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o nouă ediție la gazeta de perete. Intr-unui din arti 

solele expuse se vorbește despre hărnicia minerilor din bri
gada comunistului Berîndel Aurel din sectorul I al minei 
Lonea care, zi de zi, obține noi succese în sporirea produc 
țieî de cărbune și îmbunătățirea calității acestuia.

IN CLIȘEU: Șeful de schimb Polîciuc Dionisie, îm 
preună cu ajutorul de miner Marinciuc loan și vagoneta
rul Duță Nicolae, toți din brigada lui Berindei Aurel, ci 
țind articolul expus la gaz teta de perete în care se vor 

despre munca lor.

Minerii de la Uricani înscriu 
noi succese pe graficul întrecerii 
socialiste. In perioada 1 —20 mai 
a.c.. brigăzile conduse de Timofte 
Spiridon, Burtea Niță, Năsălean 
Miron și Cîrciumaru Victor, care 
lucrează la sectorul I, au sporit 
productivitatea muncii în medie 
cu 1,2 tone de cărbune pe post. 
Acest lucru a permis sectorului să

dea peste plan 574 tone de cărbu
ne cocsificabil. Pe loc de cinste 
se află și brigăzile lui lleș Ioan și 
Tokeș Toma de la sectorul III in
vestiții. Organizîndu-și mai bine 
activitatea la lucrările de pregă
tire și betonate și reducînd con
sumul de lemn, energie, explozivi, 
ei au economisit la prețul de cost 
170.000 lei.

Ѳ

Sesiunea a Vlll-a a Sfatului popular 
ol orașului

In ziua de 28 mai a. c. s-au 
desfășurat lucrările celei de-a 
VIU -a sesiuni, a Sfatului popu
lar al orașului Petroșani care 
a dezbătut sarcinile ce revin 

-< sfaturilor populare din Valea 
Jiului din hotărîrile sesiunii 
extraordinare a Marii Adunăr' 
Naționale consacrate încheieri) 
colectivizării agriculturii. In 
sala festivă a clubului C.C.V.J 
unde s-au desfășurat lucră 
rile sesiunii, în afara deputa 
tilor Sfatului popular orășe 
nesc Petroșani, au fost pre 
zenți tov. Lazar David, prim 
secretar al Comitetului oră 
șenesc de partid, Karpinecz 
Ioan și Ghioaneă Victor, se 
cretari ai Comitetului Orășe
nesc de partid, membri ai Bl 
mulul Comitetului orășenesc 
de partid, deputați în Marea 
Adunare Națională, președinți 
ai sfaturilor populare locale, 
președinții întovărășirilor zoo
tehnice și țărani fruntași în 
«Dorirea producției agricole.

In unanimitate, sesiunea a 
aprobat următoarea ordine 
de ?i ;

1) Raport cu privire la Iu 
crările sesiunii extraordinare a 
Marii Adunări Naționale con 
sacrată încheierii colectivizării 
agriculturii și sarcinile ce re
vin din hotărîrile ei pentru o 
rasul regional Petroșani.

2) Constituirea Consiliului a 
gricol al orașului regional Pe
troșani.

3) Planul de măsuri pentru 
înfăptuirea sarcinilor ce de 
curg din hotărîrile sesiunii ex
traordinare a Marii Adunăr) 
Naționale.

Raportul cu privire la lucră 
rile sesiunii extraordinare a 
Marii Adunări Naționale a fost 
expus de tovarășul Lazăr Da 
vid.

Tov. Blaj Traian a dat ci 
tire Deciziei Comitetului exe < 
cutiv al sfatului popular oră'-i

ani

PE NOUL ȘANTIER
In 6 ani — 63 blocuri cu 992 

apartamente, o școală cu 16 săli 
de clasă, 3 pavilioane comerciale, 
2 centrale termice, iatlă ce au ridi
cat constructorii în noul cartier 
Lîvezeni.

Lucrările de construcție conti
nuă cu avînt. Astfel, săptămînile 
viitoare, va fi predat în folosință 
un nou bloc cu 32 apartamente iar 
în vecinătatea lui, se ridică alte 5 
blocuri noi cu un total de 160 
apartamente cu încălzire centrală.

Noile blocuri se construiesc fo- 
losindurse diferite metode înain 
tate de lucru ca turnarea funda
țiilor în cofraje de „Tegofilm1* al
cătuite din panouri prefabricate și 
al căror cost revine mult mai ief
tin decît dacă s-ar fi făcut din 
cherestea obișnuită ; la zidărie se 
întrebuințează cărămidă eficientă, 
(cu goluri), material ușor și ieftin, 
îar planșeurile sînt 
fîșii prefabricate. „

Datorită hărniciei 
zidari, lucrările de 
cele 5 blocuri noi se 
tr-un ritm rapid : toate au depă
șit stadiul de fundație, iar blocu
rile A zero și В zero sînt înăl
țate la etajul I.

In zilele de 28 și 
avut loc la 
studenților 
le plenarei 
Central al 
Muncitor.

La lucrările plenarei au luat 
parte , 
pleanți 
Uniunii 
primii 
probleme de propagandă și agi
tație ai 
U.T.M., 
sătesc*1 de pe lingă comitetele 
regionale U.T.M., primi-secretari 
și secretari cu probleme 
mice ai comitetelor 
U.T.M., secretari ai unor 
zații de bază U.T.M. din G.A.S., 
S.M.T., G.A.C. și unele școli a- 
gricole, redactorii șefi ai publica 
fiilor de tineret și copii.

La lucrările plenarei au parti
cipat : tovarășul Nicolae Ceau- 
șescu, membru al Biroului Poli
tic, secretar al C.C. al P.M.R., 
activiști ai C.C. al P.M.R,, repre
zentanți ai Consiliului Central al 
Sindicatelor, Uniunii de Cultură 
Fizică și Sport, Consiliului Supe -

------------------ ©

Casa
din București lucrări - 
lărgite a Comitetului 
Uniunii Tineretului

membrii și membrii su- 
ai Comitetului Central al 

Tineretului Muncitor 
secretari și secretarii cu

comitetelor regionale 
șefii comisiilor „Tineret

econo- 
raionale 
organi

INOVATORI

montate din

brigăzilor de 
construcții la 
desfășoară în

De la începutul anului și pînă 
în prezent la cabinetul tehnic de 
ia preparația Petrila au fost înre
gistrate 47 propuneri de inovații 
dintre care 19 au și fost aplicate, 
iar în curs de experimentare se 
află un număr de 22.

Inovațiile aplicate au adus pre 
parației economii postcalculate în 
valoare de 62.000 lei 
late de 82.000 lei.

Cea mai valoroasă 
plicată în acest an — 
de înlocuire a cupelor de la ele
vatoarele de bruți“ — a fost coa- 
cepută de inovatorul Hogh Iosif, 

șeful unei echipe 
de lăcătuși. Prin 
aplicarea acestei 
inovații timpul

și antecalcu-

inovație a- 
„Metode noi

rior al Agriculturii și Ministerului 
Invățămmtului și Culturii.

La primul punct al ordinei de 
zi plenara a dezbătut raportul cu 
privire la sarcinile ce revin or
ganizațiilor Uniunii Tineretului 
Muncitor din hotărîrile plenarei 
C.C. al P.M.R. din aprilie a.c. și 
ale sesiunii extraordinare a Ma
rii Adunări Naționale.

In încheierea discuțiilor la pri
mul punct al ordinei de zi a luat 
cuvîntul tovarășul Nicolae Ceau- 
șescu.

La al doilea punct al ordinei 
de zi plenara a ascultat o infor
mare cu privire la sarcinile or
ganelor și organizațiilor U.T.M- 
în pregătirea și desfășurarea va • 
canței de vară a pionierilor, ele
vilor și studenților.

In urma dezbaterilor, plenara 
a adoptat măsuri corespunzătoare 
în vederea mobilizării organelor 
și organizațiilor U.T.M., a între
gului tineret la lupta pentru înde
plinirea sarcinilor stabilite de ple
nara C.C. al P.M.R. din aprilie 
a.c. și de sesiunea extraordinară 
a Marii Adunări Naționale.

ȘI INOVAȚII
de înlocuire a cupelor s-a redus 
de la 11 zile la 3 zile, a crescut 
productivitatea muncii și se reali
zează însemnate economii.

Și tovarășul Rad Gheorghe, se
tul unei echipe de întreținere de la 
flotație a conceput o inovație pre
țioasă. El a creat un dispozitiv 
pentru găurirea segmențilot de fil
tru cu ajutorul căruia crește pro
ductivitatea muncii cu 25 la sută, 
deci se reduce timpul de lucru.

Un alt lăcătuș, tovarășul Perdi 
Ștefan de la sectorul de prelucr - 
are al preparației, a construit un 
„Dispozitiv pentru extragerea rul
menților din interior11.

BADUȚA CONSTANTIN
Prepa rația Petrila

de parcă ai fi

se laudă nyșul

cu tineri unu și

la întîlnirea

>
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dăinuia însă 
fi invitat de

) 
)

celor trei vîrstnici 
îndoială.
soțiile, că doar întotdeauna, la întîl

se făceau și în frumoa- 
Vereș Martin șt 
toții

mai
„De ce. ne-o

șenesc cu privire la constitui
rea consiliului agricol. In con » 
siliul agricol al orașului Pe
troșani au fost numite 30 de 
persoane. Din comitetul exe 
cutiv al consiliului fac parte 
tov. Zeța Elena, președinte. 
Cămărăsan Aurel, vice-preșe- 
dlnte, Ghioaneă Victor, Gher- 
lach Vilhelm si Bursuc Ale
xandru, membri. In cadrul Coin 
siliului agricol au fost consti 
țuite două secții : horticolă șl 
de creștere a animalelor.

Tov. Zeța Elena a prezentat 
apoi planul de măsuri pentru 
înfăptuirea sarcinilor ce de
curg din hotărîrile sesiunii ex
traordinare а Матіі Adunări 
Naționale.

In continuare au avut loc șe
dințele de lucru ale celor două 
secții ale consiliului agricol 
care au dezbătut sarcinile ce 
le stau în față.

După reluarea lucrărilor se
siunii, au luat cuvîntul pe 
marginea materialelor prezen ■ 
tate numeroși deputați și in
vitați care au discutat despre 
sarcinile ce revin sfaturilor 
populare, țăranilor muncitori 
din Valea Jiului în direcția 
sporirii producției de animale 
și pomicole.

(Citiți în pagina lli-a relată
rile asupra lucrărilor sesiunii).

se montează armătura plăcii superioare Ia clădirea 
amfiteatrului de la Institutul de ffiiee Petroșani.

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

Pe scena clubului din Aninoasa
Duminică seara, forma

ția de teatru în limba 
romînă ce activează în 
cadrul clubului muncito
resc din Aninoasa, a pre
zentat în fața a peste 200 
de spectatori aninoseni 
piesa „Omul cu mîrțoa- 
ga“ comedie în patru ac-

te de Gheorgbe Ciprian.
In interpretarea artiști

lor amatori Coșereanu 
Anton, Negraru Gheor- 
ghe, Cozma Florica, Uri • 
țescu Olga și altora pre
zentarea piesei s-a oucu- i 
tat de mult succes
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IN CLIȘEU : Aspect din timpul sesiunii

Dobat Mihai se opri din nou în fața oglinzii 
mari din dormitor, își potrivi pentru a nu știu 
cita oară reverul costumului de miner și îți puse 
decorațiile.

- - Ce mi te dichisești atîta 
ginere ? — îl întrebă soția.

— Ehe, azi am o intîlnire.
- Asta-i bună. Auzi cu ce 
îl luă în zeflemea soția.
■ Și încă ce întîlnire. Tot

Dar tu nu ești încă gata ? la te uită, umblă 
cu critica la mine și ea se gătește ca de bal.

— încă un pic și putem pleca — veni răspunsul. 
Pregătiri de „intîlnire"

sele apartamente ale minerilor 
Hrițcan Vasile. Se grăbeau cu 
cu tinerii.

In mintea 
o umbră de 
data asta cu 
niiile cu tinerii mergeam noi bărbații".

Odată ajunși, au văzut sala pavoaza ă sărbăto- £ 
îește. Tinerii din sală îi salutară cu căldură, iar > 
tovarășul litiu, secretarul comitetului de partid al s 
minei le strinse mina cu putere.

Nu mică le-a fost mirarea dar 
lutnd cuvîntul, tovarășul litiu a 
bească despre istoricul minei, iar 
des amintii.

Astăzi, își încheie tovarășul
vom sărbători pe tovarășii Dobai Mihai, Vereș 
Martin și Hrițcan Vasile, trei din veteranii mi
nei noastre. Un ropot de aplauze i-au acoperit , 

ultimele, cuvinte. Fețele celor trei veterani s-au ? 
îmbujorat de emoție, iar printre gene li se furișau J 
boabe de mărgărit ari. Erau lacrimi de bucurie. < 

...Inserarea s-a lăsat de mult, dar sala feeric < 
iluminată răsuna de cîntec și veselie, lnălțînd pa- < 

barele tinerii toastau în sănă
tatea sărbătoriților. „Să ne trăiți 
la mulți ani dragii noștri profe
sori în ale mineritului și să creș~

o si l

și bucuria cînd, 
început să vor’ 
numele lor era

>
5

I
$1

litiu cuvîntarea, 5
II
JiI

teți noi cadre pînă cînd
? teșiți la pensie'1.
î er.’_ ..... ..
C dului drag pentruca lui

Sărbătoriții mulțumeau
! se

I54c> 
' "I 

parti- < 
dato- <

? rețte întreaga viață fericită pe s
care o trăiesc astăzi oropsiții de J 
altădată. î

In această atmosferă s-a în- 5 
cbeiat seara dedicată veteranilor 5 
minei Uricani ce a avut loc re-1> 
cent. I

D. CBI^AN {_ ________ _̂ 3.
. ....----------•—‘4
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TEHNICII
Noi poți pe calea îmbunătățirii 

tehnologiei și a condițiilor de muncă
Condiții igieflieo-sanitare 

tot mai bune
Anul acesta la exploatările 

miniere din bazinul văii Jiu
lui s-au alocat sume impor
tante de bani destinate chel
tuielilor pentru protecția mun
cii. o parte însemnată din a- 
cești bani sînt cheltuiți în 
«sopul îmbunătățirii condiții- 
lor îgienico-sanitare la locurile 
de producție — factor impor
tant pentru apărarea sănătă
ții muncitorilor, iată citeva 
exemple in această direcție. 
Din cei aproape 4.000.000 lei 
cit s-a cheltuit pe C.C.V.J. în

Metode avansate de combatere a prafului de cărbune

UM ECTAREA STRATUL UI
Existența prafului de cărbu

ne rezultat in urma procesului 
de extracție Îngreunează pro
ducția în minele de cărbuni, 
iar atunci cind nu se iau mă
suri corespunzătoare poate du
ce la avarii și chiar Ia acci
dente grave. Pentru combate
rea prafului de cărbune In 
minele Văii Jiului se utilizea 
să pe scară largă șistiflcaree, 
zone cu baraje de șist etc. Dar 
arsenalul de luptă contra pra
fului de cărbune s-a îmbogă
țit cu noi procedee de com
batere folosite chiar la locul 
de generare a lui. Unul dintre 
acestea, in curs de experimen 
tare la mina Petrlla, este pro
cedeul mecanic de umectare a 
stratului de cărbuni.

Instalația de umectare a 
stratului de cărbuni s-a expe
rimentat cu succes la mina 
Petrlla, începlnd cu luna mar
tie a. c„ pe stratul 7, panoul 
F. pe stratul 6, panoul в șt 
actualmente pe stratul 7, pa
noul A. Această instalație con-

primul trimestru din acest an 
pentru protecția muncii, pes 
te 250.000 lei reprezintă suma 
cheltuielilor efectuate la ca 
pitolul măsuri tehnico-sanitare 
In producție. S-a distribuit în 
această perioadă muncitorilor 
de la exploatările miniere, 
preparațli șl uzine o mare 
cantitate 'de materiale igienico 
sanitare. In aceste materiale 
intră 15.078 kg. săpun pentru 
baie, 1951 prosoape, 913 perii 
de unghii, 854 buc. tuburi pas 
tă de dinți. Pentru muncitorii 
care lucrează cu 
substanțe ce pot 
lea mîinilor s-au 
trebuințare alifii 
protectoare.

îmbunătățiri 
la preparația Lupeni
Colectivul preparației Lupeni 

înscrie noi realizări pe linia 
îmbunătățirii tehnologiei șl a 
condițiilor de muncă prin In
troducerea tehnicii noi șl a 
Inovațiilor, extinderea moder 
nizăril secțiilor etc. Astfel, în 
scopul reducerii consumului de 
oarltă precum și pentru Im 
bunătățirea procesului de re 
generare a suspensiei diluate 
de barită, se experimentează 
două propuneri de Inovații 
prezentate la cabinetul tehnic 
în luna aprilie de către un co
lectiv de inovatori *dln prepa ■ 
rație. Cele două Inovații rezol
vă atit problema recuperării 
baritei ce se pierde prin nee-» 
tohșeități Ia airregate sau prin 
debordărl accidentale cit șl 
problema impurificăril suspen 
siei de barită cu șlam cărbu- 
nos.

Pentru Îmbunătățirea condi
țiilor Йе muncă și siguranță 
s-au luat măsuri ca tn toate 
secțiile să fie intensificat ilu
minatul fix. in secțiile prepa- 
rației a început să fie intro 
dus iluminatul fluorescent. 
Prima secție iluminată fluo
rescent este atelierul mecanic.

împingerea axială Ia pompele centrifuge

materiale șl 
infecta pto 
dat spre in

și vaseline
r—■'iR'ffre
f . '■ ч .. ■ «
У

Plet rarii de Ia cariera Băni
tă aplică cu succes metoda de 
pușcare în masă a calcarului. 
£a perforarea găurilor de puș
care, de mare lungime, ei uti
lizează o foreză sovietică tip 
„Uraleț“, care se vede în fo
tografie.

La funcționarea oricărei turbo - 
mașini ia naștere o forță axială. 
Pompa centrifugă fiind o turbo- 
mașină este supusă acestei forțe 
de împingere axială. Forța axia
lă, care acționează pe direcția 
axului, de unde și denumirea ei, 
tinde să deplaseze rotorul îm
preună cu arborele (rotorul fiind 

"fixat rigid pe arbore) în partea o- 
pusă direcției de intrare a lichi
dului în rotor. Apariția acestei 
forțe este condiționată de urmă
torii factori: inegalitatea presiuni
lor de pe cele două fețe ale roto
rului, inegalitatea vitezelor lichi
dului în rotor — la intrare și ie
șire, precum si de felul de cons
trucție a pompei.

Această forță, care tinde să de
plaseze axul pompei centrifuge 
contrar sensului de іпгіаге a apei 
în rotor, se notează de regulă ni 
Pj. Deoarece în rotor ape își 
schimbă direcția, apare o altă for
ță, P2, egală cu reacția curentu
lui de apă. Această forță este de 
sens contrar forței Pi- Ea are în
să o valoare mică și în unele ca
zuri de calcule aproximative 
neglijabilă.

Pentru a înțelege mai bine 
rimea împingerii axiale dăm 
mătorul exemplu : 
centrifugă se 
200 m. c. pe 
trare a apei 
numărul de 
conducta de aspirație 3 tn./sec. și 
presiunea apei la ieșirea din pri 
mul rotor 50 m. col. apă. înlocuind 
acești, parametri în relațiile indicate 
de literatura de specialitate, se 
obține o forță a împingerii axiale 
de cca. 6.000 kg. Cu rit numărul 
de rotori. respectiv numărul de

este

mâ- 
ut- 

іа o pompă 
consideră debitul 

oră, secțiunea de in- 
în rotor 200 cm. p.. 
rotoare 6, viteza în

tehnice
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trepte este mai mare, cu atit for* 
ța de împingere axială a unei pom
pe va fi mai mare*

Din acest exemplu rezultă cA 
forța care tinde să deplaseze axul 
pompei contrar sensului de intrare 
a apei atinge o valoare mare de 
care trebuie să țină seama la pro 
iectarea și construcția pompelor 
centrifuge. Mărimea acestei forțe» 
mai ales la pompele cu mai multe 
trepte, atinge valori foarte mari

STUDIU

problema echili-și astfel se pune 
brării ei.

Procedeele de 
mai răspîndite și 
literatura de specialitate 
dispunerea 
lor, astfel 
bilaterală; proiectarea orificiilor în 
discul posterior al rotorului ; dis
curile de descărcare și echilibrare 
mecanică prin lagăre axiale. Aceste 
procedee prezintă avantaje și de
zavantaje unele față de altele. Pro 
cedeul de echilibrare cu ajutorul 
orificiilor practicate în rotori te 
poate folosi numai la pompe de 
presiuni miri ți are marele 
zavantaj că permite pierderi 
nunțate de debit.

La minele de cărbuni din 
lea Jiului sint în funcțiune un nu
măr de 70 pompe centrifuge. Ma
joritatea acestor pompe lucrează 
la o presiune ce variază intre 
200—300 m. col. apă. La aceste 
pompe, dispozitivele de echilibrare 
a forței de împingere axială cele 
mai des întilnite sînt lagărele' axia-

echilibrare cele 
recomandate de 

sînt; 
simetrică a rotoare* 
incit aspirația să fie

de- 
pro-

Va-

porta presiunea de 1.200 at
mosfere;

— capul Injector format din 
țeava de otel, care ia capătul 
ce se introduce In gaura de 
mină are o garnitură de cau 
cluc puțind astfel face ade
rența in jectorul ui cu pereții 
găurii;

-- diverse robinete, ramifi
cări, manometru, debitmetru 
etc.

Principiul de lucru cu acest 
dispozitiv de umectare este 
următorul: Pompa se cuplea
ză la conducta de aer compri
mat prin intermediul unui ro
binet, precum șl la conducta 
de alimentare cu apă indus
trială de la locul de muncă. 
Se montează furtunul cauciu- 
cat la pompS și la capul in
jector din frontul de lucru. Se 
perforează gaura de mină în 
cărbune cu o lungime de cca. 
1,80—2 m. în care se introdu
ce capul injector, se pune 
apoi în funcțiune pompa, du
pă ce In prealabil s-a deschfe

lu- 
au

tape amintită, schema de 
cru și rezultatele obținute 
fost următoarele:

— pe o figura (treapta 
in abataj cu trepte răsturna
te) cu lungimea de cca. 11 m. 
s-au perforat 2—3 găuri de

I

I

I

mină, cu lungimea de 1,8^m. 
amplasate la 5 m. una йе j»îta 
(schița rar. 2); ?

— găurile de mină au fost 
perforate cu perforatoare pneu
matice rotative de tipul W P-8;

— lungimea găurilor 
de 1,8—2 m.;

— presiunea apei de 
tare s-a ridicat pină 
atm.

— infiltrațiile de apă 
sivul de cărbune s-au semnai 
lat pe o rază de 2,5—3 пъ;

— s-a constatat că, în cazul 
cind în straiele i3e cărbune e- 
xistă intercalații de marne 
sau argile, apa nu străbate 
dincolo de aceste intercalațîL

In prezent se urmărește sis
tematic eficacitatea practică a 
acestei instalații de umectare 
de către S.C.S.M. Petroșani. 
Rezultatele înregistrate pin& 
acum slnt satisfăcătoare. Ast
fel. în urma diferitelor măsu
rători și probe luate șl ana
lizate. 8-a constatat o «cădere 
de cca. 60 la sută a prafului - 
de cărbune în atmosfera mi
nei la locurile de muncă unde 
s-a experimentat acest proce
deu mecanic de umectare, față 
de situația cînd nu se utiliza 
această instalație de umee- 
tare.

Prin extinderea acestei me
tode avansate de combatere a 
prafului de cărbune în abata
je, se elimină pericolul ce-1 
prezintă acesta precum șl 
zurile de îmbolnăviri profesio
nale, creîndu-se condiții mal iJ} 
bune de lucru pentru mineri ' 
ceea ce vă duce in final la 
creșterea productivității muncii.

robinetul de la 
conducta de a- 
iimentare cu apă 
și de Ia fur

tunul deallmen. 
tare și s-a în
chis robinetul 
de la capul in
jector. in acest 
fel, prin dife
rența suprafețe
lor celor două 
pistoane din 
corpul pompei, 

presiunea apei se ridică la 
cca. 300 atmosfere moment în 
care forțele ce acționează a- 
supra celor două suprafețe ale 
pistoanelor se echilibrează șl 
pompa se oprește din func
ționare menținîndu-se presiu
nea ridicată a apei. După In
troducerea capului injector în 
gaura de mină 
binetul de la capStui furtu 
nului legat la 
ment în care 
dezechilibru Intre forțele 
(acționează asupra celor două 
pistoane din pompă și astfel 
pompa Începe să funcționeze 
din nou. Apa, ieșind cu pre
siune din capul injector, um 
flă garnitura de cauciuc de pe 
Injector, etanșează perfect 
gaura de mină și, prin freca
re. se opune forței de împln 
pere afară a injectonilul.

In acest fel presiunea înce 
pe să crească din nou și încet, 
încet apa începe sS rundă 
prin dlferiteln '*-• -• *i crăipă 
tur! în stratul de cărbune, u- 
mezlnd astfel cărbunele, care 
Ia tăiere nu mai produce praf

In perioada de experimen-

caucw

1
I

a fost

stă, in principiu (vezi schița 
txr 1), din următoarele părți: 

o pompă de aer compri
mat ce face corp comun cu 
pompa de apă de înaltă pre 
siune, puțind să dezvolte o 
presiune de cca. 3000 atmos
fere, in funcție de presiunea 
aerului comprimat;

— un filtru de cauciuc eu 
Inserții metalice ce poate su-

ScMb лг /_ _ f

le și discurile de echilibrare. In 
prezent pompele centrifuge cu de
bit de 180 m.c./oră, ce к constru
iesc la U.R.U.M.P., au ca dispo 
zitive de anulare a forței axiale in 
exclusivitate discuri de echilibrare 
Acestea însă nu corespund întru* 
totul caracteristicilor specifice pe 
care le au apele din subteran. A- 
pelc evacuate sint in cea mai mare 
parte ape provenite de la rambleu 
hidraulic, în generai la exploată
rile miniere Aninoasa, Petrila, Lu
peni și Vulcan. Apele de rambleu, 
avînd un grad pronunțat de mur
dărie, contribuie la o uzură prema
tură a dispozitivelor de echilibrare.

In ce privește discurile de echi
librare cu care sînt prevăzute pom
pele construite la U.R.U.M.P., pe 
lîngă avantajele care le prezintă, 
reduc randamentul total al pom
pei pe seama micșorării randa
mentului volumetric și mecanic. 
Micșorarea randamentului volume
tric duce la pierderi de debit, iar 
micșorarea randamentului mecanic 
la consum sporit de energie, dato
rită apei murdare.

Din această cauză la unele din 
aceste pompe, înainte de a fi pute 
in funcțiune, se procedează la 
schimbarea discului de echilibrare 
cu rulmenți axiali.

Procedeele de echilibrare a fot 
ței axiale constituie o problemă 
de seamă a unei funcționări conti
nue și economice a pompelor cen
trifuge. Alegerea modului de echi
librare rit și buna lor întreținere 
reduce costul pe metru cub de apă 
evacuată, ceea ce constituie în ul 
tima analiză o contribuție la tei 
derea cheltuielilor de producție 

lng. IANAȘ ANDREI 
I.M.P.

se deschide ro

lnjector, mo- 
Se produce un 

ce

injec- 
la 180

in пмн

Ing. RUSH AUREL 
serviciul tehnic, mina Petrlla

йг ♦ -it’? • -

Pentru mecanizarea și modernizarea procesului de extract 
țlC a cărbunelui, in minele dhi bazinul Văii Jiului slnt bitnH r 
duse an de an noi mașini și utilaje miniere de înaltă tehnic!-; 
tete fabricate in țară sau aduse din import. Cu un astfel de 
utilaj modem a fost Îmbogățită recent înzestrarea tehnică a 
minei Petrlla. Este vorba despre un plug de cărbune 'pentru 
«tratele subțiri sosit din import ?i care va fi introdus In cu 
lînd In subteran pentru încercare.

Clișeul nostru înfățișează acest utilaj de mare producti
vitate descărcat pe rampa magaziei minei Petrlla.
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Sesiunea а ѴШ-а a Statului popular 
al orașului Petroșani

Din raportul prezentat de tovarășul Lazăr David

SPORT
Minerul Aninoasa — Auto-Alba Iulia

3-0 (0-0)
Relevînd însemnătatea istorică a 

încheierii colectivizării agriculturii 
— victorie măreață a poporului 
nostru pe calea desâvitșirii cons 
trucției socialiste — consemnată de 
sesiunea extraordinară a Marii 
Adunări Naționale, raportul to
varășului Lazăr David s-a ocupat 
de măsurile luate de pattid și gu
vern în vederea dezvoltării agri
culturii țării noastre, pentru spo
rirea continuă a producției agrico
le și animaliere.

Raportul a subliniat în con
tinuare sarcinile ce revin secto 
ruiui agricol din Valea Jiului.

Din lucrările sesiunii extraordina
re a Marii Adunări Naționale sar
cini importante revin și pentru sec
torul agricol al orașului nostru re
gional. In linii generale aceste sar
cini se referă la continua consoli
dare a întovărășirilor existente, la 
extinderea pomiculturii.

Prin munca politică desfășurată 
de organele și organizațiile de 
partid și sfaturile populare, în 
eursul anilor trecuți 1215 familii 
de țărani muncitori au constituit, 
pe baza liberului consimțământ, 15 
întovăeășiri zootehnice. întovără
șirile I zootehnice posedă ca fond 
de bază 2080 capete ovine și 10 
taurme precum ți 10 saivane. In 
cadrul întovărășirilor zootehnice 
se constată o îmbunătățire simți- 
țpare atît în ceea ce privește mun
ca de îndrumare și coordonare, cit 
ți preocuparea pentru creșterea a- 
vutului obștesc.

Raportul s-a ocupat apoi de unele 
neajunsuri în activitatea întovără
șirilor, îndeosebi în ceea ce pri
vește mărirea efectivului de ani
male, creșterea producției de fura
je precum și de sarcinile sfaturilor 
populare pentru întărirea econo
mică și organizatorică a întovără
șirilor.

Dezvoltarea sectoarelor zootehnic și pomicol — 
izvor de creștere a bunăstării

Deputății și invitații care au 
luat parte ia dezbateri pre
cum și planul de măsuri adop 
tat în sesiune s-a referit la 
sarcinile sectorului agricol din 
Valea Jiului.

Oei mai mulți vorbitori s-au 
ocupat de măsurile ce trebuie 
luate în vederea sporirii nu 
mărului de animale. Prin struc
tura terenului agricol, locali
tățile Văii jiului oferă posibi
lități pentru a spori substan
țial efectivele de animale. Pî
nă in anul 1965 efectivele de 
taurine în Valea Jiului trebuie 
să ajungă la 13.000 capete, din 
care vaci și Juninci 7.100, o- 
vlne 42.000, porcine total 6.000. 
Astfel la 100 ha. teren agricol 
Va reveni o încărcătură de 33 
bovine, față de 26 existente, 
precum șl 114 capete ovine 
tfeță de 83 in prezent. Reali
zarea acestei sarcini va tre 
bui să preocupe în mod deose 
bit țărănimea din localitățile 
noastre.

In cuvîntul său, tov. Cămă 
rttșan Aurel, medic veterinar, 
* arătat că în prezent, deși 
sectorul nostru zootehnic nu
mără un efectiv de animale 
însemnat, producția de came 
fii lapte, atît cantitativ cit și 
calitativ nu este la nivelul ce
rințelor. Pentru sporirea pro 
ducției de carne, odată cu spo
rirea efectivului de animale va 
trebui acordată o atenție deo
sebită întreținerii acestora; a 
Hmentării și adăpoeiirii ani
malelor precum șl extinderi! 
raselor superioare

Concomitent cu creșterea 
numărului de animale din sec
torul individual se vor mări 
substanțial efectivele de ani
male în cadrul întovărășirilor, 
cnnstîtuin<Ju-se turme de cite 
600—1.000 de oi, proprietate 
obștească De asemenea, înce- 
pînd cu acest an consiliul a- 
grieol va studia posibilitatea 
creării Unor ferme de vaci de 
cei puțin 30 capete în cadru i 
întovărășirilor.

Mai multi vorbitori, între 
rare tov. Hamzu Iosif, preșe 

Uîntele întovărășirii din Clmpu

Principala ramură a sectorului 
agricol al orașului nostru este 
creșterea vitelor. Din recensămân
tul efectuat la începutul anului, 
reiese că în Valea jiului existau 
în luna ianuarie 9.519 canete de 
taurine din care 6202 vaci, 30.710 
capete ovine și 2769 capete cabali
ne.

Pe baza sarcinilor stabilite de 
Congresul al Ш-lea al P-M.R. se 
prevede ca pînă în 1965 numărul 
taurinelor să crească în Valea Jiu
lui la 13.000 capete, iar al ovine
lor la 40—42.000 capete. Sporirea 
numărului de animale la aceste 
cifre este strîns legată de dez
voltarea bazei furajere prin mă
rirea producției de fân și masă 
verde la hectar.

Acțiunea de ridicare a producției 
fînețelor naturale prin curățirea 
tufelor lemnoase, îngrățarea lor și 
aplicarea de amendamente calea- 
roase trebuie începută in terenu
rile aparținînd întovărășirilor. Pînă 
în 1965 se pot executa lucrări de 
fertilizare (curățit, îngrășări. su- 
praînsămînțări, amendamente) pe 
o suprafață de Cel puțin 5000 ha- 
lințe naturală.

Odată cu dezvoltarea bazei fu
rajere, sfaturile populare, consiliul 
orășenesc al agriculturii vor tre 
bui să-și îndrepte atenția spre n 
dicarea productivității animalelor, 
prin îmbunătățirea continuă a ra 
selcr existente. In special în înto
vărășirile zootehnice trebuie ca, 
treptat, oile necorespunzătoare din 
fondul de bază să fie înlocuite cu 
țurcanc de Livcaeni, cate au o 
producție mai mare de lină, lapte 
și carne și, să se treacă cu mai 
mult curaj, acolo unde sînt condi
ții, la țigaizarea rasei locale de 
ovine.

Condițiile din Valea Jiului per
mit dezvoltarea pomiculturii, care

lui Neag, Beteringhe .Vasile, 
președintele Sfatului popular 
Ml orașului Vulcan, Cioara Cor
nel, președintele întovărășirii 
zootehnice din Uricanl și alții 
au arătat că cea mai sigură 
cale de dezvoltare a sectoru
lui zootehnic este creșterea e- 
foctlvulul de animale in cadrul 
Întovărășirilor agricole. Uni 
tățile cooperatiste, munca tn 
comun oferă cele mal bune 

condiții pentru sporirea șepte
lului йе animale. Vorbitorii 
s-eu angajat să muncească 
neobosit pentru întărirea con
tinuă a întovărășirilor zooteh
nice, pentru dezvoltarea sec
torului zootehnic din Valea 
Jiului.

Sesiunea a subliniat necesi
tatea ca sfaturile populare, 
consiliul agricol să se preocu
pe mal mult de antrenarea ță
rănimii muncitoare la acțiuni 
de ridicare a producției de fu
raje. ia curățirea și extinderea 
pășunilor etc. Experiență do 
bîndită în fertilizarea pășuni
lor de către colectiviștii și In- 
tovărășițil din raionul Hațeg, 
situate In condiții asemănă
toare de sol, arată că prin cu
rățirea de arborate, îngrășărt 
șl supraînsămințări, prin orga
nizarea rațională a pășunatu- 
lui, producția de masă verde 
de pe hectarul pășune alpină 
poate crește la 8—10.000 kg. 
masă verde și chiar mai mult. 
Pe această bază se vor crea 
condiții pentru obținerea de 
rezultate superioare în ridica
rea producției pe cap de an! 
mal. Se prevede ca pînă In 
1965 producția globală de lapte 
în Valea Jiului să crească de 
la 51.000 hi. Ia 126.000 hi., pro
ducția de came de la 900 tone 
greutate vie la 1.200 tone. Ast
fel. sectorul zootehnic va pu
tea aduce o contribuție de 
seamă la aprovizionarea cu 
carne a oamehllor muncii din 
Valea Jiului.

Sarcini însemnate a stabilit 
sesiunea sfatului popular și In 
ce privește sporirea producției 
de fructe, se vor lua măsuri 
pentru a mări suprafețele plan

poate deveni a doua ramură im
portantă a sectorului nostru agri
col. In dezvoltarea pomiculturii, 
linia călăuzitoare care trebuie ur
mată este de a mări în viitorii 
ani proporția de meri, peri și vi
șini pînă la 60 la sută din supra > 
fața livezilor, de a planta livezi în 
masiv care să poată fi îngrijite ra
țional și ca în noile livezi să nu 
se mai planteze decit pomi de 
soiuri valoroase, adică altoiți.

Consiliul agricol orășenesc va 
trebui să acorde atenția cuvenită 
sporirii producției culturilor agri
cole, în special a cartofilor și le
gumelor, pe baza creșterii produc
ției la hectar.

O preocupare mai mate trebuie 
să existe în viitor pentru dezvol
tarea apiculturii, ramură care prin 
practicarea stupăritului pastoral 
poate fi rentabilă. De asemenea, 
trebuie dusă în rândurile țărănimii 
muncitoare o muncă de lămurire 
mai intensă pentru creșterea de mai 
multe păsări — găini, rațe etc.

Sfaturile populare, consiliul agri
col orășenesc, țăranii întovărășiți 
și cu gospodării individuale din 
Vaiea Jiului au datoria patriotică 
ca, sub aonducerea organelor și 
organizațiilor de partid, să contri
buie la eforturile susținute pe care 
harnicii truditori de pe ogoarele 
patriei noastre le depun pentru 
înfăptuirea sarcinilor puse de noua 
etapă de dezvoltare a agriculturii. 
Avem posibilități ca valorificînd 
mai bine sursele ieftine de furaje 
pe care le constituie fînețele natu
rale și pășunile din Valea Jiului, 
să dezvoltăm zootehnia și pomi
cultura și prin aceasta să punem 
la dispoziția oamenilor muncii mai 
mult lapte, brânzeturi, came și 
fructe.

tate cu pomi fructiferi astfel 
ca pînă in 1965 să se ajungă 
la cel puțin 380 ha. față de 
cele 130 ha. livezi în prezent, 
O deosebită atenție se va a- 
corda extinderii culturilor de 
soi cum sînt mărul, părul, ci
reșul, astfel ca pînă în 1965 
structura speciilor să aibă ur
mătoarea proporție: mărul și 
părul 52,5 la sută, prunul 35,2 
la sută, cireșul și vișinul 12,3 
la sută. Pentru mărirea pro
ducției pomicole se impun a 
îl luate măsuri de îmbunătă
țire a sistemului de cultură ai 
pomilor prin aplicarea lucră
rilor necesare, ca curățit, tă
ieri și, mai ales, prevenirea și 
combaterea dăunătorilor. In 
vederea extinderii plantațiilor 
pomicole, sesiunea a cerut 
consiliului agricol să ia 
măsuri ca incepind din acest 
an să se comaseze cel puțin 
cîte 3 ha. pentru livezi de pomi 
fructiferi în cadrul fiecărei în
tovărășiri.

Pentru ea sectorul agricol 
din Valea Jiului șă aducă o 
contribuție tot mai mare la a- 
provizionarea oamenilor mun
cii din centrele noastre minie
re cu legume și zarzavaturi, 
sesiunea a stabilit măsuri în 
direcția măririi suprafețelor 
cultivate cu legume de la 150 
ha. la 350 ha. in 1965.

Planul de măsuri elaborat 
de sesiune prevede, de aseme
nea, măsuri pentru extinderea 
suprafeței arabile, sporirea 
producției de porumb la 1.200 
kg. la ha., față de 800 kg. la 
ha. realizat în prezent. .

In încheierea lucrărilor se - 
slunii au luat cuvîntul tova
rășii Ghioancă Victor și Blaj 
Traian. Vorbitorii au sublindat 
sarcinile ce revin organizații
lor de partid și sfaturilor 
populare în ceea ce privește 
întărirea continuă a unităților 
cooperatiste din agricultura 
Văii Jiului și mobilizarea ma
selor de țărani muncitori la 
sporirea continuă a efectivului 
de animale, la îndeplinirea 
sarcinilor puse de partid In 
fața agriculturii.

întâlnirea dintre Minerul Аяі- 
noasa și Auto-Alba Iulia, din ca
drul campionatului regional de 
fotbal, a atras pe stadionul din 
Aninoasa peste 1000 de specta
tori- In prima parte a întâlnirii, 
gazdele presează cu insistență dat 
nu reușesc să deschidă scorul da
torită apărării organizate a oaspe 
țiior.

In partea a doua a meciului, 
spectatorii asistă la un joc frumos 
și tehnic desfășurat în special ele 
echipa din Aninoasa. La 5 mi

HANDBAL IN 7

Campionatul de primăvară, 
în plina desfășurare

In vederea pregătirii în bu
ne condițiuni a lotului națio
nal de handbal In 7 fete, In 
vederea campionatului mon
dial, Federația de specialitate 
a hotărît ca în locul returului 
să se organizeze un campionat 
de primăvară. Echipele parti
cipante la campionatul cate
goriei A au fost împărțite în 
două serii. Seria din care face 
parte și Școala sportivă de e- 
levl din Petroșani cuprinde pe 
Știința Timișoara, Banaitul, 
C.S.M. Sibiu și Mureșul -Tîrgu 
Mureș.

Duminică, in cadrul etapei 
a V-a S.S.E, Petroșani a jucat 
la Timișoara cu Banatul. Lip
sită de aportul a cinci titula
re, Vîrlan, Duncea, Rădulescu, 
Ogneanu și Sughițchi, petro-

Anul trecut, în stația de autobuze surduc s-a început con-:
strucțla unui refugiu pentru că lătari.

Iată cum arată el după... un an de construcție iAtensăj

>»<«*«««**«<••«**•*

Pe teme externe
*******h**************

FĂRĂ
— P A M

Zilele acestea, intr-o modestă 
/ suburbie a Stockholm-ului, s-au 

1 întîltnt patruzeci de oameni. Pa- 
\ truzeci de persoane particulare 
; s-au adunat să discute chestiuni 

de afaceri. Stokholm-ul deprins 
cu fel de fel de intilniri națio- 

I nale, oficiale, n-a acordat nici o 
) importanță acestei reuniuni parti- 
( culare ținută intr-o suburbie a sa.
< Veniți din toate 
? țările Europei, cei 
J patruzeci de băr- 
( bați n-au discutat 
? decit treburi fi- 
> nandare- fiindcă
< toți erau financiari.
( Incuiați patru zile tn casă, ei 
i nu s~au ridicat de la mesele de
< discuție. Cifrele, calculele econo-
< mice, procentele — iată temele

I
 discuției lor. Reprezentanții co
legiilor din Statele Unite și Ca
nada invitați fi ei la această cons
fătuire intimă, și-au spus, de ase
menea cuvîntul, adăugind alte ci
fre, alte calcule și alte procente.

La Saltsjobaden s-au discutat 
astfel timp de patru zile trebu
rile financiare ale Europei înțr-o 
deplină unitate de vederi. Reia 
tind despre dezbaterile acestei
consfătuiri, ziarul „Dagens Nibe- 
ter“ spune: „Intîlntrea de la
Saltsjobaden constituie o dovadă 
( a comunității de interese care-i 
j! leagă pe toți cei ce conduc pritoci- 
1 palele ramuri ale vieții economi- 
< ce“.
<; Bine, vor spune cititorii, care 
!; nu au nimfe de a face cu finan
țele vest-eurpțene, dar ce ne in- 

nute de la reluare, Constantinescu 
îl deschide pe Zlăgneanu care ÎM*. 
scrie pe lîngă portarul ieșit In, 
întimpinare. După gol, oaspeții; 
trec la atac. Dan este pe punctul 
de a înscrie dar portarul Coțenea- 
nu reușește să rețină. In minutul1 
65, Zlăgneanu înscrie din nou, și 
cu cinci minuție mai tîtziu, la b 
centrare a lui Golgoțiu Adriani 
Vlad înscrie spectaculos cu capul 
pecetluind scorul final la 3—’0.

DANILA CONSTANTIN

șănencele au pierdut la scorul 
de 12—6. Locul în echipă al 
titularelor a fost luat de tine
re eleve din clasa a VHl-a, ca
re au dat deplină satisfacție. 
Antrenîndu-se cu seriozitate, 
in scurt timp ele vor avea po
sibilitatea să devină jucătoare 
de bază ale echipei.

In etapa viitoare, ce va a- 
vea loc duminică, pe terenul 
Elevul, la orele 20,30, n noc
turnă, tinerele handbaliste din 
Petroșani vor primi replica re
dutabilei formații știinia Ti
mișoara. Din Iotul oaspetelor 
tac parte maestrele sportului 
Gherlinde Reipp și Maria Stess 
precum și alte handbaliste 
componente ale lotului națio
nal de tineret.

prof. BARTHA EUGEN

FAST
F l E T —
teresează pe noi treburile inti- > 
me ale marilor bancheri ?

Indiscret „Dagens Niheter" ne < 
dezvăluie un pic mai concret ci- ț 
teva puncte ale acestei ordine de > 
# financiare a magnaților econo- s 
miei vest-europene. In liniștita î 
suburbie a Stockholm-ului, cei!
patruzeci de financiari au discu- ]! 
tat timp de patru zile despre: 

politica Organiza-
*’ (iei Națiunilor ț 

Unite, atitudinea 
guvernelor țări- 
lor vest-europene j> 
în problemele ;[ 

militare și diplomatice, extinde- < [ 
rea comunității țărilor europene > 
(C.E.E.j), relațiile dintre țările 
C.E.E. și America de nord etc- '

După cum vedeți, o foarte.,. '> 
financiară ordine de zi. întreaga s 
viață politică a Europei occiden- !’ 
tale a fost luată în discuție de 
acești zarafi, care au dezbătut-o 
așa mm ar dezbate un raport tri- 
mis de un contabil al unei sucur- 
sale de provincie.

Consfătuirea de la Saltsjobaden J 
ar putea părea jignitoare pentru [ 
guvernele țărilor vest-europene. > 
Dur rumeni nu s-a simțit jignit, j 
Pentru că nimănui nu i se pate j 
ciudat că, tn lumea capitalului, i; 
discuțiile despre profituri și di- , 
vidente se confundă cu discuții I 
despre cele mai actuale teme ale • 
politicii interne și internaționale.

Adevăraților guvernanți nu le ' 
place fastul. Ei se mulțumesc fi ; 
cu o modestă suburbie a bă t rinului 
oraș suedez.

£ F D- !:•
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Cenferinfa reprezentanților 
opiniei publice sovietice pentru 
dezarmare generală și pace
MOSCOVA 29 (Agerpres) — 

TASS transmite :
La 29 mai s-a deschis la Casa 

Sindicatelor din Moscova Confe
rința reprezentanților opiniei pu
blice sovietice pentru dezarmare 
generală și pace.

Cuvîntarea de deschidere a fost 
rostită de scriitorul N. Tihonov, 
președintele Comitetului sovietic 
pentru apărarea păcii.

După aprobarea ordinei de zi 
scriitorul sovietic Alexandr Kor- 
neiciuk a prezentat raportul „Po
porul sovietic în lupta pentru pa
ce, pentru dezarmare generală și 
totală".

In cursul discuțiilor au mai luat 
cuvîntul numeroși alți vorbitori.

ndostriale ale
MADRID 29 (Agerpres).
Muncitorii greviști din jspa 

nia hotărîți 
satisfacerea 
cărilor lor, 
principalele 
industriale ale acestei țări.

După cum relatează agen
țiile de presă’ în Catalonia 
Andaluzia, Barcelona, Oviedo 
Bilbao și în alte provincii șl 
orașe spaniole situația a ră
mas neschimbată. Industria 
minieră, industria metalurgică, 
industria textilă precum și o 
serie de alte ramuri ale eco
nomiei spaniole continuă să 
rămînă paralizate ca’ urmare a 
grevei.

să lupte plnă la 
totală a revendl- 
continuă greva In 
orașe și regiuni

JM ШІІШ
La Barcelona a 

fața catedralei o 
a muncitorilor greviști în semn 
de protest împotriva refuzului 
autorităților de a le satisface 
revendicările. Poliția a inter
venit cu brutalitate rănind mat 
multe femei care alături de 
bălrbați au participat în mare 
număr la această manifestație.
- ---- =©=

avut loc Jn 
manifestație

ȘTIRI DJJL UJLS- &
57 milioane ione 

de ciment
Potrivit calculelor preliminare, 

industria de ciment a Uniunii 
Sovietice va produce în acest an 
51 de milioane de tone ciment, 
depășind considerabil producția 
industriei de ciment a S.U.A.

In prezent U.R.S.S. produce cu 
aproximativ 13 la sută mai mult 
ciment pe zi decît anul trecut.

------- = =-—

Aplicarea acordurilor de Ia Evian — 
prima sarcină a revoluției algeriene 

MOSCOVA 29 (Agerpres).
Prima sarcină’ a revoluției 

algeriene, a poporului și gu
vernului constă în a obține a- 
plicarea acordurilor semnate la 
Evian, în zăgăzuirea forțelor 
colonialismului și fascismului 
care încearcă să le saboteze, 
scrie in „Izvestia" din 28 mai 
Mohammed Yazid, ministrul 
Informațiilor al guvernului 
provizoriu al Republicii Alge 
ria. El a arătat că „respecta
rea sinceră și leală a acordu 
rilor franco-algeriene realizate 
la 18 martie 1962 trebuie să 
ducă la traducerea în fapt a 
Independenței noastre și Ia în
făptuirea suveranității noas
tre".

..Cea mai serioasă problemă 
Care stă în fața poporului al
gerian în cadrul politicii da 
respectare a acordurilor de la 
Evian este restabilirea ordinei, 
în două orașe principale ala 
țării, Alger și Cran scrie în 
continuare Yazid. La Alger șl 
Югап bandele fasciste folosin- 
du-se de sprijinul tacit al au
torităților civile și militare 
franceze își sporesc numărul 
Crimelor lor".

„Acordurile de la Evian au 
prevăzut că la dispoziția? Co-

mitetului executiv provizoriu 
vor fi puse forte militare si 
de politie in scopul lichidării 
bandelor fasciste ale O.A.S., 
subliniază Yazid. In afară de 
aceasta trebuie să fie create 
tortele algeriene de menținere 
a ordinei. Totuși, aceste mij
loace nu au fost puse la dis
poziția Comitetului executiv 
provizoriu. Pe de altă parte, 
forțele armate • aflate sub co
mandamentul francez nu sînt 
folosite în mod eficient".

Această neputință’ a autori
tăților franceze crează o situa
ție serioasă în Algeria și ne 
silește să organizăm autoapă- 
rarea în cadrul acelorași acor 
duri de la Evian. Considerăm 
că respectarea acordurilor de 
la Evian prevede lichidarea 
bandelor O.A.S. care sînt nu 
numai dușmănii poporului al 
gerian, ci și dușmanii france
zilor și ai întregii omeniri.

Terminînd lupta de elibera
re națională poporul algerian 
trebuie, însfîrșit, în condițiile 
păcii obținute să construiască 
statul Algerian, un stat social 
nou democrat și înfloritor ca 
re să corespundă aspirațiilor 
naționale și sociale ale mase
lor populare, subliniază Yazid,

Arestarea unor activiști 
de seamă 

ai P. C. din Portugalia
PARIS 29 (Agerpres)
După cum transmite agenția 

France Presse, poliția secretă sa- 
lazaristă a arestat cîțiva activiști 
de seamă ai Partidului Comunist 
din Portugalia.

Printre cei arestați se află ur
mătorii conducători ai Partidului 
comunist — Tavares Magro, mem- 
tru al C.C. (Lisabona), Joao An
tonio Honrado și Ferreira Lin- 
dolfo (organizația de partid a 
provinciei Beira).

Un nou tip de mașină 
de alezat

Uzina „Sverdlov" din Lenin
grad — una din cele mai mari 
întreprinderi constructoare de 
mașini de precizie din U.R.S.S. — 
a început producția urnii nou tip 
de mașini de alezat în construcția 
căreia s-au folosit realizările ci
berneticii și ale tehnicii de se
miconductor!.

Procesul de prelucrare a piese
lor la noua mașină este automa ■ 
tizată la maximum, iar producti
vitatea mașinii este de șase ori

BUDAPESTA. In legătură cu 
asasinarea josnică a lui Ardeii 
Dauda, secretar general al U- 
niunii Tineretului Demoprat 
din Niger, Federația Mondială 
a Tineretului Democrat a dat 
publicității o declarație în ca

re își exprimă indignarea, mani- 
festîndu-și totodată solidarita
tea cu poporul Nigerului și în
tregul tineret african.

BUENOS AIRES 29 (Agerpres)
In zorii zilei de 29 mai a înce

put greva generală de 24 de ore 
hotărîtă de Confederația generală 
a muncii din Argentina la care 
participă circa 3 milioane de mun • 
citori. Greva a fost declarată în 
semn de protest împotriva planu
lui economic, care favorizează pe 
investitorii de capital străini și 
autohtoni.

TOKIO. La 29 mai maiorul 
I. A. Gagarin, primul pilot cos
monaut din lume, erou ‘ al 
Uniunii Sovietice, a părăsit

Tokio plecînd cu un avion 
special în patrie. Cosmonau
tul sovietic s-a aflat în Japo
nia timp de 9 zile într-o vizită 
de prietenie și pace la in
vitația Asociației „Japonia— 
U.R.S.S.".

CONAKRY. La Conakry s-au 
Încheiat lucrările Comitetului 
de pregătire pentru convoca
rea Conferinței juriștilor din 
țările Asiei și Africii.

Comitetul a hotărit să con
voace la 23 septembrie ă. c. 
la Conakry conferința juriști
lor din țările Asiei și Africii și 
a înființat secretariatul 
manent pentru pregătirea 
ferinței.

IERUSALIM. Curtea 
premă a Izraelului a
pins apelul criminalului de răz
boi Adolf Eichmann și a confir
mat sentința de condamnare la 
moarte pronunțată de tribunalul 
regional din Ierusalim.

per- 
con-

Su- 
res-

Criza din Venezuela se adînceșteO știre laconi - 
că anunța dumi
nică din Caracas 
un fapt deosebit 
de semnificativ. Camera deputatilor
a parlamentului venezuelez a res
pins cu majoritate de voturi pro
iectul de decret prin care guvernul 
Romulo Betancourt cetea interzice • 
rea activității Partidului Comunist 
din Venezuela și a Partidului ;,Miș 
carea revoluționară de stingă"-

încurajat de faptul că a reușit să 
înăbușe răscoala din garnizoana 
militară de la Carupano dictatorul 
Betancourt și-a făcut socoteala că 
a sosit momentul să strîngă și mai 
tare șurubul represiunilor antide
mocratice. După ce ordonase poli
ției să efectueze percheziții la se
diile Partidului Comunist și ^Miș
cării revoluționare de stingă", gu 
vemul președintelui Betancourt a 
pus la cale scoaterea în afara le 
gii a celor două partide în scopul 
de a înăbuși lupta poporului vc 
nezuelez împotriva dictaturii. Res
pingerea acestei „murdare încer 
cări", cum o califică ziarele pro- 
aresiste dintr-o serie de țări la
tino-americane, are un înțeles deo
sebit. Pe Betancourt nu-1 mai as
cultă nici chiar parlamentul în ca 
re pînă nu de mult deținea majo 
ritatea împreună cu aliații săi so - 
cial-creștini. Intr-adevăr, încercarea 
de a scoate în afara legii cele două 
partide din Venezuela a fost pre 
cedată de o serie de măsuri dra 
conice. In decursul anilor, regimul 
lui Betancourt a suspendat toate 
organele de presă și emisiunile ra 
diofonice ale opoziției și în primul 
rînd ziarul P.O. din Venezuela,

singur an (1957) profiturile reali 
zate de monopolurile americane in 
Venezuela s-au ridicat la 900 mi
lioane de dolari I Autul negru curge 
gîrlă în Venezuela, dar țara aoeasta 
nu are o industrie națională a pe
trolului. PJnă și petrolul lampant 
necesar populației este importat 
din... S.U.A. 1

In Venezuela se extrag anual 
circa 20 milioane tone de minereu 
de fier de calitate superioară- A- 
proape întreaga

Comentariul zilei

trei ani și ceva 
puterea este 
adevăratelor

„Tribuna Popular". Măsurile au 
fost însoțite de valuri de repre
siuni sîngeroase împotriva forțelor 
democratice. Mii de deținuți poli
tici zac actualmente în închisorile 
regimului Betancourt. In pofida re
presiunilor, lupta continuă în orașe, 
unde crește șomajul; sărăcia și mi
zeria;-ca și la sate, unde se inten
sifică pe zi ce trece nemulțumi 
rea maselor înșelate de așa-zisa 
„reformă agrară" care dacă va fi 
aplicată se va termina peste 20 de 
ani ! Nemulțumi
rea poporului ve
nezuelez are rădă
cini adinei. în
treaga politică du
să de Romulo 
Betancourt în cei
de cînd a acaparat 
îndreptată împotriva 
interese ale poporului. Venezuela 
este una din țările bogate ale con
tinentului sud-ametican- Din sub 
solul ei se extrag anual peste 150 
milioane de tone de petrol, această 
țară fiind a doua producătoare de 
țiței din lumea capitalistă. Mai 
mult de 70 la sută din această pro
ducție revine societăților americane 
printre care „Creole Petroleum Cor
poration", filială a trustului ■„Stan
dard Oii" al grupului Rockefeller. 
Cu ce se alege Venezuela din ex 
ploatarea acestei uriașe bogății na
turale ? Din sutele de milioane de 
tone de petrol care iau calea S.U.A., 
partea leului intră firește in seifu
rile lui Rockefeller. Numai intr-un

cantitate este insă 
exportată în S.U.A. 
de către două 
mari companii : 
„United States 
Steel" și „Beth
lehem Steel Corpo- 

plătește Venezuelel 
un impozit ridicol de 1 la sută din 
valoarea minereului extras; iar a 
doua nici măcar atît 1 In același 
timp Venezuela trebuie să importe 
întreaga cantitate de metal necesar 
economiei sale, la prețurile dictate 
de bursa din Ney York. In țara 
socotită cu cele mai bogate resu'rse 
naturale din lumea capitalistă, foa
metea cronică face ravagii. Numă
rul șomerilor a 
250.000 la peste 
populație de numai șapte milioane 
de locuitori. Țara se zbate în ig~ 
noranță și întuneric, 50 la sută 
din populație este neștiutoare de 
carte, iar în unele regiuni procen
tajul ajunge la 80 și chiar 90 la 
sută 1 Pământul se muncește ca pe

ration". Prima

crescut de Ia
400.000, la o

vremea descoperi
rii Americii, cu 
plugul de lemn. 

Politica de înfeudare economică
a țării monopolurilor nord-ameri- 
cane împletită cu politica externă, 
profund nepopulată; de sprijinire 
a acțiunilor anticubane întreprinse 
de S.U.A. (se știe că guvernul Be
tancourt a fost unul din inițiatorii 
conferinței de la Punta del Este 
unde reprezentantul său a susținut 
excluderea Cubei din O.S.A.) stîr- 
nește o profundă dezaprobare în 
rândurile poporului venezuelez. Nu 
mult după venirea la putere a iui 
Romulo Betancourt au început să 
fie organizate tot mai puternice 
acțiuni de masă împotriva lui. Gru
purile de partizani care acționează 
în regiunile muntoase din interio
rul țării, și care întreprind atacuri 
directe împotriva trupelor guver
namentale; se întăresc necontenit, 
înăbușirea răscoalei din garnizoana 
Carupano nu înseamnă îngenun
cherea poporului venezuelez. Țara 
fierbe; valul de mînie crește pe zi 
ce trece. Infrîngerea suferită de Be
tancourt în parlamentul țării prin 
respingerea cererii sale de scoatere 
în afara legii a partidului de a- 
vangardă al clasei muncitoare din 
Venezuela; constituie încă un semn 
al șubreziei 
Participanților 
eliberare care 
în Venezuela, li se alătură cu fie
care zi noi și noi forțe. Nu există 
nici o putere în stare să înăbușe 
lupta poporului venezuelez pentru 
o viață demnă și liberă.

MIRCEA IORDACHE

acestui regim, 
la lupta de 
crește necontenit

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA Petroșani; Str. Republicii ar. 56Tel, interurban 322; automat 269.

■eceaent \ 
acordat j 
ia ură- 3

< / 
> I

Arhitecții sovietici au elaborat Ș 
planul general de dezvoltare a 3 
orașului Soci, cunoscuta stațiune ) 
balneo-climaterică de pe litora- ț 
Iul Mării Negre. <

In regiunea Soci, în cele mai ( 
pitorești colțuri ale litoralului, ( 
vor fi create opt orășele unde j t 
în fiecare lună își vor putea pe- ) 
trece concediul de odihnă ) 
circa 135.000 de oameni. In pre- ) 
zent, în cele 100 de case sanato- < 
riale și de odihnă din Soci se, 
pot odihni în același timp 30.000 ) 
de oameni. <

mai mare față de tipul precedent 
de mașină căreia i s-a i 
marele premiu la expoziția uni 
versată de la Bruxelles.

Dezvoltarea orașului 
Soci

) 
JAvîntul energeticii 

în Asia centrală £ 
Potrivit prevederilor, Centralele 

electrice din Asia centrală vor pro
duce în anul 1980 cam 250 de mi
liarde de LWh de energie elec
trică — de 25 de ori mai mult 
decît dau în prezent toate cen
tralele din această regiune — a" ij 
tingînd nivelul actual al produc-. A 
ției de energie electrică din An
glia și Germania occidentală 
luate la un loc.

Cel mai înalt nivel 
de productivitate

La furnalul 12 de la uzina 
metalurgică „Dzerjinski'1 anul a- 
cesta a fost depășit nivelul pro
ducției planificate pentru ultimul 
an al septenalului (1959—1965).

Brigăzile muncii comuniste ob
țin zilnic cite o tonă de fontă 
de la fiecare 0,65 metri cubi de 
volum util al cuptorului.

(Agerpres).
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PR06RAM DE RADIO
31 mai

PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul 
medicului, 9,00 Vreau să știu, 
9,25 Muzică ușoară, 10,35 Mu
zică populară roraînească, 12,00 
Concert de estradă, 14,30 Mu
zică ușoară de compozitori ro- 
mîni, 16,15 Vorbește Moscova I
17.30 Muzică ușoară de com

pozitori sovietici, 18,00 Muzică 
populară romînească, 19,15 
Program muzical pentru fruln- 
tași în producție din industrie 
și agricultură, 19,45 Transmi
siune din studioul de concerte, 
a concertului orchestrei sim
fonice a Radioteleviziunil 
PROGRAMUL II. 12,45 Muzică 
ușoară, 13,15 Concepțiile lui 
I. t. Caragiale despre litera
tură și artă, 14,03 Din creația 
de operetă a compozitorilor 
noștri, 14,30 Programe muzi
cale alcătuite de ascultători, 
15,10 Almanah științific (re- 
luajre), 15,30 Cîntă orchestra 
de estradă a Radioteleviziunil 
sovietice, 16,30 Muzică1 popu
lară romînească, 18,05 Soliști 

romîni de muzică ușoară, 18,45 
Să învățăm limba rusă cîntînd.
19.30 Tinerețea ne e dragă, 
21,15 Din creația de cîntece a 
compozitorului Sabin Drăgoi, 
21,45 Părinți și copii, 22,00 Mu
zică populară din țăVi socia
liste.

©

CINEMATOGRAFE
31 mai

PETROȘANI — 7 NOIEM
BRIE : Bătălie In marș (seria 
I și П); AL. SAHIA : Expresul > 
de seară; PETRILA : Te iubesc 
viață; LONEA: Evdokia; LI- 
VEZENI: steaua tăcerii; IS- 
CRONI: Circul; ANINOASA :i 
Trecerea interzisă; URICANI i 
Intre două iubiri.
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