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Prin frumoasele depășiri de plan ce le realizează lună 
de lună și economisirea lemnului de mină, brigada con
dusă de minerul Velek Ion și-a creat un bun renume la 
sectorul I A de la mina Lupeni In abatajul frontal de pe 
stratul 5 blocul II unde lucrează brigada se introduce în 
prezent armarea metalică, ceea ce le va permite tov.

, lek și ortacilor săi să extragă cărbune cocsificabil cu 
nomii și mai mari de lemn.

IN CLIȘEU: Schimbul brigăzii condus de minerul
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Economiile — obiectiv de seamă 
In munca minerilor petrileni

581.000 lei economii 
înfr-o singură lună

In lumina Directivelor C.C. 
al P.M.R. cu privire la crite
riile principale ale întrecerii 
socialiste, minerii de la Petri
la și-au prevăzut, printre alte 
obiective de întrecere, realiza
rea în acest an a unei econo
mii suplimentare la prețul de 
cost în valoare de 750.000 lei. 
Prin sporirea productivității 
muncii, îmbunătățirea calității 
cărbunelui, reducerea consumu
lui de exploziv, energie elec
trică și aer comprimat, în lu
na trecută la mina Petrila s-au 
obținut economii peste plan la 
prețul de cost în sumă
581.000 lei. De la începutul a- 
nului și pînă la 1 aprilie mi
nerii petrileni au realizat eco
nomii suplimentare în valoa
re de 466.000 lei.

lectiv a obținut de la începu
tul anului economii suplimen
tare în valoare de 636.000 lei.

In întîmpinarea zilei de 1 
Mai minerii și tehnicienii sec
torului XI investiții sînt hotă
rî ți să realizeze noi șl însem
nate economii, contribuind ast
fel la îndeplinirea și depăși
rea angajamentelor colective.
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Qînd se dă cărbune 
de califafe

In primele două luni ale 
râului, calitatea cărbunelui
vrat de minerii Petrilei a fost 
necorespunzătoare. Datorită a- 
cestui fapt exploatării i s-a a- 
plicat o penalizare fizică de 
peste 1500 tone cărbune, in- 
fluențînd astfel negativ redu
cerea prețului de cost. In ulti
ma vreme însă ca urmare a 
unor măsuri luate de eătre 
conducerea exploatării, a ex
tinderii inițiativei ..Nici un 
vagonet de cărbune rebutat 
pentru șist", calității cărbune
lui i se acordă o grijă deose
bită. In luna trecută, respec
ted normele stabilite pentru 
calitatea cărbunelui, minerii de 
ia Petrila au obținut economii 
echivalente cu valoare a 1.434 
tone de cărbune

O brigadă fruntașă 
la economii

Intr-unui din abatajele fi
guri ale sectorului II de la mi
na Petrila lucrează brigada mi
nerului Roibu Ghedrghe. Des
pre această brigadă se spun 
numai lucruri bune la exnloa- 
tare. Și nu întîmplător. Buna 
organizare a muncii în abataj, 
preocuparea permanentă pentru 
economisirea lemnului și alte 
materiale fac ca brigada să o- 
cupe un loc fruntaș pe mină 
atît în ce privește producția 
extrasă cît și în obținerea de 
economii. De la începutul a- 
nului și pînă în prezent mem
brii brigăzii au dat peste plan 
mai mult de 1.000 tone de căr
bune, realizînd totodată eco
nomii la materiale in valoare 
de peste 50.000 lei.

toniu Dumitru (stingă) pregătit pentru a intra în mină.

In stațiunea Mamaia

La sectorul de investiții
Paralel cu munca pe care o 

desfl^jară pentru îndeplinirea 
rianului la lucrările de pre
gătiri, colectivul sectorului XT 
Investiții de la mina Petrila 
ăcordă o atenție deosebită rea
lizării de cît mai mari econo
mii. Astfel, ca urmare a reuti- 
lizării remonăzilor 'de lemn șl 
a materialelor de cofraje, re
ducerii consumului 
gie electrică 
nografiei de

de ener- 
și respectării mo- 
armare acest co-

♦
î Comitetul
ț coza Lupenl este în perma

nență preocupat de atrage
rea tineretului din fabrică la 
munca cultural-artistică.

Fotoreporterul nostru i-a 
surprins pe tinerii Mareș Ni- 
chita, membru în comitetul 
U.T.M. și Berceanu Elisabeta. 
responsabila cu munca cul
tural-educați vă în biroul or- 

Ț ganîzației U.T.M. din secția 
а ІП-а discutînd problema 
atragerii de noi talente în 
formația de dansuri a clu
bului.

U.T.M. de la Vis-
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Noi hoteluri 
și restaurante moderne

CONSTANȚA 16 (Coresp. A- 
gerpres).

La Mamaia se fac în prezent 
ultimele lucrări de finisare a noi
lor hoteluri modeme. Noile cons
trucții vor fi date în folosință îa 
cursul lunii mai și vor spori ca
pacitatea stațiunii cu încă 
locuri. Noile hoteluri au de 
pînă la 14 etaje.

Tot la Mamaia 
tr-un ritm rapid 
4 noi restaurante

5 000
la 4

avansează 
construcțiile 
moderne și

unui grup de magazine.
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Brigada lui Matei loan lucrează în atelierul de reparat 
perforatoare și ciocane de abataj în cadrul sectorului electro
mecanic de la mina Petrila. Brigada formează un colectiv har
nic, fruntaș în lupta pentru scurtarea termenelor și îmbună
tățirea calității lucrărilor de reparații. La realizările brigăzii, o 
contribuție însemnată au adus și inovațiile șefului de brigadă, 
tov. Matei Ioan, inovații care au contribuit în mod deosebit 
la perfecționarea utilajelor, la prelungirea duratei lor de func
ționare între reparații.

A venit pri
măvara. Au a- 
nunțat-o ginga
șii ghiocel ce 
și-au scos căpșorul firav de 
sub zăpadă, ciripitul vesel al 
păsărelelor, întreaga natură 
trezită Ia viață. Potrivit tradi
ției, în acest anotimp al înoi- 
rilor, se organizează „Luna 
curățeniei", acțiune menită să 
înfrumusețeze toate localitățile 
Văii Jiului. Ca în fiecare pri- 
măvară1. harnicii locuitori ai A- 
ninoasei, în

Paralel cu mun- —=* —
ca politică desfă- MIHAI GORBOI
șurată pentru mo- secretarul comitetului de partid 
bilizarea muncito- , „ n ,
rilor forestieri la L ^-Jetroșam

realizarea sarcini
lor de plan, organizațiile de par
tid din cadrul exploatărilor între
prinderii noastre acordă o deose
bită atenție muncii cultural-educa
tive.

In vederea intensificării muncii 
cultural-educative în exploatările 
forestiere, la indicația comitetului 
de partid al întreprinderii, comi
tetul sindicatului și comitetul 
U.T.M. au întocmit un plan de 
măsuri comun. Pe baza planului 
elaborat, în cadrul exploatărilor 
forestiere au avut loc numeroase 
acțiuni cultural-educative.

Un loc important în munca de 
culturalizare a muncitorilor îl au 
conferințele. La cele 23 exploatări 
forestiere, la cabanele unde sînt 
cazați muncitorii forestieri, se ex
pun lunar conferințe axate pe te
me ale procesului de producție, 
ca de pildă, valorificarea superioa
ră a masei lemnoase, gospodărirea 
rațională a fondului forestier, con
ferințe politice de exemplu,. carac
terul științiife și realist al politi
cii P M.R., importanța istorică a 
Congresului al XXII-lea al 
P.C.U.S., ce se înțelege prin pa
trie și patriotism, conferințe pe teme 
științifice cum au fost „Lupta științei 
împotriva superstițiilor", „Semnele 
cerești și tălmăcirea lor adevăra
tă" precum și conferințe pe teme 
internaționale. De menționat că la 
expunerea conferințelor, care s-au 
organizat mai mult în zilele de 
sîmbătă după-amiază și duminica, 
sșu în alte zile cînd muncitorii nu 
au lucrat, au participat toți mun
citorii din cadrul exploatărilor fo
restiere. Expunerile au fost făcute 
de membri ai comitetului de partid

GRADINA DE PE VALE

frunte cu depută
ții, participă cu 
mic cu mare 
la înfrumuseța
rea comunei. In 

circumscripția 
nr. 5 unde-i 
deputat tovară
șul David, ac
țiunea de cură■ 
tenie se desfă
șoară zi de zi. 
Gospodinele au 
reamenajat ron. 
durile șl zonele 
verzi, iar cei 
mici adună în 
grămezi nie'rele 
și uscăturile.

Vor să aibă și ei mîndria de a 
fi contribuit la înfrumuseța
rea cartierului. După ce vin 
de la șut, bărbații se ocupă de 
curățatul șanțurilor și tac pe 
„vagonetarii" transported gu
noiul cu roabai Dar parcă nu
mai în circumscripția deputa
tului David se muncește ? Pe 
vale în sus, în centru, toată 
Aninoasa e un șantier al cu
rățeniei și înfrumusețării, г 
mergi in circumscripția nr. 1 
unde este deputată tovarășă 
Șortan Lucreția, în cele în ca
re au fost 
Jurca Silvia și 
precum 
scrîpțîi, 
intens.

— Ar 
și ceva
— a venit mai zilele trecute 
cineva cu propunerea.

— De unde să-i luăm că la 
grădinărie îs scumpi.

— Mergem pe deal după 
măcieși. ii plantăm și după ce 
se prind, rugăm pe tovarășul

alese tovarășele 
Barbu Maria 

și în celelalte circum- 
peste tot se muncește

fi frumos să plantăm 
trandafiri în comună

Hegeduș Alexan
dru, care-i gră
dinar, să-i alto
iască doar e și 
răspunde de în- 

comunel.
el deputat și 
frumusețarea

— Să știi că ai dreptate — 
iJ aprobă cei prezenți pe vor
bitor și nu după multă vreme 
au fost aduși și plantați zeci 
de măcieși.

Comandamentul a pornit 
la lucru

Conducerea lucrărilor de cu
rățenie și înfrumusețare a co
munei trebuie făcută cu pri
cepere. In acest scop s-a ales 
un comandament din care fac 
parte tovarășii Popa Pavel, 
președintele sfatului popular, 
Ledrer Iosif, șeful minei și alți 
deputați cu inițiativă și dra
goste față de muncă. Odată în
ființat, comandamentul a por
nit la muncă. A analizat te
meinic posibilitățile și, pe baza 
lor, a făcut un plan de mun-

О. CRIȘAN

(Continuare în pag,. 3-a)

și ai activului fă
ră de partid prin
tre care tov. Ilie 
Dumitru, Fulga 
Cornel, Sîrbu Mir. 
cea, Orvas Ghe- 
Ioan, Crișaa Ște-orghe, Stancău 

fan, Ienciu Gheorghe și alții.
Putem sublinia că expunerile și 

conferințele ținute au contribuit în 
bună măsură la educarea munci
torilor forestieri, la ridicarea conș
tiinței lor în lupta pentru înde
plinirea sarcinilor puse de partid. 
Ca dovadă numeroși muncitori au 
răspuns la chemarea conducerii îa- ( 
treprinderii de a efectua muncă 
voluntară pentru dezăpezire. Ast
fel, în perioada iernii, muncitorii 
forestieri au efectuat peste 2000 
ore de muncă voluntară. In frua- 
tea acestei acțiuni s-au situat și 
de data aceasta comuniștii, exem
plul lor a mobilizat sute de muu- 
■citori nemembri de partid la a- 
ceastă acțiune care a contribuit în 
mare măsură la înlăturarea greu
tăților cauzate de înzăpeziri la ma
joritatea exploatărilor.

Ui loc important în. ultima pe
rioadă în educarea salariâțilpr. în
treprinderii noastre l-a ocupat și 
munca cu cartea. In. această direc
ție. comitetul sindicatului, a fost 
îndrumat de către comitetul de’par
tid de a dota bibliotecile din ex
ploatări cu cărți noi. Bibliotecile 
din exploatări au. fost rejnprospă*  
tate în primul trimestru al anului 
cu 780 volume. în valoare de 

De asemenea, la scc- 
și centrala Petroșani, 

comitetului de partid, 
de

comitetele 
a organiza

5.100 lei. 
torul Lonea 
la indicația 
organziațiile 
îndrumat 
sindicale de 
cărți cu vînzare. De la 
duri au fost cumpărate de către 
muncitorii forestieri cărți în valoa
re de pește 3.000 lei.

Au fost luate măsuri și în pri
vința îmbunătățirii activității cul- 
tural-artistice. S-a reușit, de pildă, 
ca Ia sectorul Lonea să se orga
nizeze, pe lingă brigada artistică 
de agitație, și o echipă de teatru 
cârc în prezent face repetiții la 
piesa „A furat-o pădurea" de 
Mihail Leonard, o piesă strîns le
gată de specificul muncii în ex
ploatările forestiere. .

bază au 
secțiilor 

standuri de 
aceste Stan*

(Continuare in pag. 3-a)

Unități comereiale 
moderne

Unitățile comerciale din Valea 
Jiului capătă un aspect tot mai a- 
trăgător.. S~au dotat cu mobilier, 
nou, metalic, un număr de 5 centre 
de desfacere a pîinii și produselor 
de panificație din Petroșani, Lu- 
peni și Petrila.

In același timp a luat ființă ua 
nou centru pentru desfacerea pro-, 
duselor de panificație precum și a, 
produselor lactate la parterul unuia: 
dintre blocurile noi din cartierul 
Dimitrov Petroșani.

Valoarea totală a investițiilor 
făcute în acest scop atinge rana, 
de peste 190.000 lei.
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■ MIERE
Realizări din mineritul sovietic

Mină complet
Prima mină hidraulîcă-auto- 

mată cu o capacitate anuală 
de 8,4 milioane tone de căr
bune cocslflcabll se constru
iește in bazinul Kuznețk (Si 
beria de sud-vest). Ea va de
veni principalul furnizor al u 
zineî metalurgice gigant din 
siberia de vest, care se con
struiește in apropiere de No 
vokuznețk.

In mina 
tă, mllnlle
că nfc vor atinge 
dar minerii nici nu-1 vor ve
dea, ca și petroliștii de la son 
dele moderne.

In abataje vor fi folosite 
tunuri -hidromonitoare cu apă

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

LUCRUL ÎN ACORD LA HALDĂ

hidraulică automa 
omului nu numai 

cărbunele.

automatizată
cu comanda program. Ele sin- 
«ure, fără intervenția omului 
vor alege regimul optim de 
muncă. Un curent de apă va 
duce cărbunele extras șl 11 va 
scoate la suprafață prin con
ducte. Apa va transporta căr
bunele prin conductă la uzina 
situată la 10—15 km. de mină.

Noua mină va fl de trei ori 
mal productivă declt minele 
existente In bazinul Kuznețk. 
'ar prețul de cost al cărbune
lui de două ori mai mic.

In prezent se construiește 
prima parte a minei-automate 
cu o capacitate anuală de pes
te 4.000.000 tone cărbune.

(Ager preș)

Haldarea sterilului la Valea 
Arsului a ridicat ani de-a rîn- 
duî probleme complicate. Nici 
după schimbarea sistemului de 
culbutare — frontală cu va- 
gonetui — a sterilului pe hal 
dă șî introducerea actualului 
sistem de haldare cu cupe de 
funicular pe șine suspendate, 
haidatea nu a fost deplin re
zolvată. Lucrul în regie nu sti
mula rnunca personalului de 
deservire a instalațiilor de hal
dare. Nu se lucra cu randa
ment. Tn subteran rămîneau 
de pe un schimb pe altul zeci 
de vagonete cu piatră care 
blocau galeriile, stingherind 
procesul de producție.

Pentru a înlătura acest nea 
juns, cxriducerea exploatării 
Lonea a luat măsuri ca la hal
da de la Valea Arsului să fie 
introdus lucrul în acord. In 
martie au fost angajați mun
citori noi și s-au organizat cu 
ei 3 brigăzi permanente de 
haldare care lucrează în rota
ție pe schimburi. Apoi s-a tre
cut lă experimentarea lucrului 
în acord, fixîndu-se ca normă 
pe schimb cîte 15 vagonete de 
steril golite pe haldă de fle
care cupar. Obținîndu-se re
zultate promițătoare, lucrul in 
acord a fost introdus definitiv
- -A

începlnd cu luna aprilie. Mun
ca brigăzilor de haldare con
duse de tov. iuhoș Mihai, Chi- 
rițoiu loan și Achim loan se 
desfășoară cu spor..Fiecare bri
gadă haldează pe schimb în
tre 80—85 vagonete cu steril, 
față de 40—45 vagonete cît se 
realiza înainte în regie. Se face 
cu succes față volumului 
steril excavat la lucrările 
pregătiri din sectoarele II, 
și VI investiții, haldîndu-se
regularitate pe fiecare schimb 
întreaga cantitate de piatră 
extrasă pe puțul Frank din 
subteran.
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Pe adresa C.C.V.J. au sosit 

nu de mult, din R. P. Unga
ră, 4 redresoare de forță 
hexafazate de 600 V și 200 
A, cu balon de sticlă. Aceste 
utilaje electrice moderne vor 
contribui la mărirea siguran
ței în alimentarea cu curent *

i
* ț
i 
i 
i

continuu a locomotivelor e- 
lectrice cu troici. Ele au fost 
date ca rezervă la redresez- 
rele existente în funcțiune la 
exploatările din bazin.

Cerințe ridicate de perforajul umed
Perforarea găurilor pe cale u- 

medă ia o tot mai mare extindere 
la lucrările de deschidere și pre
gătiri de la mina Lupeni. Cele 
mai numeroase locuri de muncă 
în steril, unde se aplică acest pro
cedeu de perforare, se află la sec
torul VII investiții. In prezent aici 
se perforează umed la 6 înaintări 
în piatră. Rezultate bune obțin 
minerii din brigada condusă de tov 
Mihuț Pavel. Perforînd găurile pe 
cale umedă și încărcînd piatra puș- 
cată cu eforturi fizice reduse, prin 
folosirea unui reîncărcător cu ban
dă, minerii acestei brigăzi reali
zează lună de luuă viteze de avan
sare sporite în galeria pe care o 
sapă. In prima saptămînă dîn a- 
prilie, de exemplu, brigada a îna
intat 9 metri în galerie dublă.

Mai slabe sînt rezultatele brigă
zilor din sectorul VII care sapă 
galerii în contra pantă. La aceste 
lucrări, perforajul umed ridică un 
șir de probleme tehnice. Iată cî*  
teva exemple. Minerii din brigada 
condusă de Ungureanu Nicolae sa
pă în prezent în contrapantă ga
leria buclă de legătură între pu
țul orb nr. 21 și 5 macaze, orizon
tul 650. In contra ort — de la 5 
macaze spre puțul orb nr. 21 lu
crează brigada minerului Moloci 
Tudpr. Și această lucrare minieră 
se execută cu înclinare spre ort. 
Realizările ce le obțin aceste bri
găzi cu perforaj umed sînt cu mult 
sub posibilități. Astfel, dacă mi
nerul Ungureanu Nicolae cu orta
cii săi a depășit planul în prima 
saptămînă din aprilie cu 20 la 
sută, toate celelalte brigăzi care 
perforează umed în galeriile ce se 
sapă in contrapantă nu și-au rea
lizat planul. Brigada lui Moloci 
Tudor a rămas sub plan în 6 zile 
lucrate din luna aprilie cu 10 la 
sută. Cea a lui Cherebeț Ovidiu a 
realizat o înaintare zilnică de nu
mai 1 m.l. in circuitul puțului Ște
fan de la orizontul 400, neîndepli- 
nindu-și planul. Cu 25 la sută au 
rămas sub plan șî minerii din 
brigada lui Lisandru Preda. Ei au 
săpat într-o săptămină numai 6 
metri in galeria de legătură din
tre puțul Ștefan și puțul orb tir 
10 la orizontul 400. Ce împiedică

munca acestor brigăzi în condi
țiile perforajului umed ?

Se știe că apariția apei la locu
rile de muncă din subteran impli
că o serie de complicații în pru- 
cesul muncii miniere. La înaintăm 
rile în piatră săpate cu înclinare 
spre ort apariția apei 
ficultăți și măi mari ; 
se poate face pentru că 
s-ar scurge în direcția

aduce di- 
canal nu 

și așa apa 
nedoritâ.
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PE TEME ACTUALE
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Să nu se aplice perforajul umed 
la aceste lucrări ? Ar fi greșit să 
se creadă că aceasta este soluția 
adecvată.

Brigăzile amintite intîmpină greu, 
tăți tocmai din cauza că nu au 
fost luate din timp măsurile co
respunzătoare. Ele au continuat 
să folosească reîncărcătoarele cu 
bandă acționate de motoare elec
trice. Din cauza umezelii — în 
continuă creștere — la brigada lui 
Cherebeț Ovidiu s-a ars moto
rul de acționare a benzii. Și la 
celelalte locuri de muncă se putea 
intîmpla acelaș lucru. Pentru a fi 
preîntîmpinat, precum și pentru a 
se feri muncitorii din brigăzi de 
electrocutări, reîncărcătoarele cu 
bandă au fost scoase afară. Acum 
minerii din brigăzile tov. Cherebeț 
Ovidiu, Ungureanu Nicolae, Mo
loci Tudor și Lisandru Preda în
carcă sterilul direct în vagonet, cu 
eforturi fizice mult mai mari și, 
firește, cu randament .mai .scăzut.., 

: ’ л “ 1 . і - acum
se a- 
și ■ fa-t 
Ar fi

Lucrul la încărcare decurge 
anevoios 
dună la 
votizînd 
neapărat 
atît pentru 
cît și pentru evacuarea apei. Mine
rii au cerut de repetate ori ma
șini de încărcat cu cupă. Continuă, 
de asemenea, să ceară pompe

din cauza că apa 
ort înmuind vatra 
formarea noroiului.

nevoie de mecanizare, 
încărcarea sterilului

pneumatice portative tip „Skoda“, 
ușoare și practice de întrebuințat 
pentru evacuarea apelor de la lo
curile de muncă, unde acest lucru 
nu poate fi făcut pe canal. Apa 
ar urma să se colecteze într-un 
mie jpmp săpat în apropiere de 
ort, de unde apoi ar fi pompată 
în vagonet și evacuată de la locul 
de muncă.

Aproape toate înaintările în con- 
trapantă din sectorul VII la care f 
se ridică toate aceste probleme sint 
de lungă durată. De pildă, gale
ria pe care o sapă contraort bri
găzile de mineri conduse de tov. 
Ungureanu Nicolae și Moloci Tu
dor măsoară aproape 1 km. lungi
me. Cea pe care o execută mine
rul Cherebeț Ovidiu cu ortacii 
săi 
în care lucrează în prezent, bri
găzile nu vor putea realiza aces
te lucrări miniere în termenul 
văzut, vor rămîne mereu sub 
realizînd cîștiguri slabe. Va tre
bui ca cererile brigăzilor de a li se 
da mașini de încărcat cu cupă și 
pompe pneumatice portativ^ tip 
„Skoda“ să fie satisfăcute Cît mai 
curînd posibil, 
rului VII este 
pentru aceasta 
ploatării, iar conducerea exploată
rii Lupeni să facă demersurile ne
cesare la Direcția comercială a 
C.C.V.J. Se mai cere totodată ca , 
maiștrii mineri să aibă grijă ca 
perforarea cu apă să nu se facă 
oricum : apă trebuie reglată con
tinuu în timpul perforării pentru 
a nu curge la ort în cantități cît 
nu-i necesar, garniturile folosite

4 , la manșonul cu injecție laterală să 
fie cele mai potrivite pentru a se 
evita scurgerea apei și stropirea 
muncitorilor în timpul lucrului 
Odată puse la punct toate acestea, 
iar brigăzile dotate cu utilaje ne
cesare, lucrul cu perforai umed va 
duce la rezultate bune și la îna
intările cu pantă inversă.

I. BALAN

250 de metri. In condițiile

pre
plan

satisfăcute cît mai 
Conducerea secto- 
datoare să insiste 
la conducerea cx-

Cu privire la asigurarea răcirii motoarelor electrice 
și aerisirea camerelor de

Instalațiile de pompe sub
terane de la exploatările mi
niere din Valea Jiului sint 
puse în mișcare de un număr 
mare de motoare electrice a- 
sincrone. Aceste motoare, ca
re acționează pompe și gru
puri de pompe cu debite și 
înălțimi de refulare mari, au 
puteri ce variază între 75 $î 
350 kW. Multe din ele func
ționează în mod continuu timp 
de peste 12 ore pe zi.

Una din principalele incon
veniente ale exploatării mo ■ 
toarelor electrice, în special a 
celor ce depășesc puterea de 
220 kW, este încălzirea aces - 
tora peste limita admisă. O 
dată cu aceasta are loc și o 
creștere a temperaturii în ca
mera pompelor. Ridicarea tem
peraturii aerului peste limita 
admisă (30” C) influențează 
negativ înfășurarea motoare
lor electrice și reduce foarte 
mult durata lor de serviciu.

Pentru a înlătura acest in
convenient se pune problema 
evacuării aerului cald ce se de
gajă de la motoarele electrice 
și alimentarea stației cu un de
bit de aer suficient. Aerul din 
camerele de pompe subterane 
trebuie să fie în permanență 
proaspăt și curat, pentru a se 
evita accidentele tehnice.

Pentru o funcționare nor
mală a motoarelor, literatu'ra 
de specialitate indică urmă
toarele debite de aer necesar

pen-pentru răcire': 1 m.c./sec. 
tru răcirea motoarelor de pu
tere mică (sub 200 kW) și 5 
m.c./sec. pentru motoarele mal 
puternice, pînă la 1600 kW.

Răcirea motoarelor se poate 
face prin mai multe metode. 
Cea mai răspindită este aceea 
prin răcirea cu aerul din ca
meră. Astfel, pentru răcirea 
camerei, aerul proaspăt este 
luat din puțul minei (camerele 
de pompe sint amplasate de 
regulă în imediata apropiere 
a puțurilor principale de ex
tracție care sint șl puțuri pe 
care intră aerul proaspăt in 
subteran) prin 
planului înclinat în care 
află instalate conductele de 
apă. Aerul încălzit, se evacu- 
iază prin a 2-a ieșire a came
rei pompelor in gaieria de ocoi

La minele din Valea Jiului, 
marea majoritate a stațiilor 
subterane de pompe au pre
văzută1 o astfel de răcire a mo
toarelor electrice. Se constată 
însă deficiențe la acele came
re unde lipsește o a doua ieși
re. Temperatura aerului depă
șește, în unele cazuri, limitele 
admise și atunci înfășurările 
motoarelor sint supuse unor 
deteriorări premature.

O altă metodă de răcire a 
motoarelor este prin alimen
tarea camerelor cu aer refu
lat din afara camerdi de pom
pare «e realizează

intermediul
se

pompe
prin intermediul tuburilor 
aeraj. Deficiența constă 
faptul că aerul aspirat din 
leria de transport sau din 
leria transversală și refulat în 
cameră este un aer cu un con
ținut oarecare de praf. Or, se 
știe că praful din aer distruge 
Înfășurarea șl crează condiții 
de lucru nefavorabile. Curăți
rea acestui aer se poate face 
insă necesită instalații auxi
liare.

Motoarele electrice cel mai 
frecvent întilnite la stațiile de 
pompe subterane de la minele 
din bazin sint motoare de pu
teri mari — 200 kW, 220 kW, 
330 kW, 350 kW, 850 kW. De
teriorarea unui astfel de motor 
aduce pagube mari exploatării 
miniere respective.

In concluzie, pentru mărirea 
duratei de exploatare a mo
toarelor electrice ’de mare pu
tere din stațiile subterane de 
pompe, este foarte important 
să se asigure o răcire bună a 
lor cu aer curat. Este, de ase
menea, necesar să se efectue
ze o întreținere corespunzătoa
re șl să se respecte regimul 
normal de pornire. Numai ast
fel se poate asigura o funcțio
nare 'de lungă durată S mo
toarelor electrice din stațiile 
subterane de pompe precum șl 
scăderea costului pe m.c. de 
apă evacuată.

---- 0

Lămpăriîle de la exploatările miniere din bazin au fost a- 
provizionate in ultimul timp cu un lot de 14.000 bucăți piese 
de schimb pentru lămpi electrice cu acumulatori. Gu ajutorul 
lor au putut fi recondiționate un mare număr de lămpi de 
mină. Clișeul nostru prezintă încărcarea lămpilor electrice cu 
acumulatori la lămpăria minei Vulcan.

O

Aparate de măsurat debitul șt presiunea 
aerului comprimat

ing. IANAȘ ANDREI

Micșorarea cheltuielilor de 
producție, în scopul reducerii 
prețului de cost al tonei de 
cărbune extrasă, presupune un 
consum cit mai rațional de e- 
nergle electrică și preumatlcă. 
Pentru a se putea urmări cu 
precizie consumul de energie 
pneumatică pe sectoare, sint 
necesare aparate de măsură 
perfecționate. In ultimul timp, 
C.O.V.J. a primit 15 debitmetre 
tip M.B.-65 fabricate In R. D.

Germană. Aparatele inregls-*  
trează atît presiunea cit și de
bitul aerului comprimat folosit 
de mașinile și instalațiile pneu
matice din subteran. Prin in- , 
termedlul unui dispozitiv de 
Integrare (contor Înregistra
tor), debltmetrul înregistrează 
consumul total de aer compri
mat realizat lunar. Cu astfel 
de aparate au fost dotate ex
ploatările miniere Petrila, A- 
ninoasa și Uricani.



STEAGUL ROȘU

litbelerea lociărilor amarii geoerale а Societății 
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Zilele acestea au avut loc in 
Capitală lucrările adunării gene
rale a Societății științelor medi
cale din R.P. Romînă.

Au luat parte delegați aleși 
cu ocazia adunărilor generale ale 
filialelor Societății științelor me
dicale, academicieni, profesori uni
versitari, medici etc. A fost de 
față tov. Voinea Marinescu, mi
nistrul Sănătății și Prevederilor 
sociale.

Darea de seamă, care a fost 
prezentată de acad. Gr. Benetato 
și discuțiile care au urmat au Scos 
în evidență sarcinile ce revin so 
cietății pentru progresul continuu 
al științelor medicale din țara 
noastră.

In cadrul lucrărilor au fost a- 
doptate unele modificări ale sta
tutului societății, legate de trans-

----------------- ©------------------

Staționarea a fost pedusă
Staționarea vagoanelor ia în

cărcare-descărcare este un in
dicativ de calitate la calea fe
rată. Cu cît vagoanele stau cît 
mai puțin la încărcare-descăr- 
care, se pot efectua mai multe 
transporturi și deci mărfurile 
ajung mai devreme la desti
nație.

Ceferiștii de pe raza de ac
tivitate a regulatorului de cir
culație Petroșani depun efor
turi susținute pentru a reduce 
la minimum media de stațio
nare a vagoanelor la încărca- 
re-descărcare.

Dacă înainte un vagon stă
tea la tncărcare-descărcare în 
medie 24 ore, această medie a 
fost redusă simțitor, iar în 
luna martie a fost planificată 
la 13,35 ore.

La început, mulți spuneau 
că e cam greu de realizat a- 
ceastă medie, dar mai tîrziu, 
s-au convins că ea poate fi ob
ținută. Deși timpul neprielnic

kugbi : Campionatul de calificare
■jUULCAN : Duminică, a fost 

programat meciul din cadrul 
campionatului de calificare 
dintre echipele Minerul Vulcan 
și Chimia Tîrnăveni. Au În
vins oaspeții cu 19—0 deoarece 
au prezentat o echipă mal o- 
mogenă șt mai bine pusă la 
punct declt tînăra echipă din 
Vulcan. Cu toate acestea, gaz 
dele s-au ridicat de multe ori 
la valoarea adversarilor.

LONEA: in deschidere, la 
meciul de categoria A dintre 
Știința Petroșani și C.F.R. Gri- 
vița Roșie, s-au întîlnit echl-

Munca cultural-educativă din exploatările forestiere, 
In sprijinul producției

(Urmare din pag. l a)

Pentru a asigura informarea po 
lirică a muncitorilor forestieri, 
organizațiile de partid acordă o 
deosebită atenție citirii presei.

I.a cabanele lorestiere se orga 
nizează cu regularitate citirea 
presei în colectiv. In acest scop 
au lost instruițî >nai mulți agita
tori care citesc cu regularitate di
ferite articole din ziare. De ase
menea, exploatările au fost dota
te cu 8 aparate de radio dintre 
care două portative. Avem deci 
posibilitatea să organizăm audiții 
colective cu muncitorii. Totodată 
sectoarele Lonea și Cîmpu lui 
Neag au fost dotate cu instrumente 
muzicale, respectiv acordeoane, 
viori și chitare, care sîat folosite 
pentru activități culturai-distracti- 
vc în timpul liber al muncitorilor

Un mijloc prețios folosit pen
tru ridicarea cunoștințelor munci
torilor orivin<i <-’ior;?icarea supe
rioară a masei lemnoase ți a folo- 

f urmarea ei în Uniunea societăți
lor de științe medicale din R.P. 
Romînă.

Adunarea generală a ales apoi 
noile organe de conducere Pre
ședinte al Uniunii Societăților de 
științe medicale din R.P. Romînă 
a fost ales acad. prof. dr. Ștefa.i 
Milcu, iar secretar general dr. V. 
Prodescu.

In încheierea lucrărilor, aduna
rea generală a adresat o scrisoare 
C.C. al P.M.R., Consiliului de Stat 
și guvernului R P. Romîne, prin 
care delegații, în numele cadrelor 
medicale și-au exprimat hotărîrea 
de a-și aduce necontenit contribu
ția la ridicarea nivelului ocrotirii 
sănătății oamenilor muncii din ța
ra noastră.

(Agerpres)'

a influiențat negativ buna des
fășurare a transporturilor, în 
luna martie s-a reușit să se 
învingă greutățile și să se mic
șoreze media de staționare a 
vagoanelor la Incăroare-descăr- 
care la 15,79 ore vagon, ceea 
ce echivalează cu o reducere 
a timpului de 13,96 la sută și 
o economie de 78,324 ore va
gon.

Pe lingă muncitorii ceferiști, 
o contribuție de seamă la rea
lizarea acestor frumoase eco
nomii au adus-o întreprinde
rile cu încărcări-descărcări ma
sive și în special cele ce a- 
parțin de O.C.V.J.

Pentru ca și în vlîtor acest 
Indicativ de calitate să fie îm
bunătățit este nevoie de con
cursul tuturor întreprinderilor 
din Valea Jiului. Acestea să 
se preocupe ca încărcarea șl 
descărcarea vagoanelor să se 
facă în cel mai scurt timp.

C. I.
----------------- 0-----------------

peJe Jiul șl Electroputere Cra
iova. După un Joc viu dispu
tat a învins Jiul prin încercă
rile realizate de Grlbincă A. șl 
stolan.

LUPENI: Duminică diminea
ță trebuia să albă loc meciul 
dintre Minerul Lupeni șl C.S.M. 
Sibiu. Deoarece clubul gazdă 
nu a obținut terenul, meciul 
a fost cîștigat cu scorul de 
3—0 (neprezentare) de echipa 
din Sibiu.

C. TAUTU 
corespondent

silii mecanismelor la un nivel cit 
mai ridicat, l-au constituit în a 
ceasta perioadă si organizarea de 
schimburi de experiență axate pe 
aceste teme. Asemenea schimburi 
de experiență au fost organizate 
la exploatarea Dușanu din secto
rul Roșia, la Combinatul de in
dustrializare a lemnului din Preaj- 
ba. La aceste schimburi de expe
riență au participat 111 tovarăși, 
șefi de sectoare, șefi de brigăzi, 
maiștri de exploatare, sortatori și 
expeditori. Un factor important 
în ridicarea nivelului nrofes-onal 
al muncitorilor l-au constituit și 
întîlniriie organizate între . meca
nizatorii de la sectoarele Lonea 
și Roșia, cu comunistul Roba 
Dumitru, mecanizator fruntaș la 
sectorul Cîmpu lui Neag care a 
împărtășit din experiența sa în fo
losirea fiecărui utilaj în parte și 
în special a ferăstrăului mecanic 
„Drujba". In urma acestui schimb 
de experiență, la sectorul Roșia 
au fost scoase din uz coate joagă* *

că S-a prevăzut amenajarea 
străzilor Gh. Doja, 1 Mai, 23 
August, curățirea șanțurilor, 
îndiguirea și lărgirea văii, plan
tarea de tei și plopi, amena
jarea de spații verzi peste tot 
unde condițiile permit acest lu
cru precum șl multe alte o- 
biective. Să-i lăsăm să mun
cească pentru traducerea în 
viață a obiectivelor fixate șl 
sa trecem să vedem ce face ti
neretul din comună.

Se amenajează solarul
Soarele, acest Izvor nesecat 

de căldură, sănătate șl lumină 
își oferă cu dărnicie și fără 
nici o recompensă serviciile. 
Pentru ca și cei mici să se bu
cure din plin de lumina soa
relui, comitetul U.T.M. al mi
nei a hotărît să amenajeze un 
solar prin muncă voluntară. 
Inițiativa a fost îmbrățișată 
cu bucurie de utemiștl și cei
lalți tineri. Cei mici sînt doar 
fraț' ori rude de-ale lor. Locul 
din spatele clubului, unde ur
mează să se amenajeze solarul 
era plin de gunoaie aduse de 
un canal de pe o coastă și șist. 
Vreo 75 de tineri au muncit 
mai bine de 150 de ore pină 
au văzut terenul curățat. Să 
fie evidențiați o merită cu toții 
șl Donose Grigore, șl Corneanu 
Aurel, Bojor loan ori ceilalți. 
Acțiunea e insă abia la înce

tele manuale și muncitorii au tre
cut la folosirea ferăstraieloc me
canice de tip „Drujba“, cu care 
se lucrează în prezent cu succes.

Pe viitor comitetul de partid 
din cadrul l.F. Petroșani conside 
ră necesar ca organizațiile de par
tid și comitetul sindicatului să se 
preocupe și mai mult de îmbunătă
țirea muncii cultural-educative de 
masă în rîndul muncitorilor de la 
sectoarele și exploatările noastre 
forestiere. Să se organizeze și pe 
mai departe expuneri de confe
rințe, să se creeze noi brigăzi ar
tistice de agitație, astfel îneît mun
ca cultural-educativă de masă să 
se răsfrîngă tot mai mult asupra 
procesului de producție, să contri
buie efectiv la mobilizarea mun
citorilor la lichidarea rămînerii în 
urmă în realizarea sarcinilor de 
producție pe trimestrul I, cauzată 
de calamitățile naturale, la înde
plinirea integrală a aneajamente- 
lor luate în întrecerea socialistă 
pe anul 1962.

huntașii preparatei
Echipele conduse de tovarășii 

Onea Aurel, Florescu loan, Găi
nă Petru, Maier Iosif, Toth Ioan 
cate lucrează în sectoarele produc
tive ale preparației Petrila, precum 
și în echipele de întreținere ale 
tovarășilor Matei Palu, Hogh Iosif 
;i Gilcă loan și-au cucerit prin 
fapte de muncă, titlul de fruntașe 
în întrecerea pentru prepararea în 
condiții bune a întregii cantități 
de cărbune sosite de la exploată
rile Petrila, Lonea, Aninoasa și 
Vulcan, pentru îmbunătățirea ca
lității și creșterea recuperării. Gri
ja pentru buna întreținere a ins
talațiilor, disciplina în muncă, ho- 
cărîrea de a-și face pe deplin da
toria, au făcut ca aceste echipe să 
fie în fruntea luptei pentru obține
rea unor realizări importante. In 
ultima lună, muncitorii preparației 
Petrila au reușit să prepare cu 
4,6 la sută mai mult cărbune de- 
cît prevedea planul, să reducă cu 
0,7 la sută procentul de cenușă 
in cărbunele special pentru semi- 
cocs.

Reducerea procentului de cenu
șă în cărbunii bulgări, în șlamul 
flotat, precum și realizarea peste 
plan a peste 1.000 tone brichete 
constituie realizări de seamă cate 
fac cinste preparatorilor petrilenj.

С. В ADU ȚA 
corespondent

GRĂDINA
(Urmare din pag. l-a)

in secția cazane a Uzinei electrice Petroșani se lucrează 
de zor la montarea unei țurbopompe de 1000 litri pe minut.

IN CLIȘEU: Lăcătușii Umerel Petru și ștummer Ernest în 
timpul lucrului.
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Luna curățeniei la complexul C.F.R. 
Petroșani

Chemarea deputaților din orașul 
Vulcan adresată sfaturilor popu
lare orășenești din Valea Jiului 
a fost dezbătută recent in cadrul 
unei consfătuiri organizată de că
tre comitetul de partid din com
plexul C.F R. Petroșani.

Cu acest prilej, tov. Joni Ni- 
colae, șeful secției L 5, a propus

ară» ==S=—==~---------  -----------

DE PE VALE
put. Dar potrivit angajamen
tului luat de tineri, la 1 Mal, 
copiii se vor putea da aici huța 
in leagăne, cel mai răsăriți să 
joace volei ori să facă gimnas
tică la paralele și alte apara
te. Tinerii intenționează să 
transporte aici filogorîa unde 
brigada artistică de agitație și 
celelalte formații șA prezinte 
programe în aer liber. Cu hăr
nicia ce-i caracterizează, nu 
încape îndoială, că tinerii din 
Aninoasa vor reuși să-și ducă 
la bun sfîrșlt ... angajamentul 
luat. Noi le urăm succes spre 
bucuria copiilor și mîndria lor.

Circumscripțiile în întrecere
De cum a venit primăvara, 

intre circumscripțiile din Ani
noasa a început o întrecere 
entuziastă pentru obținerea 
drapelului de circumscripție 
fruntașă în acțiunea de cură
țenie și înfrumsețare. Pină în 
prezent, drapelul se află in 
circumscripția nr. 6 unde e de
putat tovarășul Popa Pavel.

— Să te ții tovarășe Pavel 
— li spun zîmbind cu subînțe
les ceilalți deputați cind îl în- 
tîlnesc. Nu credem să fi prins 
rădăcini drapelul în circum
scripția dumitale așa că...

La locul de circumscripție 
fruntașă aspiră șl cele unde-s 
deputați Lazăr Bela și Jurca 
Silvia, ba se poate spune că 
toate circumscripțiile din co
mună așa că să vă țineți bine 
locuitori din circumscripția nr. 
6 de nu vreți să vă la alții 
locul l

Anlnosenii șl-au făcut pla
nuri mari pentru a face co
muna lor mal frumoasă. Dacă 
le vor traduce In viață, de bu
nă seamă că Aninoasa va de
veni intr-adevăr grădina de pe 
vale așa cum obișnuiesc să-1 
spună locuitorii.

întreprinderea de explorări 
Lupeni

cu scaiul în Lupeni, strada Avram iancu nr. 1
ANGAJEAZĂ IMEDIAT

Un jurisconsult cu salariul între 800-1550 
Sollcltanfii se vor prezenta personal la se*  

diui întreprinderii cu următoarele acte :
— Diploma de studii în original,
— Dovadă sau decizie de înscriere în co

lectivul de jurisconsult,
— Dovadă de vechime în profesie, 
■— Autobiografie.

spoirea clădirilor complexului și 
s-a angajat să amenajeze cu echi
pele din subordine parcurile și gră
dinile de flori din incinta stației

Martin Elemec, șeful depoului 
de locomotive, a arătat că la de
pou se va executa spoirea clădi
rilor de serviciu și a locuințelor 
din incintă, se vor amenaja alei și 
se vor planta pomi ornamentali. 
Pentru adunarea tuturor rămăși
țelor de materiale și pămînt pro
venite de la lucrările de sistema
tizare a stației s-a și permanentizat 
zilnic serviciul de curățenie în ex- ■ 
teri or.

Organizațiile de tineret, prin se-' 
cretarii U.T.M., și-au luat anga
jamentul de a sprijini această ac
țiune prin efectuarea unui cît mai 
însemnat număr de ore de muncă1 
patriotică. La propunerea ing. Io
nel Ilie, șeful stației G.F.R. Pe
troșani, la încheierea consfătui
rii a fost ales un comandament 
care să răspundă de buna desfă
șurate a acțfunii și înfăptuirea 
sarcinilor stabilite.

I. CRIȘAN 
corespondent

Acțiuni tinerești
*

In întîmpinarea sărbătoririi ce
lei de a 40-a aniversări a U.T.C. 
și a Zilei tineretului din R.P.R., 
comitetul U.T.M. de la mina Uri*  
câni a organizat în cursul lunii 
trecute mai multe acțiuni de muncă 
voluntară. Cu acest prilej brigă
zile utemiste de muncă patriotică 
conduse de Domoș Ștefan, Uo- 
gureanu Constantin și Neuteoadet 
loan au colectat peste 15.000 kg. 
fier vechi pe care l-au trimis 
I C.M. De asemenea, tinerii de la 
sectorul II au scos din subteran 
18 cărucioare de lemn de mină 
vechi. Tot în această perioadă un 
număr de 28 muncitori tineri au 
curățat 300 vagonete pentru trans
portul cărbunelui.

In afara tinerilor din brigăzile 
de muncă patriotică arătate mai 
sus s-au mai evidențiat utemiștii Bă- 
luță Nicolate, Scorpie Panait, Bră- 
dean Traian, Rusu Radu, Rățu- 
lescu loan, Dragomir Ilie și alții.

BADESCU NICOLAE 
corespondent
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Lucrările Conferinței deLucrările Conferinței de lo Geneva Congresul U.T.C.L. din U.R.S.S
special Agerpres N. Puicea transmite : 
plenare din 17. aprilie fe Comitetului

GENEVA 17. .Trimisul 
La începutul ședinței 

celor 18 state pentru dezarmare, care s-a desfășurat sub preșe
dinția reprezentantului Indiei, a fost supus examinării mem
brilor Comitetului proiectul de Preambul al Tratatului cu pri
vire la dezarmarea generală șl totală, care în linii generale a 
fost pus de acord de copreședinții conferinței, reprezentanții 
U.R.S.S. și S.U.A.

Delegatul S.U.A., A. Dean, care 
acordat principala atenție lămuririi 
S.U.A., care practic împiedică stabilirea unui acord asupra ce
lor două prevederi ale proiectului de Preambul care nu au fost 
puse de acord.

V. A. Zorin, reprezentantul Uniunii Sovietice, care a ur
mat lfț cuvînt, a demonstrat netemeinicia argumentelor dele
gației S.U.A.

a luat primul cuvîntul, a 
și interpretării poziției

sigura un progres tehnic eco
nomic și social continuu în toa
te țările lumii și pentru a asi
gura folosirea 
țiunilor în scopul 
material, cultural 
al omului;

11. — convinse

resurselor na- 
progresului 

și spiritual

resursele 
dezarmă-

Proiect de lucru propus
și U.R.

Proiect de Preambul al Tratatului de Dezarmare generata 
și totală /(în condiții de pace în lumea întreagă) *)

STATELE LUMII
1. — Acționînd în conformi

tate cu aspirațiile și voința tu
turor popoarelor;

2. — reafirmîndu-și atașa
mentul față de obiectivele și 
principiile Cartei Națiunilor 
Unite;

3. — dorind să creeze con
dițiile în care toate popoarele să 
poată tinde, în libertate și pace 
la realizarea aspirațiilor lor 
juste;

4. — conștiente de pericolul 
pe care cursa înarmărilor îl 
constituie pentru omenire, ți- 
nînd seama în special de dez
voltarea armelor nucleare, a 
rachetelor și a celorlalte tipuri 
de arme moderne de extermi
nare în masă;

5. — convinse că războiul 
nu mai poate sluji drept mij
loc de reglementare a litigiilor 
internaționale și trebuie să fie 
exclus pentru totdeauna din 
viața societății omenești;

*) Parantezele indică propu
nerile Statelor Unite cu care 
U.R.S.S. nu este de acord.

întrevedere 
Rusk-Dobrînin

WASHINGTON 17 (Ager
pres). — TASS transmite :

La 16 aprilie a avut loc la 
Washington o întrevedere în
tre Dean Rusk, secretarul de 
Stat al S.U.A., și A. F. Dobrî- 
nin, ambasadorul Uniunii So
vietice în Statele Unite.

6. — hotărite să elibereze 
generația actuală și genera
țiile viitoare de dezastrul răz
boiului, și de pericolele pe ca
re le implică cursa înarmărilor;

7. — convinse că dezarmarea 
trebuie să fie generală și totală, 
sub un strict și eficace control 
internațional și că o asemenea 
dezarmare trebuie să fie înso
țită de stabilirea unor proce
duri sigure, pentru rezolvarea 
pașnică a litigiilor precum și 
de măsuri eficace pentru men
ținerea păcii în conformitate 
cu principiile Cartei O.N.U.;

8. — convinse că dezarmarea 
generală și totală sub un strict 
control internațional este o cale 
sigură și reală pentru înfăptui
rea visului de veacuri al ome
nirii — asigurarea unei păci 
veșnice și indestructibile pe pă- 
mînt;

9. — dpripd,,șă pună capăt 
pentru totdeauna grelei poveri 
pe care o reprezintă pentru o- 
menire folosirea resurselor u- 
mfene și materiale pentru crea
rea de mijloace de extermina
re a oamenilor și de distrugere 
a valorilor materiale și cultu
rale;

10. — urmărind să foloseas
că toate resursele pentru a a-

să creeze con- 
permită asigu- 
si respectării 
decurgînd din

MOSCOVA 17 (Agerpres).
in după-amiaza zilei de 16 

aprilie cel de-al XlV-lea Con
gres al U.T.C.L. din U.R.S.S. 
și-a continuat lucrările. Maia 
Mollaeva, președintele Comi
siei centrale de revizie, a pre
zentat raportul comisiei, după 
care Vadim Saiușev, secretar 
al C.C. al U.T.C.L. din U.R.S.S. 
a prezentat raportul „Cu pri 
vire la modificările în statu
tul U.T.C.L.". Au urmat discu
ții Ia rapoartele prezentate.

☆
La 17 aprilie la Congresul al 

XlV-lea al Uniunii Tineretului 
Comunist Leninist din U.R.S.S. 
au continuat dezbaterile pe 
marginea rapoartelor C.C. al 
U.T.C.L. și Comisiei centrale de 
revizie, precum și a raportu
lui cu privire la modificările 
în Statutul U.T.C.L.

In ședința de dimineață au 
luat cuvîntul Mirzoalim Ibra- 
ghimov, reprezentantul Com-

somolului din Uzbekistan, Vla
dimir Kazmirciuk, constructor 
Ia hidrocentrala de la Bratsk, 
Lev Maximov, reprezentantul 
Comsomolului din Belorusia, 
Lzbekali Djenibekov, conducă
torul organizației comsomoliste 
din Kazahstan și Gheorghi 
Dubrava, care a prezentat ra
portul Comisiei de validare.

Congresul a fost salutat de 
Mstislav Keldiș, președintele A- 
cademiei de Științe al U.R.S.S., 
Jiri Pelikan, președintele U.I.S., 
Andre Grenn Eschaird, repre
zentantul Mișcării tineretului 
Comunist din Franța, Horst 
Schumann, prim-secretar al 
C.C. al Uniunii Tineretului Li
ber German. Rino Serri, repre
zentantul Federației Tineretu
lui Comunist Italian.

A rostit de asemenea o cu- 
vintare de salut Virgil Trofin, 
prim-secretar al C.C. ’al U.T.M., 
conducătorul delegației C.C. al 
U.T.M. la Congresul Comsomo
lului.

că 
eliberate ca urmare a 
rii generale și totale vor per
mite statelor dezarmate în a- 
cest fel să contribuie într-o 
mai mare măsură la dezvolta
rea economică și culturală a 
tuturor țărilor și popoarelor 
lumii și să contribuie la o mai 
largă colaborare între ele;

12. — ținînd seama de nece
sitatea de a întemeia relațiile 
între state pe principiile păcii, 
bunei vecinătăți, egalității, nea
mestecului și respectării inde
pendenței și suveranității tu
turor statelor;

13. — dorind 
dițiile care să 
rarea echității 
angajamentelor
tratatele și din dreptul inter
național;

14. — reafirmînd că pentru a 
înlesni realizarea dezarmării' 
generale și totale (în condiții 
de pace în lumea întreagă) 
este important ca toate statele 
să respecte acordurile interna
ționale existente, să se abțină 
de la orice acțiuni care ar pu
tea spori încordarea interna
țională si să caute să rezolve 
toate litigiile prin mijloace 
rașnice;

15. — (deci arin d că scopul 
lor este o lume de libertate, 
securitate și liniște, lume de 
state independente, care să res
pecte normele gererale de con
duită internațională și în care 
adaptarea la schi bări se des
fășoară în conformitate cil 
principiile Cartei Națiunilor fi
nite);

16. — au hotărît să încheie 
următorul tratat de dezarmare 
generală și totală sub un strict 
și eficace control internațional 
(în condiții de pace în lumea 
întreaga)".

©-----------------

Noi realizări ale

sînt atît de uriașe, greu- 
magnețllor iul este re- 

mică—aproximativ 10.000 
în timD ce la sincrofazo-

o

științei sovietice
tode de transformare a engr- 
giei nucleare.

O mare atenție acordă oa
menii de știință și proiectanții 
sdvietici construirii unor nave 
atomice din ce în ce mai per
fecționate. Printre altele, pre
zintă un interes deosebit pro
iectele unor petroliere atomi
ce pentru transporturi 
fanțe mari. De pildă, 
proiectat un petrolier
cu o deplasare de 60.000 tone. 
Lungimea petrolierului es+?
245 metri, lățimea de 34,5 

este egală 
cu opt e- 
îunar nu
de com- 
va putea

la dis- 
a fost 
atomic

Tratativele oficiale dintre A. A. Gromîko 
și K. Popovici

BELGRAD 17 (Agerpres).
La 17 aprilie au început

Belgrad tratative oficiale în
tre A, A. Gromîko, ministrul

la
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Sesiunea Camerei Populare 
a Parlamentului Indiei

DELHI 17 (Agerpres).
La 16 aprilie s-a deschis la 

Delhi sesiunea 'de vară a Ca
merei Populare a Parlamentu
lui indiei, aleasă în urma a- 
legerllor care s-au desfășurat 
recent in țară.

La sesiunea actuală se vor 
discuta problemele de politică 
externă și internă a Indiei. La 
18 aprilie vă avea loc ședința 
comună a celor două Camere 
ale parlamentului — Camera 
populară și Consiliul statelor,

Ѳ

la care va lua cuvîntul preșe
dintele republicii, dr. Rajendra 
Prasad, al cărui mandat expiră 
la 12 mai 1962.

Au ținut primele lor ședințe 
fracțiunile partidelor politice 
ai căror deputați sînt aleși în 
parlamentul țării. Fracțiunea 
partidului comunist a hotărît 
să sprijine candidatura dr. 
Sărvapali Radhakrishnan, pro
pus pentru postul de președin
tei si a dr. Zakir Hussein, pen
tru postul de vicepreședinte al 
Republicii India.

Afacerilor Externe al U.R.S.S. 
și K. Popovici, secretarul de 
stat pentru Afacerile Externe 
al R.P.F. Iugoslavia. In timpul 
tratativelor care s-au desfășu
rat într-o atmosferă de prie
tenie, a avut loc un schimb de 
păreri în probleme prezentînd 
interes pentru cele două țări.

Tratativele dintre A. A. Gro- 
mîko, ministrul Afacerilor Ex
terne al U.R.S.S. și K. Popo
vici, secretarul de stat pentru 
Afacerile 
iugoslavia 
aprilie.

Externe al R.P.F. 
vor continua la 20

NOUL GUVERN AL SIRIEI
DAMASC 17 (Agerpres).
Postul de radio Damasc a 

transmis un decret al preșe
dintelui Republicii siria, Na- 
zem EI-Kudsi, în care se a- 
nunță numirea unui nou gu
vern în frunte cu dr. Ahmed 
Bechir El-Azmeh, președinte 
al Sindicatului medicilor din 
Damasc.

Noul guvern este compus din 
15 persoane aparținînd diver
selor tendințe 
președinte al 
Miniștri fost 
Barmada, fost
părării în guvernul precedent

polîtice. Vîce- 
Consiliului de 
numit Rașld 

ministru fel A-

ai lui Dawalibi, care a demi
sionat după asumarea puterii 
de către armată la 28 martie. 
Ministru al Apărării Naționale 
și comandant suprem al for
țelor armate este generalul 
Zahreddin, iar ministru ăl A- 
facerilor Externe, Adnan Az- 
hari, fost șef al delegației per
manente a siriei pe lingă Liga 
Arabă.

In decretul președintelui 
Kudsi se arată că sarcina nou
lui guvern feste alcătuirea unei 
noi constituții și pregătirea fe
lcerilor pentru viitorul parla
ment. .

MOSCOVA 17 (Agerpres).
După cum scrie ziarul „Prav

da", oamenii de știință sovie
tici, au elaborat primii din lu
me proiectul unui accelerator 
de 1000 miliarde electrovolțî 
deosebit de important pentru 
studierea continuă a nucleu
lui atomic, pentru progresul 
științei și tehnicii.

Noul accelerator va avea for
ma unui inel uriaș cu o cir
cumferință de circa 21 de km. 
(circumferința sincrofazotro- 
nului de la Dubna este mai 
mică cu 200 de metri). Cu toa
te că dimensiunile accelerato
rului 
tatea 
lativ 
tone.
tronul de la Dubna care este 
de 10 miliarde de electronvolți 
magnetul cîntărește 36.000 de 
tone.

Oamenii de știință sovietici 
lucrează de asemenea la pro
iectele unor noi centrale ato- 
moelectrice. Acestea vor fi cen
tralele viitorului. Fiecare din 
ele va avea o putere de mili
oane de kW. Au și fost elabo
rate noi scheme originale ale 
acestor cen ale electrice și 
sînt în curs de studiu noi me-

_=©=-

De două săptămîni în grevă
SANTIAGO 17 (Agerpres). 
De două săptămîni se află 

în grevă cei 7.000 de munci
tori și funcționari de la mina 
de cupru „El Teniente", apar- 
ținînd societății nord-america- 
ne „Braden Copper", situată 
la 80 de km. de capitala sta
tului Chile. Greviștii cer mă
rirea salariilor.

Algeria: Evenimente sîngeroase 
provocate de elementele fasciste 

ultracolonialiste
In apropiere de Oran un de
tașament de O.A.S.-iști în uni
formă, dorind 
me, a atacat 
ră. In timpul 
dat francez a

ALGER 17 (Agerpres).
In cursul zilei de luni ora

șele Alger și Oran au fost din 
nou teatrul unor evenimente 
sîngeroase provocate de ele
mentele fasciste ultracolonia- 
liste. O atmosferă încordată 
domnește la Oran unde mem
brii O.A.s. prin incitarea la 
grevă, sub amenințarea cu 
moartea', au paralizat aproape 
activitatea orașului. De pe aco
perișurile caselor O.A.S.-iștii 
au atacat unități ale armatei 
frfenceze și jandarmeriei omo- 
rînd un soldat și rănind alți 
doi. Bande fasciste înarmate 
au pătruns în cartierele arabe 
deschizînâ focul asupra popu
lației Algeriene. Au fost ucise 
7 persoane șl rănite alte 18.

să captureze ar- 
o tabără milita- 
ciocnirii un sol- 
îost ucis.

La Alger membrii 
continuat atentatele 
populației algeriene, 
atacurilor cu focuri 
lieră, pistoale și bombe cu plas
tic au fost uciși 13 algerieni. 
Iar 17 au fost răniți. S-au sem
nalat morți și răniți In rindul 
populației algeriene și in ora
șele Bone și Philippevîlle.

Bilanțul crimelor О.АЛ. in 
cursul zilei de luni se ridică 
potrivit datelor transmise de 
agenția France Presse la 22 de 
morți și 39 de răniți.

O.A.S. au 
împotriva 
In urma 

de mitra -
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reețri, iar înȘ’timea 
cu cea a unui bloc 
taje. El va consuma 
mai trei kilograme 
bustibil nuclear și 
naviga fără să se aprovizione
ze un an întreg.

8,00 Muzicăp JKOO 
știu, 9,30 Muzică 

țări socialiste, 
,La serva padro-

PRODRAM DE RADIO
19 aprilie

PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul 
medicului, 
Vreau să
populară din 
10,08 Opera 
na" de Pergolese, 12,00 Potpu
riuri de estradă, 12,35 Muzică 
populară bănățeană, 14,30 Mu
zică ușoară de compozitori so
vietici, 15,10 Cîntece și jocuri 
populare romînești, 16,15 Vor
bește Moscova ! 17,45 Program 
muzical pentru fruntași în 
producție din industrie și a- 
gricultură, 18,30 Dicționar mu
zical D7) (reluare). 19,25 Cîn. 
tă Gigi Marga și Nicolae Ni- 
țescu, 19,45 Transmisiune din 
studioul de concerte a concer
tului orchestrei simfonice a Ra- 
dioteleviziunii. PROGRAMUL 
II. 12,45 Muzică ușoară romî- 
nească, 13,25 Melodii populare 
romînești și ale minorităților 
naționale, 14.30 Arii din opere 
interpretate de cîntăreți romînî, 
16,30 Almanah științific (re
luare). 18.05 Concert de muzi
că ușoară. 18,45 Să învățăm 
limba rusă cintînd, 19,30 Tine
rețea ne e dragă, 19,50 Din cîn- 
tecele și dansurile popoarelor, 
21.15 Concert de muzică co
rală clasică. 21.45 Părinți șl 
copii. 22 00 Doine și jocuri 
populare romînești.
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CINEMATOGRAFE

PETROȘANI — 7 NOIEM
BRIE : Secerișul verde; AL. 
SAHIA: Cetatea Huramzamin; 
PETRILA; Cerul Balticii (se
ria I-a); LIVEZENI: Genera
lul de La Rovere; ANJN ; 
Toată lumea ride, cîntă și dan
sează; VULCAN: Cînd primă
vara e fierbinte; URICANI: 
Profesorul Mamloc.

Tiparul : „6 August" — Poligrafie


