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Preocupări ele I ncrilor 
muncitori de la O. R. 0. 1*1. P

0 lata ti venirea piinantli
Sutele de tineri de la U.R.U.M.P 

muncesc cu stăruință — alături 
de muncitorii vîrstnici — la înde
plinirea planului de producție aj 
uzinei, venind prin piesele de 
schimb și utilajele pe care le con
struiesc, în sprijinul luptei mine
rilor Văii Jiului pentru sporirea 
continuă a producției de cărbune.

Semnele sosirii primăverii au 
îndreptat atenția tinerilor și spre 
alte preocupări. Printr-un plan 
întocmit de organizația U.T.M., ei' 
s-au angajat să participe din plin 
la acțiuni obștești. Intre altele ei 
și-au fixat drept obiective ale 
muncii patriotice să întrețină 5 
km. drumuri și șosele, să curețe 
5 ha. pășuni, să planteze pe străzi 
200 arbori, să planteze puieți lrr- 
vederea împăduririi pe o supra 
față de două hectare, să sprijine 
yjinca constructorilor de pe șan 
tiere.

O dată cu venirea timpului fa
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Pentru îmbunătățirea 
protecției muncii

La preparația Petrila, îmbunătă
țirea protecției muncii, stă conti
nuu in atenția orgapelor de condu
cere. Astfel, de la începutul aces
tui an ș-au luat măsuri pentru ex
tinderea iluminatului fluorescent în 
secții, s-au instalat ventilatoare, 
scările și balustradele vechi au 
fost înlocuite, iar la mașini și ins
talații rotative neprotejate au fost 
montate plase metalice sau pereți, 
.'pentru a depista locurile care 

încă mai iasă de dorit din punct 
de vedere al protecției muncii, 
conducerea preparației Petrila a 
înființat comisii pentru îmbunătă
țirea protecției muncii.

Acest lucru a constituit totodată 
pentru inginerii Crăiescu loan, 
Breazu Cornel, Marin Tudor și teh
nicianul Ecobescu Gheorghe, mem
bri ai comisiilor, un bun prilej de 
a verifica și reîmprospăta cunoș
tințele muncitorilor despre normele 
de tehnică a securității.

In urma activității depuse de 
membrii comisiilor s-au' luat noi 
măsuri de protecție a muncii la 
spălătorie, pe circuitul de transport 
și la halda.

P. GĂINĂ 
corespondent
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In curînd, un nou ansamblu 
ue locuințe

. In săli mari și bine luminate oa
menii au impînzit hîrtia cu sute 
și mii de torme geometrice. Sînt 
primele dimensiuni ale noului an
samblu de locuințe Livezeni V. Cu
rînd aici se vor ridica 1 400 de noi 
apartamente pentru oamenii muncii 
din Petroșani. Școala, complexul 
comercial și cele trei centrale ter
mice noi, vor întregi ansamblul cu 
tot ce e necesar unei desfășurări 
normale a vieții.

Pe teren, oamenii măsoară deo
camdată locul și-l pichetează. Pes
te cîteva zile însă, ascuțișul caz
malelor și cupele excavatoarelor 
Vpr mușca lacome pămîntul care 
mustește acum de seva dezghețu
lui și nu peste mult timp 1 400 de 
familii de muncitori își vor vedea 
realizată întrutotul dorința de a 
locui în casă nouă.

I. CIOCLEi 
corespondent

vorabil, comitetul U.TJvf. din uzi
nă a hotărît să mobilizeze tinerii 
muncitori la înfăptuirea acestor 
obiective.

diminea- 
s-au în
de voie 
construc-

Prima zl de menta patrlotltă - 
prinele înțese

Primul pas din acest an în în
făptuirea acțiunilor de muncă. pa
triotică în*ăfara uzinei, a fost fă
cut duminica trecută. De 
ță, aproape 100 de tineri 
dreptat încolonați, plini 
bună, spre șantierul de
tie a casei de cultură din Petro
șani Timp de trei ore s-a muncit 
cu elan tineresc. Importanțe can
tități de cărămidă au fost trans
portate la punctele de lucru pen
tru ca zidarii să poată munci cu 
spor Ia înălțarea acestui nou lă
caș de cultură. S-au săpat, de a- 
semenea,. șanțuri pentru fundații 
în vederea, turnării betonului. Ti- 
nerii muncitori, între care Ciucă 
Florea, Ambruș Martin. Predoi 
loan, Narița Pompiliu, Maghiaru 
Vasile, au muncit cu spor venind 
astfel în sprijinul : muncii con
structorilor. Tinerii de la U.R.U.MP. 
au hotărît să inițieze în continua
re asemenea acțiuni pentru grăbi
rea construcției casei de cultură 
din Petroșani.

la viața tulirni? a, nztnw
Participarea la viata culturală a 

uzinei trebuie să constituie una 
din preocupările permanente ale 
tinerilor muncitori. In urma unei 
analize făcute recent de comite
tul U.T.M. s-a constatat că numă
rul tinerilor care iau parte la ac
tivitatea formațiilor 
amatori,

artistice de 
la acțiunile culturale, e 

miilt silb posibilități.' S*aU Stabilit: 
măsuri 
terare 
200 de 
cursul 
cadrul 
să se 
„Cine

Lunar, în 
s-a stabilit 
un concurs 
teme de li-

de popularizare a cărții li- 
aștfel ca în ; acest an încă 
tineri să se înscrie la con- 
„Iubiți cartea", 
secțiilor uzinei 
organizeze cite 
știe cîștigă" pe

teratură, iar trimestrial se va or
ganiza cîte un ■ asemenea concurs 
pe întreaga uzină. Spre formațiile 
artistice din cadrul clubului au 
fost îndrumați încă 30 tineri. S-au 
luat, de asemenea, măsuri pentru 
ca 
să 
un

brigăzile artistice de agitație 
prezinte în fața muncitorilor 
număr sporit de programe.

Din pofta de ieri
De la 2 plăpumi la 15
In cadrul întreprinderii de in- , 

dustrie locală „6 August" din ] 
Petroșani funcționează o secție ] 
de plăpumărie. Aici lucrează ute- < 
miștii Olteanu Gheorghe șî Zaha- , 
ria Vasile. Lucrînd manual ' 
nici cea mai 
pumăreasa nu 
fecționeze mai 
plăpumi într-un schimb, 
cu ajutorul mașinii cu care

Lucrînd
pricepută plă- ' 

reușea să con- i 
mult de două 

Acum, 
a 

fost dotată secția, cei doi mun- 
citori confecționează tot atîtea ’ 
plăpumi cîte abia reușeau 
facă 15 plăpumărese. In 
едге a trecut, 
și Zaharia au 
nile de plan

RUSU
tapițer I.I.L.

să 
luna 

tovarășii Olteanu 
dat peste sarei- 

56 plăpumi.
VASILE

„6 August"
Petroșani

La muncă patriotică 
în incinta mmei
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Cum să nu ІЦ vesel cînd brigadă pe: сате o ;cos 
:.ele mai, fcutje din setter. .Org,anigîhd tenefaic іцсі 
:d .schimbul la_fgța; locului, ojtacii.&am«njstulK-ir I 
>rul IV al minei Pelrila, au extras; în cele două ] 
au trecut din ăpest\ an aproape 500 tope cărbune 
planului, depXsipdu-ji cu ipult angajamentul de ini

tre c.ele 
fășînd .1 
sectorul IV al i 
care au trecut r 
rile planului, d 
ianuarie și 1

IN CLIȘEU:

.este prin-. ? 
,1' în abataj și > 

Tănase loan,: djn > 
luni și jumătate. ■ 

prevpde- ( 
pe lunile ’

Din inițiativa organizației 
U.T.M. de la sectorul electrome
canic al minei Uricani, într-una 
din zilele trecute, 
prinsă o acțiune de muncă pa
triotică în incinta minei. La mun
ca patriotică au participat mai 
mulți muncitori din sector prin
tre care și tinerii Bucurescu Va
sile, Georgescu Gheorghe. Pisc 
loan.

In- cadrul muncii patriotice 4 
întreprinse a fost adunat tet î 
sterilul rezultat din curățirea,? 
vagonetelor de: mină, încărcat ? 
în yagonete ș exp adiat- cu 
tinația halda de steril.

KOVACS MIHAI 
lăcătuș mina Urlcani

Tănase foan.

z
;__ 2 ?

■ *$•.

)

Consfătuire eu cititorii 
cărții tehnice și didactice

Gentrnl de librării și difuzare a 
Cărții' Huăe-fcăra—•Deva, 'organizea
ză' între 20- 31 martie a.c: „Deca
dă cărții' tfehnlce'4. fa’ cadrul ‘„De
cadei cărții tehnice" ' în ziuă de'20 
martie ale., la ora 17,' în sală clu
bului sindicatelor din tPefrbșahi.'se 
organizează ' o' coftsfătuîre' tu citi
torii cărții tehnice $i ’ didactice.

Sînt invitați a lua parte la cons
fătuire, îng'ineri,' tehnitiehi, maiștri 
mineri și maiștri, instructori 
școli, cadre didactice ' din 
mîntul superior, mediu și 
tar.

din 
învăță- 

elemen-

■ ... 6 -,*.** » * '

O discuție în cadrul unei plenare
f' Și'-în 'âiîhciirȘeî sectorului V 

sud al minei Lupe ni, lupta bea- 
tru‘ ЗрргЦе,а producției de .căibu- 
ле” 
ralel cu deschide- 
’red* tie’ -noi • re
zerve de- cărbune.

■ Una din' 'brigfl-

cocsifjaabîl îșe ■ desfășoară pa-

însemnări de reporter
,3 ■

» У »: . 4

’orM/sâ

zile care : desehld- 
wțe hor-drum

loturi de'-muncă ește-eeă 
de brigadierul Popescu Sebastian, 
'care aparține șectbfâlui de ''inves
tiții. 1 r.

Brigadierâi ' Popescu* Sebastian, 
ortacii săi, au-învățat să mtînceas- 

I i J .* 1 1 5

Deși tînăr, mecanicul de turbine Cpltea Ștefan de la. termocentrala Paroșeni este- prețuit ' pentru 
priceperea și conștiinciozitatea de care dă- dovadă la locui <e muncă. r ' '

IN CLIȘEU : Mecanicul Col tea Ștefan urmărind . eu , atenție acele Indicatoare de ' la aparatele ' de 
măsură ale turbinei nr. 2. ... • .

că în chip nou, mereu mai spornic, 
mereu mai de calitate. Galeria cu 
care pătrund adine în măruntaie-, 
le muntelui e trasă „ca pe sfoară".

Armăturile în fier 
Т.Н. iixate cu 
multă precizie,' ban- 
dajările , corecte, 
totul indică grija 
minerilor pentru

lucru bun, făcut cu simțul răspun
derii. Lună de lună, minerii din 
brigada lui Popescur lasă în urmă 
10—12 m. de galerie mai mult de
alt prevede planul. Dovadă a hăr
niciei lor stau și cîștigurile rea
lizate : in luna trecută — peste 
100 lei pe post.

In aceste zile, • la locul de mun
că al brigăzii,: /ці Popescu Sebas
tian ș-a produs o schimbare cate 
oglindește marea grijă cu care sînt 
înconjurați minerii de Ia lucrările 
în piatră: s-au terminat pregătirile 
în vederea trecerii la periorajul 
umed. Conducta de apă necesară 
combaterii prafului a ajltns pînă 
la locul de muncă. Minerii din bri
gadă și-au tăcut o socoteală : per
fora jul umed asigură nu numai 
condiții de muncă fără praf, ci și 
posibilități de folosire mai bună a 
timpului de lucru. In condițiile 
perforajului umed, se scurtează 
timpul de batere a găurilor pentru 
pușcare, iar lipsa prafului dă 
narilor posibilitatea de a lucra 
plin tot' timpul șutului.

— Avem acum posibilitatea 
a realiza lunar o avansare de
m. Acesta trebuie să fie angaja
mentul nostru de întrecere — și-au 
spus minerii brigăzii.

Aceste gînduri ale minerilor din 
brigada pe care o conduce le-a 
exprimat tovarășul Popescu Sebas
tian într-o recentă plenară a 
miletului ie partid ai minei 
peni.

— Noi ne dăm seama că la

mi- 
din

de
100

(Continuare în pag. 3-a)
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ГТЕ
firlzemctrc moderne pentru măsurarea 

еопееиігайі de metan In atmosfera minei
După ce în articolele prece

dente s-a făcut o trecere în revis
tă a principiilor de bază ale grl- 
zumetriei, în cele ce urmează vom 
face o prezentare succintă a ci- 
toiva din cele mai moderne gri- 
aumetre.

Grizumetre portative
Acestea sînt aparate destinate 

determinării imediate a conținu
tului de metan In atmosfera locu
lui de muncă. Orice mină de căr 
buni trebuie dotată cu un număr 
mare de grizumetre și care să fie 
manipulate de personal cu califi
care corespunzătoare. In ce pri
vește construcția, grizumetrele tre
buie să fie robuste, ușor de ma
nevrat și de citit, ușoare ca greu
tate, precise și ieftine. Acestor ce
rințe le corespunde pe deplin gri
zumetrul S.I.-3 de construcție so 
vietică. In prezent toate servi
ciile de aeraj de la minele din 
Valea Jiului sînt înzestrate cu a- 
cest țip de grizumetre portative 
Ele sînt construite pe principiul 
interferometrului și servesc atît 
pentru determinarea CH4 cît și a 
COp între 0 și 6 la sută cu o 
precizie de plus, minus 0,25 la sută 
si o sensibilitate inferioară de 0,25 
la sută.

în bazinul Karaganda din U.R.S.S. 
s-a ajuns să se elimine persona
lul special pentru măsurat ga
zele, prin introducerea interfere 
metrelor S.I.-3. In acest scop s-a 
instruit corespunzător întregul 
personal și există în funcție 8 431 
interferometre, revenind 272 buc. 
la fiecare 1000 muncitori subte
rani.

Tot în U.R.S.S. s-a pus la punct 
un grizumetru „de buzunar" cu o 
scară împărțită în două: o parte 
albă, pînă la 1 la sută și a doua, 
roșie, între 1 și 2 la sută CH4 
Aparatul este destinat artificieri
lor, care opresc pușcarea dacă a 
cui indicator e pe sectorul roșu.

Pentru un tip de grizumetru cu 
arderea catalitică a metanului, 
«ereetătorii sovietici au pus la 
punct un catalizator special cu 
seopul de a reduce temperatura 
la care se produce cataliza plnă 
la + 360eC. Catalizatorul constă 
din platină și paladiu, depuse pe 
uo suport de oxid de aluminiu.

Un aparat portativ cunoscut 
bazat pe principiul combustiei ca 
talitice, este grizumetrul francez 
Verneuil —54 care are o precizie 
de 0,1 la sută și scara de măsu 
rare între 0 și 3 la sută CH4. Ca
talizatorul întrebuințat este plati
na iradiată.

Un alt interferometru portativ, 
destul de răspîndit, este cel de

construcție japoneză numit „Riken- 
Kelki".

Grizumetre fixe 
pentru determinării 

intermitente
Aceste aparate sînt destinate să 

determine conținutul de metan șl 
să-l comunice la distanță numai 
atunci clnd sint „Interogate". Ele 
slnt utile In minele cu erupții de 
metan, unde se utilizează astfel. 
„Capul de măsurare" (robust șl 
protejat față de efectele pușcării) 
se plasează în frontul de lucru

ooaeoocQoouoeooooooooooooceooeoeeooc

Consultafie

pregătit pentru pușcare. Înainte 
de pușcare și imediat după puș
care, se comandă efectuarea ana
lizei al cărui rezultat se citește de 
la locul de refugiu al artificieru
lui. Astfel se evită pușcarea in 
metanul care ar fi putut să erupă 
în timpul dintre retragerea artifi
cierului și declanșarea pușcării. 
După pușcare se pot semnala e- 
rupțiile provocate de pușcare. Un 
astfel de aparat este tipul „Ver
neuil" teleindicator VT-60 A con
struit tot pe principiul arderii ca 
talitice pe un fir de platină ira
diată cuprins în construcția une, 
puneți Wheatstone. Limitele de 
măsurare sint 0 și 8 la sută cu 
o precizie de 0,2 la sută CH4.

Grizumetre 
declanșatoare 

și înregistratoare
Tipul de aparat francez A.R.D.* 

590 eSte o „santinelă" permanen
------  -------------Q

tă. Dacă metanul crește pînă la 
limita prescrisă aparatul semnali
zează optic și acustic, iar la de 
pășirea acestei limite, decuplează 
automat curentul electric din în 
tregui sector periclitat, auto-de- 
cuplindu-se în același timp, in 1 
secunde.

Grizumetrul cu declanșare rapt 
dă construit în U.R.S.S. este su
perior celui descris anterior prin 
faptul că îndeplinește aceleași o- 
perații în 450 milisecunde. Acest 
lucru este important pentru că, 
In cazul unei erupții de metan 
declanșarea ultrarapidă înseamnă 
de fapt o siguranță sporită.

Grizumetrul „Unor" este bazat 
pe absorbția selectivă a razelor 
infra-roșii de către metan. Dome
niul de funcționare este 0—5 la 
sută Fiind înzestrat cu o pompă 
rotativă, aparatul lucrează conti
nuu și Înregistrează pe o diagra
mă conținutul de metan. Este util 
în stațiile principale de ventila
toare sau în curenți principali de 
aeraj. In Japonia s-a realizat o 
„patrulă de securitate" care auto
matizează complet controlul at
mosferei minei. Aparatul cuprinde 
un grizumetru automat teleindica- 
tor, un termometru, un higrometru 
și un anemometru. Toate aceste 
aparate sînt legate la un post de 
radio emisie care transmite la o 
centrală rezultatele înregistrate de 
aparate. întreg complexul este 
cuprins într-o carcasă în formă de 
ghiulea, prevăzută cu un motor 
teleghidat, alimentat de la acu
mulatori proprii. Aparatul circulă 
prin mină pe un cablu suspendat 
(sau o șină) și la comanda cen
tralei înregistrează și transmite 
compoziția, temperatura, umidita 
tea și viteza aerului. Aparatul 
este în curs de experimentare.

ing. V. IUȘAN

ACTUALITATEA PE SCURT
0 mină — rezervor de gaz 

metan
In localitatea Marysville s-a în

magazinat pentru prima oară gaz 
metan sub presiune într-o cavi
tate subterană creată prin ex
ploatarea sării dintr-o mină. Vo
lumul cavernei (determinată prin 
metode speciale) este de 115400 
m. c. și este plasată la 638 m. a- 
dîncime. In acest uriaș rezervor 
s-a introdus gaz la o presiune de 
peste 83 atmosfere înmagazinlndu- 
se astfel 9 615 000 m. c. gaz metan.

Combină dirijată 
prin telecomandI

La Dnepropetrovsk a Început 
producția in serie a unor combine 
cu ajutorul cărora într-o mină de 
mangan se va putea prelucra un

front de lucru cu o secțiune de 
pînă la 3 m. Combina este diri
jată prin telecomandă de un sin
gur om, ea puțind parcurge în 
șase ore peste 4 m.l. Productivi
tatea noii mașini este de două ori 
mai mare de cit a modelelor an
terioare ale mașinilor similare.

Progres continuu în extinderea 
susținerii modeme♦

ф In cele două luni
• trecute din anul a-
• cesta minerii Văii 
« Jiului au continuat 
i să extindă susținerea 
J modernă. O mare ex-
• tindere a luat arma- 
I rea metalică. In pe- 
’ rioada ianuarie-fe-
• bruarie a. e. s-a ex- 
1 traș din abataje ar- 
J mate metalic 203 348
• tone de cărbune, cu
• peste 54 000 de tone 
« mai mult ca în pe- 
J rioada corespuuză-
• toare a anului tre-
• cut. De remarcat.
• creșterea producției 
J extrase din abataje
• frontale armate cu•

fier. In luna februa
rie de exemplu, din 
cele 101288 tone 
extrase în total, 
85 653 tone provin 
din abataje frontale 
cu susținere metali
că. Aproape 50 000 
tone au fost extrase 
din frontalele Lupe 
niului.

In continuu pro
gres se află și ex
tinderea susținerii 
mixte in abatajele 
cameră. In trimestrele 
II și ЦІ din anul tre
cut, clnd a Început 
să se aplice acest 
procedeu de susține
re, s-a extras în to

tal din abataje ca- ■ 
meră cu susținere . 
mixtă cea. 16000 to- 
ne de cărbune. Anul' 
acesta, numai în pri- - 
mele două luni, can- * 
titatea de cărbune« 
extrasă din abatajele * 
cameră în care se * 
folosește armarea * 
combinată cu stupi J 
metalici tubulari se ț 
cifrează ia 16167 J 
tone. Minerii de Ia « 
Petrila au dat In • 
luna februarie 3 217 ♦ 
tone, iar cei de la ♦ 
Lonea 2 975 tone de « 
cărbune din abataje * 
cameră cu susținere * 
mixtă. *

•

Dispozitiv pentru
In lumina sarcinilor trasate de 

Congresul al Ш-lea al P.M.R. pri
vind realizarea de economii în toa
te domeniile de activitate, în in
dustria minieră se depun eforturi 
susținute pentru reducerea - consu
murilor specifice la materiale de 
bază. Pe lingă o serie de proble
me tehnice legate de mecanizarea 
exploatării și transportului cărbu
nelui, o atenție deosebită se acor
dă și reducerii consumului speci
fic de material lemnos din dome
niul susținerii lucrărilor miniere. 
Astfel, la minele din Valea Jiu
lui în ultimul timp au fost intro
duse, ca Înlocuitori ai lemnului de 
mină, armăturile elastice din fier 
TH și ancorele metalice nerecupe
rabile. Pe plan mondial, in țările 
cu industrie minieră dezvoltată, 
susținerea ancorată se folosește pe 
o scară tot mai largă, și aceasta nu 
numai in exploatările miniere, ci 
și la săparea tunelurilor, la cons
trucția de drumuri, la lucrări hidro
tehnice, precum și ia alte lucrări 
miniere subterane cu profil mare, 
pentru diferite destinații și terme
ne de exploatare.

Primele Încercări de experi
mentare a susținerii lucrărilor mi
niere cu ancore, in Valea Jiului 
s-au făcut la începutul anului 
1958, folosindu-se mai multe ti
puri de ancore, iar In prezent me
toda s-a extins cu succes la mi
nele Uricsni, Lupeni și Lonea.

Ancora propriu zisă, este de o

Noul N.T.S. pentru minele de cărbuni 
și nisipuri

Una din sarcinile de bază ale 
întreprinderilor este crearea condi
țiilor optime de lucru care să asi
gure în permanență integritatea 
corporală si sănătatea oamenilor 
muncii. Pentru ducerea la înde 
plinire a acestor sarcini ș-au ela
borat norme de lucru pe ramuri, 
aprobate de C.C.S. care prevăd 
măsurile ce se impun pentru atin
gerea scopului

Aceste norme 
sînt rigide ci 
schimbă odată 
evoluția tehnică și 
organizarea proce- ..............................................................
sului tehnologic 
care depășesc prevederile N.T.S. 
valabile in perioadele anterioare.

In funcție de progresul tehnic 
și de organizarea industriei miniere 
fn faza actuală, un colectiv al Di
recției generale a controlului mi
nier din cadrul Comitetului geo
logic a elaborat noul N.T.S. pentru 
minele de cărbuni și nisipuri bitu
minoase ediția 1962, In general a- 
ceste norme se bazează pe schele
tul ediție- 1958, pe care o înlo
cuiește, avînd o mai bună sistema
tizare 
dus la 
ticole.

Spre 
in ediția 1962 a N.T.S.-ului se pre
cizează responsabilitățile pe func
ții mărindu-se în acest mod sim
țul da răspundere al personalului, 
în special al celui de supraveghe
re și control. De altfel noul N.T.S. 
prevede pentru personalul de su- 
praveghere și control obligația - să 
depună un examen pentru obține
rea autorizației de funcționare, au
torizație care poate fi anulată pen
tru abateri repetate. Apariția noului 
N.T.S. a fost așteptată cu mult 
teres de întregul personal din 
dustria carboniferă, deoarece 
glementează o serie de metode 
de lucru pentru care pînă în pre
zent erau necesare aprobări spe
ciale. De exemplu, .folosirea aera- 
jului refulant la locurile de muncă,

bituminoase
la săparea puțurilor

M
aii

mecanică etc. 
inginerului șef

care a lucrat la

fac
ex-

la-

amintit, 
nu 

cu RECENZIE

a materialului ceea 
scăderea numărului

deosebire de vechea

ce a 
de ar-

ediție

in- 
in- 
re- 
noi

distanța de la frontul de lucru la 
podul mobil 
cu Încărcare 
cu aprobarea 
ploatării.

Colectivul
tocmirea N.T.S.-ului a colaborat 
cu personalul tehnico-mgmeresc da 
la exploatări și a primit sugestii 
pentru Îmbunătățirea normelor tn 
vigoare, sugestii care în limita 

menținerii securi
tății muncii au 
fost prelucrate și 
adaptate ’a nivelul 
dezvoltării indus
triei miniere

N.TK-ul ediția 1962 se adaugă 
efortului general depus de organele 
centrale pentru continua Îmbună
tățire a normelor de lucru inesite 
să asigure securitatea muncii atlt 
prin prevenirea accidentelor de 
muncă cit și a îmbolnăvirilor pro
fesionale. O dată apărute, neile 
norme de tehnica securității tre
buie Însușite de tot personalul care 
ia parte la procesul de producție. 
In acest scop, tot personalul de 
supraveghere și control a fost do
tat cu cite un exemplar din aceste 
norme. In continuare este necesar 
ca la nivelul unităților și exploa
tărilor miniere să se organizeze 
seminalii cu personalul tehnico-m- 
gineresc în care să se verifice cu
noștințele fiecărei persoane prin 
întrebări si discuții.

Este necesar, de ăbemenea, să 
se prelucreze cu muncitorii, pe 
profesiL secțiunile din N,TS. case-i 
interesează tn mod specia! insistln- 
du-se asupra modificărilor inter
venite față de vechile norme. (

Organizațiile de masă trebuie^să 
urmărească prin personalul care 
lucrează la exploatări și unități ca 
însușirea noilor norme să fie cit 
mai temeinică, in scopul Întăririi 
securității muncii și reducerii nu
mărului de 
noastre.

ing.
serviciul

accidente In minele

1LEANU IOAN
de aeraj C.C.V.J.

•ir.

încercarea fixării ancorelor în rocă
construcție foarte simplă și se com
pune dintr-o tijă metalică la un 
capăt filetată iar la celălalt este 
despicată, în care se introduce o 
pană metalică, simplă, care urmează

să se Încastreze In rocă prin ba
terea ancorei In tavan. Calitatea 
fixării ancorei In pachetul de rocă, 
adică capacitatea portantă a anco
rei. se face prin încercarea ei la 
tracțiune, verificlndu-se cedarea 
ancorei în funcție de portantă. 
Această verificare a capacității por
tante a ancorei se face în prezent

cu un dispozitiv mecano-hidraulic, 
conceput' de colectivul de ingineri 
proiectanți din cadrul serviciului 
tehnic al C.C.V.J. și executat In 
întregime, în condiții tehnice supe
rioare, la U.R.U.M.P. Acest dispo
zitiv, împreună cu multe alte uti
laje mimare proiectate în ultimul 
timp, sînt numai cîteva aspecte 
de introducere a tehnicii noi în 
mineritul nostru. Dispozitivul me
cano-hidraulic (din fotografie) se 
compune dintr-o tijă metalică, la 
unul din capete avînd o ghiară 
care prinde coada ancorei, iar ce
lălalt capăt este filetat și pe care 
se montează o piuliță așezată pe 
un rulment de presiune; în inte
riorul dispozitivului se găsește o 
mezdoză-hidraulică aflată în le
gătură cu un manometru. Dispozi
tivul este prevăzut cu o riglă gra
dată pe care se poate citi direct 
cedarea ancorei, iar forța de smul
gere este indicată de presiunea 
manometrică. Acționarea dispoziti
vului se face manual, cu ajutorul 
unei chei fixe, demontabile.

Datorită greutății sale reduse 
(cca. 14 kg.), simplității și siguran
ței sale în exploatare, dispozitivul 
amintit mai sus a dat rezultate 
bune la probele de încercare de 
smulgere a ancorelor, dovedindu-se 
astfel un utilaj bun, corespunză
tor scopului pentru care a fost 
creiat.

toq. BANCIU MIRCEA 
serviciul tehnic — C.C.V.J, l



f

Educarea candidajilor de partid — 
o griji permanentă a organizației de partid

întărirea rindurilor organizației 
prin primirea de noi membri pre
supune O muncă temeinică cu fie
care candidat de partid, astfel ca 
In perioada candidaturii aceștia să 
acumuleze o bogată experiență, 
să cunoască politica și programul 
partidului.

Organizația de partid din Insti
tutul de mine Petroșani are 34 
candidați de partid. Printre aceș
tia sînt cadre didactice, studenți, 
muncitori și lucrători din aparatul 
administrativ.

Comitetul de partid Îndrumă or
ganizațiile de bază să asigure, fo
losind cele mai diverse mijloace, 
pregătirea temeinică a tuturor 
candidatiior de partid. In fiecare 
grupă de partid, cei mai experi
mentali membri de partid au pri
mit sarcina să șe ocupe zi de Zi 
de pregătirea și îndrumarea în 
muncă a unuia sau doi candidați. 
Așa de pildă, ajutați de membrii 
de partid din grupa de partid a 
anului I mine, candidatii de partid 
Voiculescu Gheorghe și Pop Vasile 
au făcut progrese simțitoare în 
munca lor. Profesional, în recenta 

șiune de examene au obținut la 
Învățătură note bune, iar în or
ganizația U.T.M., unde au primit 
sarcina concretă să muncească, 
activează intens. Aceasta se da- 
torește în primul rînd conștiincio- 
^Sătii lor în muncă, răspunderii 
pe care ei o simt față de orga
nizație, precum și faptului că de 
pregătirea lor partinică se ocupă 
comuniștii loan Dulfu și, respec
tiv, Candin Iancu. Acești tovarăși, 
primind sarcina să se ocupe de 
candidați, au considerat, cum e și 
firesc, că e necesar ca ei înșiși să 
fie la înălțimea sarcinilor, să 
constituie un viu exemplu. Ambii 
sînt fruntași la învățătură — în 
sesiunea de examene amintită au 
obținut , numai note bune și foarte 

, bune. In organizație sînt apreciat! 
pentru combativitatea lor față de 
lipsuri, pentru participarea activă 
la viața de organizație.

Pentru a înarma pe candidatii 
. .de partid cu țelurile partidului, 
. cu politica sa, comitetul de partid 

a organizat un cerc pentru stu
dierea statutului P.M.R.

, Cunoscind făptui că pregătirea 
zsantilor depinde tn mare mă- 

s sură de priceperea și măiestria 
propagandistului, comitetul de 
partid a dat această sarcină unuia 
dintre cei mai pregătiți membri 
de partid, asistentului Constantin 
Teodorescu.

Activitatea de pregătire in a- 
cest cera suferă însă din cauza 
unor candidați, de altfel puțini la 
număr, care nu frecventează cu 
regularitate cursurile. Candidatul 
de partid Pop Ion din grupa de 
partid anul II electro, de exem
plu, n-a participat în acest an 
școlar Ia nici una din ședințele 
de învățămlnt.

Pe lingă această formă speci
fică de pregătire politică, . candi
datii au audiat diferite expuneri 
pe teme ca : „Educația comunistă" 
„Despre înaltul titlu de membru 
al partidului", „Despre democra
ția internă de partid" și altele 
menite să le întregească cunoștin
țele politice și ideologice.

Pentru inițierea candidaților în 
munca practică, birourile organi
zațiilor de bază, ori de cite ori 
alcătuiesc colective pentru stu
dierea anumitor probleme ce ur
mează a fi dezbătute in adună
rile de partid, includ în aceste 
colective și candidați de partid. 
Așa procedează, de pildă, birourile 
organizațiilor de partid din Facul
tatea de mine, din Facultatea de 
electromecanică minieră, din ad
ministrație. Cu acest prilej candi
datii văd unde se muncește pen
tru îndeplinirea sarcinilor ce stau 
în fata organizațiilor de bază res
pective, învață din experiența 
membrilor de partid.

Alți candidați de partid, intre 
care asistentul Suciu Aurel, Aron 
Augustin și Dăbttleanu Ion din a- 

-------------©-------------

O discuție în cadrul unei plenare
(Urmare din pag. l-a)

intări, In condițiile pe care le 
avem astăzi, cînd armăm în fier 
și avem. la îndemînă periorajul 
umed, trebuie realizate avansări 
de cel pufin 100 mJ. galerie lunar. 
Noi putem tace acest lucru, dar ne 
sînt necesare mai multe vagonete 
goale în care să încărcăm piatra, 
spunea brigadierul, Ridic această 
chestiune întrucît noi sîntem de
serviți, din punct de vedere ol 
transportului, de sectorul V sud. 
Nu sînt însă pufine cazurile cînd 
tovarășii din conducerea acestui 
sector uită că noi sîntem aceia 
cere le deschidem accesul spre noi 
rezerve de cărbune, că unde lu
crăm noi astăzi vor ti mtine abata
jele lor. De obicei primim pe șut 

’ cite 7-—6 goale, in care un schimb 
de 5 oameni al brigăzii noastre nu 
are ce încărca. In unele zile sîn
tem uitați cu totul și nu primim 
nici un vagonet. Dacă așa stau lu
crurile, mai poate ti vorba de a- 
vansări rapide f

— De cite vagonete aveți ne
voie pentru a realiza lunar 100 m. 
avansare ? — întrebă un tovarăș.

— Ne trebuie în fiecare șut 20 
de vagonete, răspunse imediat bri
gadierul Popescu, dovadă că se 
gindise în amănunțime la ceeace-i 
trebuie.

Tovarășul inginer Husti, șeful 
sectorului V sud, era și el prezent 
in sală.

— Vom da acestei brigăzi mat 
multe vagonete, răspunse inginerul 

nul II mine, Torsan Persida din 
anul II electro activează în orga
nele de conducere ale organiza
țiilor U.T.M. și U.A.S. Aici alături 
de comuniști cu experiență, cum 
sînt tov, Ciocîrlie Mihail, Con
stantin Teoader, Ziloi Zoltan, 
Gheorghe Toma, Petrica Gheorghe 
și alții învață cum trebuie puse 
în practică obiectivele organiza
ției respective, capătă o experien
ță bună în munca cu masele.

Acestea sînt doar cîteva aspecte 
din munca organizației de partid 
din Institutul de mine în vederea 
creșterii nivelului politico-ideolo
gic al candidaților de partid.

Urmărind transpunerea în viată 
a indicațiilor plenarei C.G «1 
P.M.R. din aprilie 1962, organiza
ția de partid muncește cu stăru
ință pentru ca fiecare candidat de 
partid, la expirarea stagiului, să 
posede nivelul de pregătire cerut 
unui membru de partid.

VIRGIL LAZAR
student, membru în activul de 
partid al comitetului de partid 

de la I.M.P.

Husti, dar s-ar putea întîmpla ca 
din lipsă de condiții să nu putem 
asigura chiar atîtea cite cere.

De ce să nu se poată ? Cînd a 
brigadă e hotărîtă să realizeze lu
cruri mari, de ce să nu se poa‘6 ? 
Această întrebare a început de în
dată să-i frămtnte pe cei prezenți.

— Trebuie să se poată, tovarășe 
inginer, interveni secretarul comi
tetului de partid. Nu putem să 
lăsăm oamenii fără sprijin.

Inginerul Husti n-avu încotro și 
asigură :

— Vom da acestei brigăzi 20 de 
goale pe șut.

— Iar noi vom săpa lunar 100 
m. galerie — spuse bucuros bri
gadierul Popescu.

Acesta este doar un mic frag
ment din discuțiile purtate într-o 
recentă plenară a comitetului de 
partid al minei Lupeni. O discuție 
care pune în lumină atitudinea 
înaintată față de muncă a mineri
lor, hotărîrea lor de a munci me
reu mai spornic pentru înfăptuirea 
sarcinilor puse de partid in . fata 
industriei carbonifere. Prin aceas
ta discuție, brigadierul Popescu s-a 
angajat în fața comuniștilor minei 
Lupeni să avanseze lunar 1G0 m. 
iar inginerul Husti, din partea con
ducerii sectorului V sud, să-i asi
gure condiții.

Un angajament care trebuie res
pectat de ambele părți pentru că 
înfăptuirea lui va face să spo
rească realizărife colectivului sec
torului.

Brigadierul Sorescu Constantin este unul din fruntașii minei Uri- 
cani. Pasiunii lui pentru tainele meseriei de miner i s-a adăugat 
încă una căreia îi consacră o parte din timpul liber: automobilul, 
împreună cu fratele său, care în prezent este elev la școala de 
maiștri mineri, tov. Sorescu și-a cumpărat un îrumos autoturism „Moșk- 
vid".

------------Q-------------

DUMINICA
Sala de sport din localitate a 

găzduit duminică dimineața întil- 
nirile de volei (masculin și femi
nin) și baschet (masculin) între 
echipele Știința Petroșani șl Ele
vul Tg. Jiu. Cu excepția jocului 
feminin de volei, unde disputa a 
fost mai strînsă, jucătorii de la 
Știința s-au impus categoric. El 
au cîștigat, de altfel, toate întîl- 
nirile. Iată rezultatele înregistrate :

VOLEI (f): Știiftță Petroșani — 
Elevul Tg. Jiu: 3—1 (4-15,- 15—8F 
15—7,- 15—7). Elevele au cîștigat 
primul set datorită organizării 
mai bune a jocului. Localnicele 
nu s-au regăsit și au comis nu
meroase greșeli elementare. In se
turile următoare, studentele au 
jucat mai decis, mai atente la fi
leu și au cîștigat în final cu 3—1. 
De-a lungul meciului, s-au remar
cat Militaru Lavinia și Diaconescu. 
Marcela (Elevul), Murgulescu Ol
ga și Olah Magdalena (Știința).

• VOLEI (m): Știința Petroșani 
Elevul Tg. Jiu — 3—0 (15—2: 
15—12; 15—10). După primul set 
cîștigat la 2, studenții au început

SPORTIVA
să joace neatent, greșind în spe
cial Ia servici și uneori la pre
luări. Echipa Știința (antrenor prof. 
Ciacu) a jucat totuși bine, dove
dind un stadiu mulțumitor de 
pregătire.

După acest meci, studenții au 
alcătuit două echipe, jocul dintre 
ele încîntînd de multe ori publi
cul spectator. Au plăcut cum au 
evoluat: Stelea, Cojocaru, Cibu și 
uneori Șchiopu.

BASCHET (m): Știinta Petro
șani — Elevul Tg. Jiu 121—66 
(59—41).

Meciul a fost atrăgător și des
tul de echilibrat în prima repriză, 
cînd apărarea studenților a fost 
ușor de trecut. S-a remareat în 
această repriză Popescu Nicolae 
(Elevul) care a marcat numeroase 
puncte, datorită în special neaten
ției studenților. In repriza a doua 
localnicii s-au apărat mai bine, în 
atac au fost mai deciși, cîștigind 
categoric. De la Știința om reținut 
jocul bun al lui Merțz F„ Rău Gh. 
și Bodo C

TÂUTU NICOLAE

Preșul de cost — indice important 
al activitafii constructorilor

Valea Jiului ă devenit în anii 
puterii populare un vast șantier. 
An de an se înaltă tot mai multe 
obiective industriale și se efec
tuează vaste lucrări social-cultu- 
rale. In fata organizațiilor de cons
trucții se ridică obligația de a lua 
toate măsurile tehnico organizato
rice care să asigure executarea 
lucrărilor de bună calitate, respec
tarea duratei de execuție și înca- 
dradea obiectivelor in prețul de 
cost stabilit.

Analizînd rezultatele obținute în 
cursul anului 1962 rezultă că pro
blema prețului de cost n-a stat în 
atenția tuturor organizațiilor de 
construcții. Numai așa se explică 
de ce sarcina de reducere a pre
țului de cost a fost realizată numai 
partial de către T.C.M.C. Coroiești 
și l.CM.M. Petroșani și depășită 
de către toate șantierele de cons
trucții apartinînd T.R.C.H.

Care au fost — și mai sînt — 
cauzele care contribuie la nereali- 
zarea sarcinii de reducere a pre
țului de cost îp construcții ? La 
grupul de șantiere T.C.M.C.-Coro- 
ești, conducerea grupului n-a întoc
mit un plan de măsuri tehnico- 
organizatorice pentru realizarea e

conomiilor preconizate, iar condu
cerile loturilor n-au defalcat sar
cina de reducere a prețului de 
cost pe puncte de lucru și n-au 
dat indicații concrete cu privire la 
realizarea ei. In plus, în cursul 
trimestrului I și II, prin imobiliza-

PE TEME ECONOMICE

rea unui volum mare de fonduri, 
s-au folosit credite cu garanția fo
rului tutelar pentru care s-au plă
tit dobînzi bancare în valoare to
tală de 189 000 lei, toate acestea 
făcînd ca sarcina de reducere a 
prețului de cost să se realizeze nu
mai în procent de 42 la sută.

La I.C.M M. Petroșani cauza prin
cipală pentru neîndeplinîrea sarcinii 
de reducere a prețului de cost a 
constituit-o nerealizarea planului 
de producție pe 1962 declt în pro
porție de 80 la sută ca și dobîn- 
zile bancare în valoare de 100 000 
lei plătite pentru folosirea credite
lor cil garanția forului tutelar, 
cauzate de neîncasarea la timp și 

în întregime a producției execu
tate. Trebuie scos în evidență fap
tul că prin nedotarea întreprinderii 
de către Combinatul carbonifer 
Valea Jiului cu utilaje mari (es- 
cavatoare, buldozere etc.) produc
tivitatea muncii a fost realizată in 
proporție de numai 86 la sută.

O deficientă importantă care a 
mai existat în cadrul acestei între
prinderi, constă în nesupravegherea 
suficientă și neorganizarea puncte
lor de lucru, fapt ce rezultă din 
aceea că în perioada de vîrf de 
producție a anului (1 IV—31 VIII) 
realizările medii lunare nu între
ceau valoirea .de 1 500 000 Iei. In
să, după analiza făcută de or
ganele superioare și măsurile luate, 
în perioada 1 septembrie — 31 de
cembrie 1962 realizările obținute 
lunar au depășit valoarea de 
2 500 000 lei deși în această perioa
dă timpul a fost în majoritate ne
favorabil !

La șantierele T.R.C.H., o cauză 
importantă care a contribuit în 
mare măsură la depășirea prețului 
de cost, a fost neaprovizionarea 
ritmică a șantierelor cu materiale 
și în special cu ciment, var, praf 
hidrofob, materiale de instalațiL 

Acest lucru a obligat șantierele1 
să facă aprovizionări direct de la 
fabrici, mai ales ciment pe care 
l-au transportat cu autocamioanele, 
transporturi care au ocazionat chel
tuieli suplimentare. Aprovizionarea 
șantierelor cu materiale de insta
lații s-a făcut de către Trustul re
gional de construcții Deva, în par
te, prin transportul acestor ma

teriale cu autocamioanele de la De
va la șantiere, sistem care s-a sol
dat, de asemenea, cu însemnate 
cheltuieli suplimentare. O altă 
cauză care a contribuit la depăși
rea prețului de cost a fost neter- 
minarea și nepredarea blocurilor, la 
timp. 1

Neaprovizionarea la timp a șan
tierelor cu materiale, pe lîngă fap
tul că a condus la nerealizarea 
lucrărilor planificate, a contribuit 
și la degradarea lucrărilor execu
tate. Mai ales lipsa prafului hi
drofob a produs mari necazuri 
constructorilor, unele apartamente 
suferind .-.tricăciuni datorită pă
trunderii apei din lipsa izolației 
la acoperiș. Toate aceste deficiente 
au condus la depășirea prețului p_- 
apartament cu peste 4 000 lei la 
șantierele 6 și 9 Petroșani și cu 
peste 1 0000 lei la șantierul 7 Lu
peni.

Pentru anul 1963, volumul lu
crărilor de construcții — montaj 

ce urmează a se executa este măi 
mare de cît cel din 1962. Totuși, 
în primele luni ale acestui an șan
tierele au mari rămîneri în urmă. 
De aceea, este absolut necesar ca 
Trustul regional de construcții De
va, LP.I.P. Livezeni și Combinatul 
carbonifer Valea Jiului să ia mă
suri urgente pentru a aproviziona 
șantierele cu materialele și me
canismele necesare în vederea re
cuperării restanțelor din lunile ia
nuarie și februarie 1963. O obliga
ție primordială este îmbunătățirea 
. provizionării cu cantități sufi
ciente de betoane, fîșii și praf hi
drofob dt și cu mecanisme de 
construcții. I.P.I.P. Livezeni trebuie 
să asigure șantierele cu cantitățile 
necesare de betoane și praf hidro
fob, iar T.R.C.H. Deva să urgenteze 
la furnizori livrarea ftșiilor și ce
lorlalte materiale cerute de șan
tiere.

Reducerea prețului de cost al 
lucrărilor executate pe șantiere, 
trebuie să constituie o sarcină per
manentă atît pentru conducerile 
organizațiilor de construcții și șan
tierelor cît și pentru nmncitorii, 
tehnicienii, inginerii și funcționarii 
care lucrează în acest sector.

N. CERBCJ
directorul Băncii de investiții, 

filiala Petroșani
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la San JoseGreva minerilor francezi
PARIS 19 (Agerpres) .
Marea grevă a minerilor fran

cezi începută la 1 martie continuă. 
„Minerii primesc noi dovezi de 
sprijin din partea maselor popu
lare" — scrie agenția Associated 
Press.

La chemarea organizațiilor sin
dicale — Confederația Generală a 
Muncii, Confederația franceză a 
oamenilor muncii creștini și „Force 
Ouvriere": 50 000 de muncitori și 
funcționari din departamentul Loi
re au declarat la І8 martie grevă 
în semn de solidaritate cu minerii 
și în sprijinul revendicărilor pri
vind îmbunătățirea situației lor 
materiale.

La Saint-Etienne, vechi centru 
industrial, a avut loc un miting 
la care au participat 30 000 de per
soane, precum și o demonstrație 
a oamenilor 
minerilor. In 
cu minerii, 
din Saint-Etienne și-au închis ma
gazinele și prăvăliile, iar conducă-

muncii în sprijinul 
semn de solidaritate 

numeroși comercianți

torii de tramvaie și troleibuze au 
încetat lucrul.

La fel ca și muncitorii din por
turi, ( 
litoral 
macaragii din 
Calvados) au 
descărca nici 
cărbuni atîta 
satisfăcute revendicările minerilor.

Solidari cu lupta justă a mineri
lor greviști s-au declarat și fuec- 
ționarii consiliului municipal al e- 
rașului Paris, Care au oferit f«»- 
dului de ajutorare a greviștilor și 
familiilor lor, suma de 25 0D0 de 
franci. De asemenea, locuitorii 
orașului Nancy au donat pentru 
greviști 70 000 de franci.

In după-amiaza zilei de 19 mar
tie, 3 000 de mineri din Provence 
(provincie de sud a Franței) au 
început un „marș spre Marsi
lia".

din numeroase orașe de pe 
l ale Franței, docherii și

Caen (departamentul 
declarat că nu vot 

o navă încărcată cu 
timp cît nu vor fi

— = 0

La fiecare 10 
Leningrad se termină 
unui apartament nou. 
1962 locuitorii Lenin- 
ai împrejurimilor ora- 

primit 47 000 de aprta- 
In anii septenalului 
— la Leningrad se vor 
peste 270 000 de apar-

și

sindicatul marinarilor și 
a liotărît 
să nu se 
cărbunelui

LENINGRAD 
minute la 
construirea

In anul 
gradului 
șului au 
mente.

. 1959-1965 
construi 
tamente.

VARȘOVIA. — In semn de so
lidaritate cu minerii greviști din 
Franța,

docherilor din Polonia
ca în porturile Poloniei 
efectueze încărcarea 
destinat pentru Franța.

TOKIO. — După cum anunță 
agenția Associated Press, în dimi
neața zilei de 19 martie vulcanul 
Nagano din Japonia centrală a 
început să erupă aruneînd lavă 
și cenușă la o înălțime de apro
ximativ 1 100 metri.

BRNO. — Recent, in centrul 
universitar din Brno a fost dat 
în folosință un nou complex stu
dențesc format din patru aripi. In 
trei dintre ele se află camere de cîte 
două persoane, iar în cea de-a pa
tra o cantină studențească și o 
cantină-restaurant. La fiecare etaj 
se află cîte o bucătărie, cabinete 
de studiu și biblioteci.

CANBERRA. — După cum trans
mite 
cheri 
tralia 
grevă
și îmbunătățirea condițiilor 
muncă.

agentia Reuter, 21 000 do- 
din 44 de porturi din Aus- 
au declarat la 19 martie o 
cerînd majorarea salariilor 

de

Mi [ogiiiei o. n. ». 
peatru problemele fentilar
NEW YORK 19 (Agerpres).
In ședința sa din 18 martie, Co

misia O.N.U. pentru problemele 
situației femeilor a adoptat în una
nimitate o rezoluție în care țările 
membre ale O.N.U. sînt chemate 
să acwrde o atenție deosebită pro- 
gramelor avînd drept scop dezvol
tarea sistemului învățămîntului ge
neral și profesional al femeilor, 
«re Uăiesc în mediul rural.

Intr-o altă rezoluție adoptată, 
âe «ewnenea, în unanimitate, Co- 
raisia și-a exprimat satisfacția fa
ță de activitatea U.N.E.S.C.O. în 
domeniul învățămîntului și a luat 
cunoștință de rapoartele U.N.ES.C.O 
în această problemă.

In rapoarte sînt menționate date 
despre situația grea 
la sate, în special 
occidentală, Franța, 

landa, precum și din 
află sub dominația

a femeilor de 
din Germania 

Turcia, Tai- 
țările care se 
colonialiștilor.

Tratativele militare dintre Spania 
și S.U.A. au intrat în impas

lor. 
are 
știe

I

I

de armament american de

MADRID 19 (Agerpres).
„Tratativele militare de la Ma- 

, drid dintre Spania și Statele Unite 
au intrat în impas, scrie corespon
dentul din Madrid al ziarului 
francez „Combat". Washington-ul 
a declarat că guvernul spaniol tre
buie să plătească cu dolari livră
rile
care are nevoie pentru moderni
zarea forțelor sale armate. Dar 
Spania se împotrivește".

Potrivit corespondentului, vice
președintele Consiliului de Miniș
tri al Spaniei, Munos Grandes, a 
dat de înțeles misiunii militare 
a S.U.A. la Madrid că Spania nu 
se va supune 
și că este gata 
anța cu S.U.A.

cererii americane 
să renunțe la ali- 
dacă ele vor con-

tinua să insiste asupra cererii 
Poziția guvernului franchist 

o explicație foarte simplă: el 
prea bine că S.U.A. sînt foarte
interesate să-și mențină baza mili
tară Rota din sudul Spaniei pen
tru submarinele înzestrate cu ra
chete ,,Polaris". De aceea Spania 
speră că va reuși să obțină preț 
mai bun și că va obține livrări de 
armament în condiții avantajoase 
pentru ea.

La rîndul lor, cercurile america
ne din Madrid lasă să se înțe
leagă că Ministerul de Război al 
S.U.A. va studia posibilitățile fo
losirii în Marea Mediterănă a unor 
alte baze pentru submarine, de 
pildă în Malta sau în porturile 
italiene Neapole sau Messina.

0

Patrioții 
pentru

din Kalimantanul de nord lupți 
izgonirea colonialiștilor englezi

DJAKARTA 19 (Agerpres).
Armata de eliberare națională con

tinuă lupta pentru izgonirea colo
nialiștilor englezi, se spune în e- 
misiunea postului de radio „Vocea 
Luptătorilor pentru libertatea Ka- 
limantanului de nord".

In ultimul timp, pentru înăbu
șirea mișcării de eliberare în 
Kalimantanul de nord au fost a- 
duse mari cantități de armament 
și muniții printre care artilerie 
și avioane. Detașamentele militare 
ale trupelor coloniale engleze pa-

trulează continuu orașele și sa
tele acestui teritoriu.

In întreaga țară detașamentele 
de pedepsire fac ravagii. Ele însă 
nu au reușit nici pînă acum să des
copere amplasarea principalelor 
baze ale partizanilor, să dea de 
urma patrioților care în toate o- 
perațiunile primesc ajutor de la 
populația locală. Efectuînd ata
curi prin surprindere asupra obi
ectivelor colonialiștilor, partizanii 
se retrag 4apoi în junglă unde nu 
pot fi descoperiți nici de cîini po
lițiști, nici de aviația de patrulare.

Conferința
SAN
După 

martie 
(Costa 
lof țărilor din America Centrală 
La conferință participă președinții 
statelor Panama, Costa Rica, Sal
vador, Guatemala, Honduras 
caragua.

La San Jose a sosit, de 
nea, pentru a participa la 
rință președintele S.U.A., J. Ken
nedy. Din delegația americană fac 
parte secretarul de stat al S.U.A.. 
D. Rusk, și un grup de senatori 
și membri ai Camerei Reprezen
tanților, numeroși consilieri ai Ca
sei Albe și ai Departamentului dc 
Stat — în total 400 de persoane.

Luind cuvîntul luni seara în ca
drul ședinței de deschidere a con
ferinței J. Kennedy, după ce a elo
giat sistemul inferamerican, a fost 
nevoit să recunoască existența mi
zeriei, foametei, ignoranței și boli
lor în țările Americii Latine. Potri
vit președintelui Kennedy, ieșirea 
din această Situație o constituie a- 
plicarea cunoscutului program < al 
S.U.A. pentru America Latină: „A- 
lianța pentru progres" .El a atras 
însă atenția participanților la con
ferință că „în ciuda unor conflic-

------------0

Răspunsul popoarelor Americii Latine 
la Conferința de ia San Jose

JOSE 19 (Agerpres). 
cum s-a mai anunțat 
a început la San

Rica) conferința președinți-

la 18 
Jose

și Ni-

aseme-
confe-

Lupta pentru pace în America 
Latină se împletește strîns cu cam
pania 
lupta 
nală 
relor.

de solidaritate cu Cuba și cu 
pentru independență națio- 

și autodeterminare a popoa- 
Evenimentele din Marea Ca

raibilor din octombrie anul trecut 
au ilustrat în mod pregnant a- 
ceastă interdependență și au trans
format problema războluitîi - sau 
păcii într-o realitate vie pentru 
cei 220 milioane de locuitori • ai 
Americii Latine.

Intre 28 și 30 martie va avea 
ioc la Rio de Janeiro Congresul 
Continental de solidaritate cu Cu
ba. - In vederea- acestui congres au 
fost făcute pregătiri int?nse în ma
joritatea țărilor latino-americane 
Alberto Casella, președintele Con
siliului argentinian pentru pace și 
membru în prezidiul consiliului 
mondial al păcii, subliniind par
ticiparea unei delegații argentinie- 
ne cuprinzătoare la acest congres, 
a declarat că unul din obiectivele 
acestuia va trebuie să-l constitui? 
promovarea unei conferințe a ce
lor trei continente — America La
tină, Africa și Asia — care să stu
dieze problemele comune ale țări
lor acestor continante în lupta 
pentru libertate și independență. 
Generalul Lazaro Cardenas, fost

O NOUA CRIZA IN N. A. T. O. ?

apKca- 
nevoăe
a re-

te interne" in legătură cu 
rea acestui program este 
de „noi eforturi". Kennedy 
zervat o parte din discursul său
unei pledoarii pentru „izolarea 
Cubei de țările din America Lati
nă".

După cum menționează agenția 
France Presse, președinții celor 
șase țări din America Centrală au 
luat apoi ciîvîntul rînd pe rînd în 
cadrul ședinței de deschidere, ejț- 
primîndu-și revendicării? și tendin
țele lor.

Intre altele, președintele Salva
dorului, Julio Rivera, referindu-se 
la problema Pieței comune а Айе 
ricii 
tică 
unui

In
nă discursurile rostite de cei șașe 
președinți din America Centrală au ■ 
fost axate, ca și cuvîntarea preșe
dintelui Kennedy, pe linia adoptă
rii de noi măsuri „mai drastice' 
împotriva Cubei.

După-'cnm menționează agenția 
France Presse, participanții la con
ferință se vor întruni într-o ședin
ță secretă pentru a studia proble
mele cuprinse în discursurile uro- 
nunțate în cadrul ședinței de Wk
cinder e.

Centrale, a preconizat o poB- 
comercială comună în baza 
plan de integrare economică, 
problemele de politică exter

președinte al Mexicului și membru 
în prezidiul Consiliului mondial al 
păcii, a declarat că viitorul con
gres de Ia Rio de Janeiro ya 
constitui o tribună pentru procla
marea sprijinului neclintit pe cațre 
popoarele Americii Latine sînt ho- 
tărîte să-l acorde Cubei revoluțio
nare. „

Toate organizațiile pentru раса 
din America Latină se consideră 
mobilizate în vederea acestui con
gres. In cadrul a numeroasa reu
niuni și manifestații in apărarea 
Cubei, pentru coexistență pașțncă 
și dezarmare, se pregătesc delega
țiile naționale care vor cuprinde 
nu numai pe militanții mișcării 
pentru pace ci și o seamă de per
sonalități reprezentînd toate pă
turile sociale care înțeleg necesi
tatea unificării acțiunilor și efor
turilor în favoarea

Congresul de la 
va constitui fără 
plică a ’popoarelor 
la conferința de la 
filor guvernelor 
Centrale.

păcii.
Rio de Janeiro 
îndoială o re- 
Americii Latine 
San Jose a se

tărilor Americii

PRODRAM DE RADIO
21 martie

La 20 martie se întrunește la Pa
ris Consiliul permanent al N.A.T.O., 
care va lua în discuție problema 
constituirii forței nucleare „multi
laterale și multinaționale" atlan
tice. După cum a reieșit cu pri
lejul recentului turneu în Europa 
occidentală al trimisului special a- 
merican, L. Merchant, încercarea 
de a pune la punct noile planuri 
agresive a dus la o înăsprire â re
lațiilor dintre partenerii atlantici. 
„Va marca sesiunea aceasta înce
putul unei noi crize în sînul alian
ței atlantice ?" se întreabă ziarul 
anglez „Sunday Times", adăugind : 
„Persistența încordării anglo-fran- 
ceze riscă să jeneze în mod grav 
lucrările acestui organ al N.A.T.O., 
îndeosebi în actualul moment cînd 
domnește confuzie în sînul orga
nizației în urma dezacordului care 
există între britanici și americani 
cu privire la concepția lor despre 
o forță nucleară a N.A.T.O.".

Orientarea 
atlantice se
primejdioasă de a răspindi armele

nucleare. Deși 
este comună 
N.A.T.O., se manifestă însă diver
gențe în - ce privește concretizarea 
ei: S.U.A. urmăresc constituirea 
unei forțe nucleare atlantice, prin

această tendință 
partenerilor din

„pactul de

O

COMENTARIUL ZILEI

agresivă a coaliției 
exprimă în tendința

completarea forțelor prevăzute de 
„pactul de la Nassau" cu o flotă 
de suprafață înzestrată cu rachete 
Polaris; Anglia vrea ca forța nu
cleară atlantică să fie menținută 
în limitele stabilite la Nassau pen
tru a nu-și greva suplimentar bu
getul și pentru a ocupa o poziție 
„specială", în sensul ca submarinele 
dt fabricație engleză să aibă co
mandanți englezi, spre deosebire 
de celelalte care vor avea coman
danți americani î Franța este osti
lă punctului de vedere anglo-ame- 
rican, susținînd propriul ei plan 
de constituire a unei „forțe de 
șoc naționale" franceze ,* Germania

occidentală sprijină și 
lâ Nassau" văzînd în el posibili- 
tateA cea mai rapidă de a avea 
acces la armamentul nuclear, dar 
pe d? altă parte avînd în vedere 
același obiectiv nu ignoră 
ideea 
la a 
cipa.

Cu 
sosit 
lordul Home, și este așteptat să 
sosească și reprezentantul S.U.A, 
la O.N.U., A. Stevenson. La Paris 
se află și ministrul de război vest- 
german, von Hassel, dar 
nunțat că nu va asista la

Prezența conducătorului 
mației engleze și a unui 
personaj diplomatic american 
interpretată de observatori ca mar- 
cînd un efort anglo-american con
jugat pentru a obține o schimbare 
sau cel puțin o mlădiere a pozi
ției franceze. Departe însă de a 
a se înregistra vreun semn al a- 
cestei mlădieri, după refuzul mi
nistrului de externe francez, Couve

niei 
unei forțe nucleare franceze 
cărei creare ar putea parti -

prilejul sesiunii, la Paris a 
ministrul de externe englez.

el a a- 
sesiune.

diplo- 
influent 

este

REDACJ1A ȘI ADMINISTRAȚIA Petroșani; Str. Republic» or. 56 TeL interurban 322: automat 269.

Mur viile, de a participa la un 
oferit de Home în cinstea 
prezenți la sesiune, 

că 
în

s-a a- 
Franța va fi reprezen- 

Consiliul permanent 
de reprezentantul său 
nu de o persoană

I. 7,10 Muzică de 
presei cen-

Vreau să știu, 9^5 
muzică ușoară, 10,38

DC major de Radu 
Muzică ușoară :album 
romînești, 12,00 Din

cu 
de

de 
dineu 
celor 
nunțat 
tată

N.A.T.O. 
permanent, 
rang superior. Corespondenții 
presă relatau chiar că Murville și
Home nici nu se vor întîlni măcar.

Divergențele se manifestă însă 
nu numai între Franța pe de o 
parte și anglo-americanî de cealal
tă, ci chiar și între S.U.A. și An

glia. După cum relatează agenția 
Reuter, „informațiile citate de pos
tul de radio Londra care afirma 
că Anglia și S.U.A. au realizat un 
acord cu privire la planurile pen
tru crearea forței nucleare a 
N.A.T.O. au fost calificate de sur
se diplomatice ca fiind

Chiar înainte de 
Consiliului permanent 
în cercurile ziaristice
menționează posibilitatea ca 
blemel? aflate în discuție să fie 
remise spre examinare Consiliului 
ministerial af N.A.T.O. care se în
trunește în sesiunea de primăvară 
în luna mai la Ottawa.

Z. FLOREA

premature" 
întrunirea 

al N.A.T.O., 
pariziene se 

pro

PROGRAMUL 
estradă, 8,00 Sumarul 
trale, 8,08 Muzică populară romî- 
nească, 9,00 
Concert de 
Cvartetul în 
Paladi, 11,05 
de melodii
folclorul popoarelor, 12,45 Cîntece, 
14,00 Melodii populare romînești 
cerute de ascultători, 14,30 Muzică 
ușoară, 16,15 Vorbește Moscova, 17,10 
„Tineretul lumii luptă pentru pace" 
— program de cîntece, 18,15 Mu
zică populară romînească interpre
tată de Felician 
Iordache, 19,15 
pentru fruntași 
industrie, 19,50

Fărcașu și toni
Program muzical 

în producție din 
Transmisiune din 

Studioul ae concrete, a concertu
lui orchestrei simfonice a Radiote- 
leviziunii, 22,55 Muzică de dans. 
PROGRAMUL II. 12,45 Muzică dis
tractivă romînească, 13,25 Melodii 
populare romînești, 14,10 Muzică 
ușoară sovietică, 15,10 Melodii or
chestrale de muzică ușoară, 16,10 
„Sub steagul partidului" — program 
de cîntece, 17,00 Muzică din ope
re, 18.45 Cîntă fluierașul Dumitru 
Zamfira și acordeonistul George 
Sîrbu, 19,50 Muzică de dans, 20,40 
Cîntecul și jocul popular în prelu
crarea compozitorilor noștri,

___________ ______________________ ■ -X
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