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Organ al Comitetului orășenesc P.M.R. Petroșani și al Sfatului popular orășenesc

Minerii Văii Jiului obfin 
noi realizări

Succesele minerilor 
din Vulcan

la Vulcan obțin 
tot mai frumoase

zi 
l în 

a- 
ex-

f
' Minerii de 

de zi succese 
procesul de producție. In luna
ceasta, în fruntea întrecerii pe 
ploatare se situează colectivul sec
torului I, care pe baza creșterii 
productivității muncii cu 0,356 tone 
cărbune pe post față de sarcina 
planificată a trimis cocsarilor pa
triei 1 101 tone cărbune peste pre
vederile planului, depășindu-și ast
fel cu mult angajamentul de în
trecere pe luna mat Pe locul ur
mător se 
care, de 
și pînă 
ziuă 807
In afara

De remarcat faptul că producția 
dată de minerii Vulcanului este la 
un preț de cost redus față de 
Lifra planificată. In luna trecută, 
de pildă, colectivul minei Vulcan 
a obținut o economie de 0,82 Iei 
pe tona de cărbune extrasă.

află minerii sectorului IV 
la începutul acestei luni 
în prezent au trimis la 
tone cărbune energetic 

sarcinilor de plan.

încărcarea cărbunelui pe transpor
tor. Fruntași în lupta pentru cali
tate pe exploatare sînt minerii 
sectorului ІИ care și-au fixat ca 
obiectiv principal calitatea produc
ției.

Ca 
tinue 
tivul 
cest 
valoarea a 1468 tone cărbune. $i 
umiditatea producției, în prima de
cadă a lunii curente, a fost re
dusă cu 0,6 puncte în comparație 
cu sarcina de plan. Că urmare a 
reducerii umidității producției, mi
nerii de aici au primit în primele 
4 luni ale anului bonificații echi
valente cu valoarea a 1 014 tone 
cărbune. Toate acestea, precum și 
reducerea consumurilor specifice de 
materiale și energie au făcut ca 
prețul de cost pe tona de cărbune 
să fie redus în medie pe ultimele 
4 luni cu 0,28 lei.

In patru luni —
692000 lei economii
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Citiți în pagina IV-a:
• Procesul de la Numberg ioten tat unor criminali naziști
• Succesul pavilionului rominesc Ia Tîrgul international de mos

tre de la Tokio
• Ședința Comitetului Executiv al P.C. din Marea Britanie
• Tratative americano-vest germane
• Criza de guvern din Argentina

urmare a îmbunătățirii con- 
a calității cărbunelui, colec- 
minei Petrila a primit în a- 
an bonificații echivalente cu
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Cărbune fără șist
In acest an colectivul minei Pe

trila s-a situat mereu la loc de 
frunte în lupta pentru sporirea 
producției de cărbune și îmbună
tățirea calității acestuia. Dacă în 
luna aprilie a. c. procentajul de 
cenușă admis pe exploatare a fost 
redus cu 0,4 puncte, în prima de
cadă a lunii mai minerii petrileni 
au redus cu 0,7 puncte cenușa din 
cărbune față de plan. Acest suc
ces important se datorește faptu
lui că majoritatea brigăzilor din 
abataje execută pușcarea selectivă 
a frontului de lucru și pun un 
mare accent pe alegerea șistului la

In cele patru luni încheiate din 
acest an, minerii sectorului inves
tiții de la E. M. Aninoasa au rea
lizat 692 000 lei economii la pre
țul de cost Ia lucrările de des
chideri și pregătiri. Acest succes 
se datorește faptului că minerii 
sectorului folosesc cu chibzuință 
lemnul de mină, refolosesc de mai 
multe ori armăturile metalice și 
acordă o atenție deosebită păstră
rii utilajelor și-cablurilor electrice, 
precum și recondiționării cabluri
lor de tracțiune. In acest fel, co
lectivul sectorului de investiții al 
minei Aninoasa și-a depășit anga
jamentul de economii pe 
patru luni ale anului cu 
lei.

La economiile realizate
tribuție importantă au adus-o bri
găzile conduse de tov. 
Victor și Fesys Iosif care, 
la săparea și betonarea 
duble de legătură Aninoasa
puțul sud, orizontul IX, au înre
gistrat importante economii de 
materiale. Și brigada lui Hyter Mar
tin care a săpat puțul nr. 7 și în 
prezent betonează rampa puțului a 
obținut frumoase economii.

Minerii din brigada lui Taba- 5 
< caru Vasile din sectorul I al mi- s 
'I nei Petrila sînt apreciați pentru î 
i succesele obținute în producție. > 
; In fiecare lună brigada extrage > 
J între 10—50 tone cărbune de ca- s 
j litate peste plan.
j IN CLIȘEU: Șeful de schimb 
î. Oprea Alexandru împreună cu 
J ortacii săi înainte de intrarea^în 
'I șut.
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Prieteni ai cărfii
’ In acest an, la biblioteca clu
bului minei din Lonea s-au înscris 
la concursul „Iubiți cartea" un nu
măr de 211 tineri. Manifestînd un 
interes deosebit în această direc
ție, colectivul bibliotecii a orga- 

I nizat cu sprijinul organizației 
U.T.M. o serie de recenzii, cons
fătuiri și prezentări de cărți din 
bibliografia concursului. Acest lu
cru a contribuit ca la discuțiile fi
nale, un număr de 199 tineri din- 

.tre cei 211 înscriși să primească 
insigna de „Prieten al cărții".

Printre tinerii care au dat răs
punsuri precise se numără mine
rii Negru Constantin, Cojocaru 
Nicolae, Maxim Dumitru și alții.

Bibliotecă cu activitate 
rodnică

îm- 
din 
re- 
sU- 
de 

lei.

Biblioteca clubului minier din 
Petrila numără 17 580 de cărți și 
broșuri. In ultimii 5 ani, fondul de 

I cărți al acestei biblioteci s-a 
bogățit cu 12 000 de volume 
toate domeniile literare. De 
marcat e faptul că în acest an 
ma alocată pentru procurarea 
cărți noi se ridică la 20 000

Printre cărțile primite, recent la 
bibliotecă se numără „Fuga" de A. 
Mihale, „Dunărea revărsată" de 
R. Tudoran, „Vinul de viață lungă" 
de N. Cocea, „Așa s-a călit oțelul" 
de N. A. Ostrovski, „Odiseea" de 
Homer, precum și o serie de cărți 
tehnice și pentru copii.

In prezent numărul cititorilor 
bibliotecii clubului miner din Pe
trila se ridică la 1 178, iar al căr
ților citite la 11 103 volume.

R. BALȘAN
corespondent

primele
557 000

o con-

Bardoși 
lucrînd 
galeriei 
sud cu

Se extinde 
tehnica nouă

minerilor se 
mult în urma 
utilaje noi, mo-

In anii puterii populare condițiile 
de muncă create 
schimbă tot mai 
dotării minelor cu
derne, de mare productivitate. In 
ultima perioadă exploatările mi
niere din bazinul nostru carboni
fer au fost dotate cu utilaje a 
căror valoare se ridică anual în 
medie la 100 milioane lei. Printre 
utilajele 
zestrate 
noastre 
greifere
5 mașini de havat, 17 transportoare 
blindate 
troduse 
sute de 
consolă,

cu care au fost în- 
ultimul timp minele 
cărbuni se numără 8

noi
în
de 
din care 4 la mina Dîlja,

din care 14 au fost in- 
în abatajele minei Lupeni, 
stîlpi hidraulici, grinzi în 
stîlpi tubulari etc.

Untie pini tie le taie 
pe sailieipl .t.M.M. Voluo.

Mina Vulcan, redeschisă în anii 
- puterii populare, continuă să se 
• dezvolte într-un ritm susținut. Măr
turie a acestei dezvoltări sînt im
portantele lucrări de investiții ce 
se desfășoară la suprafața minei, 
lucrări care vor face posibilă des
chiderea de 
îji adîncimi. 
de finisare o 
și una de 
construcții
Crividia care, străbate .incinta mi
nei e în curs de canalizare pe o 
importantă porțiune, se constru
iește un drum necesar transportu
lui de materiale între puțul nr. 8 
și puțul principal, se înalță o nouă 
casă de mașini precum și alte lu
crări menite să asigure dezvolta
rea și modernizarea acestei ex
ploatări miniere.

Aceste lucrări 
încredințate spre 
vului șantierului 
Se poate spune 
învingînd greutățile 
timpul neprielnic din primele luni 
ale acestui an, colectivul șantieru
lui, mobilizat de organizația de 
bază, a obținut în activitatea sa 
unele realizări. Productivitatea

noi locuri de muncă 
Se găsesc în stadiu 
magazie de materiale 
ciment — amîndouă 

mari, moderne, pîrîul

de investiții sînt 
execuție colecti- 
I.C.M.M. Vulcan, 

cu certitudine că 
cauzate de

muncii a crescut, s-a întărit răs
punderea pentru calitatea lucrări
lor. Organizația de bază a inter
venit cu competență în rezolvarea 
unor probleme importante privind 
buna desfășurare a activității șan
tierului. Astfel, în luna februarie, 
conducerea șantierului a fost ana
lizată asupra modului în care se 
asigură documentația, proiectele și, 
materialele necesare realizării pla
nului pe 1963. Inițiativa organiza
ției de bază de a analiza, acest as
pect a fost binevenită deoarece, la 
acea dată șantierul nu intrase încă 
în posesia 
lucrărilor 
acest an 
tribuit la 
lectivului
organizația de partid a 
preocuparea organizației 
pentru întărirea disciplinei în rîn- 
dul tinerilor de pe șantier. De a- 
semenea, comitetul sindicatului a 

organizeze întrece-

documentației asupaa 
ce trebuie efectuate în 

și timpul trecea. A coi> 
îmbunătățirea muncii co- 
faptul că în luna martie, 

analizat 
U.T.M.

în prezent, colecti-
I.C.M.M. Vulcan

fost ajutat să 
rea socialistă.

Totuși, pînă 
vul șantierului
n-a reușit să recupereze rămînerea 
în urmă din primele luni ale anu
lui. Unele obiective care trebuiau 
predate pînă acum n-au fost încă 
terminate, iar o parte din celelalte 
lucrări sînt întîrziate. In prezent, 
deși ■ timpul este favorabil,1 planul 
de. producție: al șantierului nu este 
realizat în întregime. . Care sînt 
eauzele ?

Tovarășii de pe șantier arată că 
o bună parte a' lucrărilor 'ce se 

■ desfășoară în prezent constau în 
săpături care necesită un mare vo
lum de muncă necalificată. Aceste 
săpături. nu se desfășoară în rit
mul necesar din cauză că lipsese 
brațele de muncă. Este adevărat 
dă efectivul șantierului e ■ incom
plet, dar daqă arunci o privire a- 
supra modului în care se lucrează 
îți dai seama că aici trebuie ac
ționat în direcția organizării mun
cii. Se lucrează aproape exclusiv 
din lopată fără prea mult spor. 
Văzînd aceasta te întrebi: de ce 
conducerea tehnică a șantierului 
nu s-a gîndit să introducă mica 
mecanizare a ‘acestor lucrări, să 
folosească benzi pentru transpor
tul pămîntului pe distanțe mici ? 
In această direcție pînă acum nu 
s-a făcut nimic. Trebuie înțeles de 
către conducerea șantierului. res
pectiv conducerea I.C.M.M., că e 
necesar să pună capul la contri
buție pentru mecanizarea cel pu
țin într-o anumită măsură a 
crărilor de săpături, deoarece 
ceastă problemă este mai ușor 
rezolvat de cît cea a asigurării
brațe de mundă. Pe de altă parte,

I. BRANEA

Оі'іциіеа гашіа menta L&r Înalte
8
8
8
8
8 De fiecare dată cînd la secto- 
8 rul V de la mina Lonea se afi- 
8șează rezultatele întrecerii socia- 
8 liste, cele mai frumoase realizări 
o înscrise pe grafic sînt cele obți- 
Onute de brigada condusă de mi- 
v netul Danciu Moise. Munca bri- 

taptele ei 
cu zi să- 

în lupta 
mai mult

I găzii, 
—• zi 
vîrșite 
pentru 
cărbune au stîrnit 
admirația colecti
vului, au atras 
prețuirea acestu
ia. Colectivul bri
găzii a fost evi
dențiat în trimes
trul l in întrece
rea socialistă, iar 
fotografia briga

dierului expusă 
la panoul frunta
șilor în produc
ție de la mina 
Jieț. Cum să nu 
fie apreciată șt 
stimată brigada 
cină dintr-un 
taj cameră 
trage atita 
ducție cit

£a «de
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8 tr-un abataj
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de tone de cărbune lună de lună 1 
Cum reușește colectivul brigăzii 
acest lucru ? Răspunsul îl dau 
răndâmentele înalte pe care le 
realizează : 6,5 tone de cărbune pe 
post ■ în trimestrul I, 8,5 tone pe 
post în luna aprilie, iar în luna

oooo oooo oo oo oooooo oo OO OO CO OO OOOO OO OOOO OO OOOOOO СЮ oooooo oooc 
<5 
8 
8 
8 
.8mai, pînă în ziua de 7, randamen- g 

tul brigăzii a atins 8,9 tone pe g 
post, depășind cu 2,2 tone pe post g 
sarcina planificată. Pe baza acestei ,g 
productivități sporite, minerii din g 
brigada lui Danciu Moise au ex- g 
tras peste pian de la’ începutul 

anului cca. 2 000 
tone de cărbune.

Despre modul 
cum muncesc ei 
pentru a crește
continuu produc- g 
tiyitatea munții, g 
ortacii din briga- g 
da 
spun, 
fie ;
muncim 
se cere, 
te". Dat 
vîntul
se ascunde 
mod aparte, 
racteristic brigă
zii de a organiza 
lucrul în abataj, 
de a folosi tehni
ca și timpul de 
muncă. De fapt 
cum muncește 
brigada ? In tot 

1. BAI AN

Conducerea E. M. lonea dă o mare atenție lucrărilor pentru 
dezvoltarea și modernizarea minei. Cadrele tehnico-inginerești din 
conducere se interesează îndeaproape cum evoluează această im
portantă acțiune sprijinind-o pe toate căile. Clișeul nostru înfăți
șează pe tov. ing. Feier Gh., șeful exploatării lonea, discutînd cu 
maistrul miner Costinaș Aurel din sectorul de investiții despre 
mersul lucrărilor țpiniere de deschidere.

8
8
8
8
8

lui Danciu 
cu modes- 

„Căutăm să 
așa cum 
miriereș- 
sub cu- 

„căutăm" 
un 

ca-

(Continuare 
in pag. 3-a)

lu-
a- 
de 
eu

(Continuare în pag. 3-a)
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Nei capacități de producție 
puse în funcțiune

timp, la mina Vulcan 
o serie

In ultimul 
au fost puse în funcțiune 
de instalații, utilaje și lucrări mi
niere noi, menite să ducă la mări
rea producției și a productivității 
muticii. Astfel, s-a mărit capacita
tea de extracție a puțului princi
pal „7 Noiembrie" prin schimba
rea coliviilor de două vagonete de 
la mașina de extracție N.K.M.Z.-35 
și trecerea la colivii etajate cu 
patru vagonete. Capacitatea de 
extracție pe puț s-a mărit în felul 
acesta de la 150 tone/oră la 240 
tone/oră, eliminîndu-se aglomerarea 
vagonetelor pline pe orizontul 480, 
orizontul principal de transport al 
minei.

S-a dat, de 
sință la blocul 
555 și 480, un 
tonat care va 
de la orizontul
la orizontul 480, descongestionînd 
astfel puțul 7 vest. Suitorul colec
tor este amenajat cu circuite pen
tru vagonete pline și goale, cul- 
butor mecanizat și lanțuri suspen- 
satoare de nivel. Tot la blocul III, 
Ic stația de compresoare subtera-

------------Q.

asemenea, în folo- 
III, între orizontul 
suitor colector be- 
coiecta cărbunele 
555 al acestui bloc

nă amenajată la orizontul 480, s-a 
pus în funcție cel de-al treilea 
compresor Reșița de tipul 3 V-45 
care a dus la îmbunătățirea debi
tului și presiunii aerului compri
mat la locurile de muncă din a- 
ceastă parte a minei.

La suitorul de aeraj de la pu
țul nr. 5 s-a pus în funcțiune 
noul ventilator centrifugal de 2000 
m.c./minut în locul celor două ven
tilatoare care abia însumau debi
tul de 1000 m.c./minut. Această 
măsură tehnică duce la îmbunătă
țirea simțitoare a aerajului gene
ral în sectorul I și 
blocul I al minei.

Noile capacități 
puse de curlnd In
mina Vulcan contribuie ia crește
rea producției, la îndeplinirea sar
cinilor de plan mereu cresclnde ce 
revin minerilor noștri

La punerea în funcțiune a aces
tor noi capacități de producție 
s-au evidențiat în special munci
torii sectorului VIII in.estiții și V 
electromecanic.

de producție 
funcțiune la

ing. COJOCARU ТОМА

Resursele minerale ale Angolei
de calitatea foarte 
minereu care conține 
sută fier, 
s-a dublat

Datele statistice ale anului 1962 
cu privire la mineritul din An
gola arată că această țară cu o 
populație de numai 4,6 milioane 
locuitori are bogate resurse mine
rale și un minerit dezvoltat. Ast
fel, 15 la sută din exportul aces
tei țări îl constituie exportul de 
diamante. Producția anuală de dia
mante depășește 1200 000 karate.

Sînt importante și zăcămintele 
de minereu de fier, ținînd cont

producția di-' 
mică, atin- 

Recent s-au 
cîmpuri pe

în special în
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mai ales 
a acestui 
60—65 la

In 1962
feritelor varietăți de 
gîndu-se 22 470 tone, 
descoperit importante 
trolifere și se preconizează o pro
ducție de 1 milion de tone anual. 
Iată de ce exploatatorii acestor 
bogății, colonialiștii portughezi, se 
opun cu atîta înverșunare eliberă
rii Ăngolei.

'^Lucrările de deschidere de la 
mina Dîlja se extind continuu. In 
timp ce puțul principal se apropie 
cu săparea și betonarea de ulti
mul orizont, sus pe deal au înce
put lucrările la puțul auxiliar nr, 
1 al cărui turn se vede în clișeu.

^W8®O

В. Despre susținerea abatajelor frontale 
cu cadre metalice pașitoarc*

Cadrele pășitoare destinate sus
ținerii stratelor subțiri sînt acțio
nate de niște amplificatori hidrau
lici de presiune, care la rîndul lor 
sînt alimentați de o pompă de pre
siune medie, avînd un debit de 
50—60 litri/minut la o presiune 
<1? circa 60 kgf/cm.p. Un amplifi
cator poate aproviziona circa 30 
de cadre pășitoare.

Avansarea cadrelor pășitoare se 
poate controla manual sau auto
mat, de la distanță, cu supape 
pneumatice funcționînd cu două 
surse de alimentare, una cu aer 
și alta cu lichid, șau cu supape 
de alimentare, cu funcționare in
dependentă. Recent, au apărut și 
supape de tipul electro-hidraulice 
acționate și controlate mecanic, 
amplasate chiar pe stîlpi.

Datorită suprafeței mari de sus
ținere, avînd Ia bază circa 400 
cm.p., sarcinile se repartizează în 
spațiu și timp mai uniform, deci 
nu sînt posibile concentrări de 
presiuni, care ar putea da naștere 
la o distrugere a vetrei și сорё- 
rișului abatajului. De asemenea, în 
stratele subțiri ușor friabile, cînd 
există pericolul prăbușirii din co- 
periș, ultimii 2 stîlpi din urmă 
pot fi prevăzuți cu o ciupercă sub 
formă de capsulă, cu un diame
tru de 450 mm (vezi figura) care 
poate fi acoperită cu o calotă de 
cauciuc natural groasă de 50 mm. 
amplasată paralel cu frontul dî 
lucru pentru a împiedica alunecă
rile de rocă.

Stîlpii din față sînt fixați cu un 
cablu printr-o legătură suplă.

Costul unor cadre pășitoare hi

draulica pentru productivitatea de 
146,5 t/post și lună și viteze de 
avansare de 3—-4 m/zi, față de 
vitezele de 1,78 nr/zi și producti
vitatea de 107 t/post și lună rea
lizate la susținerii? cu stîlpi me
talici cu fricțiune, se amortizează 
în numai 18 luni în Ioc de 2—3 
ani.

Aceste rând amant г ridicate se 
pot obține numai cu 2 oameni/post.

Generalizarea susținerii hidrau
lice cu cadre pășitoare în abata
jele frontale din stratele subțiri 
cu înclinări mari, car? practic prin 
alte metode nu pot' fi mecanizate 
fără pierderi de stîlpi la răpire, 
va parmite avansări rapide și ran
damente sporite. Funcționarea lor 
nu necesită eforturi fizice și uti
lizarea lor nu comportă riscuri 
pentru personalul ce le deservește.

Cadrele pășitoare constituie o 
remarcabilă realizare a tehnicii,

menită să contribuie la moderniza
rea susținerii miniere și utilizarea 
lor în minele Văii Jiului ar aduce 
importante avantaj? tehnico-econo
mice. Prin introducerea acestora se 
obțin viteze sporite de avansare și 
totodată se asigură o susținere 
eficace în abataj sie frontale, în
deosebi din stratele subțiri. Acest 
lucru însă implică o colaborare 
tehnico-științifică mai operativă în
tre cadrele didactice de speciali
tate din Institutul de mine, care 
se preocupă de introducerea teh
nica noi în minerit, și specialiștii 
din institute!? de cercetări și pro
iectări miniere, cu constructorii de 
utilaje miniere, rft și cu condu
cerile exploatărilor din ramura 
carboniferă.

Conf. ing. D. C. TRAUȘANU 
Institutul Эе mine Petroșani

PE SCURT 
despre progresul tehnic 

în minele Văii Jiului
Și in cea de a patra lună din 

acest an s-au înregistrat succese 
in domeniul introducerii tehnicii 
noi, extinderii metodelor avan
sate de muncă in 
Jiului. Iată citeva 
nificative :

minele Văii 
exemple sem-

susținute cua Din abatajele 
armături metalice s-au extras in 
luna aprilie pe C.C.V.J, 121222 
tone de cărbune, cu peste 29 000 
tone mai mult de 
planul tehnic. Mai 
mălaie din această 
71 385 tone — au 
nerii Lupeniulul din
tale cu susținere modernă.
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cit prevedea 
bine de ju- 
cantitate — * 

ăextras-o mi- 
abataje fron-

• Lungimea galeriilor armate 
metalic in luna trecută măsoară 
2318 metri.

• Frontaliștii din brigada con
dusă de minerul Lucaci Andrei 
de la mina Lupeni au extras cu 
plugul din stratul 13 blocul VI 
0060 tone de cărbune cocsificj. 
bil, depășind cu peste 5000 de 
tone sarcina prevăzută de planul 
tehnic.

• La puțurile aflate în săpare 
s-au încărcat mecanizat cu aju
torul greiferelor 1659 m.c. de 
steril.

Să cunoaștem utilajele miniere, sa le folosim rațional !

itlim ifKfafajiirtr
Acționarea instalațiilor de ex

tracție Ia minele de cărbuni din 
Valea Jiului este realizată în trei 
variante. Prima variantă — pe cale 
de dispariție — o constituie acțio
narea mașinii de extracție cu ener
gia aburului. O astfel de instala
ție este montată la puțul auxi
liar de la E.M. Petrila și ea da
tează de prin anul 1926. A doua 
formă de acționare este realizată 
prin utilarea instalațiilor de ex
tracție cu motoare electrice asin
crone trifazice. O astfel de utila
re se întîlnește la marea majori
tate a instalațiilor de extracție de 
la minele din Valea Jiului și anu
me la 51 din cele 56 existente.

A treia formă de acționare se 
face cu motoare electrice de cu
rent continuu. Această variantă 
este a viitorului, bineînțeles pen
tru mașinile cars extrag de la a- 
dîncimi mari.

Ori care ar fi tipul dispozitivu
lui de acționare, puterea lui se 
alege în funcție de forța și vite
za maximă de extracție. Felul mo
torului de acționare se alege, du
pă cum indică și literatura de spe
cialitate, în funcție de puterea de 
acționare ce urmează să fie insta- 

•lată. Pentru instalații de extracție 
cu putere de acționare pînă la 700
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kw, trebuie folosite exclusiv mo
toare asincrone. La puteri între 
700—1000 kW se cer comparate 
două tipuri de motoare (motor a- 
sincron și motor de curent conti
nuu sistem G.M.) pentru acționarea 
mașinii de extracție și în funcți? 
de aceasta să se facă alegerea 
motorului. Se efectuează un calcul 
economic din care va rezulta va
rianta cea mai economică. Calcu
lul economic este necesar deoarece 
în cazul motoarelor asincrone, 
cheltuielile d? investiții sînt mai 
mici, însă pierderile da energie în 
timpul pornirii și opririi sînt mari. 
La motoarele de curent continuu, 
starea de fapt este tocmai inver
să. Pentru instalații de extracție 
cu putere de acționare mai mare 
decît 1000 kW, folosirea unui mo
tor asincron trebuie considerată 
ca nerațională.

La minele de cărbuni din Va
lea Jiului se constată că alegerea 
dispozitivului de acționare a ins
talațiilor de extracție este judicios 
făcută. Acolo unde situația cere, 
sînt instalate motoare de curent 
continuu pentru a înlătura pier
derile de energie electrică în ca
zul folosirii motoarelor asincrone. 
In ce privește însă puterea instala
ției, față de puterea necesară, se 
constată supradimensionări. De re
gulă proiectarea unei instalații da 
extracție se face în mod normal 
pentru o sarcină utilă și o adînci- 
me de extracție la care va lucra 
în ultima perioadă. La început însă 
instalația va lucra cu o sarcină 
utilă mai redusă și desigur la o 
adîncime de extracție mai mică. 
Deci în cazul acesta instalația va 
lucra acționată de un motor pre
văzut de proiectant pentru ultima 
parioadă. Instalația lucrează ast
fel cu un motor supradimensionat. 
Asemenea cazuri se întîlnesc la 
puful orb nr. 2 de Ia E.M. Uricani, 
puțul orb nr. 9 de la E.M. Lon?a 
și puțul orb nr. 2 de la E.M. Ani- 
noasa. . a

Asist, ing. ANDRE IANĂȘ
Institutul de mine Petroșani
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Originea 
randamentelor înalte

(Urmare din pag. l-a)
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ce face pentru a asigura un ritm 
i de creștere continuu producției 

și productivității muncii, minerul 
Danciu Moise cu ortacii săi por
nesc de ia ideia : ca să scoți pro
ducție multa din abataj, cu ran
dament mare, trebuie sa- te „miș
ti" repede cu irontul de lucru, sa 
accelerezi viteza de avansare. De 
altiei avansarea realizata In a- 
batajul nr. 0506 in care lucrează 
brigada a fost in luna aprilie 
de peste 150 m. Brigada se în
cadrează zi de zi in regimul de 
lucru: „două cimpuri de cărbu
ne extrase pe schimb și aripă de 
abataj' Minetii folosesc in acest 
scop tehnica nouă (susținerea 
mixtă, perforajtu rotativ etc)., iar 
munca o organizează In așa fel 
incit pe fiecare schimb să se rea- 
‘izeze două cicluri de lucrări cu 
o viteză de avansare de aproxi
mativ 2 m. Pentru aceasta, colec
tivul de munca de pe fiecare 
schimb pune preț pe fiecare" mi
nut din cele 8 ore de muncă, fie
care miner, ajutor miner și vago
netar, component al formației de 
iucru știe ce are de făcut, care 
este aportul său la fiecare opera
ție de lucru. Mineri cu experien
ță, pricepuți și harnici sini muiți 
in brigadă. Șefii de schimb Stan 
loan, Popa Achidim, sau ajutori 
mineri ca Pop Ftancisc II, Kulcsdr 
Francisc, ori vagonetarii Mora 
Vasiie, Albișor Constantin. Cojo
carii Petru și alții sfnt Întotdea
una animatori ai muncii in aba- 
tai

In brigadă s-u statornicit un mod 
precis, respectat cu strictețe, de 
eșalonare a lucrări,or in abataj. 
Flecare schimb cind intră in șut 
transportă in abataj din galeria 
transversală lemnul necesar pen
tru armare. Cind ajunge la locui 
de muncă, fiecare schimb găsește 
frontul de lucru armat, puțind în
cepe perforarea găurilor și exe
cuta o pușcălută. In prima jumă
tate a schimbului se pușcă, se dă 
că r bune, e afară și se armează, 
încheindu-se un ciclu de lucrări. 
In a doua jumătate a schimbului 
se succede identic al doilea ci
clu ce se Încheie pînă la venirea 
schimbului următor, care găsește 
locui de muncă armai. Intr-un 
cuvint munca e organizată, „ca 
la carte" — minerește, cum obiș
nuiesc să spună ortacii din bri
gada lut Danciu Moise. In acest 
fel de a munci, în priceperea de 
a folosi utilajele moderne își au 
originea randamentele înalte, suc
cesele realizate fn producție de 
brigadă.

Echipa de fot- 
jori condusă de 
comunistul Potin- 
teu Petru de la 
Depoul C.F.R. Pe
troșani îți depă
șește cu regulari
tate sarcinile de 
producție. Nu de 
mult tovarășul Po- 
tlnteu, 
cu
au fost declarați 
evidențiat! în în
trecere.

IN CLIȘEU: Po- 
tinteu Petru trâ- 
gînd la ciocanul 
electric o bucată 
de tier pentru bu- 
ceie de articulație.

împreună 
ajutatul său,

biele iiiiltn de taft dejiBde lealizatea ріаввіві 
WBiitio! ІШ. Івінв, tare ігйвів вейвіі іивіиіе

(Urmare din pag. l-a)

nici singurul excavator de pe șan
tier, care sapă noua albie a pinu
lui Crividîa, nu e folosit de .cît la 
jumătate din capacitate, din' lipsa 
unei mașini basculante. Excavato
rul încarcă o mașină și pînă ce 
basculanta face transportul, acesta 
stă. Din moment ce săpăturile con
stituie punctul nevralgic al reali
zării planului, de ce conducerea 
șantierului, direcțiunea I.C.M.M. 
n-au insistat cu destulă hotărîre 
pe lingă I.R.T.A. spre a repartiza 
șantierului încă o basculantă ?

O altă problemă care dăunează 
mult bunei desfășurări a muncii pe 
șantier este transportul muncitori
lor. O bună parte a efectivului 
șantierului locuiește la Lupeni. Ve
nind cu trenul, mergînd pe jos 
pînă la punctele de lucru multi 
muncitori pierd pe drum cal puțin o 
oră din timpul programului de lu
cru. In condițiile cînd pe șantier 
lipsesc oamenii, s-a pus problema 
să se asigure transportul muncito
rilor de Ia Lupeni —- unde locuiesc 
— pînă Ia punctele de lucru, cu 
mașini. Dar nici pînă acum direc
țiunea I.C.M.M. din Petroșani n-a 
luat măsuri în această privință, 
deși acest lucru poate și trebuie 
făcut.

Sînt și alte dovezi că șantie
rul I.CM.M. Vulcan n-a fost spri
jinit de direcția I.C.M.M, din Pe
troșani spre a rezolva unele ches
tiuni care frînează desfășurarea 
lucrărilor. Iată un exemplu. La 
puțul II se construiește un bazin 
de apă cu o capacitate 
m.c. pentru instalația de

mărunt, 
din cauză 

urmează să 
8 fagi care 
ca acești 8

Lucrarea a iost începută din fe
bruarie, dar se lucrează 
mai mult ciupindu-se, 
că pe terenul unde 
fie făcut bazinul sînt 
trebuie tăiați. Pentru
copaci să fie tăiați, trebuie apro- 

’ batea Ocoiului silvic Lupeni. De
luni de zile s-a făcut demersuri 
pentru obținerea autorizației de
tăiere a acestor copaci, dar pină 
acum n-a fost obținută, iar lucră
rile la bazin întirzie. Cum poate 
fi calificat acest fapt de cit biro
cratism ? Cred oare cei de la Oco
lul silvic, care tărăgănează emite
rea autorizației, că cele cîteva ki
lograme de lemn care ar mai pu
tea fi acumulate în cîteva luni de 
trunchiurile acestor copaci pot 
compensa rămînerea în urmă a 
unei lucrări de care depinde dez
voltarea minei Vulcan ? La fel este 
tărăgănată și darea autorizației de 
tăiere a unui culoar într-o pădure 
pentru linia de înaltă tensiune 
re se construiește spre unul 
puțurile de extracție ale minei, 
servesc aceste tărăgănări ?

Chiar în condițiile cînd nu
efectivul complet, șantierul I.C.M.M. 
Vulcan poate să recupereze rămî
nerea în urmă, să se Încadreze în 
termenele de dare în folosință, da
că e sprijinit în mai mare măsură. 
Aceasta cere, subliniem
dată, compensarea lipsei de 
de muncă necalificate prin 
ducerea micii mecanizări la 
turi, rezolvarea transportului
citorilor la punctele de lucru spre 
a se asigura folosirea din plin a 
celor 8 ore de muncă, sprijinirea 
șantierului din punct de vedere al 
aprovizionării cu unele materiale 
precum și în ce privește obținerea 
autorizației de defrișare a pădurii 
pe terenurile afectate construcții
lor.

ca- 
din 
Cui

are

încă o
brațe 
intro- 
săpă- 
mun-

de 2200 
rambleu.

„incinta ți* de cunoștință
’ Spre „fericirea" mea, intr-una 
din zilele trecute am avut ocazia 
să fac o nouă cunoștință. Mare lu
cru — veți zice — o nouă cunoș
tință I Unu au ocazia să facă zece, 
sau chiar mai multe cunoștințe 
într-o zi. Ei, dar nu vă pripiți. 
Noua mea cunoștință are ceva deo
sebit : este un „exemplar" care 
poate fi întîlnit din ce în ce mai 
rar. Pentru a vă scoate din nedu
merire, m-am gîndit să v-o prezint 
și dumneavoastră, arătînd și îm
prejurările în care am cunoscut-o.

Se numește Cîrmaciu Ana și e 
taxatoare pe autobuzele I.C.O. In- 
tr-una din zilele trecute, autobuzul 
pe care era de serviciu circula 
pe ruta Petroșani-—Aninoasa. La 
una din cursele de la Aninoasa la 
Petroșani, o dată cu mine, în au
tobuz s-au urcat încă vre-o 14 că
lători. Deși erau locuri suficiente, 
numai 3—4 călători (care au avut 
la îndemînă un ziar, sau și-au sa
crificat batista) s-au așezat pe 
scaune. Peste tot se așternuse praf 
de nici nu mai puteai bănui cu
loarea băncilor.

Insfîrșit. uitîndu-ne eu jind la 
scaunele ocupate de... praf, aștep
tam momentul plecării spre Petro
șani. După cîteva minute de la 
pornire, taxatoarea (care ședea pe 
scaunul din față, lîngă șofer, intră 
în exercițiul iuncțiufili „inviUad"

călătorii, cu un „treceți 
cumpărați bilete", spre 
unde ședea ea. Vrînd-nevrind, toți 
călătorii, printre care și 3 bătrîni 
care abia se țineau pe picioare, 
au fost nevoiți să se deplaseze 
spre scaunul de care taxatoarea 
Cîrmaciu era parcă lipită.

Am dat cîte 5 lei și ne-am în
tors... la barele de care ne spri
jineam, unii cu bilete, alții fără. 
Acest fapt a pus în evidentă încă 
o „particularitate" a taxatoarei 
Cîrmaciu. Ea, dintr-o privire, „a- 
lege" oamenii pe care îi poate „în- 
vîrti", luîndu-le banii fără să dea 
bilete. Cînd se mai întîmplă ea 
unii să ceară totuși biletul, ea îi 
„liniștește" pe loc, spunîndu-le să 
stea liniștiți că „doar nu-i dă ni
meni jos din autobuz".

Din cele spuse pînă aici, cred 
că vă dați seama ce atitudini o 
caracterizează pe taxatoarea Cîr
maciu Ana. Păcat însă că cei din 
conducerea I.C.O. se
să-și cunoască angajații doar 
figurat, fără 
le cunoască 
în care își 
de serviciu.

In ce privește noua cunoștință, 
nu cred că mă invidiați. Pentru 
că de cît cu asemenea cunoștințe, 
mai bine lipsă.

O. VA1ESCU

de vă 
scaunul

mulțumesc 
la 

să se străduiască să 
și atitudinile, modul 

îndeplinesc obligațiile
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ou privire la ședința Comitetului Executiv 
al Consiliului de Ajutor Economic Reciproc
Intre 10 și 13 mai 1963 a avut 

loc la Varșovia cea de-a 6-a șe
dință a Comitetului Executiv ai 
Consiliului de Ajutor Economic 
Reciproc.

La ședință au participat ггрге- 
zentanții în Comitetul Executiv ai 
țărilor membre ale Consiliului, 
vicepreședinți ai Consiliului de Mi
niștri : S. Todorov R.P. Bulga
ria, O. Simunek — R.S. Cehoslova
că, B. Leuschner — R.D. Germană, 
D. Molomjamț — R.P. Mongolă, 
P. Jaroszewicz — R. P. Polonă, Al. 
Bîrlădeanu — R.P. Romînă, A. 
Apro — R.P. Ungară, M. Leseciko 
— U.R.S.S.

Ședința a 
prezentantul 
roszswicz.

Comitetul
și a aprobat raportul pe care ur
mează să-1 prezinte spre exami
nare celei de-a 18-a sesiuni a Con
siliului. Raportul se refară la ac
tivitatea desfășurată de țările și 
de organele C.A.E.R. pentru înde
plinirea hotărîrilor celei de-a 16-a 
sesiuni (extraordinare) a Consiliu
lui, adoptate în conformitate cu 
recomandările Consfătuirii din iu
nie (1962) a primilor secretari al 
Comitetelor Centrale ale partide
lor comuniste și muncitorești și a

fost prezidată de re-
R.P. Polona, P. Ja-

Executiv a examinat

ale țârilorșefilor de guverbe 
membre ale C.A,E;R.

In cursul elaborării raportului, 
Comitetul Executiv a examinat 
multilateral situația colaborării e- 
conomice și tehnico-știlnțifice a 
țărilor membre ale Consiliului, în
deosebi fn domaniul coordonării 
planurilor economiei naționale, al 
specializării și cooperării In pro
ducție, coordonării cercetărilor 
tehnico-știmțifice, al agriculturii și 
legăturilor economice externa. Co
mitetul Executiv a analizat, de 
asemenea, activitatea organelor 
Consiliului și a pregătit propu
neri în vederea îndeplinirii pa 
viitor a programului de dezvolta

și perfecționare a 
economice 

Consiliului, 
valutare și 
consfătuirea

organizării 
a țârilor 

inclusiv în 
financiare 
din iunie

re 
colaborării 
membre ale 
problemele 
trasate de 
(1462).

La ședința Comitetului Executiv 
au mai fost discutate și alte pro
blema economice și organizatorice 
privind activitatea Consiliului de 
Ajutor Economic Reciproc.

Discutarea problemelor la ședin
ța Comitetului Exscutiv s-a des
fășurat într-o atmosferă de înțe
legere reciprocă și unanimitate de
plină.

Sosirea în Capitală a delegației R.P. Romîne 
la cea de-a 6-a ședință a Comitetului 

Executiv al C.A.E.R.
în 

venind de la Varșovia, 
R.P. Romîne, condusă de 

Alexandru Bîrlădeanu, 
supleant al Biroului Poli-

Marți dimineața s-a întors
Capitală, 
delegația 
tovarășul 
membru
tic al GC. al P.M.R., vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri, repre
zentantul țării noastre în Comit г- 
tul Executiv al Consiliului de A- 
jutor Economic Reciproc, care a 
luat parte ia cea de-a 6-a ședință

a Comitetului Executiv al Consi
liului.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
delegația a fost întîmpinată de 
miniștri și membri ai conducerii 
unor ministere și instituții centrale 
da stat și alte persoane oficiale.

Erau prezenți Wieslaw Sobie- 
rajski, ambasadorul R.P. Polone în 
R.P. Romînă, și membri ai amba
sadei. —

O

Pregătiri în vederea Forumului 
partizanilor păcii din Franța

PARIS 14 (Agerpres).
Pe tot cuprinsul Franței se fac 

pregătiri în vederea Forumului 
partizanilor păcii din Franța — 
„Statele Generale pentru dezarma
re". In nordul industrial și în su
dul agricol, în uzine, pa șantiere 
de construcții, în mine, în institu
țiile de invățămînt — pretutindeni 
au loc în aceste zile mitinguri ale 
partizanilor păcii, se aleg delegați 
la „Statei a Generale pentru de
zarmare".

La sfirșitul lunii aprilie, din Co
mitetul de pregătire al „Statelor

Genarale pentru dezarmare" făceau 
parte aproximativ 250 de cunoscut: 
oameni politici, fruntași ai vieții 
publice. In ultimele zile în comi
tet au intrat încă aproximativ 180 
de persoane. Printre cei cars par
ticipă activ, la pregătiri în vede
rea Forumului partizanilor păcii 
din Franța, figurează academicianul 
Paul Bastid, Madeleine Colin și 
Henri Krasucki, secretari ai Con
federației Generale a Muncii, Lu
cien Begouin și Andre Dulin, foști 
miniștri.

MINIȘTRI Șl DELICVENȚ1
La Paris, în cabinele cu uși ca

pitonate, patru miniștri ai Fran
ței s-au întrunit ca să rezolve o 
problemă grea. Dacă ai pune ghia- 
ță la cap și ai sta cu picioarele 
intr-un lighean cu apă rece, tot 
n-ai fi în stare să rezolvi proble
ma, așa cum au rezolvat-o 
patru miniștri francezi.

Miniștrii francezi (al justiției, 
educației naționale, al sănătății 
al muncii) nu știm dacă stau 
ghiață ia cap și cu picioarele 
ligheane. Săptămînalul francez 

„France Observateur" n-a scris ni
mic despre lucrul acesta. In schimb, 
a consacrat un articol delicvenței 
juvenile din Franța, arătînd că 
datorită slabelor mijloace de edu
cație din școli, muiți copii ajung 
să facă parte din bande de huli
gani, spărgători și hoți de buzu
nare. Mat devreme sau mai tir- 
ziu ei ajung In iața tribunalelor 
de unde sfnt trimiși la casele de 
corecție.

Problema delicvenților minori a 
devenit atîi de îngrijorătoare in
cit, in prezent, potrivim ziarului, 
patru miniștri se ocupă de ea.

Avlnd la dispoziție documeaiet

cei

cilre și fapte, manuale de psiho
logie și o vastă experiență in do
meniile juridice, de sănătate, de 
educație și muncă, după lungi con
troverse, miniștrii au izbutit să 
tragă concluzii exacte cu privire 
ia modul de formare a caracteru
lui delicventului minor. „Dacă în 
școală sini slabe mijloace de e-

амиямммаомемоеоеимеемммаяо

școli, 
suti- 
pen- 
lite-

Notă externă

element a- 
curind un 

el se 
integrat...".

va

ducate -— spun ei In referatul co
mun — e și iiresc ca un copil 
să-și găsească loc adaptabil în 
stradă Aici ei întîinește o bandă. 
Dacă minorul este un 
gresiv, va deveni în 
șei. Dacă este pasiv, 
simți totuși acceptat,

După aceste emoționante desco
periri de , ordin caracteriologic, mi
niștrii, obosiți, au hotdrff să sta
bilească măsuri, mai ales că, po
trivit unor statistici neoficiale, în 
fiecare -an, prin fala tribunalelor 
franceze apar o sută de mii de 
<»e«.

Ce iei de măsuri ? Ar fi lost bi
ne în primul rînd să se stabilească 
măsuri eiicace pentru întărirea 
mijloacelor de educație în 
pentru construirea de școli 
ciente și de case de cultură ; 
tru interzicerea filmelor și
raturii care propagă crima, violul, 
jaiul ele. S-ar fi născut insă în
trebarea : este posibilă oare în- 
făptuirea acestor măsuri Intr-un 
stat cu sistem de viață capitalist ? 
Desigur că nu.

Totuși, cei patru miniștri au sta
bilit măsuri • au redus la jumătate 
dintr-o trăsătură de condei, o sută 
de mii de copii delicvenți care 
apar anual prin iața tribunalelor. 
Ce simplu a iost să dai publicită
ții iaptul că numai 50 000 de copii 
în loc de 100 000 sînt judecați 
nual de tribunale.

Problema delicvenților minori 
Franța nu mai este deci at ft 
îngrijorătoare: Cincizeci de mii 
copii pe an — treacă, meargă,
o cifră care nu grevează încă a- 
supra scaunelor și portofoliilor mi
nisteriale.

ta

in 
de 
de

E

GH. RADU



Mienil le іа Мвд hitental 
mor criminali naziști 

BEflLIN 14 (Agerpres).
La 13 mai, la Niîrnberg (R.F.G.), 
început procesul intentat crirni-

ț 

f

vramelnice de către fas- 
teritoriului Ucrainei. In 
războiului Keller a fost 

al comisarului regional

a
' nalilor naziști Josef Paul, Wilhelm 
Backer și Otto Keller, vinovați de 

I represiunile sîngeroase împotriva 
a 2 400 cetățeni sovietici în timpul 
ocupației 
eiști a 
perioada 
locțiitor
nazist din Ucraina, Paul a condus 
jandarmeria regională, iar Backer a 
fost conducătorul unuia din 
turtle de jandarmi. In toamna 
i»k№ ei au participat la 
cutarea în 
nici.

Paul și 
îndelungat
vest-germane, iar Keller a servit 
într-una din instituțiile Ministerului 
de Finanțe.

masă a cetățenilor

Backer au lucrat 
în organele

pos- 
anu- 
exe- 
paș-

timp 
politiei

Succesul pavilionului romînesc la Tîrgul 
internațional de m'ostre de la Tokio

TOKIO 14 (Agerpres).
Cu ocazia închiderii Tîrgului in

ternațional de mostre de Ia Tokio 
în cadrul căruia pavilionul Repu
blicii Populare Romîne s-a bucu
rat de un deosebit succes, mi
nistrul industriei și comerțului ex
terior al Jâponiei, Fukuda, a pri 
mit în audiență pe ing. Gheorghe 
Andreescu, directorul pavilionului 
romînesc, și ing. Gheorghe Rusu, 
șeful Agenției Economice a Repu-

------------©

blicil Populare Romîne la Tokio. 
In cadrul convorbirii au fost dis
cutate evoluția și perspectivele 
schimburilor comerciale romîno-ja- 
ponsze.

In timpul funcționării tîrgului, 
presa japoneză a comentat pe larg 
dezvoltarea rapidă a economiei și 
comerțului exterior al R.P. Romî
ne, remarcînd totodată dezvoltarea 
comerțului romîno-japonez și po
sibilitățile intensificării schimburi
lor viitoare.

Tratative americano-vest-germane
WASHINGTON 14 (Agerpres).
La Washington au început luni

tratative americano-vest-germane

Ședința Comitetului Executiv al P.C. 
din Marea Britan ie

LONDRA 14
Recent a avut Ioc ședința Corni- 

telului Executiv al Partidului Co
munist din Marea Britanie, ales 
luna trecută la Congresul al 
XXVIII-lea al partidului. La ședință 
s-au ales Comitetul Politic și con
ducerea partidului.

(Agerpres). Președinte al partidului a fost 
ales F. Stanley, secretar general 
— John Gollan, secretar general ad
junct — W. Alexander.

Fostul președinte, veteranul co
munist William Gallacher, a fost 

ales membru de onoare pe viață 
al Comitetului Executiv.

------------ ©------------

Conferința miniștrilor comerțului 
ai țărilor membre 

ale Cornmonwealthului

------- - =--------------------------------------- --------

In îniîmpinarea Zilei internaționale 
a copilului

Ziua internațională a copilului ca
pătă o mare 
este o etapă 
tirile pentru 
greș mondial
temă principală este s 
meilor pentru sănătatea, 
și învățămîntul copiilor șl tinere
tului în întreaga lume,

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

Heinrik 
ministru fără portofoliu 

federal. Krone a avut 
cu secretarul de stat 
personalități de la De- 
de stat și urmează să

BERLIN 14 (Agerpres).
In legătură cu Ziua internațio

nală a copilului, care are loc la 
1 iunie, Federația Democrată In
ternațională a Femeilor a adresat 
o scrisoare organizațiilor naționale 
de femei din diferite țări. In scri
soare se subliniază că

înssmnătate, deoarece 
importantă în pregă- 
cel de-al V-lea Con- 
al femeilor, a cărui, 

Lupta fe- 
i, educarea

în probleme politice și militare. Din 
partea R.F.G. participă 
Krone, 
în guvernul
întrevederi 
Rusk și cu 
partamentul 
fie primit de ministrul de război
al S.UA., McNamara, iar miercuri, 
la încheierea tratativelor — de că
tre președintele Kennedy.

w

anul acesta

Criza de guvern din Argentina
BUENOS AIRES 14
Președintele Argentinei, Guido, 

a încercat să rezolve criza de gu
vern declanșată de acțiunea unui 
grup de militari prin numirea unor 
miniștri în Departamentele consi
derate cheie. Jose Manuel Asti- 
gueta, care a ocupat postul de mi
nistru de război în cabinetul de
misionat a fost numit ministru al 
armatei, iar Horacio Zubiri, care 
era ministru al lucrărilor publice, 
a fost numit ministru al economiei. 
Departe însă de a reprezenta o 
rezolvare reală a crizei de gu
vern, numirile respective urmăresc 
cîștigarea de timp, pentru — ceea 
ce agenția United Press Interna
tional denumește 
de convingere 
trilor de a se 
lor".

■ Metoda prin 
salveze 
dacă se 
grupului 
damnat 
tesc de
zarea alegerilor parlamentare de 
la 7 iulie. In legătură cu actua
la criză de guvern, 
au subliniat că mai presus decît 
grija pentru

(Agerpres). cer- 
din

„încercarea 
a majorității miniș- 
înapoia la posturile

ției" s-a făcut simțită dorința 
curilor cele mai reacționare 
Argentina de a împiedica accesul 
reprezentanților opoziției la alege
rile din iulie. Experiența alege
rilor de anul trecut, cînd opoziția 
a obținut un succes remarcabil, 
pentru ca ulterior mandatele ei să 
fie în mod ilegal invalidate, a 
constituit pentru vîrfurile reacțiu- 
nii un semnal de alarmă. De astă- 
dată, criza de guvern a fost de
clanșată ca un fel ds avertisment« 
ori este împiedicată prezentarea 
reprezentanților opoziției în ale
geri, ori organizarea însăși a ale
gerilor va fi periclitată de o lo
vitură de stat.

In această lumină, încercarea de 
acoperire a cîtorva ministere chele 
apare doar ca un paleativ, inca
pabil să, rezolve situația.

care Guido vrea să 
situația apare îndoielnică, 
ține seama că presiunile 
de militari care au con- 

„corupția" guvernului țin- 
fapt să împiedice organi-

observatorii

LONDRA 14 (Agerpres).
Conferința miniștrilor comerțului 

al țărilor membre ai Commonwe- 
althuluî începută luni dimineață la 
Londra se desfășoară în secret. 
Conferința a fost convocată cu 
scopul de a „stabili o linie comu
nă" a țărilor Cornmonwealthului 
la conferința G-A.T.T. care urmează 
să se deschidă la 15 
neva. Insă după cum 
genția France Presse, 
cercuri din delegațiile
cane membre al comunității brita
nice de națiuni, discuțiile din cursul 
zilei de luni au scos la iveală o

mai la Ge- 
relatează a- 
care citează 
țărilor afri-

serie de divergențe între țările 
membre. „Se manifestă reticență 
din partea celor mai mulți dintre 
miniștrii care au intervenit în 
dezbateri luni, față de planurile 
Angliei de a revizui acordurile ta
rifara și vamale în legătură cu 
unele produse ale țărilor africane 
din Commonwealth" — relatează 
France Presse.

După cum au mai scris ziarele, 
încercînd să-și faciliteze, „apropie
rea" de Piața comună vest-euro- 
peană. Anglia ar fi dispusă să 
crifice interesele comerciale 
unora din „membrii mai puțin 
portanți" adică din rîndul
rilor africane, din Commonwealth. 
France Presse vorbește de elimina
rea pînă la sfîrșitul anului viitor 
a așanumitului „sistem preferen
țial" potrivit căruia exporturile 
spre Anglia ale unor produse tro
picale din țările Conrmonwealthu- 
lui se bucură de anumite avantaje 
vamale. In actuala conferință de 
la Londra divergențele sînt prile
juite tocmai de protestele acestor 
țări africane. Pe de’ altă parte a- 
genția France 
de „intervenția 
trului canadian 
cheli Sharp.

sa- 
ale 
im- 
tă-

de negri scandînd „Toată 
dorește libertateI". Agenția 
Presse menționează că 

poliției din Birmingham
a- 
au 
pe
a- 
de

La Birmingham situația 
se menține

NEW YORK 14 (Agerpres).
In tot cursul zilei de luni, la 

Birmingham (statul Alabama), 
populația de culoare a continuat 
să demonstreze în cartierele lo
cuite 

lumea 
France 
genții
intervenit pentru a-i împrăștia 
demonstranți. Aceeași agenție 
nunță că două personalități 
culoare din viața sportivă a S.U.A., 
boxerul F. Petterson și jucătorul 
de baseball, J. Robinson au sosit 
în după amiaza de luni la Birming
ham afirmînd că au venit „pentru 
a-și ajuta frații negri".

Pe de altă parte, agențiile de 
presă relatează despre nemulțumi
rea cu care rasiștii au întîmpinat 
aducerea’ trupelor federale în a- 
propierea orașului Birmingham. In-

înlăturarea „corup- ■
---- ©=_

In Republica 
Sud-Aîricană continuă 

valul arestărilor

$J»' « 
«

5 

h

iu- 
or-

încordată
tr-o a doua telegramă adresată pre
ședintelui Kennedy și dată publicită
ții la 13 mai, guvernatorul statului 
Alabama, Wallace a afirmat că 
va face apel Ia garda națională 
(poliția statului) dacă va fi ne
voie indiferent care ar fi părerea 
Washingtonului în această privin
ță, Guvernatorul rasist a lăsat .să 
se înțeleagă că va face demer
suri pe lingă autoritățile judiciare 
federale pentru a obține o ordo
nanță a tribunalului care să inter
zică folosirea trupelor federale In 
statul Alabama.

împotriva „intervenției federala" 
în Alabama se pronunță și unii din 
cei mai reacționari membri ai Con
gresului, ca George Hudelston și 
Armrstead Selden (membri ai par
tidului democrat) care au adresat 
președintelui Kennedy telegrame 
cerîndu-i „să-și reconsidare hotă- 
rîrea" în legătură cu trimiterea 
trupe federale în Alabama.

Acțiunile rasiste, însă, iau și 
caracter mai concret.
France Presse menționează 
știre neliniștitoare provine 
Nashville, statul Tennessee 
Ku-Klux-Klan-ul, simbol al 
împotriva negrilor, începe
agite. Au loc reuniuni secrete care 
sînt menite să provoace incidente 
grave".

Presse vorbește și 
energică" a minis- 
al comerțului Mit-

Ѳ

de

Trupele 
diemiste noua

purtător 
diemist, 

sprijinite

PRETORIA 14 (Agerpres). 
In Republica Sud-Africană, 

toritățile continuă valul de
au-

ares- 
tări în virtutea recentei legi ra
siste „cu privire la sabotaj", po
trivit căreia persoanele „suspecte" 
pot fi ținute sub stare de arest, 
fără judecată, timp de 90 de zile. 

Corespondentul agenției Reuter 
anunță 
Durban 
vincia 
meroși
se află lideri ai unor organizații 
progresiste africane — Congresul 
tineretului indian, Congresul națio
nal african, precum și ai unor or
ganizații 

Ziarul 
pare la 
numărul
mult mai 
persoanele de pe lista celor vizați 
nu și-ar fi părăsit locuințele pentru 
a se ascunde de poliție.

că la 13 mai, la Pretoria, 
și unele localități din pro- 
Cap, au fost arestați nu- 
africani. Printre cei arestați

sindicale.
„Sunday Times", care 
Johannesburg, relata 
arestaților ar fi putut 

mare, dacă multe din

a- 
eă 
fi

ca- 
se va discuta problema 

curente ale muncii 
de partid", fusese 

pentru 28 mai.
minele din Japo- 
în anul 1962 un 
de avarii și ac- 
datelor date pu-

MOSGOVA. — Comitetul Cen
tral al P.C.U.S. a adoptat hotă- 
rîrea de a amina pentru 18 
nie a.c, convocarea plenarei 
dinare a C.C. al P.C.U.S.

Această plenară, in cadrul 
reia
„Sarcinile 
ideologice 
fixată anterior
TOKIO. — In 

nia s-au produs 
număr de 61 530 
cidente. Potrivit
blicității de Ministerul Comerțului 
Exterior și Industriei ca urmare a 
accidentelor au pierit 491 de mi
neri. Cîteva zeci de mii de mineri 
au fost grav răniți și au rămas in- 
[valizi.

HONOLULU. — Coresponden
tul agenției Associated Press anun
ță că din Honolulu a plecat spre 
Tailanda primul lot de 1500 de 
soldați americani pentru a lua 
parte la marile manevre militare 
ale blocului militar S.E.A.T.O. care 
urmează să se desfășoare între 11 
și 19 iunie.

MEXICO. — Potrivit datelor 
Organizației panamericane pentru 
ocrotirea sănătății, în țările Аше- 
ricii Latine mor anual un milion 
de eopii care nu ating vîrsta de 
cinei ani. Cauza ridicatei mortali
tăți infantile o constituie foamea,

mizeria, bolile, lipsa asistenței 
medicale.

HAVANA. — Dictatorul din Pa
raguay, Stroessner, a trimis spre 
nordul țării în departamentul San 
Pedro mari subunități de trupe 

pentru a duce lupta împotriva par
tizanilor. După cum transmite agen
ția Prensa Latina, acțiunile par
tizanilor în departamentul sus-a- 
mintit „stîrnesc o mare nervozitate1’ 
în cercurile guvernamentale din 
Paraguay.

BUDAPESTA. — La 13 mai, Janos 
Kadar, președintele Consiliului de 
Miniștri al R. P. Ungare, a primit 
pe conducătorii delegațiilor partici
pante la Consfătuirea miniștrilor 
telecomunicațiilor din țările so
cialiste. Reuniunea s-a desfășurat 
într-o atmosferă prietenească.

SYDNEY. — Un avion cu reacție 
aparținînd forțelor armate ale 

S.U.A., anunță agenția United Press 
Internațional, s-a prăbușit pe cînd 
încerca să aterizeze pe portavionul 
„Coral Sea", după un zbor demons
trativ în fața reprezentanților 
presei în fața portului Sydney.

LONDRA. — Consiliul național 
britanic pentru libertățile civile 
a dat publicității un document în 
care cere eu toată insistența guver
nului Maemillan să adopte neîn- 
tîrziat o lege pentru interzicerea 
și pedepsirea discriminării rasiale 
pe teritoriul Angliei.

un 
Agenția 

că „o 
din 

unde 
terorii 
să se

guvernamentale 
au suferit o 

înfr îngere

SAIGON 14 (Agerpres).
Potrivit declarației unui 

de cuvînt al guvernului 
trupele guvernamentale
de consilieri americani, au suferit 
o nouă înfrîngere în cursul cioc
nirii care, a avut loa în apropierea 
localității Tam Ky, situată în 
dul capitalei sud-vietnameze. 
aceeași declarație, purtătorul 
cuvînt amintit a recunoscut
trupele diemiste au suferit pierderi 
în arme, muniții și oameni. Mai 
bine de 25 de soldați diemiști au 
fost uciși 
de cuvînt 
came din 
nunțat la
între forțele patriotice și forțele 
guvernamentale au avut loc și în 
provincia Kien Hoa, situată la sud 
de Saigon.

nor- 
In 
de 
că

și răniți. Un alt purtător 
al tortelor armate ameri- 
Vietnamul de sud a a- 
13 mai că lupte serioase

PROGRAM DE RADIO
16 mai

PROGRAMUL I. 7,10 Bolerouri, 
7,45 Piese instrumentale, 8,00 Su
marul presei- centrale, 8,30 Con- 
cart de 
să știu, 
amatori 
Muzică 
populare romînești și ale minori
tăților naționale, 13,10 Muzică din 
operete, 14,00 
15,00 
15,50 
Paul 
zică 
opere 
noștri, 19,00 Pagini orchestrale din 
operete, 19,50 Transmisiune din 
studioul de concerte a concertului 
orchestrei simfonice a Radiotelevi- 
ziunii, 22,55 Muzică de dans. PRO
GRAMUL II. 10,10 Jocuri populare, 
10,55 Gîntece pentru pace și prie
tenie, 11,30 Muzică distractivă, 
12,35 Instrumentiști de muzică u-

presei- centrale,
muzică ușoară, 9,00 Vreau 
10,30 Formații artistice de 
în studiourile noastre, 11,05 
din filme, 11,47 Melodii

Concert de prînz. 
Melodii populare din Ardeal, 
„Simfonia ploieșteană" de 

Constantinescu, 17,10 Din mu- 
popoarelor, 18,00 Muzică din 

în interpretarea soliștilor

șoară, 13,40 Muzică populară rusă, 
14,10 Piese de estradă, 15,24 Arii 
și duete din operete interpretate 
de soliști ai Teatrului de stat de 
operetă, 16,10 Cîntece, 17,30 Sfatul 
medicului, 18,05 Muzică de estra
dă, 19,00 Tinerețea ne e dragă, 
19,30 Concert coral interpretat de 
corul Radioteleviziunii, 20,10 Muzi
că distractivă, 21,12 Muzică de 
dans, 22,00 Seară de dans cu Ho- 
ria Șerbănescu și Radu Zaharescu-
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Î6 mai

PETROȘANI 
Bunica Sabella ; 
nul; PETRILA: 
VULCAN: Soțul 
VIDIA; Urme
Doi sub cer ; URICANI : Revista de 
la miezul nopții.

— 7 Noiembrie.
Al. Sahia : Milio- 
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