afla în 
două rânduri la o distanță de 70 
milioane km. de Pămînt. In pri
mul caz însă nici nu va putea fi 
vorba de o apropiere între sta
țiunea interplanetară și planeta 
Venus, deoarece distanța dintre 
ele va fi încă prea mare.

In timpul celor 97 de zile cît. 
va dura zborul stațiunii interpla
netare automate, ea se va depla
sa în raport cu Soarele (și ste
lele) cu o viteză medie de 32,2 
km. pe secundă și va parcurge 
270 milioane km., subliniază A. 
Sternfeld.

Savantul sovietic arată că în 
spațiul interplanetar viteza sta
țiunii nu va rămîne constantă, ci 
va crește pe măsura apropierii 
stațiunii de Soare sub influența 
atracției solare. Incepîndu-și zbo
rul la ieșirea din sfera atrac 
ției terestre cu o viteză de 25,9 
km. pe secundă, stațiunea va pă
trunde în sfera de atracție a pla
netei Venus cu o viteză de ordi 
nul a 36 km. pe secundă.

Analizînd legile care guvernea 
ză zborul stațiunii interplanetare, 
automate, Ari Sternfeld sublinia
ză că forța care atrage stațiunea 
automată în direcția centrului 
Soarelui nu rămîne constantă, ci 
crește rapid, iar în regiunea 
punctului de întâlnire cu shu? 
va fi de 1,85 ori mai mare decît 
în momentul ieșirii stațiunii din 
sfera de atracție terestră.

Sternfeld comunică că pe bor
dul stațiunii interplanetare inten
sitatea radiației solare va crește 
în aceeași proporție.

Cu toate că Venus și Pămîn- 
tul se mișcă pe elipse foarte apro
piate de circumferințe, distanțele 
acestor planete de Soare s-au 
schimbat întrucîtva în timpul zbo
rului stațiunii interplanetare au
tomate.

Sternfeld declară că între 12 
și 21 februarie Venus s-a apro
piat de Soare cu 58.000 km., iar 
în același interval Pămîntul s-a 
îndepărtat de Soare cu 274.000 
km. Totuși după cum afirmă omul 
de știință sovietic, întrucât Ve
nus se rotește în jurul Soarelui 
mult mai repede decât Pămîntul, 

ticid rasiste, criminale a lui 
Hitler.

Presa arată că într-un interviu 
acordat recent ziarului „Die Zeit", 
Globke n-a reușit să-și justifice 
trecutul criminal. Se naște între
barea, scrie ziarul „Stuttgarter 
Zeitung", cum mai poate rămîne 
un astfel de om într-un post atât 
de important ?

Ziarul „Westfalische Rundschau" 
scrie că în culisele politicii de la 
Bonn, Globke dispune de o influ
ență colosală. „Oamenii lui de 
încredere — scrie ziarul — sînt 
plasați aproape în toate ministe
rele. , El dispune de o parte din 
fondurile bănești secrete nesupu
se controlului din partea parla
mentului. De la el pornesc nu
meroase fire ale politicii germa
ne". In spatele lui Globke, sciie 
ziarul, se așterne umbra trecutu
lui său de care nu va putea scăpa 
niciodată. Globke a servit „cel 
de-al treilea Reich" pînă la sfîr
șitul acestuia și niciodată nu s a 
dezis de el. „Pînă cînd — se 
întreabă ziarul — un asemenea 
om ea Globke poate fi tolerat, 
intr-unui din cele mai importante 
posturi ale Republicii Federale ?". 

distanța Pămînt-Venus s-a redus 
în acest interval cu 9.853.000 km. 
și este de 78,2 milioane km.

A. Sternfeld a calculat că în 
ultimele zile viteza stațiunii au
tomate descrește în ritm mai 
lent. Stațiunea va ieși din sfera 
de atracție terestră cu o viteză 
de 3,9 km. pe secundă (viteză 
remanentă.)

Această valoare este aceea care 
determină raza de acțiune a ra
chetelor cosmice sovietice cu o 
sarcină utilă de 643,5 kg. (de 
exemplu sondele cosmice), atât în 
direcția Soarelui cît și în direc
ția opusă — spre Marte.

Ari Sternfeld consideră că greu
tatea unei stațiuni interplanetare 
automate poate fi cu atât mai 
mare cu cît este mai mică dis
tanța de la Pămînt pînă la orbi
ta pe care trebuie plasată. In le
gătură cu aceasta, sarcina utilă 
fiind identică, pentru distanțele 
mai mici se poate folosi un sis
tem de rachete mai puțin puter
nic.

Efectuînd calcule similare pen-, 
tru sistemul de rachete care 
2 ianuarie 1959 a plasat pe or
bită prima planetă artificială so
vietică, se obține pentru raza in
terioară de acțiune (în direcția 
Soarelui) valoarea de 132 mili- 
oâne km., iar pentru raza exteri
oară de acțiune — 197 milioane 
km., subliniază autorul.

Sternfeld menționează ritmul 
rapid de creștere a razei de ac
țiune, pe orbită circulară, a ra
chetelor cosmice sovietice. El 
subliniază că o dată cu distanța 
crește și sarcina utilă — sta
țiunea interp’anetară automată 
eîntarește cu 282,2 kg. mai mult 
decît prima planetă artificială 
(361,3 kg.).

PR08RAM DE RADIO.
23 februarie șv'

PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul 
medicului, 8,00 Din presa de as- 
,tăzi, 9,00 Muzică populară ro
mânească și a minorităților na
ționale, 9,30 Vreau să știu, 10,15 
Concert popular, 12,10 Cîntece 
de alegeri și jocuri populare, 
13,05 Muzică simfonică, 14,30 
Muzică ușoară, 15,10 Soliști ai 
scenei noastre lirice, 15,45 Mu
zică populară românească, 16,15 
Vorbește Moscova! 17,15 Jurnal 
electoral, 18,00 Muzică de dans, 
1)9,05 Tribuna Radio, 19,20 Mu
zică populară interpretată de so
liști și formații sovietice care au 
concertat în țara noastră, 19,45 
Transmisie din Studioul de con
certe a concertului orchestrei 
simfonice a Radioteleviziunii, 
22,00 Jocuri populare romînești. 
PROGRAMUL II. 14,08 Cântă 
Ansamblul Armatei Sovietice, 
.14,30 De toate pentru toți (re
luare), 15,00 Din muzica popoa
relor, 16,15 Cîntece de alegeri, 
17,00 Cîntă Aida Moga și Radu 
Lucian, 17,35 Tineri interpreți de 
muzică populară românească, 
18,05 Opera „Manon Lescaut" de 
Puccini (actul,I), 18,45 Să învă
țăm limba rusă cîntînd, 19,40 
Cîntece de alegeri, 20,30 „La Ha
nul Ancuței" — pagini din ope
ra lui Mihail Sadoveanu, în lec
tura autorului, 21,15 Melodii li- 
rjce de muzică ușoară, 21,45 Pă
rinți și copii, 22,00 Muzică din 
operete.

-----O-----

CINEMATOGRAFE
23 februarie

PETROȘANI — 7 NOIEM
BRIE : Ultimul viraj; AL. SA-
HIA: Șapte mirese pentru șapte 
frați; PETRI LA : ^Comandantul 
detașamentului; I-ONțA : Mame- 
lucul; ANINOASA : Să înfloreas
că o nouă Germanie; VULCAN : 
De la Apenini la Anzi; CRIVI- 
DIA : Edes Antia; LUPENI : 
Dincolo de orizont; BARBĂTENI: 

. Omul cu pantaloni scurți; URI- 
CÂNI ; Andreica.
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