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Organ al Comitetului orășenesc Р.М.Й. Petroșani și al Sfatului popular orășenesc

Mutra • ftunâ desfășurare 
a elcftrller

In cursul acestei luni se des
fășoară alegerile în grupele sin
dicale. Aceste alegeri constituie 
un eveniment important în viața 
organizațiilor sindicale. Alegerile 
în grupele sindicale se desfășoa
ră sub semnul unui puternic a- 
vînt în munca pentru îndeplini
rea sarcinilor stabilite de cel 
de-al 111-lea Congres al partidu
lui. Alegerile constituie un prilej 
de ridicare a nivelului activită
ții grupelor sindicale. Cu acest 
prilej masa largă a membrilor 
de sindicat analizează activitatea 
celor aleși în grupele sindicale, 
fac propuneri pentru îmbunătă
țirea muncii de viitor, aleg în 
flintea grupelor pe cei mai buni 
membri de sindicat.

^Grupele sindicale fiind orga
nizate pe locuri de muncă, pot 
aduce o contribuție însemnată la 
mobilizarea maselor largi de oa
meni ai muncii la lupta pentru 
îndeplinirea planurilor economii 
ce, la înfăptuirea măsurilor pri
vind îmbunătățirea continuă a 
condițiilor de muncă și de trai 
ale oamenilor muncii.

Punând în centrul activității 
lor lupta pentru realizarea Di
rectivelor planului de 6 ani, gru
pele sindicale trebuie să depună 
o susținută muncă pentru orga
nizarea întrecerii socialiste, a 
consfătuirilor de producție, să 
sprijine în mod activ inițiativele 
creatoare apărute în procesul de 
producție, să se îngrijească de 
extinderea metodelor avansate 
de muncă.

Pentru ca alegerile în grupele 
sindicale să se desfășoare la un 
nivel corespunzător comitetele 
sindicatelor precum și comitetele 
sindicale de secții trebui să-i a- 
jufe pe organizatorii de grupe 
sindicale la întocmirea 
de seamă, să combată < 
dința de formalism ce 
nifesta în organizarea 
șurarea alegerilor.

Dările de seamă ale 
sindicale trebuie să 
cele mai importante 
care stau în fața grupei, să fie 
strîns legate de activitatea fiecă
rui loc de muncă și întocmite în 
spirit critic și autocritic. Este 
necesar ca dările de seamă să a- 
nalizeze activitatea grupelor sin
dicale pentru îmbunătățirea ca
lității produselor, să oglindească

I grupele sindicale
preocuparea țață de reducerea 
prețului de cost și realizarea de 
economii, față de ridicarea cali
ficării profesionale a muncitori
lor, întărirea disciplinei în mun
că, protecția muncii, încasarea 
cotizațiilor.

In perioada actuală în fața 
sindicatelor noastre stau sarcini 
deosebit de importante pentru 
traducerea în viață a Directivelor 
C.C. al P.M.R. cu privire la cri
teriile principale ale întrecerii 
socialiste în cinstea aniversării a 
40 de ani de la înființarea P.C.R. 
Cu prilejul dezbaterii acestor Di
rective, colectivele minelor și în
treprinderilor din Valea Jiului 
își iau importante angajamente 
în muncă. Colectivul minei Vul
can, de exemplu, s-a angajat să 
reducă procentajul de cenușă in 
cărbunele extras cu 1,6 la sută, 
să lupte pentru creșterea pro
ductivității muncii cu 0,015 tone 
pe post față de sarcina planifi
cată și să realizeze economii de 
1.300.000 lei.

Un rol de seamă în organi
zarea întrecerii socialiste pentru 
înfăptuirea angajamentelor luate 
îl au grupele sindicale. Ele tre
buie să plină Un accent cît mai 
mare pe ridicarea continuă a ca-
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Citiți în pagina IV-a:
• Editarea unui îndreptar documentar despre istoricul vieții 

economice a U.R.S.S.
• Alegeri pentru Seimul R-P. Polmte și-pentru consiliile pope 

lare.
• Strauss și Heusinger adepți ai strategiei „intimidării ato

mice*.
• O interesanta itescopațlre privind atmosfera planetei Venus.

1N INTlMPHAREA ARIVERSARU PARTIDULUI
Dezbateri vii, rodnice

Colectivul preparației Petrila și-a 
analizat munca depusă pînă acum 
și posibilitățile de a răs
punde cu noi angajamente, mobi
lizatoare în întrecerea socialista în 
cinstea celei de a 40-a aniversări 
a înființării partidului. La secția 
spălare, muncitorii au analizat, cu 
atenție posibilitățile lor. Șeful de 
echipă Meizenbach Mihai, a. arătat 
că la sitele Zimmer înlocuirea ciu
rurilor actuale cu altele mai bune 
va permite colectivului să spele 
cu aceeași instalație mai mult căr
bune și să îmbunătățească calita
tea acestuia. Lăcătușul Rakoczi A- 
dalbert, vorbind în numele, tine
rilor muncitori din secție s-a angajat 
să colecteze 25.000 kg. fier vechi. 
Propuneri concrete pentru îmbună
tățirea proceselor tehnologice au 
făcut și Rotaru Vicor, Gîlcă loan. 
Filimon Iosif de la spălare ș.a.

Angajamentele secției spălare 
în urma dezbaterii Direc
tivelor C.C. al P.M.R. cu privire 
la criteriile de organizare a între
cerii se concretizează în următoa
rele : spălarea a 30.000 tone de 
cărbune peste plan, sporirea recu
perării cu 0,8 puncte, reducerea 
cenușii în cărbune cu 1 punct, 
100.000 lei economii peste plan.

Angajamente ale preparatorilor 
din Lupeni

în cadrul consfătuirii de pro
ducție care a avut loc zilele tre
cute, muncitorii și tehnicienii de 
la preparația Lupeni au dezbătut 
cu însuflețire Directivele C.C. al 
P.M.R. cu privire la criteriile în
trecerii socialiste în cinstea ani
versării a 40 de ani de la înfiin
țarea partidului.

Cu acest prilej muncitorii pre
paratori au analizat pe larg posi
bilitățile de a întîmpina aniversa
rea partidului cu noi succese în 
muncă.

în cadrul consfătuirii, numeroși 
muncitori și tehnicieni ai prepara- 
ției și-au luat angajamente mobi
lizatoare. Tovarășul Sibișan Vic
tor, șef de

s-a angajat ca împreună cu ortacii 
săi să realizeze economii la pre
țul de cost al producției în va
loare de 15.000 lei prin recondi- 
ționarea de piese de schimb. De 
asemenea, în numele schimbului 
pe care-1 conduce tov. Ghiciu Io
sif, maistru preparator s-a anga
jat să contribuie din plin la creș
terea recuperării prin asigurarea 
funcționării în bune condițiuni a 
instalațiilor de spălare și prepa
rate, să reducă consumul de 
rită cu 15 la sută.

Printre alții și-au mai luat 
gajamente tov. Bordei Mihai,
prișan Mihai, Dascălu Ștefan, Do- 
bre Palaghia.
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echipă la întreținere,

Măsurile au dat roade
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Strungarul de precizie Juhasz Geza, de la atelierul de sculărie 
al UjLti.MJP., este un muncitor harnic și priceput. El execută ple- 

ptatâl “ЙЙПрПе de mină, dînd lucru de calitate. lată-1 în cli-

In lunile 
sectorul IV 
ninoasa a rămas în urmă din cau
za lipsei de fronturi de lucru și a 
unor greutăți în aprovizionarea 
brigăzilor de mineri cu vagonete 
goale și materiale. Organizația de 
bază a analizat, într-o adunare 
generală, cauzele rămînerii în ur
mă și a cerut conducerii sectoru
lui să intensifice lucrările de pu
nere în ordine a căilor de acces 
și de deschidere a noilor abataje.

Astfel, au fost urgentate lucră
rile de rearmare a preabatajului 
brigăzii- minerului David Nicolac 
și a transversalei egre deservește 
brigada minerului Ungureanu Va- 
sile, iar galeria de transport din 
stratul 5 care deservește brigăzile 
minerilor Doroghi -Florian și Ian- 
cu Victor a fost rearmată în fier. 
De asemenea, a fost înlocuit .n 
abatajul brigăzii minerului Moisiu 
Remus sistemul de a pușca stratul 
5 împreună cu „paprica", lucru 
ce producea mari greutăți în ale
gerea pietrii din intercalație, cu

ianuarie și februarie. 
Priboi de la mina A-

pușcarea separată a celor - doiiă 
strate, în urma trecerii la banda- 
jarea în desiș a coperișului fria
bil al. stratului 5.

Zilele acestea a intrat în pro
ducție un nou abataj, în stratul 
3 unde lucrează brigada mineru
lui Biro Ștefan.

Toate aceste măsuri, luate .din 
inițiativa organizației de partid, 
au dus la crearea condițiilor ca 
brigăzile minerilor David Nicolae, 
Moisiu Remus, Doroghi Florista 
și Iancu Victor să lichideze rămî- 
nerea în urmă și să dea peste plan 
între 24—120 tone de cărbune. 
Ele au fost ajutate de maiștri 
mineți Crican Alexandru, Pădu- 
reanu Teodor, Fodor Zoltan și de 
către alți maiștri și tehnicieni.

Colectivul sectorului IV Priboi 
dezbate în aceste zile posibilită
țile de a întîmpina cea de-a 40-a 
aniversare a înființării Partidului 
Comunist din Romînia cu planul 
îndeplinit la toți indicii.

CEUȚĂ NANDRA 
tehnician miner — Aninoasa

se ------ ---- — ......................    — ---------
șeul nostru la micul lui strung, în timpul lucrului.

Femeile — în sprijinul activitâjii instituțiilor 
de deservire a populafiei

Femeile din orașele și comu
nele Văii Jiului desfășoară o bo
gată activitate pe tărîm obștesc.

Pe lîngă unitățile sanitare din 
Valea Jiului activează 15 comitete 
de sprijin din care fac parte 300 
de femei. Îmbinînd spiritul 
lor gospodăresc cu grija pentru 
sănătatea celor bolnavi, ele aduc 
b contribuție prețioasă la activi
tatea instituțiilor de sănătate

Realizările comitetelor de spri
jin sînt numeroase. Comitetul de 
sprijin de pe lîngă Spitalul unifi
cat din Petroșani, de pildă, care 
cuprinde 65 femei, a efectuat în 
cinstea Zilei internaționale a 
meii, peste 1800 ore muncă 
luntară. Organizate în echipe 
cite 2—3 femei, tovarășele din 
mitetul de sprijin lucrează la 
cătărie, supraveghează curățenia, 
ajută la înfrumusețarea saloanelor, 
la buna pregătire și servirea me
selor. De asemenea, la policlinica 
din Petroșani femeile se îngrijesc 
de păstrarea curățeniei și ordinei 
în sala de așteptare, îndrumă bol
navii spre diferite cabinete medi
cale.

Pe lîngă activitățile gospodărești 
în unitățile sanitare din Petroșani,

. GAȘPAR ANA
actteist al Comitetului orășenesc 

al femeilor — Petroșani

fe- 
vo- 
de 

со-, 
bu-

i.

femeile desfășoară o bogată mun
că educativă prin citirea unor ma
teriale educative 
special femeilor, 
printre care tov. 
Pop Elena, sânt 
teres și invitate 
bolnave.

Comitetul de sprijin de pe lin
gă căminul de bătrîni al orașului 
Petroșani acordă ajutor la gospo
dărirea acestei instituții. Membrele 
comitetului au confecționat 50 ha
late pentru bătrîni, noi șorțuri' 
pentru personalul de la bucătă
rie, lucruri de mină pentru nop
tiere, au cumpărat tablouri, se pre
ocupă mereu de înfrumusețarea și 
gospodărirea căminului. S-au evi
dențiat în această activitate tova
rășele Cristea Margareta, respon
sabila comitetului, Barna Florica, 
Țîțîrcă Maria, Cătană Domnica, 
Fodor Maria, și altele.

La cantinele de ajutor populat 
din orașele Petroșani și Vulcan 
membrele comitetelor de sprijin,

bolnavilor, în 
Multe femei, 

Tatnaș Viorica, 
ascultate cu în
deseați de către

intre care tov. Coroban Irina, 
rian Terezia, Kando Cornelia, 
hai Etna și altele ajută zilnic la 
pregătirea mesei, contribuie la îm
bunătățirea meniului.

Sub îndrumarea organelor sani
tare, cercurile de citit, comitetele 
și comisiile de femei contribuie la 
educarea sanitară a femeilor,’ în
deosebi a tinerelor mame. Ele so
licită medicii pentru a ține expu
neri in fața femeilor pe teme de 
educație sanitară. La căminul cul
tural din ;satul Măleia, de pildă, 
dr. T. Родоѵа a vorbit în fața a. 
50 de femei despre educația sani
tară a copiilor și femeii. La toate 
căminele culturale și căminele de 
zi au fost expuse 116 conferințe 
de acest fel. Educația sanitară a 
tinerelor mame se face prin cursu
rile „Școala mamei". Pentru mobi-" 
Uzarea femeilor la aceste cursuri 
au muncit bine tov. Resiga Sa- 
veta, Haidu Elena, Dios Magda 
reușind să mobilizeze la fiecare 
curs cîte 20—25 de femei.

Pe viitor femeile din Valea Jiu
lui vor depune eforturi șî mai 
susținute pentru a da un sprijin 
prețios unităților de deservire a 
populației.^
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pmtecele lor zilnic zaci de tone Я 
de balast, ori prin orașe camioane 8 
oprite te fața magazinelor comer- jj 
dale unde descarcă mărfuri. 8

Nu este locuitor din Petroșani, 8 
Lupeni, Vulcan, Pui sau Hațeg 8 
care să nu fi văzut trecând pe jo«8 
șele autocamioane aparținînd au- 8 

tobazei I.R.T.A. 8 
din Petroșani. Și 8 

ЛС- toate aceste та- 8 
șini sînt dirija e 8 
de la centru cu 8 
precizie. 8

— Dușmanul nostru nr. 1 este 8 
mersul te gol. Acesta duce la ri- 8 
dicarea prețului de cost pe tona 8 
kilometrică. Lupta pentru îndepli- “ 
nirea ritmică a sarcinilor de plan « 
la tone kilometrice, lupta pentru 5 
realizarea a cît mai multe econo- r 
otzz la benzină și lubrifianți, repa ° 
rații ‘de calitate, evitarea la maxi 5 
тит a parcurgerii kilometrilor în^ 
gol — iată sarcinile principale ca- g 
re ne stau în față. Aceste cuvinte ° 
le spune adesea tovarășul Kapelar 5 
Aladar, șeful autobazei. Întregul ® 
colectiv luptă pentru a traduce îng 
viață sarcinile ce-i revin. g

Adesea se întîmplă că între to- 8 
varășii din conducerea autobazei 8 
să aibă loc discuții asupra unor# 
probleme ale întreprinderii. Și 8
aceasta în special dimineața te 8
biroul șefului autobazei. O ase-. § 
menea discuție a avut loc zilele $ 
trecute, lată cîteva spicuiri din# 

8 
8 
8 
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La volan...
In fiecare zi Pe poarta autoba

zei I.R.T.A. Petroșani ies zeci de 
autocamioane. Direcția : în întrea
ga Vale a fiului, în regiune, în 
țară. Dar pentru a afla unde se 
găsește fiecare mașină e suficient 
să privești graficul autobazei din 
biroul de mișcare. Aici, pe un 

8 panou sînt scrise 
8 numele localită-
8 ților, ale dtferi- ' rtACtUrt 
8 telor întreprinderi, — -
8 instituții și orga-
8 nizații comerciale,
8 iar in dreptul fiecărui nume sînt 
8 înfipte stegulețe ce poartă numă- 
8 rul de circulație al mașinilor.
8 Pentru ați da seama de de- 
g plasările mașinilor, e suficient ca 

într-o seară între orele 20—21 să 
asiști la convorbirea telefonică a 
dispecerului cu șefii coloanelor 
auto. Cu siguranță că vei auzi o- 
bișnuita convorbire de fiecare zi- 

...Alo, coloana Lupeni f Auto
camionul 25544' este dat la dis
poziția C.C.V.J., restul conform 1 —-1 Л A 1 L-J st Pa? Л
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8 planului. Alo Vulcan... Hațeg..
8 Pui...
8 Dispecerul Richter Iosif vor-
8 bește la teiefon cu fiecare șef de 
8 coloană, le dă indicații apoi ia 
8 stegulețele cu numărul de circula- 
8 ție al mașinilor și le schimbă pe 
g grafic, conform cu dispozițiile 

sale.
Asiștînd la o asemenea „opera

tiva'- îți imaginezi traseele tuturor 
mașinilor, parcă vezi șoferii la 
volan conducted cu atenție mași
nile spre exploatarea forestiera

8
8
8
8
8
8-------- ... . .
8 Buta, sau la șantierul de la Co-
8 roiești, cum basculantele varsă dh.
8

ea.
FL. ISTRATE

(Continuare în pag. 3-a)
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ПНІ^ІСІІ MIN I ERF
Arderea cărbunelui mixt în instalațiile 

energetice din
Printre lucrările prezentate la cea de a Ill-а sesiune științifică 

a cadrelor didactice de la Institutul de mine care a avut Iqc în fe
bruarie a. c., lucrarea prezentat! de conf. ing 81 и г Gfteorghe și 
asistent ing. Zamfir Vasile despre „Arderea cărbunelui mixt în 
instalațiile energetice din Valea Jiului** s-a bucurat de aprecierea 

unanimă, De altfel, lucrarea și soluțiile propuse au fost contrac 
tate pentru aplicare la Uzina electrică Vulcan.

Directivele' Congresului Ы III- 
lea al P.M.R. prevăd ca o parte 
din ce in ce mai mare a nevoi
lor energetice și industriale să 
fie acoperite prin valorificarea 
superioară a cărbunilor Inferiori. 
Aceasta reclamă insă instalații 
de ardere cu grătare de construc
ție specială, din cauza procenta
jului ridicat de cenușă și umi
ditate.

in producție există inc! unele 
instalații energetice de tip mai 
vechi, cu productivitate mică și 
cu randament scăzut construite 
pentru cărbuni energetici supe
riori, dar care ar putea fi des
tinate pentru arderea cărbunilor 
inferiori, pînă la completa lor 
înlocuire cu instalații noi spe
cial construite. Astfel de insta
lații se găsesc și in Valea Jiului 
la U. E. Vulcan, uzina electrică 
Petroșani și la E. M. Petrila.

Valorificarea cărbunilor infe
riori locali prin arderea pe gră
tarele acestor instalații prezintă 
greutăți serioase. Grătarele ca- 
zanelor existente sînt grătare ru
lante obișnuite, cu bare formate 
din edise ce lasă intre ele go
luri de aer cu dimensiunile de 
3X228 mm., adică grătare potri
vite pentru cărbuni cu alte ca
racteristici.

Dintre sorturile de cărbune 
folosite, cele mai mari greutăți, 
la ardere le pun mixtele. Anali
zele făcute asupra mixtelor uti
lizate la U. E. Vulcan au arătat 
că, în afară de procente mari de 
umiditate și de măruntă, au un 
procent de cenușă ce merge pînă 
la 41,6 la sută și o putere calo
rică mică, cuprinsă între 2200— 
2700 Kcal/kg.

ud balast pentru prețul 
de cost

Directivele cu privire la crite
riile întrecerii socialiste în cinstea 
aniversării a 40 de ani de la în
ființarea P.C.R., pun în fața fie
cărui om al muncii problema de 
mare importanță a îmbunătățirii 
substanțiale a calității producției. 
Pentru mineri această sarcină în
seamnă trimiterea spre preparații a 
unui cărbune cu cît mai puțin șist 
vizibil în el, de calitate tot mai 
bună.

Colectivul minei Lonea a obți
nut în acest an realizări frumoase 
pe linia îmbunătățirii calității căr
bunelui extras. în ianuarie, față 
de 35 la sută procentaj de cenușă 
cît se admite în cărbune, am іеа- 
lizat o medie de 34,2 la sută, iar 
la umiditate față de 9,0 la sută 
admis, am dat cărbune cu 8,1 la 
sută umiditate. Luna februarie s-a 
dovedit de asemenea bună în pri
vința respectării normelor de cali
tate : procentul de cenușă a fost 
cu 0,6 la sută redus față de normă, 
iar umiditatea cu 1,2 la sută. în
suflețiți de Directivele partidului, 
minerii de la Lonea extrag în pre
zent cărbune și mâi bun decît în 
lunile anterioare. Pînă la 3 mar* 
tie, cărbunele extras la Lonea a 
avut doar 33,9 la sută cenușă.

Rezultatele mereu mai bune ob
ținute ne dovedesc că la Lonea 
există încă rezerve interne destule 
care, folosite cum trebuie, pot s& 
ne- conducă spre îmbunătățirea con
tinuă a calității cărbunelui. Au 
fost elaborate măsuri concrete care 
să ducă la alegerea șistului în a- 
bataje, la pușcarea selectivă, me
todele cele mai eficace în lupta 
pentru cărbune, de calitate care 
stau la îndemîna minerilor.

Io cric de mai jos vreau să

Condițiile de ardere existente 
azi la U. E. Vulcan sînt nera
ționale, deoarece se lucrează cu 
exces de aer necontrolat, se fo
losește aer rece și tiraj artificial 
aspirant, care realizează o depre
siune insuficientă pentru trece
rea curentului de aer prin stra
tul de cărbune. Din aceste cau
ze arderea cărbunelui spălat și 
a bruților, nu este satisfăcătoare 
Iar arderea mixtelor singure -pe 
grătar nu este posibilă.

încercări făcute cu arderea 
mixtelor singure în strate de gro
simi diferite au arătat că, după 
o jumătate de oră de la Intro
ducerea mixtelor pe grătar, fo
cul scade in intensitate, zona de 
aprindere se deplasează mereu 
spre finele grătarului, pentru ca 
după circa 3 ore de alimentare 
cu mixte, focul să se stingă com
plet. Analizele de zgură ău a- 
rătat că aceasta mai conține 
pină la 38 la sută substanțe 
combustibile.

Pentru îmbunătățirea condiții
lor de ardere, colectivul U. E. 
Vulcan a aplicat unele măsuri 
de raționalizare și anume: a lu
crat cu o cantitate controlată de 
aer in limitele normale recoman
date. Aerul s-a introdus forțat, 
insuflat pe sub grătar cu un ven
tilator care a permis variația pre
siunii.pină la valori suficient de 
mari pentru a forța aerul să trea
că prin strat. Aerul insuflat a 
fost preîncălzit la 130—140 gra* 
de Celsius intr-un preîncălzitor 
construit în bună parte din de- 
șeurile aflate la uzină.

Probele de ardere făcute cu a- 
celeași mixte, dar în noile con
diții de lucru, au dat rezultate 

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

Ce trebuie să știe fiecare miner

arăt unor mineri (chiar de la mi
na Lonea) care încă nu se îngri
jesc cum trebuie de calitatea căr
bunelui lor, ce însemnătate în 
lupta pentru economii are alege
rea șistului vizibil. Să presupunem 
că un sector dă 100.000 tone de 
cărbune pe an, cu un procentaj de 
cenușă mai mic cu 2,5 la sută de
cît norma admisă. Ce economii se 
obțin prin faptul că în loc de 2500 
tone de șist, minerii dau în plus 
2500 tone de cărbune curat ? 2500 
tone de șist transportate din aba
taje pînă la culbutorul preparație! 
echivalează cu circa 20.000 tone 
kilometrice sau cu 20.000 lei chel- 
tuiți în zadar la transport. Dacă 
această cantitate de șist intră la 
preparație sectorul va avea de su
portat și penalizări care se ridică 
la aproape 365.000 lei.

Dînd cărbune cu o cenușă mai 
redusă cu 2,5 la sută se econo
misesc 20.000 lei la transport și o 
producție în plus in valoare de 
365.000 lei, adică o economie de 
aproape 4
ne.

Foloasele 
opresc insă 
cărbune curat, muncitorii prepara
ției nu-și vor uza excesiv instala
țiile, nu vor folosi energie electrică 
peste cea planificată, vor putea 
spăla cărbune în sortimente mai 
valoroase pentru economia națio
nală.

Exemplul de mai sus demonstrea
ză clar ce mare însemnătate arc 
alegerea fiecărui bulgăre de piatră 
în abataje. Minerii să știe că fiecare 
bulgăr de piatră ales înseamnă 
bani, bani grei economisiți patriei !

ing. N1COLAE CIOCAN 
mina Loom 

lei pe tona de cărbu-

alegerii șistului nu se 
la preparație. Primind

bune. Arderea este uniformă pe 
toată suprafața grătarului, zona 
de uscare se păstrează Ia numai 
20—25 cm. de gura de cădere a 
combustibilului pe grătar, după 
care începe zona de ardere, fo
cul păstrează o intensitate con
tinuă șl la finele grătarului se 
obține o ardere completă. Pro
bele au stabilit că viteza potri
vită a grătarului pentru arderea 
mixtelor este de 5 m./oră, iar 
grosimea de strat care 
dere optimă este cea 
120 mm.

La randamentele cu 
creară astăzi cazanele 
la U. E. Vulcan prețul pe tona 
de abur produs cu mixte de pu
tere calorifică scăzută nu va fi 
mai mare decît în cazul arderii 
cărbunelui spălat sau brut. Re
zultă însă o economie de chel
tuieli provenite din diferența de 
preț dintre cărbunele spălat sau 
brut și cea a mixtelor.

Se poate ajunge totuși ca pre
țul pe tona de abur produs cu 
mixte să fie mai mic decît cel 

spălat sau 
randamen- 
61 la sută, 
a mixtelor 

dă o ar
de 100—

care 1 in
existente

produs cu cărbune 
brut, dacă s-ar mări 
tul cazanului la peste 
dacă puterea calorică 
n-ar scădea sub 2700Kcal/kg. ți
dacă mixtele n-ar mai conține 
măruntă sub 3 mm.

Pentru obținerea unei cantități 
mărite de abur, colectivul a pro
pus ca arderea mixtelor să se 
facă numai Ia unul sau două din 
cazane, iar la restul să se ardă 
cărbune spălat sau brut deoare
ce acesta la același consum va 
produce cantități duble de abur.

Din an în an laboratoarele fi atelierele Stației de cercetări pen
tru securitatea minieră din Petroșani se îmbogățesc cu noi aparate care 
dau posibilitate cercetătorilor de aici să studieze mai bine aspectele 
muncii în mină și si vină cu soluții practice pentru continua îmbunătă
țire a protecției muncii. ÎN CLIȘEU: Tunelul pentru verificarea etan
șeității lămpilor de mină.

★ *--------------------- ——

Transportor cu ax curb pentru abataje cameră
La a treia sesiune științifică a cadrelor didactice de la Insti

tutul de mine cont. ing. MARIAN IOAN, asistent ing. MICHEȘ 
GHEORGHE, asistent ing. DĂRĂBANȚ ALEXANDRU și asistent 
ing. ILIAȘ TIBERIU au prezentat o lucrare științifică despre un 
tip de transportor cu ax curb care permite Încărcarea mecanică și 
transportul cărbunelui în abatajele cameră.

Circa 65 la sută din cărbunele 
extras în Valea Jiului rezultă 
din abataje cameră Cu toate 
cercările făcute pînă acum, 
zolvarea încărcării mecanice 
aceste abataje nu și-a găsit
luționarea definitivă. Aici este 
necesară o mașină sau alt utilaj 
cșre să aibă o productivitate o- 
rară de circa 40 tone, un gaba 
rit redus care să nu ducă la 
modificarea monografiei de ar
mare, să se poată demonta și 
transporta cu ușurință. Trans
portorul cu ax curb îndeplinește 
aproape integral aceste cerințe. 
Construcția sa specială (vezi 
detalii în pagina tehnică din nr. 
3533 din 22 februarie a. c.) îi 
permite să urmărească îndeaproa
pe frontul de lucru, lungirea fă-

în- 
re- 
în 

so-

Săparea rapidă a mei galerii 
direcționale cu ajutorul 

combinei SBM-2
In mina Velikomostovskaia, pen

tru săparea unei galerii direcțio
nale cu profil de 6,5 m.p. a fost 
folosită combina SBM-2. Brigada 
complexă compusă din 21 mineri 
a fost împărțită în patru echipe, 
lucrînd în patru schimburi. Vite
za mare de săpare care a atins 
în anumite zile 21 m. de galerie 
săpată și susținută, se datorește 
în special organizării transportului 
de steril și cărbune, efectuat cu 
vagonete de 2 tone capacitate și 
cu locomotive electrice. Aerajul 
a fost asigurat cu ajutorul ventila
toarelor 
ka-500“ 
buri de 
tă.

Pentru 
buințate armături metalice cu pro
fil special. Viteza maximă reali
zată a fost de 451 m. de galerie 
pe lună. Față de metoda de săpa
re cu pușcare și folosirea mașini
lor de încărcat, prețul de cost al 
unui metru de galerie săpată și 
susținută a scăzut cu 55 la sută.

tubulare axiale „Prohod- 
și 1GDAN, folosind tu- 
aeraj din pînză cauciuca-

susținere au fost îtttre-

501 m. galerie dublă 
într-o kmă

Minerii din Ucraina au 
în anul trecut un record la 
galeriilor direcționale. O 
complexă de mineri împărțită în 
4 schimburi și care a muncit con
form unui grafic cu 4 cicluri pe 
24 de ore a săpat într-o lună 501 

obținut 
săparea 
brigadă

cîndu-se cu secțiuni de cîte un 
metru așezate înaintea stelei de 
curbură.

Acoperirea sa cu plăci de otel 
în timpul pușcării permite efec
tuarea acestei operații fără de
montarea ansamblului și încăr
carea a cel puțin 80 la sută din 
cărbunele pușcat, restul încăr- 
cîndu-se manual, dar cu eforturi 
fizice mult reduse fată de cele 
necesare pentru încărcarea pe un 
crater normal.

Capul de acționare a transpor
torului cu ax curb este format 
dintr-un reductor cu două trepte 
și un motor asincron cu putere 
de 5,5 kW. Atît reductorul cît și 
motorul se află montate pe o ra
mură comună, deasupra jghea
burilor de cap de construcție spe- 

m. galerie direcțională de transport 
în steril. Galeria a avut un profil 
util de 14 m. 
fiind asigurată 
In munca sa, 
avut următorul 
re pneumatice, 
tubulate electrice VT—0,6 și Pro- 
hodka 500—2 M, mașini pneuma
tice de încărcat PPM—4, iar pen
tru transport locomotive electrice 
8ARP—900.

patrați, susținerea 
cu arcuri metalice, 
această brigadă a 
utilaj : perforatoa- 
ventilatoare axiale

Pușcarea cu microîntîrziere
lntr-o mină de cărbuni din U- 

niunea Sovietică, pentru săparea 
unei galerii orizontale cu profil 
mare executată în roci tari, t-a 
folosit pușcarea cu amorse elestffce 
cu microîntîrziere (12 trepte cu 
interval de 40 milisecunde între 
trepte} în loc de amorse electrice 
cu întîrzieri scurte (4 trepte cu 
interval de 2 secunde între ele). 
Folosindu-se o schemă nouă de am
plasare a găurilor de mină pe su
prafața frontului, schemă, care asi
gură propagarea exploziilor conse
cutive de jos in sus, s-a putut 
micșora consumul specific de ex
ploziv cu circa 18 la sută, miri» 
du-se totodată productivitatea 
muncii cu circa 50 la sută.

(

Umezirea cărbunelui în masiv

I

Pentru combaterea vicierii aeru
lui de mină cu praf de cărbune a 
fost aplicată metoda de umezire 
prealabilă a cărbunelui în masiv 
înainte de extragere. Utilajul fo
losit* pentru perforarea găurilor 

' de mină poate injecta apă sub 
presiunea de 90—100 kg/cmp pină 
cînd apa începe să apară pe cu-.' 
praf ața frontului de abataj, 'iatf 
zultatele obținute arată o micșo
rare de 4—6 ori a conținutului 
de praf în aerul din abataj.

Â

Economie de energie electrici 
la funcționarea crațorelor
Cercetătorul sovietic A. B. Ei- 

derman, studiind posibilitățile de 
economisire a energiei electrice 
folosite la acționarea transportoa
relor cu raclete, ajunge la conclu
zia că aceasta este posibilă prin 
micșorarea frecării între materia
lul transportat și jghiaburile trans
portorului prin emailarea acestor 
jghiaburi. Pentru a împiedica uzu
ra prematură a stratului de email, 
alunecarea lanțului cu raclete se 
face pe șine de oțel fixate pe 
fundul jgbiabului. In acest caz 
consumul de energie electrică sca
de tu 22—32 la sută, fără a in
fluența productivitatea transporta- 
rului.

muncii de în- 
cu circa 50 la

ciată. Capul de întindere are con
strucția asemănătoare cu cea a 
capului de la transportorul cu 
radete de construcție sovietică 
KS-10 la care rola în consolă a 
fost schimbată cu o stea.

Transportorul cu ax curb poa
te lucra în orice abataj cameră 
indiferent de monografia de ar
mare adoptată. Avantajele sale 
după probele experimentale de 
pînă acum sînt:

— micșorarea 
cărcare manuală 
sută.

— creșterea 
muncii în abataj, pe seama re
ducerii timpului la încărcare și 
a posibilității de organizare a 
muncii în două cicluri complete 
pe schimb.

— economie de lemn. Datorită 
vitezelor de avansare mari se 
pot folosi monografii de armare 
simplificate.

—• în abataj există un singur 
motor electric în loc de două.

— construcție robustă, simplă 
și sigură în exploatare.

productivității



STEAGUL' ROȘU 3

lîfNl ОШШЦШ 3 Ш ІІ (Ийіа IM ПКІІ f 
li НШІ

șurarea învățămîntului la voia ■ 
întîmplării, nu se interesează .de 
calitatea învățămîntului, de mo- 
bilizarea cursanților. ;

Slab muncește în direcția în 
vățămîntului de partid biroul ; 
organizației de bază nr. 5, se- ; 
cretar tov. Pop Vasile. Propa- ч 
gandiștii din această organiza- ; 
tie, cum sînt tov. Moraru Nico- -; 
lae, Costea Zaharia, nu se pre- . 
gătesc pentru lecții și seminarii, ! 
în cercurile pe care le conduc

Iill
In actualul an al învățămîntu- 

lui de partid, la mina Aninoasa 
s-au obținut unele rezultate' bu
ne în ceea ce privește îmbunătă
țirea conținutului de idei și creș
terea eficacității învățămîntului. 
Multe birouri ale organizațiilor 
de bază, se preocupă cu simț 
de răspundere de conducerea în- 
vățămîntului de partid.

O muncă bună, temeinică, în 
direcția conducerii învățăniîntu 
lui de partid desfășoară biroul 
organizației de bază nr. 6‘ se
cretar tov. Bodor Emeric La 
cercurile si cursurile în care sînt 
încadrați cursanții din această 
organizație de bază, frecvența 
este de peste 90 la sută. Cursanți 
cum sînt tov. Popa Constantin, 
Nagy Alexandru, Gogită Petru, 
Enache Vasile și alții nu au nici 
o absență de la învățămînt, se 
pregătesc în mod conștiincios 
pentru seminarii, participă activ 
la dezbaterea problemelor, iar în 
producție sînt fruntași. De ase
menea, propagandiștii din aceas
tă organizație de bază iau parte 
totdeauna la semjnariile de pre
gătire ce se organizează pe lîn- 

, ‘șjA^cabinetul de partid. Tovară
șul Solorenco Pavel, propagan
dist la un cerc de studiere a 
Istoriei P.M.R., folosește metode 
bune în conducerea convorbiri
lor, antrenează cursanții la dis
cutarea aprofundată a probleme
lor. La fel tov. Madaras Gavrilă, 
propagandist la un curs seral, 
se pregătește temeinic pentru e- 
ducarea cursanților.

Rezultatele bune obținute de 
organizația de bază nr. 6 în do 
meniul învățămîntului de partid 
se datoresc în primul rînd birou
lui organizației care a pus în 
centrul preocupărilor grija pen
tru buna desfășurare а învăță
mîntului de partid.

Membrii biroului organizației 
de bază răspund fiecare de cîte 
un cerc. Ei controlează activita
tea propagandiștilor, felul în 
care aceștia studiază, se intere
sează de mobilizarea cursanților 
Ia învățămînt.
■ in fața adunărilor generale 

-L ale organizației de bază se face 
de fiecare dată cîte o scurtă in
formare asupra desfășurării în- 
vățămîntului de partid sînt cri
ticați cei care lipsesc, lucru ce 
face ca frecvența să fie bună, 
rare fiind cazurile cînd unii 
cursanți lipsesc nemotivat de la 
învățămînt.

Experiența bună dobîndită de 
organizația de bază nr. 6 în con
ducerea învățămîntului de partid 
nu este însă însușită de toate or
ganizațiile de partid de la mina 
Aninoasa. Linele birouri ale or
ganizațiilor de bază lasă desfă-

Ș

l

««eeeeeeeeeeeeee

La volan... 
economiile •

(Urmare din pag. l-a) ♦

— încă nu s-a făcut analiza . 
prețului de cost pe luna februa
rie tovarășe Munteanu — întrebă • 
tov. Kapelar.

— Pentru dumimeă-i gata. Luni 
ne înființăm cu ea la Deva.

— Oare cum stimî
— E greu de făcut pronosti

curi, răspunse tov. Munteanu.
Tovarășul Kapelar răsfoiește un

P u BLICIT ATE

în cercurile pe care le conduc : doser în care sînt cîteva docu- 
frecvența este foarte scăzută. mente importante. Deși le cunoaș- 
Așa de exemplu, la ultima con-l te pe fiecare, le mai citește încă 
vorbire la cercul de studiere a J o dată cu. glas tare.
Istoriei PM.R. din 18 cursanți; — Pe Іий ianuarie 1810 lei e- 
au fost prezenți numai 6. Din î tonomii la benzină, la lubrifiant! 
totalul cursanților, din acest cerc, J 316)5 kg-j anyeiope 13>072> amor- 
/ n au participat anul acesta la; tizare 41.362, cheltuieli comune 
nici o convorbire ♦ Ю2.191 lei, la salarii... materiale...

Deși invațamin ul se desfa-| Cîteva cifre care o&lindesc lup_ 
șoara la un nivel scăzut, totuși • • - ------- r-
organizația de bază n-a analizat • 
de la începutul anului școlar î 
niciodată această problemă. Bi- î 
roul organizației de bază nu tra- j 
ge la răspundere pe cei care ne- | 
glijează învățămîntul de partid. I 
Faptul că învățămîntul de partid f 
nu se desfășoară la un nivel со- ' 
respunzător, face ca el să aibă 
și o slabă eficacitate. Astfel, în 
cadrul sectorului disciplina încă 
lasă de dorit, se fac multe ab
sențe nemotivate, prețul de cost 
a fost depășit. învățămîntul de 
partid nu este axat pe mobiliza
rea cursanților la înfăptuirea 
sarcinilor de plan.

Este datoria comitetului de 
partid al minei Aninoasa să ia 
toate măsurile necesare 
ca învățămîntul de partid 
ganizația de bază пт. 5 
îmbunătățească. Urmînd 
piui biroului organizației 
ză nr. 6, care a obținut rezultate î 
bune în conducerea învățămîn- ? 
tului de partid, biroul organiza- ț 
ției de bază nr. 5 trebuie să prî î 
vească cu tot simțul de răspun- • 
d'ere problema învățămîntului de * 
partid, să lichideze în cel i.._. т 
scurt timp lipsurile ce există în • se achita cu cinste de ele. Lunile 
desfășurarea activității cercurilor * 
și cti junior 1 
partid.

— Pe luna ianuarie 1810 lei e-

ta colectruidui autobazei I.R.T.Â.! 
din Petroșani pentru îndeplinirea * 
planului la toți indicii. ț

Din calculele făcute rezultă cât 
autobaza I.R.T.A. din Petroșani j 
și-a îndeplinit planul trimestrial • 
de producție încă la 3 martie a.c.\ 

ф La tone kilometri convenționali J
* planul s-a realizat în proporție de î
* î03 la sută, la tone marfă 105 î

la sută, la tone transportate 161 j 
la sută. J

lată importanța documentelor î 
pe care tovarășul Kapelar Aladar J 
le-a răsf oit deși cunoaște situația ♦ 
îndeplinit ii planului in fiecare Zf- î 

...Autobaza Petroșani. De ateii 
pleacă zilnic sute de mașini în dt- T 
ferite direcții. Cu mașinile aparți- j 
rând I.R.T.A. Petroșani sînt trans- î 
portate zilnic zeci și sute de tone î 
de materiale de construcții, lemn 4 
sau mărfuri în întreaga Vale ai 
Jiului, în regiune sau țară. Aceste j 
mașini parcurg zilnic mii de ki- j 
lometri pe șoselele din țară. Co- î 
lectivul I.R.T.A. Petroșani este î 

, ț un colectiv harnic. în fața lui stau I 
mai * sarcini mărețe. El luptă pentru a * 
- Ț — —----- —L~..ileS 

»1V х*хП .Cîr?Ufllîr î care nrmeazâ îi vor aduce cu si-1 
învățămîntului de| да. ^..

U. P. .. ■..... ~ J

pentru 
în or- 
să se 
exem- 

de ba-

1
♦
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Pentru o bonă desfășurare a alegerilor 
în grupele

(Urmare din pag. 1-*)
sindicale

lît&țil producției, să urmărească 
rezultatele întrecerii, si populari
zeze inițiativele ѵаівгоаве.

Ini fruntea grupelor sindicale 
trebuie să fie aleși cei mai buni 
membri de sindicat, care prin 
exemplul personal în munca de 
fiecare zi au dovedit dragoste 
șf atașament fată de politica

partidului, tovarăși bine pregă
tiți, fruntași și inovatori.

Buna organizare și desfășura
re a alegerilor în grupele sindi
cale va «duce la întărirea vieții 
Interne a sindicatelor noastre, a 
democrației muncitorești, a dis
ciplinei în muncă, la îmbunătă
țirea activității sindicatelor pen
tru îndeplinirea mărețelor sar
cini trasate de partid.

Dominînd 
înălțimea-i semea
ță împrejurimile, puțul principal 
al minei Petrila se înalță maies 
tuos printre clădirile ce-l încon
joară. în „umbra“ lui se află o 
clădire mică cu trei încăperi ne
băgată în seamă.

De cum intri, te întîmpină mai 
multe strunguri aliniate, o sabo
tezi și o mașină de găurit. Aici 
se află atelierul mecanic din ca
drul sectorului de întreținere a 
utilajului minier. -•

La unul din strungurile „Iosif 
Rangbeț", un tînăr slăbuț, cu fața 
copilăroasă urmărește cu ochi 
mari pe strungarul care scoate din 
universal o piesă. După ce măsoa
ră piesa în diferite poziții cu :ub- 
lerul „maistrul" se adresează ti 
nărului.

— Alexandre, acum e bun. Nu 
trebuie să aibe nici cea mai mici 
toleranță. Altfel, scapă aerul com
primat și să vezi ce ne mai po
menesc minerii.../ Ucenicul Petrus 
Alexandru ascultă cu atenție vor
bele strungarului și încuviințează 
din cap.

La o raboteză, un alt tînăr 
Roja Alexandru, de aceeași vîrstă, 
ascultă și el cu atenție indicațiile 
pe care i le dă cu drag .iprofe- 
sorul' lui Lobanț Aurel.

Intr-un colț al atelierului trei 
tineri lucrează în jurul unui foar
fece mecanic. Umd, care pare

mai în vîrstă supraveghează pe 
ceilalți doi și le dă îndrumări. 
Cei de la atelier îi cunosc foarte 
bine. Toți sini ucenici de la școa
la profesională inclusiv Setea 
Ștefan care este șeful echipei de 
lăcătuși. Are numai 18 am dar 
se descurcă bine. Primește co
menzi și schițe după care execută 
lucrări destul de complicate. Pe 
mulți dintre lucrătorii atelierului 
îi auzi adesea vorbind despre tâ
nărul Serea. „Din ăsta o să iasă 
un meseriaș de mina întiia. li 
place meseria și-i silitor".

Intr-o încăpere mai mică, alți 
tineri lucrează la repararea unui 
troliu MEL de 12 MF. Șeful echi
pei este Cozma Rudolf, un tînăr 
de statură potrivită ți cu mișcări 
iuți, care ajută de zor și el la 
strîngerea unor șuruburi la placa 
jerodoului. In același timp se a- 
dresează unui ortac.

— Lenkel dați-i zor că sectorul 
IV așteaptă troliul. La ora 3 să 
anunțăm pe maistru de terminarea 
lucrării.

...In biroul șefului atelierului 
mecanic, maistrul mecanic Roja 
Rudolf, discuta cu un tînăr.

— Daci nu găsești șurub cu 
filet pe stînga și dreapta, îl facem 
noi. Așa că îmi faci tm desen pre
cis și mi-l prezinți — spuse Ro
ja.

Maistrul meca
nic este și el tî

năr. Abia anul trecut a terminal 
cursurile școlii de maiștrii din 
Petroșani. Dar în meserie — du
pă felul cum conduce și îndrumă 
colectivul — pare bătrîn. Calm, 
cu precizie, știe să se apropie de 
oameni. Am stat câtva timp de 
vorbă.

— La noi — spunea maistrul 
Roja, lucrează în majoritate ti
neri — ucenici de la școala pro
fesională. Dar facem lucru bun 
cu ei. Avem un șef de echipă u- 
cenic, poate l-ați văzut. Echipa 
de reparat trolii și pompe de 
mină face treabă frumoasă. Din, 
materiale și piese recuperate au > 
fost reparate în cele două lunii 

care au trecut din acest an un 1 
troliu care ar fi costat. 49.000 lei, 1 
iar la altele s-au făcut reparațit1 
însemnate realiztndu-se economii 
importante.

Tînăr este colectivul, tînăr șt i 

maistrul, tinerețea însă îți spune 
cuvîntul, acolo unde este o mini 

'pricepută care conduce colectivul. 
Reparații de calitate și la timp. 
— aceasta este deviza colectivului 
atelierului mecanic de la Petrila. 
Pentru aceasta ei sînt și apreciați' 
de minerii petrileni. Și merită a- 
ceasti apreciere.

I. F.

li.

Pentru sezonul de primăvară, magadtoele 
O.C.L. produse industriale Petroșani s-au арго» 
vizionat eu un bofaf fi variat sortiment dat

— Confecții pentru copiiz femei și l>ărl>*ți
—~ încălțăminte pentru copiiz femei și bărbați
— Țesături de bumbac, tină și mătase
— Articole de parîumerie
— Bijuterii

Vizitați magazinale blno aprovizionate cu 
produse industriale I

întreprinderea de explorări Lopeni
cw sediul in Lupeni sir. Avram lancu nr. 1 

ANGAJEAZA IMEDIAT:

— ingineri energetidenl cu stagiu în funcție 3 ani, cu 
salarii între 1860—2250.

Doritorii se vor prezenta cu diploma de studii și actul 
de vechime personal la serviciul cadre al întreprinderii.

— Sudori calificați;
— Mecanici.

Procurafi-vă de la „Librăria noasfră*

BIBLIOTECI PERSONALE
de 100 și 200 lei 

Plata cărților în 4 rate

O. C. L. produse industriale Petroșani
importanteAnunță cumpărătorii că au sosit cantități 

de materiale de construcții ca:

CIMENT
V AR 

IPSOS
CĂRĂMIZI

С H E R E S

■•t -

T E
La magazinul Industrial nr. 69 din Lupeni, s-au pus in 

vînzare cantități importante de CIMENT.

I.C.R.A. Filiala Petroșani
ANGAJEAZ.Â ;

~~ 1 voiajor comercial la Lupeni

Cei interesați se vor prezenta la conducerea 
filialei I.C.R.A. Fetrosani, strada Gh. Cheorghiu-Dej 
nr. 102
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Strauss și Heusinger adepii ai 
strategiei „intimidării atomice9'

MOSCOVA 14 (Agerpres) -- 
Comentatorul agenției TASS Igor 
Orlov scrie :

într-un moment în care presa 
și opinia publică mondială discută 
noile posibilități de îmbunătățire 
a climatului relațiilor dintre Uniu
nea Sovietică și R.F.G.; în legăr 
tură cu ultima notă sovietică, Bu
letinul oficial al Departamentului 
presei al guvernului R.F.G. a ho- 
tăiit să popularizeze îndemnurile 
militariștilor de la Bonn. Conti- 
nuînd seria materialelor pe aceas
tă temă, Buletinul a publicat două 
articole scrise de ministrul de Răz
boi, Strauss, și de generalul Heu
singer. Aceștia sprijină strategia 
„intimidării atomice" și încearcă 
să demonstreze că drumul spre 
tratativele de pace 
prin intensificarea la maximum a 
cursei înarmărilor.

Strauss și Heusinger își aduc tri
butul la teoria „revizuirii" strate
giei, care este la modă în prezent 
în Occident. Și ei se pronunță pen
tru „revizuire". Heusinger recu
noaște că „în a doua jumătate a 
secolului al XX-lea... războiul a 
încetat să mai fie un instrument 
adecvat al politicii". După această 
afirmație generalul face însă o 
întoarcere de 180 grade și încear
că să demonstreze contrariul, in
timidarea, scrie Heusinger, devine 
forma modernă a apărării". De 
aici el trage următoarea concluzie : 
Să ne înarmăm cu toate mijloa
cele de ducere a războiului, inclu
siv cu arme nucleare. In domeniul 
înzestrării trupelor N.A.T.O., scrie 
generalul, „nu trebuie să existe 
deosebiri în ceea ce privește în
zestrarea cu armament atomic sau 
armament clasic".

Atît Strauss cît și Heusinger 
dezvoltă ideea că la masa trata
tivelor internaționale trebuie să 
vii înarmat pînă în dinți.

„Trebuie să ne întărim apărarea, 
pentru a putea duce tratative" — 
scrie Strauss. „înarmarea este ne-

trece numai

cesară, scrie Heusinger, pentru a 
asigura Occidentului o poziție sta
bilă în tratativele cu Estul cu 
privire la dezarmare".

Concluzia stranie a raționamen
telor lui Strauss și Heusinger este 
că situația internațională trebuie 
agravată și mai mult... înainte de 
a se putea trece la slăbirea încor
dării. Este limpede însă că această 
linie nu poate duce decît la inten
sificarea primejdiei conflictelor 
militare și avînd deci cele mai 
grave consecințe.

Așadar se creează impresia că 
cu cît condițiile pentru o regle
mentare rezonabilă a problemei 
germane și pentru slăbirea încor
dării în Europa devin tot mai fa
vorabile, cu atât cercurile 
te depun eforturi mai 
în direcția contrară.

Corespondentul de la 
ziarului londonez „Times “ 
zilele trecute că noua inițiativă 
a guvernului sovietic, care urmă
rește închiderea cît mai grabnică 
a Tratatului de pace cu Germania 
și normalizarea relațiilor cu R.F.G., 
„a lăsat indiferente" cercurile ofi
ciale de la Bonn. Și dacă așa stau 
lucrurile, cauza refuzului de a se 
păși în întîmpinarea destinderii 
trebuie căutată în poziția, pericu
loasă, deși complet' 
care continuă 
cercurile 
boinice, 
oglindite

militaris- 
insistente

Bonn al 
scria

sterilă, de 
să se cramponeze 

militariste cele mai răz- 
ale căror concepții sînt 
de Strauss și Heusinger.

----- O—

CONAKRY După cum anunță 
postul de radio Guineea guver
nul Guineei a creat o întreprin
dere națională pentru conducerea 
și controlul operațiunilor de pros
pecțiuni miniere care va deține 
monopolul asupra prospectării, 
transportului și exportului meta-| 
lelor prețioase ale Guineei.

PARIS După cum anunță ap 
gen ți a Reuter Mișcarea împotriva 
rasismului, antisemitismului și 
pentru pace din Franța a adre
sat președintelui De Gaulle o scri
soare în care protestează cu hjo- 
tărîre împotriva vizitei oficiale 
pe care Verwoerd, primul minjs- 
tru al Uniunii Sud-Africane o <va 
face săptămîna viitoare la Paris. 
Scrisoarea condamnă cu indig
nare politica rasistă dusă de gu
vernul sud-african.

Editarea unui îndreptar documentar
despre istoricul vieții economice a U.R.S.S. |
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MOSCOVA 14 (Agerpres) — TASS transmite:
S-a hotărît editarea pentru prima dată, a unui îndreptar 

documentar despre istoricul vieții economice din U.R.S.S., cu- 
prinzînd evenimente și fapte pe o perioadă de 42 de ani — 
din 1917 pină în. 1959. Această ediție va cuprinde un bogat 
material documentar și faptic, ilustrind dezvoltarea tuturor ra
murilor economiei socialiste.

Titlul volumului va fi „Viața economică a U.R.S.S. Cro
nica evenimentelor și faptelor. Anii 1917-1959“. Volumul va a- 
vea 42 capitole, fiecare capitol fiind consacrat unui an din 
istoria economiei sovietice.

Volumul va apare în al doilea trimestru al acestui an.

O interesantă descoperire 
privind atmosfera planetei Venus

LENINGRAD 14 (Agerpres) — 
Astronomul sovietic dr. Nikolai 

Kozîriov, care a descoperit feno
menele vulcanice în Lună, a în
treprins cercetări asupra atmos
ferei venusiene și ele au fost în
cununate printr-o descoperire 
științifică.

Studiind spectrogramele pla
netei Venus pe baza specificației 
liniilor reproduse de către dr. 
Kozîriov în Buletinul Observa
torului astrofizic din Crimeea, 
omul de știință englez B. Varner 
a confirmat existența azotului în 
atmosfera acestei planete și, pe 
lîngă aceasta că liniile spectrale 
neidentificate anterior aparțin 
oxigenului neutru și ionizat.

Aleksandr Dadaev. secretar 
științific al observatorului as-

tronomic din Pulkovo, a declarat 
unui corespondent al agenției 
TASS că în felul acesta cerce
tările lui Nikolai Kozîriov au 
dus la descoperirea în atmos
fera venusiană a aceluiași com
poziții a gazelor ca și în atmos
fera terestră. Or, pînă în prezent, 
precumpănea părerea că atmos
fera venusiană s-ar compune din 
gaze inadecvate desfășurării pro
ceselor vitale pe această planetă.

- *

Penfpu încetarea războiului 
din Algeria

PARIS 14 (Agerpres)
De -este șase ani și jumătate 

continuă războiul din Algeria cate 
are consecințe grele pentru viața 
popoarelor din Franța și Algeria 
și care subminează pozițiile inter
naționale ale Franței.

In Algeria continuă luptele în
verșunate între trupele colonialiste 
și forțele Armatei de eliberare 
națională a Algeriei. Tribunalele 
militare franaeze condamnă mereu 
patrioți algerieni pentru partici
parea lor la mișcarea de eliberare 
națională. Fiecare zi de operațiuni 
militare în Algeria costă Franța 
30 milioane de franci noi.

Poporul francez își intensifică 
lupta pentru încetarea imediată a 
războiului din Algeria pe calea 
tratativelor cu guvernul provizo
riu al Republicii Algeria. După 
cum s-a mai anunțat; la 12 mar
tie a avut loc în suburbia pari
ziană Gennevillers un mare miting 
al femeilor în cursul căreia s-a 
cerut începerea imediată a tra
tativelor cu guvernul provizoriu al 
Republicii Algeria. In orașul Ora- 
dour sur Glane, care a fost ras 
de pe suprafața pămîntului de că
tre hitleriști în cursul celui de-al 
doilea război mondial, 5000 de fe
mei delegate din partea a opt de
partamente au adoptat de aseme
nea o rezoluție în care se cere

începerea imediată de tratative 
de pace în Algeria. Pentru înce
tarea războiului din Algeria s-au 
pronunțat și participanții la nu
meroasele mitinguri și întruniri 
care au avut loc la Marsilia, 
Tours, Rennes, Touluse, Hanțe 
Vienne.

Mitinguri ale tineretului- împo
triva războiului din Algeria au 
avut loc în orașul Colombier (în 
apropiere de Paris) și în arondis- 
mentul 19 din Paris.

-----------------  .= «■4*^= -----------------

împotriva dominației portugheze 
în Angola

DELHI 14 (Agerpres) — TASS 
transmite :

Referindu-se la recentele ac
țiuni ale populației din Angola 
împotriva dominației portugheze,, 
săptămînalul „India" scrie că din 
Portugalia au fost trimiși în An
gola 2.000 de soldați și ofițeri. 
Astfel, efectivul trupelor colonia
liste portugheze din Angola este 
de peste 20.000 de persoane. în 
afară de aceasta, în Angola au 
fost formate subunități din rîn- 
durile europenilor care locuiesc în 
această colonie cu un efectiv de 
3.500 de persoane.

Colonialiștii portughezi au înce
put în Angola intense construcții 
militare cum ar fi de exemplu;

construirea de lagăre și aerodro
muri militare.

Portugalia, subliniază săptămî
nalul, amenință pe partenerii săi 
din cadrul N.A.T.O. că va ieși 
din acest bloc dacă S.U.A. și cei
lalți aliați occidentali nu o vor 
sprijini în promovarea politicii 
sale colonialiste. „Argumentele 
portughezilor, scrie în încheiere 
săptămînalul, se bazează pe faptul 
că Angola și Mozambicul vor fi 
în curînd ultimele avantposturi 
ale occidentului în Africa și că 
aceste regiuni pot fi puse la dis
poziția S.U.A. și altor puteri occi
dentale în vederea exploatării e- 
conomice și construirii de baze 
militate".

Alegeri pentru Seimul 
R. P. Polone și pentru 

consiliile populare
VARȘOVIA 14 (Agerpres)
După cum transmite agenția 

P.A.P., la 16 aprilie anul curent 
vor avea loc alegeri pentru Sei
mul R.P. Polone și pentru 7.602 
consilii populare, printre care 
pentru 17 consilii populare voie
vodale și 5 consilii populare 
orășenești de subordonare voie
vodală, pentru 322 consilii popu
lare de ținut și 7 orașe de sub
ordonare ținutală, precum și pen
tru 6.331 consilii populare ra
ionale.

Vor fi aleși 60 de deputați 
pentru Seim și mii de depu
tați pentru consiliile populare 
de toate gradele, printre care 
1.690 deputați pentru consiliile 
populare voievodale, peste 17.600 
deputați pentru consiliile de ținut 
și 133.770 deputați pentru con
siliile populare raionale.

In vederea alegerii deputaț^șw* 
seimului s-au creat circums
cripții electorale, iar pentru ale
gerea deputaților în consiliile 
populare — 27.932 circumscrip
ții.

<•4

Conferința internațională — 
calea rezolvării problemei laoțiene
HANOI 14 (Agerpres)
„Pentru a asigura traducerea 

cu succes în viață a politicii de 
pace și neutralitate trebuie în 
primul rînd să fie convocată con
ferința celor 14 țări, propusă de 
șeful statului Cambodgia, prin
țul Sianuk" — se spune în re
zoluția adoptată la 12 martie în 
cadrul unei ședințe extraordinare 
a Comitetului de luptă pentru 
pace, neutralitate, conciliere na
țională și unitate al Laosului. 
După cum anunță postul de ra
dio „Vocea Laosului", în această 
rezoluție comitetul și-a reafirmat 
sprijinul acordat guvernului Su- 
vanna Fumma și a caracterizat 
recenta călătorie la Pnom Penh 
a’ căpeteniei rebelilor, Nosavan, 
drept o încercare de a-1 deter
mina pe Stivanna Fumma să re-

nunțe la poziția adoptată ante
rior.

Această poziție constă, după 
cum se știe, în recunoaștere ne
cesității de a se convoca o con
ferință internațională pentru Laos 
de tipul Conferinței ' ' ~
din anul 1954.

Participanții la 
cerut ca S.U.A. și 
înceteze amestecul 
Laosului, să fie retras întregul 
armament american, să fie eva
cuate bandele ciankaișiste, trur 
pele Vietnamului de sud, Tai- • 
landei și Filipinelor. Comitetul 
a subliniat că nu este posibilă 
soluționarea pașnică a problemei 
laoțiene în condițiile continuării 
ajutorului acordat de imperialiști 
trădătorilor poporului laoțian 
Fummi Nosavan și Boun Own.

de la Geneva

ședință au 
aliații lor să 
în treburile

impasul politicii s.u.A. ia(â ac
Problemele Americii Latine sînt 

tot mai mult în centrul atenției 
Washingtonului. Se încearcă alinie
rea țărilor latino-americane la po
litica S.U.A. împotriva intereselor 
vitale ale popoarelor acestor țări. 
Acest fapt îl constată tot mai des 
presa americană, reiese tot mai 
limpede din declarațiile făcute de 
oficialități cu răspundere din Sta
tele Unite. In acest sens este sem
nificativă invitația adresată de 
președintele Kennedy diplomaților 
latino-americani de a se întruni 
la 13 martie la Casa Albă. Cu 
acest prilej, relatează coresponden
tul agenției France Presse, „șe
ful statului american va face cu
noscute intențiile și vederile gu
vernului său asupra a două pro
bleme cu implicații politice: aju
torul economic al S.U.A. pentru 
țările sud-americane și problema 
■cubană".

Se pare, precizează corespon
dentul, că președintele Kennedy 
dorește ;,să acționeze rapid" din 
cauza „recentei evoluții politice a 
anumitor țări de pe continentul 
sud-american“. Guvernul american 
are intr-adevăr toate motivele să 
fie alarmat de această „recentă 
evoluție politică". Telegramele a- 
gențiilor de presă informează, de 
pildă, că „președintele Braziliei, 
Janio Quadros, nu are aceleași 
vederi ca guvernul american în ce 
privește atitudinea față de guver
nul cuban" (Associated Press), că 
„Mexicul manifestă puțin entuziasm 
în legătură cu participarea la o 
acțiune comună împotriva premie
rului Fidel Castrc (France Presse), 
sau că „Chile se opune cenzurării . a Americii Centrale nu este decît 
Cubei și regimului Castro; cât și un complot pus la cale de Statele

ținerii unei noi conferințe a Or
ganizației Statelor Americane în 
acest scop" (New York Times).

Pe scurt este vorba de eșecul 
repetat al străduințelor america
ne de a izola Cuba și de a ob
ține în acest scop adeziunea țărilor 
latino-americane. încercările făcu
te de S.U.A. prin intermediul unor 
agenți ai lor notorii, ca de pildă 
președintele Guatemalei, Ydigoras 
Fuentes, nu au avut nici ele mai

Comentariu extern
mult succes. Ziarele au relatat în 
acest sens respingerea de către gu
vernul argentinean a propunerii 
lui Fuentes de a se ține o con
ferință a. Organizației Statelor A- 
mericane (O.S.A.) cu un „program 
anticuban". Și guvernul costari- 
can a respins p altă propunere a 
lui Fuentes; privind formarea unei 
„Uniuni politice a Americii Cen
trale" avînd în fond scopul de a 
întări controlul politic, economic 
și militar al S.U.A. asupra „repu
blicilor bananelor” din America 
Centrală — Guatemala, Salvador, 
Nicaragua, Honduras și Costa Ri
ca. Ideea acestei uniuni a fost pre
zentată pentru prima oară în iulie 
1958 de Milton Eisenhower, tri
misul special al lui Eisenhower, 
și a fost discutată de conferința 
miniștrilor de Afaceri Externe ai 
celor cinci state de la Managua 
în octombrie 1959. Ziarul costari- 
can ;,Adelante“- sublima fățiș că 
„formarea unei uniuni politice

America Latina
Unite prin intermediul lui Fuen
tes".

Și de data aceasta Statele Uni
te încearcă să-și impună punctul 
de vedere — punerea la carantină 
a guvernului lui Fidel Castro — 
folosind o armă des uzitată, dar 
demult discreditată și anume „a- 
jutorul american". In mesajul care 
a fost prezentat la 14 martie Con
gresului S.U.A., președintele Ken
nedy subliniază „necesitatea de a 
se acorda cele 500.000.000 de do
lari cerute de fosta administrație 
Eisenhower pentru ajutorul econo
mic destinat Americii Latine". în 
acest mod Statele Unite caută să 
dea o bază „concretă" propunerii 
formulate de secretarul de Stat 
Dean Rusk la ultima sa conferin
ță de presă și anume ca „toate 
țările latino-americane să rămînă 
solidare pentru a respinge influența 
subversivă a regimului Castro"..

Această „influență subversivă", 
sub care secretarul de Stat ameri
can înțelege ecoul larg pe care 
îl au în întreaga Americă Latină 
realizările constructive ale revolu
ției cubane în domeniul eliberării 
sociale și economice de sub domi
nația monopolurilor nord-ameri- 
cane, nu poate fi însă oprită. A- 
ceasta o dovedește creșterea nes
tăvilită a curentului popular în 
favoarea Cubei, a manifestațiilor 
antiamericane tot mai dese din 
țările Americii Latine și chiar a- 
titudinea tot mai plină de reținere 
a cercurilor conducătoare 
din aceste, țări, cercuri 
dată ascultau fără să 
de directivele date de 
Sam".

din multe 
care r-ltă- 
crîcnească 

„unchiul

А. В
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