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Muncă spornică in abatajele 
minei Petrila

< In abatajele exploatării $ 
J miniere Petrila se desfă- 1

șoară o vie întrecere pen- s
< tru înfăptuirea angajamen- < 
î; telor sporite luate pe baza 3 
j Directivelor C.C. al P.M.R. ;

cu privire la criteriile prin- < 
( cipale ale întrecerii socia- \ 
( liste. Redăm mai jos cite- ) 

va din realizările obținute s
< în această întrecere de că- <
!; tre minerii Petrilei. <

Sectorul I pe primul loc
încă din prima zi a lunii 

martie minerii și tehnicienii 
sectorului I s-au instalat în 
fruntea întrecerii pe mină. De 
atunci și pînă ieri dimineață 
ei și-au păstrat loteul de frun
te avînd extrase peste plan 
mai mult de 1336 tone de căr
bune energetic. Măsurile teh- 
nico-crganizatorice luate ca șl 
aplicarea unor metode valo
roase de lucru au permis mi
nerilor și tehnicienilor secto
rului I să obțină un randa
ment mediu pe sector de 1,663 
tone cărbune pe post, față 
de 1,378 tone pe post cit au 
planificat.

— Avem toate posibilitățile 
acum ca să ne dezvoltăm rea
lizările obținute — spuneau 
cîțiva mineri fruntași din sec
tor.

Randamente ridicate
Pentru minerii exploatării 

Petrila, sporirea randamentelor 
constituie în prezent una din
tre principalele lor preocu
pări. in acest sens se cuvine a 
fi consemnate rezultatele în
registrate de brigăzile secto
rului III. Brigăzile conduse de 
minerii Bartok Iosif și Cîșlaru 
Ioan, de exemplu, au realizat 
în luna curentă randamente 
<e 6,3 tone cărbune pe post. 
O‘ altă brigadă din acest sec
tor care a devenit cunoscută 
prin randamentele mari pe ca
re le realizează este și cea con
dusă de minerul Purda Con
stantin. In fiecare lună care a 
trecut din acest an ea obține 
un randament mediu de 6 to
ne cărbune pe post.

Pe întreaga mină randamen

tul mediu obținut în lunai mar
tie a atins 1,250 tone cărbu
ne pe post, ceea ce constituie 
un frumos succes.

Au redus preful de cost 
pe tona de cărbune
Minerii de la Petrila au căpătat 

o bogată experință în reducerea 
prețului de cost al cărbunelui. In 
luna trecută ca urmare a sporirii 
productivității muncii, reducerii 
cheltuielilor de producție etc. pre
țul de cost pe fiecare tonă de 
cărbune extrasă a scăzut la mina 
Petrila cu 5,99 lei. Cele mai mari 
realizări în această direcție le-a 
obținut colectivul sectorului II care 
a făcut o economie de 6,50 lei 
pe fiecare tonă de cărbune ex
trasă. De asemenea, minerii sec
torului IV au redus în luna tre
cută cu 3,36 lei prețul de cost pe 
tona de cărbune.

Minerii Irimie Ioan, Durlă 
Gheorghe și Țăndrău Aurel 
s-au oprit pentru cîteva clipe 
în fața noului panou de Ia 
mina Aninoasa care oglindește 
realizările în întreeerSlale bri
găzilor și colectivelor sectoa
relor. Țăndrău Aurel e bucu
ros : brigada în care lucrează 
el, condusă de Cosma Remus, 
e fruntașă. Minerilor Irimia 
loan și Durlă Gheorghe grafi
cul le-a arătat că brigada lor 
e cu cîteva procente sub plan.

—'Trebuie să dăm mai tare, 
și-au spus ei plecînd spre puț.

In secția de
pănat a fabricii 
„Viscoza" Lu- 
peni lucrează 
numeroase ti
nere muncitoa 
re. Iată-le pe 
cele din brigada 
condusă de Mo- 
ga Veronica sfă- 
tuindu-se des
pre inițiativa : 
„La 1000 scu
turi de mătase, 
nici unul rebn 
tat".

&

Premieră pe fără
Colectivul Teatrului de stat pre

zintă în premieră pe țară sîmbătă 
24 martie 1962 în sala complet 
renovată a teatrului, piesa „Tre
nul ’regimentar" de D. Davurin.

Din distribuție fac parte acto
rii : Ana Colda, Gh. Iordănescu, 
loan Negrea, Ioan Tifor, V. Ha - 
șiganu, V. Bojescu, V. Donca, Mi
lena Rizescu, M. Zabalon, D. 
Drăcea, Gh. Miclea, Stela Popes
cu. Regia spectacolului aparține 
lui loan Petrovici, iar scenografia 
este semnată de Emil Moise. Mu
zica aparține lui P. Giorgoveanu.

Magazin cu planul 
depășit

Vitrinele frumos aranjate și 
atrăgătoare ale magazinului 
alimentar nr. 4 din Petro
șani te îndeamnă să-1 vizitezi 
pentru cumpărături. De cum 
intri, ești întîmpinat cu obiș
nuitele cuvinte : „Ce doriți"?

Apoi ești servit prompt și 
conștiincios. Cînd e deservi 
rea bună, crește și numărul 
cumpărătorilor și o dată cu 
ei și vînzarea. Așa se și ex
plică faptul că în luna februa
rie magazinul și-a îndeplinit 
planul în proporție de 120 la 
sută. Prin păstrarea bună a 
mărfurilor s-au realizat econo
mii la perisabilități în valoare 
de 4.500 lei.

La aceste realizări au contri
buit tinerele vînzătoare Doboș 
Ana, Benea Doina și Lăncră- 
jan Elena în frunte cu res
ponsabilul magazinului, tova 
rășul Anghel Constantin. *

C. IOAN 
corespondent

ÎN TIMPUL LIBER
Harnici sînt 

In mină îi dau 
șut, un pic de 
dintre ei își îndreaptă pașii spre 
club. Aici se întîlnesc din nou. De 
astădată se întrec la șah, biliard 
ori ca actori amatori în echipa de 
teatru, sau brigada artistică de a- 
gitație.

minerii antnoserîi ! 
fest cărbune. După 
odihnă, apoi multi

liniște, pentru concurs și să tre
cem într-o altă sală a clubului.

In sălile tăcerii

Stagiul de candidat- școală a educației comuniste

Pregătiri
— Unde, unde așa 

nule — îl întrebă un 
minerul Popa Eugen.

— La club, la 
repetiție.

— Și ce pregă
tiți, că după cite 
știu participați ia 
concursul bienal 
de teatru I. L. Ca 
ragiale ?

— Piesa „Omul ' 
cu mîrțoaga" de 
G. Ciprianu.

— Bravo. Faină comedie.
— Frumoasă. Dar uite că 

luai cu vorba și întârzii de la 
petiție.

Și Popa Eugen iuți pasul. Teh
nicianul Bara Titus, muncitoarea 
Urițescu Olga și ceilalți interpreți 
erau deja prezenți. In curînd din- 
tr-una din sălile clubului se au
zeau replici, dovadă că repetiția 
era în toi.

...Inserarea s-a lăsat pe nesim
țite. Repetiția s-a terminat. Pen
tru moment în sală s-a așternut 
liniștea. Ea a fost însă din nou 
spartă de glasuri. De astădată se 
vorbea în limba maghiară. In re
gia lui Lany Emeric, muncitorul 
Knebel Francîsc de la I.L.L., în
vățătorul Simo Iosif, ajutorul mi
ner Maghiari Szigismund, Lany 
Maria și alți artiști amatori pre
gătesc piesa „Mă învinuiesc 
gur" de Bella Karoly.

Să~i lăsăm să se pregătească în

grăbit “Le- 
prieten pe

Aici liniștea se simte ca la ea 
acasă. Față în față, cu figurile 
înainte, șahiștii par niște mari 
conducători de oști. Nu lipsesc nici 
spectatorii. Galeria și sfaturile sînt 
interzise. Cînd favoritul face însă 
o mișcare bună, se poate observa 
după 
fețele 
narea

Organizația de bază din sec
torul VII transport al minei 
Petrila acordă o atenție deo
sebită creșterii rîndurilor sale 
prin primirea celor mai îna
intați muncitori și tehnicieni 
care, prin, întreaga lor activi
tate, dovedesc atașament fa
ță de partid. Din luna ianua
rie a anului trecut și pînă în 
prezent, organizația de bază a 
primit 32 de noi membri și 
candidați de partid, oameni 
care lucrează nemijlocit în 
producție și care răspund cu 
înflăcărare la chemările orga
nizației de bază. Dintre aceș
tia amintim pe tov. Vincze 
loan, Plavăț loan, Stănică 
loan și alții care se situează 
mereu Ia loc de frunte în în
trecerea socialistă, depun e- 
forturi susținute pentru tra
ducerea în viață a sarcinilor 
trasate de organizația de ba
ză. Același lucru se poate spu
ne despre tov. Șerian loan, 
Budai loan și alții primiți în 
ultima perioadă în rîndurile 
membrilor de partid.

Biroul organizației de bază 
(secretar tov. Moldovan Mir
cea) acordă o mare atenție 
educării comuniste a celor pri
miți în rîndurile candidaților

și membrilor, de partid. In a- 
cest scop, biroul a folosit sar
cina de partid ca mijloc de 
educare a noilor membri și 
candidați de partid. Lor le 
sînt repartizate sarcini concre
te, după capacitatea fiecăruia. 
Biroul a organizat vizionarea 
în colectiv cu noii membri și 
candidații de partid a filmelor 
„Setea", „Cer senin" și a pie
sei „Oameni care tac" prezen
tată de colectivul Teatrului de 
stat Valea Jiului. De aseme
nea, lunar, în fața membrilor 
noi și a candidaților de partid 
se țin conferințe cu caracter 
educativ pe diferite teme le
gate de istoria mișcării mun
citorești din țara noastră, des
pre situația internațională, des
pre realizările regimului de - 
mocrat-popular, succesele ță
rilor lagărului socialist în con
struirea socialismului, construi
rea comunismului în U.R.S.S. 
și altele.

Membrii de partid care au 
recomandat candidați se ocu
pă cu răspundere de educarea 
lor marxist-leninistă. Iată, de 
exemplu, cum a procedat co
munistul . Gaier Iosif cu can
didații de partid Șulț Augus
tin și Biro Iosif pe care i-a

recomandat să intre în rîndu
rile candidaților de partid. In 
primul rînd, tov. Gaier s-a o- 
cupat de ridicarea calificării 
profesionale a celor doi me
canici de locomotivă. In aceas
tă privință el le-a vorbit des
pre metodele bune ale meca
nicilor fruntași în folosirea 
judicioasă a locomotivelor în 
subteran, despre importanța 
aprovizionării ritmice a bri
găzilor de mineri cu mate
riale și vagonete goale, i-a în
vățat să cunoască mai bine 
fiecare piesă a locomotivei. 
Totodată, tov. Gaier a discu
tat amănunțit cu cei pe care 
i-a recomandat despre drep
turile și îndatoririle unui 
membru de partid, i-a ajutat 
să se pregătească pentru în- 
vățămîntul de partid.

Ăscultînd sfaturile comunis
tului Gaier Iosif, tovarășii 
Șulț Alexandru și Biro Iosif 
au devenit muncitori de nă
dejde, se străduiesc să fie 
mereu în primele rînduri în 
îndeplinirea sarcinilor de pro
ducție. Văzînd conștiinciozita-

Z. ȘUȘTAC

(Continuare în pag. 3-a)

satisfacția ce se citește pe 
celor din jur. După termi- 
partidelor, fie că a jucat 

Dănilă Constantin-, 
& Iacob Carol ori 

alții, încep comen
tariile. La co
mentarii nu e bi
ne să stai deoa
rece fiecare are 
păreri. diferita

Alături de sala 
de șah, în club 

.maLexistă. un loc liniștit. E biblio
teca. Aici cele 17B00 de volume 
frumos aranjate in rafturi fac ca
să bună cu florile. Sala de lectură, 
cu mesele pline de reviste te îm
bie la popas și studiu. Din ta
blouri Gorki, Pușkin, Cehov, Tols
toi și alți titani ai literaturii uni
versale parcă-i privesc satisfăcuțî 
pe cei ce vin aici să se adape din 
comoara de cărți ce le stă la dîs- 

- poziție. *
In bibliotecă, intră minerul Te~ 

poșan Mihai. E un îndrăgostit al 
cărților istorice.

— Cu ce vă mai. putem servi 
tovarășe Mihai — îl întrebă bi
bliotecara.

— Știi dumneata bine ce-mi pla
ce. „Istoria universala1 am dat-o 
gata. „Legendele și miturile Gre
ciei antice", de asemenea. Acum 
aș vrea tot ceva istoric.

Lui Butnarii Nicolae, ajutor mi
ner la sectorul I ii plac cărțile

D. CRISAN

mă
re-

sin-

----------------Q-----------------
(Continuare în pag. 3-a)

ț Comunistul Toacă loan este trasator în secția meca- i 
I nică de la U.R.U.M.P. Indeplinindu-și cu conștiinciozitate « 
i sarcinile ce-i revin, el aduce o contribuție importantă la * 
i realizările muncitorilor din secție. *

IN CLIȘEU : Trasatorul Toacă Ioan in timpul lucrului. î
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lawtieare рейн Ігйаі
La mina Lonea sînt luate 

măsuri menite să asigure mi’ 
nerilor condi(ii tot mai bune 
de lucru. Pentru evitarea ac
cidentelor la transportul în 
subteran au fost construite, 
din resurse locale, cărucioa
re speciale pentru frtnarii

m.c. 
apei

Noi utilaje pentru exploatările miniere
In magaziile Direcției co

merciale a C.C.V.J. au intrat, 
în perioada lunilor februarie 
și martie, o cantitate însem
nată de mașini și utilaje mi
niere, din import și fabricate 
în țară, care au fost reparti
zate exploatărilor miniere din 
bazin. Astfel, din import au 
sosit 20 buc. explozoare Z.K.- 
300 de fabricație poloneză, 500 
buc. lămpi de mină Wolff cu 
acumulatori, 200 buc. lămpi 
de cap, o mașină de rabotat 
tip E.M.-II-7 și alte utilaje.

De la uzinele „Independen- 
ța“-Sibiu s-au primit 103 cio
cane de abataj C.A.-15, iar de 
Ia „Vasile Roaită" 10 pompe 
centrifugale cu debit de 50 

pe oră pentru refularea 
la o înălțime de 220 n.c-

aparate 
de mi- 
lemnu-

care au 
numără

tri. U.R.U.M. Petroșani a livrat 
28 perforatoare pneumatice 
rotative, 18 bucăți 
Nemcsek, 80 cărucioare 
nă pentru transportul 
lui în subteran etc.

Intre noile utilaje cu 
fost dotate minele se
de asemenea 20 buc. transpor
toare cu raeletc T.P.-l, 531 va- 
gonete, 11 motoare electrice de 
8,5 kw. pentru locomotive de 
mină de 8 tone cu acumula
tori, 7 grupuri de sudură cu 
motoare electrice de 14 și 28 
kw. etc.

Pentru recondiționarea lăm
pilor electrice cu acumulatori, 
lămpăriile de la exploatări au 
fost aprovizionate cu 14.000 
buc. piese de schimb.

Roadele mișcării de inovații 
perioada trecută din a- 
an, activitatea inovatori-

Instalarea și întreținerea conductelor 
de evacuare a apelor

1 trenurilor de vagonete
< mină, în care aceștia se adă- 
? postesc în timpul mersului 

prin galerii. IN CLIȘEU : 
Unul din cărucioarele pentru 
frînari gata de a fi introdus 
în subteran la mina Lonea 
№.
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cest 
lor de la exploatările miniere, 
preparații și uzinele din ba
zinul carbonifer al Văii Jiului 
s-a soldat cu roade bogate. 
Propunerile de inovații înre
gistrate la cabinetele tehnice 
totalizează în prezent pe- 
C.C.V.J. cifra de 120. Din a- 
ceste propuneri un număr de 
56 au și fost aplicate în pro
ducție, precum și 8 generali
zări prin fișe S.E. de la 
întreprinderi.

Economiile antecalculate 
lizate în urma aplicării 
vațiilor se cifrează la 515.769 
lei, iar cele postcalculate la 
247.310 lei. Cele mai multe 
inovații le-au realizat inova
torii de la preporația Petrila, 
U.B.U.M.P. și mina Lonea. In
tre inovațiile aplicate la

alte

rea- 
ino-

U.K.U.M.P. se înscrie „Sistem 
de lacăt pentru stîlpii meta
lici tubulari" la preparația Pe
trila „Raționalizarea transpor
tului cupelor la elevatorul de 
bruți", iar la mina Lonea ..Me
canizarea macaralei din de
poul de locomotive" etc. Din
tre inovațiile propuse și afla
te în studiu, care urmăresc 
rezolvarea unor probleme im
portante din producție, se re
marcă cele de la mina Petrila 
„Mașină de încărcat pentru 

abataje cameră", „Armături 
metalice pentru galerii", „Man
șon cu injecție de apă pentru 
perforajul umed" ș. a.

Pentru îmbunătățirea aerajuiui minier
Dezvoltarea continuă a mi-

1 nelor din bazinul nostru ridi
că tot mai multe cerințe pe li
nia îmbunătățirii aerajuiui mi
nier. Pentru satisfacerea a- 
cestora, la exploatările minie
re au fost luate și anul acesta 
măsuri corespunzătoare. Ast-

I fel, la mina Lupeni sînt în 
curs de montare, la stația de 
aeraj de la suitorul central 
Ștefan, 2 ventilatoare de 4500 
m. c. aer/minut de tipul 
V.O.K.D.-l.C M, iar Ia stația 
de aeraj de la planir se exe
cută montajele la un ventila
tor tip Bamert de 3240 m. c. 
aer/minut.

Stația de aeraj construită la 
Plscu nou de la mina AninOa- 
sa va servi pentru îmbunătă
țirea aerăjuiui în sectoarele 
III și IV. Aici se montează în 
prezent 2 ventilatoare de fa
bricație romînească avînd fie
care un debit de 2500 m. c. 
aer/minut.

tot mai bu- 
iau in con- 
Petrila. Așa 
est se con-

Pe seama tehnicii 
moderne

La frontalul din stratul 3, 
blocul IV de la mina Lupeni 
s-au introdus stilpi metalici 
de tipul „Schwartz". Aceștia 
își dovedesc din plin eficaci
tatea. In acest 
43 m. și înalt 
cește brigada 
Ion. Pe prima
nii martie, frontaliștii de aici 
au depășit randamentul de 5 
tone pe post, 
lor Schwartz, 
consolă, a 
blindate Slask 
lui pneumatic 
mis minerilor
vansare de front de peste 
in., luind fișia de 1,25 m. 
cum, la sector se muncește 
reorganizarea muncii brigăzii
în vederea trecerii la progra
mul de lucru cu 3 fîșii la două 
zile.

frontal, lung de 
de 3 m. mun- 
lui Ghioancă 

jumătate a lu-

Măsuri care să asigure con
diții de ventilație 
ne în subteran se 
tinuu și la mina 
de pildă, la puțul
struiește a doua stație de ven
tilatoare, carș va fi echipată 
cu un ventilator V.O.K.D.- 
jl,8 M de 4500 m. c. aer/minut 
și va deservi sectorul I.

Paralel cu îmbunătățirea ae- 
Tajului general sînt luate mă
suri de îmbunătățire și a ae- 
rajului parțial. In acest scop, 
în lunile februarie și martie 
pînă în prezent, Sau fost re
partizate la exploatările mi
niere, pentru a fi introduse 
în subteran, un număr de 25 
ventilatoare tubulare de 1,1 
kw. Tot în cadrul acestor mă
suri se va trece la înlocuirea 
treptată a tuburilor de aeraj 
de 300 mm. cu cele cu dia
metrul de 400 mm. și chiar de 
500 mm. acolo unde gabaritul 
lucrărilor miniere permite.

Folosirea stllpl- 
a grinzilor in 
transportoarelor 
și a perforaju- 
rotativ a per- 

să obțină o a-
20
A- 
la

♦
* 
♦

—•—---—---
NOTĂ:

ACTUALITATEA PE SCURT
• In cadrul cabinetului tehnic la mina Petrila se elabo

rează în prezent un studiu complex, tehnic și economic, asu
pra comportării sistemului combinat de armare, cu lemn și 
stilpi metalici tubulari, sistem folosit cu succes în cîteva a- 
bataje cameră din sectorul III. J*

• La mina Lonea, încărcarea mecanică în galerii se extin
de. In prima jumătate a lunii martie, planul la încărcarea 
mecanică a fost simțitor depășit. La galeria direcțională du
blă de la orizontul 522 Lonea I, cu un reîncărcător cu bandă, 
s-au încărcat peste plan 42 m. c. de steril. De asemenea, în 
galeria direcțională din stratul 5, orizontul 615, au fost încăr- 
cați peste plan 82 m. c. steril.

• Crațerele blindate scurte își dovedesc din plin eficacita
tea. La mina Petrila, de exemplu, minerii din abatajele ca
meră 1 est și 1 vest de la sectorul ІП au încărcat șl trans
portat cu ele, în perioada 1—17 martie, cu 553 tone de căr
bune mai mult decît aveau planificat. La mina Lonea, din a- 
batajul 403 unde funcționează un asemenea crater, au fost ex
trase peste plan în această perioadă 230 tone de cărbune pes
te plan.

• La frontalul de pe stratul 18, panoul I, blocul 6 vest de 
la mina Lupeni, se utilizează de mult timp o haveză de căr
bune tip KMP-3. Frontaliștii au extras cu această haveză în 
luna martie mai bine de 2940 tone de cărbune eocsffieabil.

♦ Cu mare alai s~a inaugurat, a~ 
î cum vreo 3 am șl jumătate, la 
i depozitul de lemne al minei Pe- 
T trila darea în folosință a unei 
I macarale portal construită după 
î proiectele întocmite la combinat. 
f Toți specialiștii aflați atunci acolo 
Îau fost de părere că noul utila;

permite ușurarea efortului fizic 
î la descărcarea și stivuirea lem 
J nului, duce la creșterea conside" 
* rabilă a productivității la acest” 
• operații anevoioase. Dar... noua 
ț macara nu funcționează. La început 
j J* a spus că nu poate funcționa 
* din cauza furnizorilor de lemn 
Ісаге nu trimit lemnul legat in ba- 
t loturi. Cină furnizorii au satis- 
♦ făcut cererea combinatului, ma- 
* caraua s-a încăpățînat nevrînd să 
J funcționeze pare-se din cauza... 
J cablurilor subdimensionate și a 
• capacității reduse a motoarelor de 
« acționare. Nici în prezent acest 
• utilaj, la construcția căruia s-au
♦......................................... ........ .......................

La minele din Valea Jiului exis
tă un număr de 25 rețele verticale 
de conducte pentru evacuarea a- 
pelor subterane, care însumează 
peste 4.100 m. lungime.

Conducta de refulare constituie 
una din părțile cele mat impor
tante ale utilajului stațiilor sub
terane de evacuare a apelor. A- 
varierea conductei duce la ano
malii în funcționarea stației și 
chiar la oprirea ei. De aceea, 
conductele trebuie să îndeplineas
că unele condiții. Acestea sînt : 
rezistență și etanșeitate de înaltă 
calitate, rezistență la coroziunea 
provocată de apele de mină, pie
se care se pot înlocui ușor, să 
permită accesul pentru revizie și 
reparație, să aibă o greutate cît 
mai mică, să suporte cheltuieli 
de investiții și de exploatare mi
nime. Pe lingă acestea, pentru si
guranță în evacuarea apelor sub
terane, normele tehnice prevăd 
existența uneia sau a două con
ducte de rezervă cu posibilitatea 
comutării rapide îa caz de nevoie. 
Unele stații de pompe sînt pre
văzute cu conducte de rezervă. Sînt 
însă și stații cate nu au astfel de 
conducte, printre care amintim pe 
cele de la E. M. Vulcan, Lonea — 
mina I și II.

Țevile pentru rețeaua de eva
cuare a apelor sînt țevi din oțel, 
trase. Diametrele cele mai frec
vent întîlnite sînt cele de 150 
mm. și 200 mm.

îmbinarea țevilor conductelor se 
realizează de regulă cu ajutorul 
flanșelor mobile, iar etanșarea îm
binării se face în general cu gar
nituri din carton, cauciuc sau gar
nituri de plumb.

Ia ce privește calitatea etanșă- 
rii, se constată în multe locuri ne
glijențe. Acestea duc la pierderi de 
debit, incomoditate la transportul 
pe puț și uzura prematură a ma
terialelor ce vin în contact cu 
apa ce se scurge de Ia neetanșări.

Conductele instalațiilor de eva
cuare a apelor subterane se com
pun din conducta de aspirație și 
conducta de refulare cu armătu
rile respective. Conducta de aspi
rație trebuie să aibă o lungime cit 
mai mică, un număr minim de îm
binări și o rezistență cît mai mi
că. Traseul conductei trebuie să 
fie astfel realizat, îneît gura de 
intrare în pompă să fie 
punctul cel mai înalt. La ca
pătul inferior se montează sorbul 
care se compune din o sită și o 
supapă de reținere. Sita are ca 
scop de a împiedica intrarea im
purităților, iar supapa de a reține 
apa in pompă, respectiv în con
ductă la umplere, înainte de por
nire. Sorbul trebuie să fie insta
lat la o înălțime mai mare de 60

cm. de fundul puțului de aspirație. 
Cînd se constată — în timpul 
funcționării — că sorbul șe află 
la o adincime de minim 30—43 
cm. de nivelul apei, pompa se o- 
prește. In caz contrar aerul din 
atmosferă poate intra în pompă, 
reducînd astfel debitul ei.

Diametrul conductei de aspira
ție se alege astfel îneît viteza a- 
pei să fie mai mică de 3,5 m/sec.

Conducta de refulare trebuie 
astfel instalată îneît să prezinte 
siguranță în exploatare. Intre pom
pă și refulare se instalează un ven
til de reținere și o vană de în
chidere și deschidere. Scopul ven- 
tilului de reținere, care e prevă
zut cu o supapă de reținere, este 
de a închide în mod automat pă
trunderea apei în pompă, în cazul 
opririi brusce, protcjînd astfel 
pompa împotriva șocurilor hi
draulice. Tot prin intermediul ■- 
cestui ventil se face umplerea 
pompei înainte de pornire.

Vana se instalează între pompă 
și ventilul de reținere. Aceasta 
trebuie să fie închisă la oprirea 
pompei și se deschide treptat), du
pă ce a fost pusă în funcțiune.

Se constată că unele stații de 
pompe au și instalări inverse, ins
talări care trebuie înlăturate. A- 
ceasta deoarece numai poziția va
nei între pompă și ventilul de re
ținere este rațională. Intrucît va
na este protejată de ventilul de 
reținere împotriva șocurilor hi
draulice, există posibilitatea de 
a se repara sau înlocui vana in 
prezența apei. In conducta de re
fulare, deschiderea vanei are loc 
la aceeași presiune a apei din am
bele părți ceea ce micșorează for
ța necesară pentru deschidere? ei.

Montarea conductei pe vertica
lă se face avînd în considerație 
lungimea acesteia. La înălțimi de 
refulase sub 200 m., conducta de 
refuare se instalează pe un cot 
de reazim. Cotul de reazim se 
fixează pe grinzi, care preiau greu
tatea conductei. Flambajut coloa
nei de țevi se înlătură cu ajutorul 
jugurilor directoare (clemef

La înălțimi de refulare ce de
pășesc 200 m., greutatea conduc
tei de refulare trebuie repartizată 
pe cîteva reazime, așa cum este 
de exemplu la E. M. Petrila sta
ția de pompe de la orizontul X.

O instalare corespunzătoare și 
economică și o întreținere optimă 
a conductelor instalațiilor de eva
cuare a apelor și armăturilor lor 
duce la o exploatare rațională, la 
scăderea prețului de cost al unui 
metru cub de apă evacuată.

ing. I. ANDREI
I. M. P.

Monument al nepăsării
investit sume însemnate și pen
tru care mulși tovarăși din com
binat au primit 
prime grase, nu 
funcționează. Ei 
zace, ca un ade
vărat monument 
al nepăsării, pra
dă degradării. 
Daca macaraua a- 
ceasta nu poate fi 
folosită in depo
zitul de lemne, ea 
ar putea foarte 
bine să înlocuias
că macaraua ru
dimentară de la 
magazia de mate
riale a minei, sau 
să fie cedată altor 
exploatări din ța
ră așa 
făcut în 
cuți cu
PK-3 
Lupeni

rezultat tot din neglijența unor 
cadre tehnice.
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cum s-a 
anii tre- 
combina 

care, la 
n-a dat Macaraua portal de la Petrila. așa cum se află azi.
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Intre maiștrii bucătari și cofetari de la unitățile de 
alimentație publică și laboratoarele de cofetărie și patise
rie din localitățile Văii Jiului se desfășoară o întrecere 
pentru îmbunătățirea calității produselor și lărgirea sorti
mentelor.

Cu ocazia încheierii primei etape a concursului, condu
cerea T.A.P.L. Petroșani a organizat expoziții culinare și 
de produse de cofetărie. Cele cinci expoziții au fost ame 
najate Ia restaurantele „Carpați" și „Minerul" din Petro 
șani. „Cina" Lupeni precum și Ia cofetăriile „Libertății" 
din Petroșani și .,Corso" Lupeni. IN CLIȘEU : Un aspect 
de la expoziția organizată de cofetăria din Petroșani.
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Stagiul de candidat — școala 
comuniste
lexandru cit și Biro losif în
deplinesc calitățile unui comu
nist și i-a primit nu de mult 
în rîndurile membrilor de 
partid. In ultimele luni, la 
propunerea biroului, adunarea 
generală a redus stagiul la 8 
candidați de partid. Dintre a- 
ceștia amintim pe tov. Dăneț 
loan, Csalko Iosit șl Budai 
Ioan. In prezent organizația 
de bază din sectorul VII trans 
port de la mina Petrila numă 
ră 63 de membri de partid și 
20 candidați.

Am arătat numai citeva e 
xemple de felul în care biroul 
organizației de bază, comunlș 
tii din sector, se preocupă de 
pregătirea politică și ideologi
că a candidatllor de partid 
felul cum îi ajută în muncă și 
li antrenează la rezolvarea 
sarcinilor care stau în fața or
ganizației de bază. In felul a- 
cesta, stagiul de candidat con
stituie o adevărată școală de 
educație comunistă a viitori
lor membri de partid, contri
buind la formarea unor con
structori demni și pricepuți ai 
socialismului în patria noastră.

cu care cei doi candidați 
partid se achită de sarci-

tea 
de 
nlie încredințate, că lună de 
lună obțin succese tot mai bu
ne, biroul organizației de bază 
a propus adunării generale ca 
să le reducă stagiul de can
didatură cu două și, respectiv, 
4 luni. Analizîndu-le activita
tea din perioada candidaturii, 
adunarea generală a ajuns la 
concluzia că atit tov. Șulț A-

--------  

în timpul liber 
(Urmare din pag. l-a)

cu eroi. „Povestea unui om ade
vărat^ a fost citită pe nerăsuflate. 
Cu interes a citit și „Omul și apa
riția 
vezi 
faci 
buni 
g/eu 
el in nici un caz pe llie Dumitru, 
mecanic la sectorul VI, care în mai 
puțin de 3 luni cit a trecut din 
acest an a citit 27 de cărți. 11 pa
sionează cărțile care combat mis
ticismul. Vrea omul să afle ade
vărul gol, goluț despre cei ce au 
ținut atit amar de vreme sub ju
gul asupririi și neștiinței pe cei 
mulți. Pentru aceasta a citit: 
„Știința și religia". Pe lingă aces
tea a citit și „Bazele educației 
comuniste", „Țara norilor purpu- 
rii" și multe altele.

„Abonați" permanenți ai biblio
tecii sînt electricianul Hribal Ti~ 
beriu și lăcătușul Boghia Ludovic, 
minerul Kadar Constantin, mun
citoarea Beserman Maria și încă 
vreo cîteva sute. Cu sutele se nu
mără zilnic și cei ce vizionează 
filme.

Ce face brigada...
Brigada artistică de agitație a 

aninosenilor e formată dintr-un 
mănunchi de oameni. Nu odată 
însă ea a dus pini departe faima 
hărniciei aninosenilor, a satirizat 
lipsurile.

Acum brigada pregătește un nou 
spectacol. Sute de mineri vor a- 
plauda talentul interpreților. Cîți- 
va dintre cei ce dau cărbune șis- 
tos vor roși și pleca nițel capul 
în pămint, dar se vor îndrepta cu 
siguranță, așa cum o să facă și cei 
ce nu respectă N.T.S.-ul, și cei ce 
se cramponează de vechi cînd e 
vorba de aplicarea tehnicii noi.

Toate acestea sînt o părticică 
âiu țelul în care își petrec tim
pul liber minerii aninoseni. A 
mai trecut o zi de muncă, de rea
lizări, o zi în care sute de mineri, 
muncitori și gospodine și-au îm
bogățit cunoștințele petreeîndu-și 
timpul liber ’a club, în mod plă
cut st folositor.

sa pe pămint", „Stepă cit 
cu ochii" și multe altele. Să 
un clasament al celor mai 
cititori ai bibliotecii cam 
lucru. Nu-l poți omite din
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„Pri n ci pi ul“
Nu, principiul la care ne refe- 

■ im nu se referă la schimbarea 
părului. Lupul își schimbă părul 
primăvara, bineînțeles păstrin- 
du-și mereu, neschimbate, ace
leași năravuri. Dar dacă anali
zăm mai bine lucrurile, găsim că 
lupul se mai conduce și după 
un alt „principiu", aplicabil în 
orice anotimp. Anume că ce în
ghite lupul e bun îflghițit...

Ei, dar lucru- 
rile astea sînt cu- 
noscute de 
lumea! —
spune. Ceva 
nou.

Nouă este 
a făcut-o nu întîmplător tovară
șul Crainic Sabin, președintele 
secției sindicale din sectorul e- 
lectromecanic al minei Lupeni. In
tr-o adunare, președintele secției 
a fost luat la întrebări de tova
rășii lui de muncă.

— Bine tovarășe președinte, 
dar dumneavoastră nu vedeți în 
ce condiții muncim ( De doi ani 
se tot htetează la repararea halei 
atelierului și tot nu se mai ter
mină. Vrem și noi să ne punem 
locul de muncă la punct, să a~ 
vem mai multă lumină, sa dai 
cu bucurie drumul la strung, la 
rabotegă •'

Oamenii aveau dreptate. Nici 
tovarășul Crainic nu se împăca 
cu această situație și după consfă
tuire se văzu nevoit să meargă 
din nou, pentru cine știe a cita 
oară, la șeful sectorului X gos
podăresc, tovarășul Foray Am
brozie :

— Cum rămîne tovarășe cu a~ 
ielierul ? Dați oameni să termine 
lucrările.

— Ce oameni tovarășe ? încă 
v-ат făcut prea multe, îl apos
trofă tov. Foray. Ziceți mulțam 
că nu vă plouă, că nu vă ninge.

In acel moment, tov. Crainic 
trăi senzația unei descoperiri : în 
fața sa vedea un om care se con
ducea după principiul lupului...

— Adică am fost buni pină am 
făcut recepția înainte de a fi ter
minate lucrările. Ce a înghițit lu
pul rămîne bun înghițit, da ?

Ce se întimplase ? Cu o bună 
bucată de vreme în urmă, secto
rul X gospodăresc a primit sarcina 
de a executa reparația capitală a 
clădirii atelierului mecanic, ate
lierului de strungărie și atelieru
lui de sculărie de la mina Lupeni. 
Bineînțeles pe bază de deviz, 
bani, termen. Ultimul termen de 
predare a lucrărilor a fost 31 de
cembrie 1961. Dar, la această da
tă, lucrările nu erau încă te—

lupului
minate. Rămăsese de tencuit ta
vanul și porțiunile de pereți în 
care fuseseră îngropate cablurile 
electrice, trebuiau zugrăvite cele 
trei hale și alte lucrări de retuș 

z finisare.
In preajma acestei date, tova

rășul Foray s-a prezentat deose
bit de amabil, deosebit de politi
cos la cei de la atelierul mecanic. 
Scopul vizitei
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cînd 
veți 
mai

FOILETON

descoperirea pe care
încasa

nu e 
va fi 
inimă

a devenit curind 
cunoscut : trebuia 
făcută recepția 
lucrării. Graba nu 
se datora atît 
dorinței de „a res
pecta termene

le", cit necesității de a rezolva 
problemele financiare, de a 
valoarea devizului.

— Lucrarea, intr-adevăr, 
terminată, dar în curind 
gata, spunea cu mina pe
tov. Foray. Dacă facem acum re
cepția putem primi banii pentru 
lucrare. Ne dați un mare ajutor 
și noi vă vom fi pentru totdeauna 
recunoscători. Doar ne cunoaș
tem !

Se putea oare atunci afirma că 
tov. Foray se aseamănă cu un 
lup ? Părea un mielușel. Numai 
unii mai răi la suflet au putut 
pune la îndoială sinceritatea de
clarațiilor tov. Foray. Fapt care 
i-a pus in gardă :

— Facem recepția, vă luați ba
nii, dar întocmim un proces-ver- 
bal între noi, în care arătăm ce 
mai este de făcut și stabilim ter
menul cînd totul va fi gata.

Deși condiția tiu era pe pla
cul tov. Foray, ea fu acceptată. 
Procesul verbal fu întocmit pe loc. 
fixînd ultimul termen: 15 mar
tie 1962. Sub care s-au pus două 
semnături; Foray Ambrozie, șe
ful sectorului X și Papuc Stan, 
șeful atelierului electromecanic.

După care tov. Foray s-a dus 
și... dus a fost I

Iar bala mecanică, atelierul de 
strungarie, cel de sculărie neter
minate...

Șr tov. Papuc Stan, șeful ate
lierului, Crainic Sabin, președin
tele secției sindicale, mereu pe 
drumuri la șeful sectorului gospo
dăresc, blestemând în gind acel 
moment cînd, acceptînd recepția, 
s-au lăsat... înghițiți de lup! 
Căci ziua de 15 martie, ultimul 
termen a trecut și atelierul arată 
la fel că acum trei luni.

Bat drumul spre tov. Foray tn 
speranța că pină la urmă vor 
găsi ori înțelegere, ori un ac pen
tru... cojocul lupului. Una din 
două 1

E. IONESCU
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întreprinderea 
de explorări

Lupenl
cu sediul In Lupenl, 

strada Avram Iancu nr. 1 

angajează imediat: 
— inginer principal e- 
nergetic cu salariul în» 
fre 1850-2250,
— Inginer mefroiog 

cu salariul între 1850я 
2250,

— Merceologi cu sa
lariul între 925-1050,
— Gestionari cu sa

lariul între 700-850.

Solicitări (ii se vor pre* 
tenta la sediul mtreprin* 
derii cu cete de studii 
și vechime.

Ш.І. Pîlrojani
Anunță publicul con

sumator ci a deschis în 
orașul Petroșani o 

frumoasă cofetărie 
cu mobilier nou, 

unde se găsește în per
manență un bogat sorti

ment de prăjituri.
Se servește zilnic și la 

ori ce oră cafea neagră, 
cafea cu lapte, ceai cu lă- 
mîie, precum fi alte mici 
gustări.

In atenția vînătorilor 
și pescarilor sportivi

Comitetul Filialei de vî- 
nătoare și pescuit sportiv 
— Petroșani anunță mem
brii filialei că efectuează 
viza permiselor de vâ
nătoare șl pescuit pentru 
anul 1962. ,

Viza permiselor la vlnă- 
tori se face pină la 31 
martie a. c.; iar la pescari 
pină la 30 aprilie a. c.
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Aparatul de radio modern este 
un aparat sensibil, de mare capa
citate, care poate asigura o bună 
recepție și audiție a programelor 
de radio. Cu toate acestea, sînt 
încă numeroase cazurile ciad cetă
țenii vin la atelierul nostru cu a" 
paratele în brațe și plîngeri: „S-a 
stricat aparatul de curind cumpă
rat ; nu merge oricum l-am „su
cit" și „îndreptat4 !

Care să fie cauza ? De cele mai 
multe ori, tocmai nepriceperea în 
manipularea aparatelor. De aceea, 
reamintim cîteva indicații de folo
sire :

Antena. Audiția unui receptor 
de radio depinde în bună măsură 
de utilizarea unei antene de ca
litate. Construită de posesorii apa
ratelor de radio, la aprecierea di- 
letanților, ea nu va fi. niciodată 
de calitate. Totuși, este bine să se 
știe că antena cea mai potrivită 
este Cea cu un singur fir în lun
gime de maximum 15 metri, înăl
țată cît mai sus deasupra locuin
ței și pusă pe cît este posibil per 
peridicular cu rețeaua de lumină 
electrică. Sîrma care coboară să 
fie bine izolată și dintt-o singură 
bucată — orice inăditură produce 
zgomote la orice adiere de vînt. 
Sîrma care coboară trebuie nea
părat să fie lipită sus ia antenă 
cu cositor.

In anii puterii populare, cons
trucțiile au luat un larg avînt, 
s-au construit sute de blocuri pen
tru muncitori. Esfe o vreșeală a 
proiectanților și mai ales a be-

radio și
neficiarilor care nu au cerut со is- 
rruirea de antene colective. In 
apartament ar trebui să existe pri
ze cu indicația: antenă (la o 
bornă) și pămîat (ia cealaltă bor
nă).

Priza de pămint. O bună legă
tură la pămint. reduce cu mult 
paraziții care tulbură emisiunile. 
In lipsa celei carea trebuia făcută

pentru o

Consultație pentru posesorii 
de aparate de radio

neînșurubate 
asemenea, para- 
cvartal de blo- 
producătoare de 
audiția radiofo-

de constructor, ea se face astfel : 
In blocuri, o legătură perfectă li
pită cu cositor la calorifer sau ro
binetul de apă (legătura de sîtmâ 
trebuie să fie tot dintr-o bucată, 
fără înădituri). La locuințele indi
viduale, sîrma se introduce în pă- 
mînt, lipită de un conductor (pla
că) de aramă îngropată la circa 
0,5 metri sau lipită pe 
fier galvanizat.

Paraziții industriali. 
paraziților produși de 
lectricâ a căror eliminare trebuie 
să fie o preocupare a I.C.O., a- 
tragem atenția asupra celor pro
duși de instalațiile electrice cas
nice, care pot fi remediațî de fie
care posesor de asemenea aparate. 
Orice seînteie produsă în apara
tele electrice casnice este un para
zit in aparatul de radio. Aceste 
seîntei se produc in urma contac
telor imperfecte. De exemplu : 
cînd se aprinde Іяіяг nrin *nțre- 
rupâtor și in aparatul de radio se

un tub de

In afara 
rețeaua e-

aude o pocnitură, trebuie chemat 
un electrician calificat care să re
pare întrerupătorul. Această poc
nitură se aude și în aparatul ve
cinului nu numai în aparatul pro
priu. La fel, prizele din aparta
ment în care stekerele fac contac
te imperfecte, produc seîntei elec
trice iar becurile 
bine produc, de 
ziți, îneît într-un 
curi cu instalații 
seîntei electrice
nică este serios perturbată de pa- 
raziți. Este bine să se știe că pe 
undele lungi 1000—2000 m. (pro
gramul I) zgomotele parazitare 
normale au putere mai mare, a- 
celeași zgomote fiind mai dimi - 
nuate pe undele medii 200—600 
m. (programul II) și sînt aproape 
inexistente pe undele scurte (3— 
50 metri).

La aparatele cu indicator optic 
de acord (ochiu magic) problema 
zgomotelor se poate evita, mani- 
pulînd scala (indicatorul de pos
turi) cu potențiometrul de volum 
(tare sau încet) la minimum 
prinzind stația de emisiune 
care o 
chiului 
se dă 
care o

Produceri de defecte din cauza 
greșitei manipulări : mulți pose
sori de aparate de radio nu folo
sesc „banane" pentru introduce
rea antenei si nămîntulvi la apa
ratul de rerecrie, ri sîrme groase, 
cuie etc- Pe lingă raptul că au

si 
Pe 

dorim ptin deschiderea o- 
magic. Nu mai după aceea 
din potențiortietru tăria pe 
dorim.

paraziți în permanență, deterio
rează aparatul prin ruperea bobi
nei de pe ansamblul de antenă. 
Alții, din cauza voltajului scăzut 
al rețelei folosesc aparatul de re
cepție pe tensiunea de 185 volți 
sau 150 volți (în cazul rețelei de 
220 V). Este o greșeală care duce 
la arderea aparatului.

Manipulările brutale și neprice
pute duc la deteriorarea recepto
rului ; se mai prezintă numeroa
se cazuri în care bobinele dia a- 
parate sînt deteriorate de șoa
reci. Mulți posesori de aparate fo
losesc la receptoare siguranțe im • 
provizate (sîrmuliță prea groasă) 
care în momentul cînd din diver
se cauze se mărește tensiunea — 
arde receptorul. La magazinul de 
specialitate se găsesc asemenea si
guranțe pentru orice tip de apa
rat și este bine ca fiecare pose
sor să aibă în casă cîteva de re
zervă.

Dacă schimbarea unei siguranțe 
arse nu necesită cunoștințe deose
bite în domeniul reparațiunilor de 
radio, repararea unui aparat recep* 
tor care prezintă defecte serioase, 
cere o calificare deosebită, ajuta
tă de instrumente speciale de la • 
borator care pot pune din nou în 
stare de funcțiune un receptor 
în condițiuni de fabrică.

Deci, nu prietenii sau vecinii 
care se consideră pricepuți PQt 
repara un aparat receptor ci un 
meseriaș calificat dotat cu instru
mente care să-l aiute în muncă.

Colectivul secției de reparații 
radio Coop. „Jiul" — Petro

șani
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geneva: Lucrările Comitetului Victoria democrației sovietice
celor 18 state pentru dezarmare

GENEVA 20 (Agerpres).
La 20 martie în Palatul Na

țiunilor de la Genera a avut 
loc sub președinția delegatu
lui indiei, K. Menon cea de-a 
5-a ședință a Comitetului ce
lor 18 state pentru dezarmare 
la care au luat cuvîntul repre
zentanții Marii Britanii, R. P. 
Romîne, Suediei și Indiei.

Asigurînd pe membrii comi
tetului că delegația engleză 
este împuternicită să încheie 
acorduri care vor duce la „în- 
eeperea unei dezarmări ade 
vărate“ ministrul Afacerilor 
Externe al Marii Britanii, 
Home, a declarat că este tim
pul în sfîrșit, să șe treacă de 
la obișnuitele cuvinte despre 
dorința de pace, la fapte.

Totuși, în ansamblu din cele 
expuse de el nu reiese că de
legația engleză ar dori într-a- 
devăr să treacă de la vorbe ia 
fapte și să se ocupe în mod 
concret de elaborarea tratatu
lui cu privire la dezarmarea 
generală și totală. Sprijinind 

■pe de-a întregul propunerile 
prezentate de secretarul de 
Stat al S.U.A., D. Rusk, la 
pregătirea cărora, după cum a 
spus el, Anglia a participat în 
modul cel mai direct, Home a 
pus pe primul plan diferite 

^măsuri parțiale, precum și 
problema controlului.

A luat apoi cuvîntul C. Mă- 
nescu, ministrul Afacerilor Ex
terne al R. P. Romine, condu
cătorul delegației R. P. Romî- 
ne Ia conferința de la Geneva.

Intr-o scurtă cuvîntare, mi
nistrul Afacerilor Externe al 
Suediei, E. Unden, a sprijinit 
propunerea eu privire la or
ganizarea unor consultări ne
oficiale între membrii comite
tului. EI s-a pronunțat, de a- 
semenea, pentru studierea pa
ralelă a problemelor legate de 
un acord privind dezarmarea 
generală și totală și a proble
melor legate de măsuri par
țiale, care după părerea lui, 
pot servi ca bază pentru un 
compromis. Ministrul Afaceri
lor Externe al Suediei a amin
tit în legătură cu aceasta, în
tre altele, de propunerea for-

Rigiditatea occidentala și problema germană
Schimbul de vederi sovieto- 

american în problema germană con
tinuă. Actualele contacte diplo
matice soviet o- americane au fost 
stabilite după ce conducătorii oc~ 
cidentali s-au văzut nevoițî — în 
cursul numeroaselor întîlmri de la 
sfîrșitul anului trecut — să facă 
anumite concesii opiniei publice, 
nemulțumită de rigiditatea cu care 
puterile occidentale refuzau să a- 
bordeze problema germană. După 
ce în tot cursul anului 1961, pu
terile occidentale au replicat cu r 
menințărî războinice la propunerile 
țarilor socialiste de a se încheia 
tratatul de pace cu cele două sta
te germane și de a se reglementa 
situația Berlinului occidental prin 
transformarea lui într-un oraș li
ber, demilitarizat, în cele din ur
mă ele au trebuit să țină seama, 
pe de o parte, de raportul de for
țe în Europa și, pe de altă parte, 
de poziția opiniei publice și au 
consimțit în consecință la începe
rea „tatonărilor".

Măsurile luate de R. D. Ger
mană de întărire a pazei la fron
tierele din capitala sa — Berlin — 
au jucat un rol important în a 
demonstra, pentru cei ce nu vroiau 
să țină seama de aceasta, că su
veranitatea unui stat socialist nu 
poate fi încălcată.

Cu toate că este prematur de 
făcut o apreciere asupra schimbu
lui de vederi sovieto-american, to
tuși nu pot fi trecute cu vederea 
acțiunile desfășurate de puterile 

mulată de el ca puterile ato
mice să-și asume obligația de 
a nu transmite arma nucleară 
altor țări, iar acestea să re
nunțe la încercările de a-și 
procura asemenea armă.

La ședința din 20 martie 
ultimui a luat cuvîntul minis
trul Apărării al Indiei, K. Me
non — reprezentantul Indiei.

Nici un fel de acorduri par
țiale, a subliniat el, nu pot 
înlocui dezarmarea generală și 
totală, care este cea mai im
portantă problemă a contem
poraneității. Amintind de as
pectele primejdioase ale cursei 
înarmărilor, K. Menon a ară
tat necesitatea imperioasă a 
încheierii rapide a unui acord 
cu privire la dezarmare și 
crearea unei lumi fără1 răz
boaie. Ca bază pentru un ase
menea acord, ar putea servi! 
după părerea lui un document 
de tipul proiectului sovietic de1 
tratat. Menon a criticat pe cei 
care, în declarațiile lor, caută 
să abată comitetul de la re
zolvarea principalei sarcini ca
re stă in fața lui — dezarma
rea generală și totală, concen- 
trînd atenția comitetului asu
pra măsurilor parțiale.

Reprezentantul indian s-a o- 
prit pe larg asupra problemei 
necesității încheierii imediate 
a unui tratat cu privire la in
terzicerea experiențelor nuclea
re. Noi, a spus el, sîntem pen
tru orice tratat cu privire la 
Interzicerea experiențelor nu
cleare. In orice caz, nu trebuie 
să aibă loc nici un fel de ex
periențe, cit timp își desfă
șoară lucrările Comitetul pen
tru dezarmare. Dacă unele 
țări nu sînt dispuse în pre
zent să semneze un asemenea 
tratat, a spus el în continuare, 
trebuie să se înclîeie cel puțin 
un acord provizoriu.

K. Menbn ă sprijinit păre
rea privind posibilitatea creă
rii unui sistem de control cu 
ajutorul mijloacelor națioînale 
asupra încetării experiențelor 
cu arma nucleară.

După cuvîntăreă lui K. Me
non ședința' ă luat sfîrșit. Ur
mătoarea ședință are loc la 21 
martie.

occidentale în colaborare cu auto
ritățile vest-germane. La acest 
schimb de vederi-, „spiritul 
N.A.T.O." planează asupra pozi
ției americane caret în locul re
cunoașterii și respectării drepturi
lor suverane ale R. D. Germane, 
urmărește să reducă toată proble
ma la accesul în Berlinul occiden
tal. Problema accesului nu poate 
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COMENTARIU EXTERN

fi însă reglementată prin constitui
rea vreunei -„autorități internațio
nale" care să aibă dreptul de a 
încălca suveranitatea statului so
cialist german, ci rezolvarea ei 
trebuie subordonată abordării rea
liste a existenței în fapt a celor 
două state germane.

Paralel sînt întreprinse acțiuni 
care nu au nimic comun cu o re
glementare pașnică. In aceste ac
țiuni se întrec ex-generalul ameri
can Clay și fostul general nazist 
Speidel, care actualmente este co
mandantul trupelor terestre ale 
N.A.T.O. din centrul Europei. 
Clay — investit ca ambasador spe
cial al președintelui S.U.A. în 
Berlinul occidental — cere occi
dentalilor >,să nu cedeze nici o 
iotă pentru a nu se pierde o milă 
întreagă" și trimite demonstrativ 
trupe pe șoselele care leagă Ger-

Rezultatele

MOSCOVA 20 (Agerpres). — 
TASS transmite :

Comisia centrală electorală 
pentru alegerile în Sovietul 
Suprem al U.R.S.S. a dat pu
blicității la 20 martie rezul
tatele definitive ale alegerilor 
care au avut loc la 18 martie. 
Potrivit datelor comisiilor cir
cumscripțiilor electorale, nu
mărul alegătorilor în ansam 
blu pe U.R.S.S. ă fost de 
140.022.359 persoane, la ale
geri au participat 139.957.809 
persoane, sau 99,95 la sută.

In toate cele 1443 de cir
cumscripții electorale candidă- 
ții propuși au obținut majo- militari.

-------------------------------------- --------------------------- — 1 =- — ■ --------------~--------------------------------------

DUPĂ ÎNCHEIEDEA TBATAIIVEIOD DE IA EVIAN

Acordul pealizat tpebuie să devină
o realitate

PARIS 20. Corespondentul 
Agerpres transmite :

Toate ziarele franceze subli
niază importanța deosebită a 
semnării acordurilor de Ia E- 
vian, atrăgînd însă atenția că 
încetarea focului în Algeria nu 
reprezintă decît un pas — în
semnat desigur — pe calea re
zolvării problemei algeriene.

„Pacea în Algeria — scrie 
ziarul „LES ECHOS" — repre
zintă un eveniment considera
bil... Pentru Franța aceasta în
seamnă acceptarea unei inde
pendențe inevitabile, așteptată 
de toate popoarele, și mai a- 
les, de cel algerian,.. Dacă 
Franța va reuși să facă într-a- 
devăr ca pacea să triumfe în 
Algeria, aceasta va însemna o 
contribuție binevenită, adusă 
păcii mondiale".

Alte ziare atrag atenția asu
pra faptului că o dată cu sem
narea acordului prin care se 
(recunoaște dreptul la autode
terminare pentru poporul al - 
gerian, organizația ultrâcolo- 
nialiștilor francezi își va in
tensifica acțiunile teroriste 
căutînd să saboteze acordul. 
Ziarul „PARIS JOUR", relevă că 
„adversarii păcii vor încerca, 
ătît în Algeria cît și în me-

marna occidentală de Berlinul oc
cidental, pentru a demonstra „drep
turile" americane în Germania. De 
la Fontainbleau, cartierul N.A.T.O.} 
Speidel a anunțat — cu aproba
rea Washingtonului — dislocarea 
în viitor a mai multor unități ale 
Bundeswebrului la răsărit de li
nia Hamburg — Braunschweig — 
Goslar, adică mai aproape de 
frontierele R. D. Germane, Aces
te măsuri au de la o poștă un 
iz aventurist și, de aceea} tre
zesc îngrijorarea legitimă a po
porului german și a tuturor popoa
relor europene, cu atît mai mult 
cu cît ele sînt puse la cale tocmai 
în zilele cînd la Geneva au loc lu
crările Comitetului celor 18 state 
pentru dezarmare.

A sosit timpul să se țină sea
ma că nu trebuie abuzat de răb
darea țărilor socialiste în ceea ce 
privește necesitatea unei reglemen
tări pașnice în Germania prin în
cheierea Tratatului de pace și 
transformarea Berlinului occiden
tal într-un oraș liber, demilitari
zat. Faptul că Uniunea Sovietică 
și celelalte țări socialiste nu se 
cramponează de un termen în ce 
privește încheierea tratatului de 
pace, nu trebuie interpretat în Oc
cident ca o slăbiciune, ci ca o do
vadă de bunăvoință și ca o ex
presie a dorinței de a se găsi o 
soluție reciproc acceptabilă.

Z. FLOREA 
comentator Agerpres

definitive ale alegerilor din U. R. S. S.

ritatea absolută a voturilor și 
au fost aleși deputați în So
vietul Suprem al U.R.S.S.

Pentru alegerile in sovietul 
Uniunii au fost organizate 791 
circumscripții electorale. Pen
tru candidații în Sovietul U- 
niunii au votat 139.210.431 
persoane, sau 99,47 la sută, 
împotrivă au votat 746.563 
persoane. Au fost anulate 815 
buletine.

Pentru alegerile în Sovietul 
Naționalităților au fost orga
nizate 652 circumscripții elec
torale. Pentru candidații în 
Sovietul Naționalită/ților au 
votat 139.391.455 persoane, 
sau 99,60- la sută. împotrivă

tropolă să se opună prin toate 
mijloacele politicii de concilie
re între poporul francez și Cel 
algerian, pentru ca acest fapt 
(acordul de la Evian — N. R.) 
să devină o realitate, acordu
rile trebuie aplicate și res 
pe».< ate“.

Același lucru îl subliniază și 
ziarul „LE POPULAIRE" care 
scoate în evidență că „lichi
darea morală și fizică a fas
cismului se impune".

„încetarea focului în Alge
ria trebuie salutată — scrie 
ziarul “LIBERATION" — pen
tru că acest fapt marchează 
pentru poporul francez și cel 

algerian începutul unei peri
oade noi, perspectiva unor ra
porturi amicale care să ducă 
la lichidarea definitivă a ul
timelor vestigii ale colonialis
mului. Considerăm ziua de 19 
martie drept o victorie a po
porului algerian, a poporului 
francez și a opiniei publice din 
întreaga lume".

„Ceea ce trebuie avut în ve
dere în viitor — adaugă zia
rul — este că acordul general 
care a fost semnat să devină' 
o realitate, să ducă la lichida
rea imediată a bandelor din 
O.A.S., a căror existență ame
nință pacea în Algeria".

Ziarul „L’HUMANITE" rele
vă de asemenea că acordul de 
la Evian reprezintă o înfrînge- 
re pentru cercurile colonialis
te. „încheierea acordului — 
scrie ziarul — marchează un 
eșec al acestei politici, și con
stituie în același timp o vic
torie a poporului algerian și 
poporului francez, ale căror in
terese coincid".

PROGRAMDE RADIO
22 martie

PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul 
medicului, 8,00 Muzică, 9,00 
Vreau să știu, 9,30 Muzică din 
opere, 10,08 Lucrări de tineri 
compozitori romîni, 10,35 Mu
zică din operetele lui Kalman, 
12,00 Muzică ușoară, 13,05 Din 
muzica popoarelor, 15,10 Mu
zică ușoară de compozitori din 
В. P. Bulgaria, 15,40 Muzică 
din opere cerută de ascultători, 
16,15 Vorbește Moscova 1 17,45 
Program muzical pentru frun
tași în producție din industrie 
.și agricultură, 18,30 Dicționar 
muzical (14) (reluare), 19,25 
Tineri compozitori romîni de 
muzică ușoară, 19,45 Transmi
siune din studioul de concer
te, a concertului orchestrei 
simfonice a Radioteleviziunii. 
PROGRAMUL II. 12,15 Frag
mente din opera „Logodnica 
nordului" de David Toradze, 

Sau votat 564.155 persoane. Au 
fost anulate 706 buletine e- 
lectorale.

A fost publicată lista depu- 
taților celor două camere ale 
Sovietului Suprem al U.R.S.S. 
Au fost aleși deputați în Parla
mentul sovietic ăl noii legis
laturi Nikita Hrușciov și alți 
conducători ai partidului co
munist și guvernului sovietic.

Printre noii deputați se află 
muncitori, țărani, oameni de 
știință, scriitori, oameni ai cul
turii și artei, reprezentanți ai 
organizațiilor de partid, sovie
tice și altor organizații ob
ștești, eminenți conducători

Declarația 
iui Krim Belkasem
PARIS 20 (Agerpres).
Agenția France Presse rela

tează că într-un interviu acor
dat radioteleviziunii elvețiene 
Krim Belkasem, vicepreședinte 
al guvernului provizoriu al 
Republicii Algeria, referindu- 
se la încheierea la Evian a a- 
cordurilor franco-algeriene pri
vind încetarea focului în Al
geria a declarat printre altele: 
„De acum înainte o nouă pe
rioadă dificilă se deschide în 
fața poporului algerian. El tre
buie să treacă cu succes aceas
tă perioadă pentru a ajunge 
Ia independență. De aceea po
porul algerian trebuie să îm
piedice toate acțiunile puse la 
Cale de ultracolonialiști care, 
ignorînd mersul istoriei creea
ză tot felul de piedici în calea 
spre independență a Algeriei 
și se dedau zilnic la crime îm
potriva populației pașnice". 
Krim Belkasem și-a exprimat 
bucuria în legătură cu elibe
rarea lui Ben Bella și a to
varășilor săi.
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Să înceteze agresiunea 
armată a S. U. ЧА. # 

în Vietnamul de sud
MOSCOVA 20 (Agerpres).
Ministrul Afacerilor Externe 

al Republicii Democrate Viet
nam, Ung Van Khiem, a adre
sat președinților conferinței de 
la Geneva din 1954 pentru In
dochina rugămintea de a cere 
guvernului S.U.A. încetarea de 
urgență ă politicii sale de a- 
gresiune armată în Vietnamul 
de sud.

Dacă nu va fi oprită la timp 
mîna imperialiștilor agresori 
americani atunci situația în 
această zonă va deveni ex
trem de periculoasă, arată Ung 
Van Khiem.

12.45 Muzică ușoară de com
pozitori sovietici, 14,30 Muzi
că corală de compozitori ro
mîni înaintași, 15,30 Muzică 
populară din Ardeal, 16,30 Al
manah științific (reluare),
18.45 Să învățăm limba rusă 
cîntlnd, 19,30 Tinerețea ne e 
dragă, 21,15 Orchestre de mu
zică ușoară, 21,45 Părinți și 
copii, 22,00 Muzică din operete.
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CINEMATOGRAFE

22 martie
PETROȘANI — 7 NOIEM

BRIE : Te iubesc viață; AL. 
SAHIA : Caidul: PETRILA : 
Strada săracă; ANINOASA: 
Frumoasa Lurette; VULCAN: 
Cetatea Huranzamih; LUPENI: 
Umbre albe; URICANI: Aproa
pe de soare.
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