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s ridicatului minei Litfșqțn

Dezbateri rodnice, combative

Organ.al Cemitetuiui orășenesc P.M.R. Petroșani și al Sfatului popular orășenesc-

HI INTIMPINAREA
ZILEI INTERNATIONALE A FEMEII

Ne mai despart cîțeva 
zile pînă la sărbătorirea 
Zilei Internaționale a 
Femeii — 8 Martie. Fe
meile din localitățile Văii 
Jiului, antrenate de către 
comisiile de circumscrip
ții și comitetele de femei, 
întimpină această zi cu 
noi fi frumoase succese

in activitatea culmral-e- 
ducativă și obștească. 
Planurile de măsuri în 
tocmite în acest scop de , 
către comitetele de femei j 
prind viață, iar munca i 
cu femeile devine mai 
plină de conținut, mai 
bogată.

Inițiativa a prins viață
pe bază de plan de mun
că. La blocuri, în cartie
rele Kakașvar, Eterni t în 
Crividia și Coroiești cer
curile de citit ale comi
tetelor de femei desfășoa
ră o activitate rodnică în 
educarea femeilor.

La Petroșani, de curind 
s-au mutat locatarii în 
blocul 5, strada 6 Mar
tie. Comisia de femei a 
înființat de îndată și aid 
un cerc de citit. Gospo
dinele din circumscripție 
âu ales ca responsabilă 
a cercului pe tovarășa AL 
mășan Ana. Zilele trecute 
a și avut loc prima în
trunire a femeilor 
cest cerc. Conform 
lui întocmit cercul 
de tov. Almășân
ține ședințele- săptămînal.
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Inițiativa „Nici o cir
cumscripție fără cerc de 
citit" a fost îmbrățișată 
de către toate comitetele 
de femei din Valea Jiu
lui- Au fost antrenate la 
această formă de activi
tate sute de femei ne
cuprinse pînă acum în 
cercuri de citit. S-a por
nit o adevărată întrecere 
între, responsabilele cer
curilor, de citit pentru u.i 
conținut cît mai bogat și 
pentru o participare cît 
mai mare la ședințele 
cercurilor de citit.

Lfe4a 74 oercur’ c'e c - 
tit cîte avea orașul Vul
can la începutul anului, 
s-a ajuns în mai puțin de 

- o lună la 145. Ele cu
prind-, aproape 2000 femei 
și fiecare cerc de citit 
din Vulcan funcționează

Expoziții de cusături și artă 
culinară

Да cinstea zilei de 3 
Martie gospodinele din 
Petroșani, care participă 
la cursurile „Sfatul gos
podinei", au inițiat or
ganizarea unei expoziții 
cu preparate culinare. In 
cadrul expoziției vor fi 
prezentate preparate culi* 
nare a; căror pregătire a 
fost învățată la „Sfatul 
gospodinei".

din a- 
planu- 
condus 
își va

Și la Vulcan se pregă
tește o expoziție menită 
să oglindească hărnicia 
femeilor. Pe cînd la Pe
troșani se organizează o 
expoziție culinară, vulcă- 
nencele se întrec între ele 
să pregătească cele mai 
frumoase cusături și alte 
lucruri de rnînă inspirate 
din arta populară.
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j Acțiuni cu cartea
be - la începutul anului și pînă în prezent, la 

bliotcca centrală orășenească din Petroșani au fost 
înscriși în fișe I960 cititori care au citit peste 
13.0Ѳ0 volume. Tot în acest timp au fost organizate 
8 -manifestări de masă ca de pildă, „Seară literață 
asupra vieții și operei lui Alexandru Sahia“, recenzia 
cărții „Sarcinile U.T.M.“ de V. I. Lenin, conferința 
„Eroicele lupte ale muncitorilor ceferiști și petroliști 
din 1933“. Cu prilejul conferinței s-a organizat un 
fotomontaj care a ilustrat aspecte din lupta cefe
riștilor. De asemenea, a 
laborarc cu comitetul de 
cercuri de citit, care își 
bază de olan de muncă.
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Grija pentru cei mai tineri cetățeni ai patriei este 
o realitate a zilelor noastre pe care o întîlnim la 
orice pas. La căminul de zi al minei Lupeni, ca de 
altfel la toate instituțiile de acest fel, copiii salaria- 
ților se bucură de o îngrijire cum n-au avut-o părin
ții lor.

IN CLIȘEU : Sora medicală lane Maria efectuînd 
măsurarea periodică a urnii grup de „pacienți".
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Rețele de înaltă tensiune 

date în exploatare
In ultimele săptămîni 

au fost date în exploata
re în diferite regiuni ale 
țării noi rețele de înaltă 
tensiune și 
formare a 
trice prin 
cprdat la 
getic național raioanele 
Baia de Aramă (Oltenia), 
Oravița (Banat), Săveni 
(Suceava) și Salonta (Cri- 
șana). Acțiunea pentru le
garea raioanelor 
la rețeaua de li
nii a sistemului 
național s-a în
cheiat 
regiuni : 
Brașov, 
Crișana, 
doara, Mureș - 
Autonomă M.
ghiară și Ploești

Potrivit date 
lor Ministerului 
Minelor și Ener

stații de trans- 
energiei elec- 

care s-au ra_ 
sistemul ener-

în șapte
Bacău

Cluj
Hune

sută 
pri- 
liniî

giei Electrice, 80 la 
din raioanele țării 
mese în ■ present prin 
de înaltă tensiune energie
electrică produsă de ma
rile termocentrale și -hi
drocentrale. Anul acesta 
se vor termina lucrările 
pentru alimentarea Cu cu
rent de înaltă tensiune din 
sistemul național la încă 
15 raioane.

(Agerpres)

In sala Palatului cultural din 
orașul Lupeni au avut loc sîm- 
b&tă dupĂ-amlazĂ lucrările 
conferinței de dare de seamă 
și alegeri a comitetului sindi
catului minei Lupeni. La lu
crările conferinței au partici
pat tov. Ghioancă Victor, se
cretar al Comitetului orășe
nesc de partid Petroșani, Co- 
pîndeanu Ioan, secretar al 
Consiliului regional al sindica
telor Hunedoa- 
ra, Momeu Sa- j 
moilă, președin- < 
tele C.L.S.

Darea de sea
mă asupra acti
vității comitetu
lui sindicatului 
prezentată de 
tov. Brașoveanu 
Victor a făcut o 
amplă analiză a- 
supra activității 
comitetului sin
dicatului și a co
mitetelor de sec
ții, care sub con
ducerea organi
zațiilor de partid 
au mobilizat co
lectivul de mun
citori, tehnicieni 
și ingineri de la 
mina Lupeni la 
traducerea m 
viață.a sarcinilor; 
econmice pe ca
re Congresul al 
Ш-lea al P.M.R.

Nicolae, șeful minei 
Petrescu Marin, Sereș 
Opriș Dumitru și alți 
la conferință au sub- 

sarclna principal#

PE SCURT DIN 
DAREA DE SEAMA
• Productivitatea medie rea

lizată în 1961 de colectivul mi
nei Lupeni a crescut Cu 8,3 la 
sută față de anul 1960.

• In 1961 peste 4.500 de 
muncitori, tehnicieni și ingineri 
au fost antrenați în întrecerea 
socialistă.

• Peste 500 de muncitori mi
neri, artificieri, mecanici etc au 
participat la cursurile ■ de ridi
care a calificării.

• . 918 oameni ai mttncii de 
la mina Lupeni și-au petrecut 
anul trecut concediulde odihnă 
la munte sau la mare.

Nicorici 
Lupeni, 
Andrei, 
delegați 
liniat că _
care stă în fața organizațiilor 
sindicale și a corpului tehnico- 
ingineresc este asigurarea in
tr-un ritm accelerat a meca
nizării complexe a procesului 
de extragere a cărbunelui.

Un loc de seamă in dezba- 
,«-===== terile conferinței

a fost acor
dat analizei fe
lului cum a fost 
organizată și 
desfășurată în
trecerea socia
listă. Așa cum 
s-a arătat în 
darea de seamă, 
in Întrecerea 
socialistă au fost 
cuprinse Q8 bri
găzi de 1 ’ 
neri 
taie 
pregătiri. Nu
mărul fruntași
lor în producție 
a ajuns în pre- 

In 
întrecerea , so
cialistă au apă
rut și s-au dez
voltat inițiative 
valoroase .Care 
au contribuit

I la îmbunătățirea 
il principalilor in- 
dici tehnico-e- 

conomici. Incepînd din .'anul 
trecut la mina Lupeni s-a a- 
plioat și extins inițiativa „Nici 
un vagonet de cărbune rebu- 
tat pentru șist". De aseme- 

2. SUȘTAC
(Continuare în

mi-, 
din1 aba- 
și' de lai

1 
■ii• In 1961, 450 de familii ale л zenț ja gog 

minerilor din Lupeni s~au mutat 
în apartamente noi, conforta
bile.

• Numărul membrilor de sin
dicat a crescut in decurs de un 
an cu 487 oameni ai muncii.

• In ultimii 2 ani s-du cbel- 
I tuit 1.713.943 lei în scopul dez

voltării bazei materiale pentru
le-a pus în fața J activitatea cuUural-educativă. 
minerilor. =====

Principalul succes al colec
tivului exploatării miniere Lu
peni este acela că în anul tre
cut a fost introdusă și extinsă 
cu mult 
în cele 
toare de 
piu, s-a 
526.584 tone cărbune cu sus
ținere metalică, -41I.SH tona 
cărbune ău fost tăiate cu fta- 
veza, s-a încărcat mecanic 
.28.976 m.c. sterii " la lucrările 
de pregătiri și s-a armat me
talic 7.061 m.l. de galerie. Ex- 
trăgind o bună parte din pro
ducția exploatării* prin mij
loace mecanizate, minerii Iu- 
peneni au reușit să reducă cu 
3,4 la sută consumul specific 
de lemn de mină și cu 3,6 la 
sută consumul de exploziv.

In cadrul discuțiilor tov. lng.

curaj tehnica nouă 
mai importante sec- 
aetivitate. De' exem- 
reușit să se extrag#

. >

MARIA NEGRUȚ
corespondent

fost reorganizată, - în 
femei, activitatea celor 

desfășoară activitatea

de pe șantierul 7 Lupeni Înalță zidurile a 
cartierul Viscoza. 169 apartamente

Constructorii 
ipatru blocuri in 
bile și un magazin aflate in construcție vor intregi cartierul 
de la marginea de sus a orașu iui Lupeni.

Iată stadiul in oare se află unul din blocurile in 
ție, blocul D, din cartierul Viscoza.

conforta-

construc

♦ ♦ ♦ ♦ ♦
♦ 
Хл
♦ iarnă, treceau îndreptîrrdu-se spre 
X clubul sindicatelor din localitate
♦ grupuri de pionieri și școlari în- 
țsoțjți de părinți, învățători și pro-
♦ esori.
X — Ce-i cu atîția copii ? —
♦ întrebau vecinele ieșite pe.
♦ porți. .• I .
ф — Cum nu știi ? Se.vede că n-ai 
X copii. Azi e mare sărbătoare șco-
♦ Iară la club 1 Dau program pio- 
+ nierii claselor V—VIL 
X — Dacă-i așa, să știi 'că vin
♦ si eu sări văd, tare. miss dragi.
♦ Se apropie ora începerii pro-
♦ gramului. Sala mate a duhului, 
X cu peste 400 de locuri, devenise
♦ neîncăpătoare pentru cei care ve-
♦ râseră să-г vadă la lucru pe mi- 
teii artiști petrilerii.
X —Prin spatele -cortinei se fac
♦ ultimele retușări înainte die intra

rea în scenă. Dansatorii din cla
sele a V-а А, В, С, a ѴІ-ц A, C, 
cei din clasa a Vll-a A își fac— 
'..încălzirea'1. In jurul tor, profe
sorii le dau ultimele îndrumări. 
O lotitură de gong vestește în
ceperea programului. Cortina se 
dă la a parte. Pe scenă corul pio
nierilor scolii elementare de 7 ani 
așteaptă semnul dirijorului.. Apoi 
din zeci de piepturi răsună cînle-

riL „Republică, măreață vatră".
Urmează apoi poezia. „Mândria 

cea mare" de M. Beniuc, reci~
♦ tată de pioniera Vesa Mafta, a- 
♦' poi în ritm vioi își fac apariția
♦♦♦
♦
«««**••* •«*♦*•**••***«••«♦••**♦«*«<•«
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Un frumos program pionieresc
Pe străzile orașului Petrila, 

căldate în lumina soarelui de

se 
la

pe scenă dansatorii care Uimesc 
spectatorii prin precizia ușcări 
’or. Cită muncă, cîte. ore petre-

cute după orele de clasă cu to- ♦ 
vărâșii învățători și profesori pen- * 
tru a învăța fiecare figură, fiecare 
mișcare! >

Toți pionierii s-au străduit sa 
se prezinte cît mai bine pregătiți.. 
Din programul lor se desprind lu
cruri frumoase. Pionierii și-au 
axat, repertoriul pe teme variate, 
aratind în clntec, dans și recităriX 
viața nouă pe care o trăiesc ei J 
și -părinții lor. Munca plină de ♦ 
strădanii a pionierilor, a tuturor ф 
cadrelor didactice de la Școala e- ♦ 
lementară de 7 ani Petrila, s-a ♦ 
bucurat din plin de aprecierea ce ■ • 
lor din sală. Merită să fie scoasă ♦ 
и» evidență participarea pionierilor X 
Crișan Petru. Oancea Rodica, Cu- ♦ 
rican Doina, Pop Lucia, Codrea- ♦ 
nu Adela, Mișkoltz Maria, Diciuc ♦ 
M,. Cscso I., Hegyi G., Pop V., X 
C.iobanu E. și alții care au inter- ♦ 
pretat cu multă mâestrie diferite ♦ 
dansuri, recitări și cîntece pionie- ♦ 
resti. La reușita programului о X 
contribuție importantă a adus-o ♦ 
corul pionierilor din școala, ele- ♦ 
vii Costin și Butkovski, soliști la X 
acordeon, elevul Enache Vasile. J 
precum’ și pionierii care au exe~ ♦ 
cutat un program de piramide fi ♦ 
au interpretat personajele scene- X 
tei „Vizita" de I. L- Caragiale. X

Timpul s~a scurs pg nesimțite. • 
Spectatorii au aplaudat. cu căl~ țț 
dură fiecare punct al programului, X 
au încurajat fi răsplătit activita- ♦ 
tea entuziastă a întregului colec- ♦ 
rit> care a participat la buna, reu- « 
fită a frumosului program pionie- X 
resc. XS. ZAHARIA X. ♦

Bobinătoarea Ghile Vie ia 
de la A.C.R.E. Vulcan este a 
muncitoare fruntașă. lat-o 
preocupată de pregătirea bo
binelor pentru un motor da 
Crater de 5,5 kW.

©=

Cărbune cocsificabil 
peste plan

Minerii de la Lupeni au căpătat 
bogată experiență în privința 

a sarcinilor de
o 
realizării ritmice 
plan. Ca urmare a acestui fapt și 
în luna februarie ei au dat în plus 
1500 tone de cărbune cocsificabil. 
Fruntași pe exploatare se situează' 
colectivul sectorului III, Preocupa" 
rea pentru ridicarea tuturor brigă
zilor din sector la nivelul celor 
fruntașe a permis minerilor de aici 
să extragă peste- prevederile planu
lui o însemnată cantitate de căr
bune cocsificabil de bună calitate. 
Un rezultat de seamă Lau înregis
trat și minerii sectorului II care 
și-au depășit planul pe luna fe
bruarie cu 1100 tone cărbune.

In perioada de timp care a tre
cut din anul’ curent harnicii mineri 
de la Lupeni an pus la dispoziția 
economiei noastre naționale 4667 
tone de cărbune oeste plan.



J

După cum s-a mai anunțat, in urma uner Îmbunătățiri teh- 
niae aduse la instalațiile de acționare, schipul pentru trans
portat șistul de Ia preparația Petrila funcționează cu capaci
tate mult sporită și mai economic. Sînt economisite zilnic 3 
posturi de mecanici.

Ш CLIȘEU : Aspect din easa de mașini a schi pulul.
- - - - - - - - - ©- - - - - - - - -
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Mineritul Văii Jiului se află în 
prezent în etapa introducerii pe 
scară largă a tehnicii noi în sub
teran. In abataje ți la pregătiri 
minerii primesc spre a le folosi 
ia procesul de extracție a cărbu
nelui cele mai noi mașini ți utilaje 
miniere pentru tăiere, încărcare, 
transport, susținere etc. Cum este 
pusă în concordanță introducerea 
tehnicii aoi cu cerințele respectării 
N.T.S.-ului ? In urma unor con
troale făcute la cîteva exploatări 
miniere de către organele de pro
tecție a muncii s-au constatat de
ficiențe în această direcție. Ast
fel, după cum se știe, la mina Lu
pești a fost introdusă nu de mult 
combina „Doobas“ intr-un abataj 
fmotel pe stratul 18 din sectorul 
IV B. In acest abataj pe înclinare 
htAg de 120 metri s-a folosit pen
tru prima dată ți armarea metalică 
cu grinzi în consolă susținute cu 
rtîlpi hidraulici. Deci, minerii din 
frontal aveau de reaolvat problema 
grea a însușirii utilizării acestor 
creații ale tehnicii moderne. 
Dar colectivul de :ngineri și 
tehnicieni din serviciul tehnic al 
G.G.V.J. «i din cadrul exploatării, 
cane »-a ocupat de pregătirea aba- 
tațvtei in vederea introduaerii com

'’/г^Мелпе &
^ТСНМСП MINIERE

binei „Donbas“ a urmărt doar 
cum se comportă și ce rezultate 
dă : producție, randament etc. A 
fost scăpată în schimb din vedere 
latura privind protecția muncii. 
Combina a fost introdusă fără a 
avea concret precizate măsurile 
pentru a se lucra cu ea în condiții 
de siguranță. Ar fi fost necesar ca 
în perioada de experimentare ca
drele tehnice să muncească mai 
mult cu omul.

Caracteristic utilajelor miniere 
este robustețea construcției, adecva
tă condițiilor specifice de funcțio
nare în subteran. Ele sînt desigur, 
mai grele. Din această, cauză mun
citorii le primesc la început cu re
zerve ți uneori chiar cu neîncrede
re. Aceasta se datorește în mare 
măsură neinstruirii muncitorilor 
despre modul rațional de lucru cu 
ele și prescripțiile prevăzute de 
tehnica securității.

Numai printr-o strînsăi colabo
rare între cadrele tehnice și mun
citorii mineri noile mașini și utilaje 
introduse în procesul de producție 
din subteran vor da rezultate optime.

I. ALMAȘAN 
inspector tehnic pentru protecția 

muncii
★

itwttfi tmwtye ія mina піііл
Pentru creșterea presiunii 

aerului comprimat
Conducta provizorie de aer 

comprimat cu secțiunea de 76 
mm. a început să nu mai co
respundă cerințelor de energie 
pneumatică. De aceea, servi
ciul mecanic de la mina Dîlja 
a urgentat montarea conduc
tei principale de aer comprl- ' 
mat cu o secțiune de 275 mm. 
Lucrările de montare, pe care 
le execută în prezent lăcătușii 
din echipa condusă de Rusulan 
Ioan, in galeria de coastă la 
orizontul 701, sînt avansate.

Prin Înlocuirea conductei 
provizorii cu cea principală se 
va Îmbunătăți considerabil a- 
limentarea locurilor de muncă 
cu energie pneumatică.

0 nowd mașină de incircat
Pe măsură ce minerii de la 

Dîlja Înaintează cu lucrările 
de deschidere, munca lor este 
sprijinită de mașini și utilaje 
tot mai numeroase șl mai mo
derne. Acum cîteva zile, echi
pa condusă de maistrul elec
trician Rety Prancisc a termi
nat asamblarea unei noi ma
șini de încărcat în galerii so
sită din Uniunea Sovietică. 
Este vorba despre mașina de 
încărcat G.P.S.-70.

Noua mașină va asigura o 
productivitate sporită la Încăr
carea sterilului în vagonete do 
mină. Mașina are o viteză de 
încărcare de 0,19 m./secundă 
și un debit tehnic de 70 tone

gat» pregătită pentru a fi introdusă in mină.
•A

Experiența

STEAGUL ІКДО

pozitivă
în creșterea vitezelor de avansare — 

larg răspîndită!
In cursul acestui an, minerii din 

abatajele cameră au sarcina de a 
trece la extragerea pe fiecare 
schimb a cel puțin două timpuri de 
cărbune de fiecare aripă a abata 
jului. adică de a obține o viteză 
medie de avansare lunară in jurul 
a cel puțin 100—120 m. de front 
pe aripă.

Comparînd vitezele medii de a- 
vansare realizate pe exploatări în 
trimestrul TV 1961 fi luna ianuarie 
1962 se remarcă o creștere sub
stanțială. Așa de pildă, la Lonea 
creșterea medie este de 1.1 m ‘lur,2. 
la Petrila de 2.4 mllună, la Ani' 
noasa de 19,4 mllună. la Lupeni 
de 11,5 mllună, iar la Uricani de 
6 mllună. La nivelul combinatului 
avansarea medie în abatajele ca
meră este de 8,30 mllună. aiun~ 
gîndu-se acum la peste 15 mllună 
avansare medie.

La tot mai multe brigăzi din 
abatajele cameră se încetățenește 
metoda de muncă de a obține cite 
1.5—2 ctmpuri de cărbune pe fie
care schimb. Pe această bază bri
gada lui Nicolae loan de la mina 
Uricani, de exemplu, a obținut în 
ianuarie un randament mediu de 
peste 8,30 tone pe post, cele ale 

lui Circiumaru Victor, ' Poloboc 
Constantin 7,10—8,00 tone pe post. 
La mina Vulcan brigada lui Do- 
mokoș loan a realizat o avansare 
medie de peste 110 m. pe luna ia
nuarie în abataj cameră, Success 
au repurtat și brigăzile lui Cîslaru 
loan de la. mina Petrila, Moisiu 
Remus, Ungureanu Vasile de la 
Aninoasa și altele.

Se observă însă insuficienta ge
neralizare a metodelor folosite de 
brigăzile fruntașe în sporirea vite
zelor de avansare. Sînt destule ca
zuri tind la aceeași mină. în ace
lași sector și în condiții de exploa
tare identice, vitezele obținute de 
brigăzi sînt mult diferite, tocmai 
din cauza necunoașterii metodelor 
bune de muncă. Ar fi bine, ca la 
nivelul combinatului să se organi
zeze cit mai curînd o ședință de 
lucru cu toți brigadierii și maiștrii 
mineri pentru generalizarea expe
rienței pozitive obținute. Este ne
cesar ca tov. ing. Roman Petru, di
rectorul tehnic al combinatuif"-' și 
președintele filialei A.S.l.T. să a- 
corde atenție acestui lucru pentru 
că problema creșterii avansărilor 
în abatajele cameră prezintă o 
mare importantă.

Generalizarea experienței brigă
zilor care obțin viteze mari de a- 
vansare in abataje și galerii trebuie 
să preocupe mai mult sindicatele. 
Consfătuiri pe această temă, popu
larizarea realizărilor fruntașilor, 
iată ce ar trebui să organizeze co
mitetele sindicatelor, secțiile sindi
cale 1

Toate acestea trebuie să ducă 
acolo ca minerii din abatajele ca
meră să realizeze cu succes impor
tanta sarcină trasată de Conferin
țele regională și orășenească de 
partid: două timpuri de cărbune 
pe schimb în fiecare aripă. De e- 
ceea experiența pozitivă trebuie 
larg răspîndită, ea să devină s. un 
bun al tuturor minerilor l л,-

inc. GH. DUMITRKSeV

Centrații asupra regimului de pornire 
a pompelor din stațiile de evacuare a apelor subterane

Bvacuarea apelor subterane 
din minele Văii Jiului se face 
prin intermediul celor 20 sta
ții de pompe existente în sub
teran, echipate cu un număr 
de 74 pompe, în exclusivitate 
pompe centrifuge construite la 
U.R.U.M.P.

Dlntr-un studiu făcut de 
specialiști în toamna anului 
1961 a reieșit că cantitatea de 
apă ее se evacuează zilnic din 
adlncul minelor este de 24.489 
m. c.

☆
Spre deosebire de pompele 

cu piston, pompele centrifuge 
au un regim de pornire mai 
pretențios. Ele pot fi puse in 
funcțiune numai după ce in 
prealabil au fost umplute cu 
apă.

In prezent cea mai cores
punzătoare cale de umplere a 

pompelor, indi
cată și de lite
ratura de spe
cialitate, este 
aceea prin in
termediul ven- 
tilului de reți
nere (vezi schi
ța) a ooloanei 
de apă.

Astfel, pentru umplerea 
pompei cu apă, înainte de por
nire, ventilul de reținere este 
peevăsut cu un robinet și o 

conductă de ocolire, de un dia
metru foarte mic față de dia
metrul conductei de refulare, 
care comunică cu corpul pom
pei respective. Deschizînd ro
binetul, apa din conducta de 
refulare pătrunde în corpul 
pompei efectuîndu-se umple
rea. Umplerea pompei se con
sideră terminată cînd în robi
netul de control din corpul 
pompei apare apa. După a- 
ceasta robinetul din ventilul 
de reținere trebuie închis ime
diat.

Această cale de umplere a 
pompelor este pusă în practi
că la mina Petrila, mina Lu
peni și parțial și la alte exploa
tări miniere din Valea Jiului. 
Acolo unde se aplică această 
cale de umplere a pompelor 
nu este Intîmpinată nici o di
ficultate în exploatarea pom
pelor.

Să vedem acum ce se întîm- 
plă în exploatarea pompelor 
în cazul folosirii altor siste
me de umplere prealabilă a 
pompelor de mină.

La mina Aninoasa, bunăoa
ră, umplerea cu apă a pompe
lor în stațiile subterane se fa
ce prin Intermediul conducte
lor de aspirație care asigură 
un circuit de apă continuu în 
conducta de refulare, printr-un 
sistem de țevi. sistemul pre

zintă dezavantaje mai ales în 
cazul uzării sau defectării su
papei de reținere a sorbului.

La stația de pompe „Balo- 
mir“ de la mina Uricani um
plerea pompelor se face prin 
intermediul vanei, cale nead- 
misă în exploatare. Aceasta 
deoarece la un moment dat 
presiunea din conducta de as
pirație devine egală cu presiu
nea din conducta de refulare 
și, ca urmare, poate avea loc 
ruperea sorbului (așa cum de 
fapt a avut loc de atîtea ori) 
sau spargerea conductei de as
pirație, care nu a fost calcu
lată pentru aceeași presiune! 
ca și conducta de refulare. A- 
nomalia aceasta este condițio
nată de gabaritul redus al ca
merei pompelor, care nu per
mite montarea ventilului de 
reținere. Totuși trebuie găsită 
o cale pentru umplerea nor
mală a pompelor.

Normele de exploatare a 
pompelor prevăd ca pornirea 
acestora să se facă cu vana 
complet Închisă, în caz con
trar, dacă in conducta de re
fulare nu este apă, pompa va 
avea un debit foarte ma
re, motorul va fi în su
prasarcină, fapt care poa
te provoca accidente. In 
cazul cînd în conducta de re 

fulare este apă motorul, de a- 
semenea, este supus unei su
prasarcini periculoase, fiind 
necesar să pună în mișcare în 
mod brusc o coloană de apă 
de sute de metri. Cînd s-a a- 
tins turația normală a moto
rului, și cu ajutorul manome- 
trului se verifică dacă presiu
nea în pompă a ajuns valoa
rea normală, se trece la des
chiderea în mod treptat a va
nei. o funcționare de lungă 
durată a pompei cu ventilul 
închis trebuie evitată; se ad
mit cel mult 2—3 minute.

La unele exploatări din ba
zin se constată încălcări ale a- 
cestor norme. La mina Uricani, 
de exemplu, pornirea pompe
lor se face cu vana numai par
țial închisă. La mina Petrila, 
la stația de pompe de la ori
zontul X, pornirea se face cu 
vana aproape complet deschi
să datorită faptului că presiu
nea dezvoltată de cele două 
pompe, legate în serie, depă
șește 30 kg./cm. iar deschide
rea vanei necesită un efort fi
zic deosebit din partea meca
nicului. Aceasta din cauză c& 
vana este prevăzută cu roată 
normală de manevră.

O situație asemănătoare este 
și la mina Aninoasa, la stația 
de pompe de la puțul princi
pal, unde grupurile de pompe 
sînt legate în serie. Aici însă, 
roata normală a vanei de în
chidere și deschidere a fast 
Înlocuită cu o roată în „stea" 

prin care se reduce efortul fi
zic iar pornirea pompelor se 
poate face normal, cu ventilul 
închis. Această schimbare ar fl 
indicată și la stația de pompe 
de la orizontul X al minei 
Petrila.

Abaterile de la regimul de 
pornire normal al pompelor M 
datoresc și faptului că meca
nicii care deservesc stațiile de 
pompe nu respectă îndrumări
le date de personalul tehnic de 
supraveghere. De asemenea, nu 
respectă instrucțiunile care 
sînt afișate în stațiile de pom
pe, care inelud și regimul nor
mal de pornire a pompelor.

Oprirea pompei se execută 
in multe cazuri, în ordinea in
versă a pornirii.

■Ar
Instalațiile de evacuare a 

apelor ocupă un loc de seamă 
In procesul de producție din 
minele de cărbune. Ele nu Iau 
parte directă la extracția căr
bunelui, însă de felul cum 
funcționează influențează în 
rău sau in bine prețul de cost.

Avînd în vedere repetatele 
porniri și opriri a pompelor, 
respectarea unui regim normal 
de pornire aduce după sine т 
protejarea utilajului, în special 
a celui electric, percum și în
semnate economii la prețui de 
cost.

ingv JANAB AMPUI 
LMF.
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nea, a fost extinsă, inițiativa 
„ziua și fișia“, iar pe baza 
uhuî studiu amănunțit, cit și 
pe baza noHor condiții de 
muncă. create minerilor, se 
preconizează trecerea la ini
țiativa „3 fîșii la două zile“. 
BOgata activitate a comitetu
lui sindical s-a oglindit și în 
faptul că in ultimul an in sec
toarele minei Lupeni un nu
măr de 8 mineri fruntași, în
tre care Furo Alexandru, Stan- 
clu Nicolae, Onișor Nicolae, 
Ocneanu Dumitru și alții au 
trecut la preluarea conducerii 
brigăzilor rămase în urmă, ri- 
dicînbule la nivelul celor 
fruntașe.

Ceea ce caracterizează colec
tivul minei Lupeni este atitu
dinea înaintată, socialistă fa
ță de - muncă, spiritul de răs
pundere față de îndeplinirea 
sarcinilor de producție. Exem
ple demne de urmat au dat 
minerii din brigăzile conduse 
de tov. Ghioancă Sabin, Spînu 
Petre, Nagy Andrei, Fazakaș 
Bela, Feher Vasile și alții ca
re au muncit cu abnegație 
pentru a extrage din adîncurl 
tot mai mult cărbune cocsifi
cabil. Fiecare din aceste bri
găzi și-a îndeplinit cu cinste 
angajamentele de întrecere, a 
trimis la ziuă în cursul anu
lui trecut cu 1000—7000 tone 
mai mult cărbune cocsificabil 
decît sarcina planificată.

In munca sa, comitetul sin
dicatului a folosit un larg ac
tiv obștesc, cu ajutorul că
ruia a studiat unele probleme 
privind îmbunătățirea activi
tății organizatorice și de mo
bilizare a muncitorilor la con
ducerea producției, exercita
rea unui control sistematic 
asupra îndeplinirii angajamen
telor de întrecere, in ședințele 
plenare ale comitetului sindi
catului, în consfătuirile de 
producție au fost analizate pe
riodic probleme legate de scoa
terea brigăzilor de sub plan, 
reducerea conținutului de ce
nușă în cărbune etc.

Cu toate că în ultimii doi 
ani la mina Lupeni s-au ob
ținut rezultate pozitive, tre
buie totuși arătat că realiză
rile nu sînt la nivelul posibi
lităților reale de care dispune 
colectivul minei In ce privește 
creșterea productivității mun
cii, reducerea prețului de cost, 
îndeplinirea ritmică a planu
lui de către fiecare brigadă. 
16 anul trecut, de pildă, 72 
b>igăzi nu și-au realizat pla
nul de producție. Trebuie să 
spunem că pe lingă unele cau
se obiective, comitetul sindî- 
Catuld, conducerea exploată
rii precum și conducerile unor 
sectoare nu au acordat toată 
atenția bunei organizări a 
producției, folosirii Integrale a 
timpului de lucru. Să luăm, 
de exemplu, sectoarele I A, II 
și TV В. Aici anul trecut pla
nul n-a fost realizat. Care sînt 
principalele cauze ? In primul

Prăjiturile trebuie si fie gustoase fi aspectuoase. Per
sonalul laboratorului de patiserie al T.A.P.L. Petroșani se stră- 
duiefte să se achite de această sarcină.

iu cUșeu, tînăra laborantă Knebel Vilma, una din harnicele 
muncitoare ale laboratorului.

!
1

rind a existat o slabă organi
zare a procesului de produc
ție, nu s-a asigurat aprovizio
narea la timp a locurilor de 
muncă pu materiale, nu s-a 
asigurat o justă repartizare a 
Cadrelor tehnice pe brigăzi, a 
lipsit controlul din partea u- 
nor comitete de secție sindi
cale. Din această cauză în 
sectorul I A, în 1961, 53,8 la 
sută din totalul brigăzilor nu 
și-au realizat planul de pro
ducție, în sectorul II din cele 
12 brigăzi numai 4 și-au rea
lizat planul, iar în sectorul 
IV B, 61,5 la sută din brigăzi 
au rămas sub plan.

Așa cum au arătat delega
ții Tănăsache Nicolae, Săl- 
ceanu Petru, Marton Dionlsie, 
Secărea Dumitru și alții, co
mitetul sindicatului, comite
tele de secții nu s-au ocupat 
întotdeauna, in suficientă mă
sură, de sprijinirea brigăzilor 
rămase în urmă, de generali
zarea experienței înaintate a 
brigăzilor și sectoarelor frun
tașe din cadrul minei. La mi
na Lupeni există sectoare frun
tașe ca I В, IV A, V sud și în
deosebi sectorul Ш (șef de 
sector tov. ing. Teodorescu 
Constantin) care au dobîndit 
o valoroasă experiență în or
ganizarea producției, în folo
sirea judicioasă a tehnicii noi, 
creșterea continuă a produc
tivității muncii. De ce comite
tul sindicatului nu a luat mă
suri ca această experiență să 
fie studiată și generalizată, 
spre a fi utilă și celorlalte sec
toare în lupta pentru sporirea 
continuă a producției de căr
bune cocsificabil ? Comitetul 
sindicatului și comitetele de 
secții nu au făcut totul pentru 
Întărirea disciplinei în muncă, 
pentru ca consfătuirile de 
producție să devină o adevă
rată școală a organizării pro
ducției. Aceasta din cauză că 
referatele prezentate în con
sfătuirile de producție pe sec
toare au fost întocmite uneori 
superficial, iar alteori consfă
tuirile de producție nu s-au 
ținut cu regularitate. Comite
tul sindicatului nu s-a îngrijit 
în suficientă măsură de rezol
varea propunerilor oamenilor 
muncii, de urmărirea îndepli
nirii angajamentelor de între
cere, nu a organizat o largă 
popularizare a fruntașilor în 
producție și îndeosebi a meto
delor lor de muncă,

Luînd cuvintul în fața con
ferinței, tov. Copîndeanu loan 
și Momeu Samoilă, au arătat 
că noul comitet trebuie să 
tragă învățăminte din aceste 
deficiențe, să acorde o atenție 
deosebită rezolvării sarcinilor 
ridicate de munca din pro
ducție, de munca social-cultu- 
rală și cea educativă.

In cuvintul de încheiere ros
tit de tov. ing. Ghioancă Vic
tor, secretar al Comitetul»! 
orășenesc de partid Petroșani, 

s-a subliniat că mobilizarea 
muncitorilor, tehnicienilor și 
inginerilor la îndeplinirea sar
cinilor sporite de plan pe 1962 
impune ridicarea continuă a 
nivelului întregii munci sindi
cale. Vorbitorul s-a oprit apoi 
asupra cîtorva probleme care 
stau în acest an în fața co
lectivului minei Lupeni și a 
comitetului sindicatului, subli
niind că sarcina principală 
este îndeplinirea exemplară, 
ritmică și la toți indicii a pla
nului de producție. Pentru a- 
cest lucru conducerea exploa
tării, comitetul sindicatului 
trebuie să asigure folosirea cît 
mai judicioasă a tehnicii noi, 
intensificarea muncii de pre
gătire și ridicare a califlcărti 
profesionale a muncitorilor, 
tehnicienilor și inginerilor la 
nivelul cerințelor actuale ale 
tehnicii, vorbitorul a atras a- 
poi atenția asupra unor lip
suri care s-au manifestat a- 
nul trecut în anumite sectoare 
ale exploatării în privința 
scoaterii brigăzilor de sub 
plan, organizării și conducerii 
producției. Este necesar ca 
noul comitet al sindicatului, 
sub conducerea comitetului de 
partid de la mina Lupeni să 
întărească controlul asupra 
activității economice, sâ în
drume secțiile și grupele 
sindicale în organizarea mai 
temeinică a întrecerii socia
liste și a consfătuirilor de 
producție, punînd un accent 
mai mare pe ridicarea calită
ții cărbunelui cocsificabil și 
reducerea prețului de cost âl 
acestuia.

Conferința a ales noul co
mitet al sindicatului exploată
rii miniere Lupeni. Ca preșe
dinte a fost ales tovarășul 
Dvorak Carol.

----- -=0=_

Fier vechi oțelărîîlor
Tinerii din sectorul VII trans

port al minei Petrila participă cu 
entuziasm la acțiunile întreprinse 
de organizația de bază U.T.M. 
z.iieie trecute, mai mulți tineri din 
sector, în frunte cu tov. Stanică 
loan, șeful unei brigăzi de muncă 
patriotică, s-au deplasat în sub
teran strîngînd aproape 2000 kg. 
fier vechi. Aceasta este a treia ac
țiune pe care au întreprins-o în 
acest an ținerii de la transport în 
scopul colectării unor cantități spo
rite de fier vechi.

In acțiunea de colectare a fie
rului vechi s-au evidențiat în mod 
deosebit tinerii Hiricsko Velimir, 
Todea loan, Șereș Ștefan, Ursulescu 
Ioan, Dădălic Petru și alții.

LA MINA LONEA

Inițiativei de îmbunătățire a calității 
să i se acorde importanța cuvenită l

Minerii de la Lonea și-au cîști
gat un binemeritat renume în pri
vința realizării cu succes a anga
jamentelor luate în întrecerea so
cialistă. Pianul de producție pe 
anul trecut a fost îndeplinit cu 18 
zile mai devreme.

Lupta pentru cărbune de bună 
calitate a stat, de asemenea, la 
centrul atenției colectivului minei 
Lonea. In multe luni din anul tre
cut procentul de cenușă din căr
bunele extras a fost cu 1,5—2 la 
sută mai mic decît norma admisă. 
Cum e firesc, colectivul minei 
trebuia să-și dezvolte realizările 
în direcția îmbunătățirii calității 
producției. Ce s-a întîmplat însă ? 
Calitatea cărbunelui extras de mi
nerii Lonei de la începutul acestui 
an nu a fost la nivelul cerințelor. 
In luna februarie, de exemplu, în 
urma analizelor de laborator s-a 
constatat că producția dată de mi
nerii de aici a avut un conținut 
de cenușă cu 2 la sută mai mare 
decît norma admisă. Din abatajele 
sectoarelor IV și V s-au trimis la 
recepție, împreună cu cărbunele, 
cantități mari de șist. Bunăoară, 
din abatajele în care lucrează bri
găzile conduse de Cioca Vasile si 
Țăranu Gheorghe s-au trimis în, 
tr-un singur vagonet cu cărbune 
peste 150 kg. steril. Cantități ase
mănătoare de șist au fost găsite

Lin strălucit succes a! schiorilor sovietici
In cadrul festivității de în

chidere a campionatelor mon
diale de schi (probe nordice) 
primul loc în clasamentul pe 
țări a fost atribuit schiorilor 
din U.R.S.S. care au cucerit 3 
medalii de aur, 4 de argint și 
3 de bronz, cu un total de 70 
puncte. Pe locurile următoare 
s-au clasat schiorii din Sue
dia (3 medalii de aur — 3 de 
argint), Norvegia (2 medalii 
de aur — 1 de argint — 2 
bronz), Finlanda, R. P. Polo
nă, Italia și alte țări.

Dintre partlclpanți cea mai 
frumoasă comportare a avut-o 
sportiva sovietică Alevtina 
Kolcina care a cucerit 3 me
dalii de aur (5 km., 10 km. și

Returul
BUDAPESTA (A- 

gerpres).
Returul campio

natului de fotbal 
al R. P. Ungare a 
Început duminică 
cu meciurile celei 
de-a 17-a etape.

campionatulut de fotbal
S-au înregistrat 
următoarele rezul
tate : Ujpest — 
Ferencvâros 2—1; 
Honvăd — Gyfir 
3—0; Dorog — 
M.T.K. 2—1; Va- 
sas — Csepel 2—0;

1 urneui cte șa
STOCKHOLM (Agerpres).
In runda a 18-a a turneului 

inter-zonal de șah de la Stock
holm, maestrul indian Aaron 
a cîștigat In 46 de mutări la 
Uhlmann, unul din fruntașii 
clasamentului. Remiză s-au 
terminat partidele Bolbocan— 
Bilek șl Teschner — Benko, 
Petrosian a întrerupt cu avan
taj decisiv la Pomar, Iar Kor- 
cinoi are o poziție mai bună 
în fața lui Bisguier. Partida 
centrală a rundei s-a disputat 
între Fisher și Gheller. Ma
rele maestru sovietic Gheller 
a evitat căile necunoscute ale 
teoriei jucînd la ciștig. Ei a1 
reușit să creeze puncte slabe

Perlormență at
STUTTGART (Agerpres).
Cu prilejul unul concurs in

ternațional de atletism des
fășurat pe teren acoperit la 
Stuttgart atletul francez Mi-

Cupa campionilor
BERLIN (Agerpres).
în cadrul Cupei campioni

lor europeni la volei echipa 
masculină Dinamo Berlin a

și în vagonetele trimise la supra
față de către brigăzile minerilor 
Pășcălău Ioan și Bălăuță Zaharia.

Desigur că alta ar fi fost situa
ția în privința calității producției 
la sectoarele IV și V, ca ți la alte 
sectoare productive de la mina 
Lonea, dacă în toate abatajele se 
trecea la aplicarea valoroasei ini
țiative „Nici un vagonet de căr
bune rebutat pentru șist“. In mo
mentul de față la mina Lonea a- 
ceastă inițiativă nu este suficient 
popularizată în rîndul minerilor, 
Atît la gazeta de perete a exploa
tării cît ți ia panourile existente 
sînt scrise puține cuvinte despre 
inițiativă, despre avantajele însu
șirii ei de către toate brigăzile de 
la abataje.

Comitetul sindicatului minier nu 
a luat măsuri corespunzătoare pen
tru ca inițiativa privind îmbună
tățirea calității cărbunelui să fie 
extinsă la toate abatajele exploa 
tării. La consfătuirile de producție 
ținute nu de mult pe sectoare, co
mitetele secțiilor sindicale, condu
cerile de sectoare n-au amintit ni
mic minerilor de această prețioasă 
inițiativă.

Dacă la mina Lonea cîtevă bri
găzi de mineri aplică totuși iniția
tiva „Nici un vagonet de cărbune 
rebdtat pentru șist“ acestea au fi

ștafetă). Dintre ceilalți parti- 
clpanți. o deosebită impresie 
au mai lăsat Slxten Jernberg 
(Suedia), cîștlgătorul probei* 
de 50 km. și, campionul olim
pic Helmut Recknagel (R. ă. 
Germană), care s-a dovedit 
pînă în prezent imbatabil în 
proba de sărituri de la tram
bulina mare. Pentru prima 
oară în istoria campionatelor 
un schior alpin Giulio Florist 
a cîștigat o medalia într-o 
probă de fond. Comisia de ar
bitraj a campionatelor a a- 
nunțat după recalcularea ci
frelor din proba de . sărltiaft 
de la trambulină, că mefl*M|r 
de bronz a revenit flnlahCt- 
zului Nillo Halonen.

din R. P. UL
Ozd — Tatabibj* 
1—1; Szeged — 
Pecs 3—1.

In clasament 
conduce formația 
Vasas cu 26 punc
te, urmată de Uj
pest cu 23 puncte.

h de la Stockholm
în poziția Iul Fisher și se pă
rea la un moment dat că a- 
cesta nu va putea evita în- 
frîngerea. Totuși printr-un 
sacrificiu de pion, Fisher a e- 
chllibrat situația și partidă 
s-a întrerupt într-o poziție în 
care avantajul lui Gheller 
este foarte greu de transfor
mat în victorie.

înaintea rundei a 19-a și al 
disputării partidelor întrerup
te Fisher continuă să fie lide
rul turneului cu 12Vs puncte 
și două partide întrerupte. El 
este urmat de Gheller cu ll1^' 
puncte (2), Fllip ll’/a (1) și 
alții.

etică valoroasă
chel Jazy a parcurs distanța 
de 1000 m. în 2’21”6/10 (ceai 
mai bună performanță mon
dială de sală).

europeni la volei
învins pe Dozsa Budapesta cu 
3—2 (15—12, 9—1-5, 15—12,
10—,15, 16—14), Returul întîl- 
nirii se va desfășura săptăifiî- 
na viitoare la Budapesta.

cat-o din dorința de a da cărbune 
cît mai curat, fără ca organele 
competente să desfășoare vreo 
muncă în acest sens. Rezultatele 
pe care le obțin aceste brigăzi în 
urma aplicării inițiativei sînt sem
nificative. In abatajul cameră ac. 
509 în care lucrează brigada. mi- 
nerului Bîrluț Clement nu s-a în
registrat de la începutul anului nici 
un vagonet de cărbune rebutat. De 
asemenea, după însușirea inițiativei 
rebutul a fost complet lichidat și 
la brigada minerului Petric Si- 
mion de la abatajul cameră 0.307.

In luna trecută, brigăzii conduse 
de Solovan loan din sectorul IH 
i s-au rebutat cîteva vagohete cu 
cărbune care conțineau mari can
tități de șist. De cînd a trecut 
la aplicarea inițiativei, această bri
gadă n-a mai trimis la suprafața 
cărbune amestecat cu șist.

Colectivul exploatării miniere 
Lonea are mari posibilități pentru 
îmbunătățirea calității producției. 
Se cere însă mai multă preocupare, 
mai mult interes în această direcție 
din partea tuturor factorilor de răs
pundere de la mină. Inițiativa 
„Nici un vagonet de cărbune re
butat pentru șist“ poate și trebuie 
să fie extinsă la toate abatajele 
minei Lonea !

C. МАТВЕЯCU



Apelai CjC. al F.U.D.P. 
din Phenian

BHENIAN 23, (Agerpres).
La 25 februarie la Phenian a 

fost dat publicității apelul Comite
tului Central al Frontului Unit 
Democrat Patriotic adresat popu
lației sud-coreene în care sînt con
damnate cu mînie acțiunile impe
rialiștilor amerioani și ale clicii 
Pak Cijan Hi îndreptate spre 
„strămutarea" coreenilor peste ho
tare.

In declarația sa, Comitetul Cen- 
itstl al F.U.D.P. demască afirmațiile 
Mpatialiștilor americani și ale di- 
ей militare fasciste că aceste ac- 
finai ar fi îndreptate spre rezolva
rea „situației instabile a economiei 
naționale", ca urmare a „supra- 
pețmlăxii".

Singura cale a salvării definitive 
a poporului din Coreea de sud 
de nenorociri și suferințe, se sub
liniază în declarație, constă în u- 
nificarea patriei.

©=-

împotriva transformării 
R. F. C. în putere atomică

BONN 27 (Agerpres).
Agenția Reuter anunță că opt 

personalități de frunte ale bisericii 
protestante din Germania occiden
tală, cer într-un memorandum dat 
publicității îmbunătățirea relațiilor 
cu statele socialiste, recunoașterea 
frontierei Oder—Neisse și își ex
primă opoziția față de crearea unei 
forțe atomice independente vest- 
germane sau vest-europene. Me
morandumul propune, de asemenea, 
încheierea unor pacte de neagresiu
ne între Germania occidentală și 
țările socialiste și compensarea 
daunelor materiale suferite de a- 

1 ceste țări în timpul ocupației na
ziste.

Pviemoraudumul a fost semnat 
printre alții de doi binecunoscut! 

■fizicieni vest-germani : Werner Hei
senberg, laureat al premiului No
bel, și profesorul Karl-Friedrich 
von Weizsaecker, precum și de 
președintele bisericii protestante 
din landul Renania de nord-West- 
falia — Joachim Beckmann.

Ecouri la mesajul Iul N. S. Hrușciov
„NAȚIONAL HERALD" :

ÎNFĂPTUIREA ZBORULUI OMULUI 
ÎN JURUL LUNII SE APROPIE

Participarea sălilor te пшое la twlorlola 
реши hzarnare oslo оешагі

DELHI 27 (Agerpres).
„Dacă așteptăm de la con

ferința celor 18 țări pentru 
dezarmare soluționarea cu suc
ces a problemelor importante 
care îi stau In față, atunci 
este necesară participarea șe
filor de guverne sau de state" 
scrie ziarul „Național Herald", 
comentind propunerea lui N.- 
S. Hrușciov ca lucrările Comi
tetului celor 18 să se desfă
șoare la nivel înalt.

Scopul incontestabil al aces
tei propuneri este de a da încă 
tfe la începutul tratativelor

o-un impuls puternic și bine 
rientat.

In problema dezarmării, 
rată in continuare ziarul, am 
ajuns la o răscruce și dacă 
conducătorii de guverne nu 
vor putea să utilizeze întreaga 
lor voMță, pentru a ajunge Ia 
d rezoWdie, care va atrage du- 
gdl sine dezarmarea generală 
șl totală, atunci cu atit mai 
puțin tor putea să facă acest 
lucru, persoane care acționea
ză in cadrul unor instrucțiuni 
stabilite dinainte.

ca 
să 
de 
un

CANBERRA 27 (Agerpres).
Propunerea Uniunii Sovietice 

lucrările Comitetului celor 18 
înceapă cu participarea șefilor 
guverne (de state), a stîrnit
viu interes în Australia. Participa - 
rea șefilor de guverne la conferința 
pentru dezarmare poate scoate pro
blema dezarmării din impasul în 
care se află — aceasta este esența 
părerilor formulate de influente or-

---------------- 0.

a-

gane de presă australiene.
Ziarul „Age1 1 din Melbourne 

scrie într-un editorial că modul 
în care Uniunea Sovietică abor
dează problema dezarmării cere 
din partea puterilor occidentale o 
examinare serioasă. Ar fi o gre
șeală să se respingă propunerea ca 
conferința celor 18 țări să se des
fășoare la nivel înalt, relevă „Age“.

Cuvin ta pea lui Maupice Thopez
PARIS 27 (Agerpres),
Intr-o cuvîntare rostită Cu pri

lejul inaugurării Casei partidului 
din orașul Avignon (departamentul 
Vaucluse), Maurice Thorez, secre
tar general al Partidului Comunist 
Frances analizînd actuala situație 
internă din Franța, a arătat că da
că se va ajunge la un acord între 
guvernul francez și guvernul provi
zoriu al Republicii Algeria, dacă 
peste cîteva zile se va afla despre 
încetarea focului, nimeni nu se vaI

------------- --- !■-------------- -----------

S.U.A. aruncă reziduri ale industriei 
sale atomice în golful Mexic

CIUDAD DE MEXICO 27 — 
(Agerpres).

Ziarul mexican „Prensa Libre" 
relatează că, recent* pe litoralul 
statului mexican Vera Cruz niște 
pescari au scos cu năvoadele un o- 
biect semănînd cu o tobă metalică. 
Acest obiect s-a dovedit a nu fi 
altceva decît un conteiner din oțel, 
pe care Comisia pentru energia 
atomică a S.U.A. l~a folosit pen
tru a arunca în 
industriei atomice.

După cum relatează ziarul, po
trivit tuturor legilor fizice, aceste 
conteinere nu pot rezista timp în
delungat presiunii apelor, acțiunii 
tor chimice și loviturilor provocate

mate rezidurile

de pietre și de stânci. „Toate a- 
cestea creează pentru noi o situa
ție alarmantă. De îndată ce o ast
fel de tobă cu încărcătură radio
activă aducătoare de moarte se va 
sparge, apele mării vor fi infectate 
și se va ivi un grav pericol pentru 
sănătatea mexicanilor, întrucît tot
odată vor fi infectați peștii și flora 
marină folosită pentru producția 
de medicamente".

întreaga opinie publică din Mexic 
manifestă o vie îngrijorare în legă
tură cu știrea că Golful Mexicului 
a fost transformat de către S.U.A. 
în ladă de gunoi pentru rezidurile 
industriei sale atomice.

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

bucura mai mult decît comuniștii. 
Conducătorii țării sînt nevoiți, în- 
sfîrșit, să ajungă la singura rezol
vare rațională și posibilă a proble
mei, rezolvare pentru care Parti
dul Comunist Francez insistă din 
noiembrie 1954.

Maurice Thorez a arătat în con
tinuare că în sfîrșit în Algeria se 
apropie pacea nu datorită actualu
lui guvern francez care și el a con
tinuat timp de patru ani războiul, 
ci în primul rînd datorită luptei 
curajoase, eroice și pline de abne
gație a poporului algerian.

Vorbind de provocările fasciste 
și de crimele „Organizației ara- 
mate secrete", Maurice Thorez a 
subliniat amploarea Uriașă a nume
roaselor manifestații, în timpul că
rora poporul francez și-a exprimat 
hotărîrea de a nu admite ca fas
cismul să vină la putere în țară. 
El a chemat la intensificarea acțiu
nilor populare în vederea înfăptui
rii politicii de pace și prietenie cu 
poporul algerian.

„Twist“-ul

Gruparea de la Savannaket sabotează 
formarea unui guvern de coaliție

KHAN KHAI 27 (Agerpres).
Corespondenții agențiilor de pre

să anunță că prințul Suvanna Fum
ma, primul ministru al guvernului 
regal al 
februarie 
timp de 
susținute 
avute la
cătuirii unui guvern de coaliție al 
Laosului.

La sosire el a fost întâmpinat 
de prințul Sufanuvong, președintele 
partidului Neo Lao Haksat și ge
neralul Kong Le. La aeroportul 
din Khan Khai, prințul Suvanna

f

Laosului, a sosit la 26 
la Khan Khai, după ce, 
5 zile, a depus eforturi 
în' cursul întrevederilor 
Vientiane în vederea al-

Fumma a făcut o declarație în care 
a arătat că „reglementarea grabnică 
a problemei laoțiene este încă o 
chestiune grea, deoarece Fumi N.o- 
savan nu vrea să facă nici o con
cesie". Gruparea de la Savanna- 
ket, a spus el în continuare, a 
propus constituirea a 6 comitete, 
printre care unul pentru problemele 
apărării, unul pentru afacerile in
terne, unul pentru afacerile exter
ne, și unul pentru probleme finan
ciare, în care să intre reprezentanți 
ai celor trei părți și care să fie 
puse sub controlul regelui. Prințul 
Suvanna Fumma s-a declarat împo
triva acestei propuneri.

MOSCOVA 27 (Corespondentul 
Agerpres transmite :)

Alunizarea omului, precum și 
întoarcerea lui de pe Lună pc 
Pămînt este una dintre cele mai 
importante probleme ale cuceririi 
Cosmosului. Dar înainte de a pu
tea fi rezolvată această problemă 
este necesară studierea amănunți
tă a Lunii cu ajutorul tuturor me
todelor pe care oamenii le au as
tăzi la dispoziție.

Unul din mijloacele care va în
gădui cercetarea detailată a sateli
tului natural al Pământului este 
zborul unui om în jurul Lunii. în
făptuirea acestui zbor se apropie. 
V. Demin, candidat în științe fi
zico-matematice, scrie în ziarul 
„Ekonomiceskaia Gazeta" că 're
zolvarea tehnică a acestei probleme 
este la ordinea zilei.

Observațiile personale ale Cos
monautului vor îmbogăți simțitor 
cunoștințele pe care le avem des
pre Lună și care sînt necesare pen
tru pregătirea zborului omului pe 
acest corp ceresc.

Pentru cosmonauți este extrem 
de important să cunoască proprie
tățile mecanice ale stratului supe-, 
rior al Lunii, cantitatea de gheața 
din aceasta. De prima șhestiune 
depinde procedeul de înfăptuire 
tehnică a alunizării fără șoc, iar 
de cea de-a doua — necesitatea 
unei rezerve de apă la bordul na
vei cosmice.

Ca loc cel mai adecvat pentru 
alunizare autorul citează „mările" 
lunare.

Autorul articolului se ocupă de 
metodele de alunizare, care au fost 
elaborate în cosmonautică.

©

încercare de răsturnare a dictatorului 
Ngo Dinh Diem

SAIGON 27 (Agerpres).
In noaptea de luni spre marți — 

în Vietnamul de sud s-a produs o 
încercare de răsturnare a dictato 
rului fascist Ngo Dinh Diem. Po
trivit informațiilor transmise de a 
gențiile de presă, reședința din Sai 
gon a președintelui marionetă al 
Vietnamului de sud Ngo Dinh 
Diem a fost obiectul unui atac ae
rian.

Agenția Associated Press trans
mite că „avioane de construcție 
americană au zburat deasupra Sai- 
gonului și au bombardat palatul 
prezidențial". In urma bombarda 
mentului, o aripă a clădirii a fost 
distrusă,. Potrivit relatărilor co
respondentului agenției United 
Press International, au fost ucise 
trei persoane, iar alte 20 cănite. 
Un „consilier" american a fost, 
de asemenea, ucis. Au fost avariate 
și alte clădiri din apropierea pa
latului prezidențial, printre care 
clădirea radiodifuziunii.

Autoritățile sud-vietnameze au 
anunțat că avioanele care au bom-
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Noul prim-ministru 
al guvernului din Malta

LA VALLETA 27 (Agerpres).
George Borg Olivier, liderul 

partidului naționalist care a repur
tat victoria în recentele alegeri din 
Malta, a făcut cunoscut guvernato
rului insulei că acceptă să forme
ze noul guvern. u

Du|pă cum scrie „Observer1 , 
viitorul prim-ministru Olivier va 
respinge constituția pregătită de 
guvernul englez și va cere imediat 
independența țării în cadrul Com
monweal thului.

bardat palatul lui Ngo Dinh Diem 
făceau parte din efectivul forțelor 
aeriene sud-vietnameze. Aviatorii 
primiseră ordin de a ataca for
țele patriotice din vestul Vietna
mului de sud, dar au refuzat să 
execute ordinul și s-au îndreptat 
spre Saigon.

Potrivit știrilor sosite din Prifâu 
Penh, capitala Cambodgiei, pe ae
roportul din apropierea acestui 
oraș a aterizat marți dimineață 
un avion militar pilotat de un a’ 
viator sud-vietnamez. Coborînd din 
avion, pilotul a declarat că, îm
preună cu alți patru aviatori, a 
bombardat reședința lui Ngo Dinh 
Diem din Saigon.

Corespondentul agenției Asso
ciated Press relatează că la Sai
gon domnește o atmosferă încor
dată. Trupe de tancuri și forțe de 
poliție au fost aduse de urgență 
la Saigon. Reședința lui Ngo Dinh 
Diem este înconjurată de puter
nice forțe militare. Pe străzile o- 
rașului patrulează untăți de tan
curi.

narcotic împotriva 
preocupărilor sociale

NEW YORK 21 (Agerpres').
Recent, săptămînalul american 

„Newsweek" a inserat la rubrica 
medicală (de reținuți la rubrica 
medicală) o notă despre faimo
sul „dans" modern twist care, în
locuind rock-and-roll-ul, face ra
vagii în prezent in S.U.A. „Pre
tutindeni în S.U.A., scrie revista, 
medicii se lovesc de victimele 
„twistului". In genere, amatorii 
de „twist" capătă entorse fi în
tinderi de mușchi. Există, însă, și 
cazuri cînd este nevoie de inter
venția chirurgului".

Ce este acest „twist", despre 
care, după cum s-a mai spus, 
săptămînalul „Newsweek" vorbeș
te tocmai la rubrica medicalăг

Psihiatrii și sociologii ameri
cani, discutînd despre acest „nou 
dans american", unii sînt de pă
rere să twist-ul este o influență 
a dansului primitiv al sălbaticilor, 

î spun că twist-id nu exprimă
L

> Alții spi

nimic altceva decît decăderea gus~ ' 
tului tineretului american, în sfîr- S 
șit, potrivit unei păreri foarte răs- ) 
pîndite, twist-ul a fost creat, i 
s-a făcut reclamă și a fost arun~ 
cat poporului ca narcotic împo- t, 
triva preocupărilor sociale. Aceste 
din urmă afirmații se bazează pe 
rezultatele unei anchete in rîndul 
amatorilor de twist. ,

M.ai există însă și o altă latură i 
a twist-ului — cea comercială. Au 
și început să ruleze pe ecrane trei 
filme consacrate twist-ului, s-au < 
vîndut un milion de discuri cu ! 
muzică de twist, s-au pus în vin- j 
zare gbete „regele twist-ului" sau 1 
ruj de buze „îmi place nebunește ) 
twist-ul" etc. Revista „Twist" a- \ 
părută foarte recent, scrie: 5 
„Twist-ul a devenit mult mai mu t l 
decît un dans. El a devenit o 
mare industrie-, care aduce foarte. 
multi bani". '

PROGRAM DE RADIO
1 martie

PROGRAMUL I. 7,00 Radio
jurnal. Sumarul presei centrate* 
7,45 Suită de dansuri de Haidu 
Iulia, 8,30 Din muzica рорраг* ar, 
9,00 Vreau să știu, 10,08 Muzică 
simfonică, 11,03 Muzică de cameră, 
11,37 Formații artistice de ama
tori premiate la cel de-al VI-lea 
concurs pe țară, 12,00 Concert de 
muzică ușoară sovietică, 13*05 
Concert de muzică populară ro- 
mînească, 14,30 Concert de prînz, 
15,10 Muzică ușoară romîneașcă, - 
16,15 Vorbește Moscova ! 16,45 
Cîntă orchestra de muzică popu
lară a Filarmonicii de Stat din 
Arad, 17,15 Cîntă corul de copii 
al Radioteleviziunii, 17,45 Program 
muzical pentru fruntași în producție 
din industrie și agricultură, 19,25 
Muzică ușoară, 19,45 Transmisiune 
din Studioul de concerte a concer
tului orchestrei simfonice a Ra* 
dioteleviziunii, 22,50 Muzică de 
dans. PROGRAMUL II. 12,45 
Muzică de estradă. 13.25 Lucrări 
de compozitori romini, 14,30 Cin- 
tece de compozitorul sovietic Mu- 
radeli, 15,30 Muzică populară so“ 
vietică, 16,50 Concert de după' 
amiază, 18.30 Din prelucrările de 
folclor ale compozitorilor noștri, 
19,00 Concert Liszt, 19,50 Cîntece 
și jocuri populare romînești, 21,15 
Din albumul melodiilor de dra
goste, 22,30 Muzică simfonică.

-=©=_

CINEMATOGRAFE
1 martie

PETROȘANI - 7 
Omul cu două fețe ; 
Oameni pe gheață, 
Supliciul suprem ; 
Căpitanul Dabac ;

Noiembrie г 
Al. Sabia: <
PETRILA s 

LIVEZEN1;
ANINOA&A :

Lumină la fereastră ; VULCAN : 
Urmașii ; LUPENI : Sosește circpl ;
URICANI : La ordin, să trăip I
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