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PE PRIMUL
Gradul de cunoș 

tințe profesionale al 
salariaților depourilor 
C.F.R. se verifică în 
fiecare an de către o 
comisie regională.

La Depoul de lo
comotive C.F.R. Pe
troșani, examinarea 
personalului de loco
motivă a avut loc in 
perioada 14—20 mai 
1963.

Comisia compusă 
din ing. inspector 
Belcin Dumitru, ing. 
Mireșan loan și in
structorul regional 
Botgros Ioan, a veri
ficat cu cea mai ma
re rigurozitate cunoș
tințele mecanicilor, 
ale revizorilor de lo
comotive precum și 
ale șefilor de tură.

Răspunsurile date

de către cei exami
nați au obligat co
misiile să noteze cu 
bine și foarte bine 
un număr de 196 to
varăși și doar cițiva 
cu suficient.

Datorită acestor re
zultate, personalul de 
exploatare din depoul 
Petroșani a reușit să 
ocupe primul loc pe 
Direcția Regională 
C.F.R. Timișoara fn 
ramura de tracțiune 
și siguranța circula
ției.

Printre acei care 
au luat calificativul 
„FOARTE BINE" se 
numără Marcu Aurel, 
Bogățeanu Nicolae, 
Bozero Ferdinand, Idi- 
țoi Gheorghe, Maci 
Pavel, Zbora Con
stantin, mecanici.

LOC
Kalman Francisc, 
Griober Iuliu, Murg 
Aurel, Ungur Viorel; 
Zeicu Octavian, fo- 
chiști.

Răspunsuri bune au 
mai dat Cosma loan 
și Toader Florea, șefi 
de tură și revizorul 
de locomotive Roșea 
loan.

Aceste rezultate o- 
glindesc interesul și 
străduința persona
lului de la Depoul 
C.F.R. Petroșani pen
tru a realiza un 
transport de calitate, 
ieftin și sigur, con
tribuind astfel la rea
lizarea sarcinilor tra
sate de cel de-al 
III-!ea Congres al 
P.M.R.

CRIȘAN GLIGOR 
corespondent

Brigada artistică de agitație de la clubul central al sindicatelor din Petroșani se pregătește pen
tru un nou program.

Fotoreporterul nostru a surprins brigada în timpul unei repetiții sub îndrumarea instructorului 
Jean Tomescu, actor pensionar.

_______0
PE ȘANTIERUL LUPENI

Obiectivele importante se înalță
de clasă 
cel mai 
șantierul

de zidari a lui Ghebedi 
zor cu zidăria, în prezent 
etajul II. Paralel, alți con- 

au început tencuirea in- 
a parterului, iar tîmplarii 
montarea tîmplăriei la

Școala nouă cu 16 săli 
și două laboratoare este 
urgent obiectiv de pe 
constructorilor lupeneni. De aceea, 
brigada 
Iosif dă 
înălțînd 
structori 
terioară 
continuă
parter și etajul I.

O altă construcție care are un 
termen de predare apropiat este 
noul cinematograf cu 500 locuri și 
consplexul comercial alăturat. Aici, 
sub conducerea maistrului Feleki 
loan, au fost ridicate zidurile sălii 
cinematografului și se lucrează în 
prezent la înălțarea zidurilor

la Complex. Totodată, au început 
lucrările de turnare a gradenelor 
(treptelor) de beton din sala ci
nematografului pe care vin apoi 
montate parchetul și scaunele — 
sala de vizionare fiind construită 
în pantă, cu trepte pentru a asi
gura o cît mai bună vizionare pen
tru spectatori.

Lucrările au fost intensificate 
și la celelalte obiective de pe a- 
cest șantier: la marele bloc D cu 
90 apartamente în prezent lucrea
ză cite o brigadă de zugravi în 
fiecare scară, la blocul A 1 
se montează acoperișul și la 
trala termică nr. 2 unde, sub 
ducerea maistrului Cimenti
au început lucrările de construc
ție a coșului.

Toatâ atenfia curățirii, îngrijirii și folosirii 
raționale a pășunilor și ilncțclor naturale

In centrul

unde 
cen- 
con-

Ioan,

Datorită așezării sale geografic? 
în regiune muntoasă și deluroa
să, Valea Jiului se încadrează 
în întregime în zona de producție 
agricolă denumită zonă de pă
șuni șj finețe. Intr-adevăr, pă
șunile șl fînețele reprezintă 97,2 

totală agri- 
de o mare 
în ce pri- 

puternice

nița și Gemănarea, Ia Petrila, la 
Slivei, la Cîmpu lui Neag pe Bu- 
ta, la Petroșani la Coasta 

Rus, precum și în alte locuri.
Producțiile scăzute obținute 

fînețe au la bază unele cauze
biective și în primul rînd aceea 
că solul este un podzol sărac în 
substanțe nutritive cu aciditate 
mare, erodat la suprafață și 
mare parte acoperit cu tufe

lui

la
o-

porumbar, măceș st4. 
și cauze subiective

mesteacăn, 
Dar există 
care fac ca producția fînețelor să 
fie scăzută și deseori ^depreciată 
calitativ cum este, de exemplu, 
procedeul greșit de a se pășuna

ing. ZEȚA ELENA
președintele Consiliului agricol 

Petroșani

(Continuare in pag. 3-a)

Ta sută din suprafața’ 
cola. Acest lucru este 
importanță economică 
vește asigurarea unei
baze de furaje naturale necesare 
creșterii șeptelului. Sînt folosite 
cu pricepere și grijă gospodăreas
că pășunile și fînețele de către 
crescătorii de animale din Valea 
Jiului, pentru a obține de pe ele 
producții sporite de masă verde ?

O analiză făcută producției pă
șunilor și fînețelor naturale dez
văluie faptul regretabil că aceasta 
este destul de scăzută. Producțiile 
scăzute de pe unele parcele 
pășuni se datoresc faptului 

exploatarea acestor pășuni nu 
făcut rațional, nu s-au aplicat
un fel de lucrări pentru întreține
rea lor,- suprafețe întinse de te
renuri au fost lăsate să se 
pere cu 
nătoare 
etc., sau 
treginre. 
perite în 
există la
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„Cine se scoală de dimineață,..orașului Vulcan
etaje, la blocul 7 construcția este 
deja ridicată pe jumătate, iar la 
blocul 3 se execută turnarea be
tonului de elevație și au început 
primele lucrări de zidărie la par
terul clădirii.

Și în ce privește lotul 2 — in
stalații edilitare — de pe șantier 
au fost obținute pînă acum unele 
succese, printre care executarea 
unui mare număr de lucrări de 
canalizări, 
duete de apă potabilă și 
rea unor lucrări exterioare 
rețeaua de termofieare a 
cvartal pe care-I înalță în 
constructorii în centrul < 
Vulcan.

vor
con-
noi,

Constructorii din Vulcan 
trebui să asigure în acest an 
struirea a 398 apartamente 
drumuri, alei, instalații în valoare 
de peste 20 000 000 lei.

Printre obiectivele cele mai a- 
vansate de pe șantier sînt blocu
rile 2 și 5 care vor fi predate încă 
în 
se 
re : 
de 
liar
tencuirea 
timp, constructorii 
început deja montarea acoperișu
lui la blocul 8, la blocurile 1 și 6 
se lucrează la zidăria ultimelor

acest trimestru. La amîndouă, 
execută deja finisaje interioa- 

zugrăveli, vopsitorii, montaje 
instalații, parchete, mozaicuri, 
la blocul 5 este pe sfîrșite și 

exterioară. In același 
vulcăneni au

număr de lucrări 
apoi instalarea de con- 

începe- 
! pentru 

noului 
prezent 

orașului

ds 
că 

s-a 
nici

Petroșani, am în- 
din dimineți mai 

îmbrăcați în cos- 
țară. Pe pături își

aco- 
vegetație lamnoasă dău- 

ca enupăr, jip, păducel 
să fie împădurite în în- 
Pășuni neîngrijite, aco- • 

parte cu arboret dăunător, 
Iscroni pe terenurile Stoi-

In abatajele unde se armează în lemn, securea este prieten nedespărțit al minerului. Dacă a- 
ceasta sculă este bine ascuțită, șorolitul armăturilor se face mai ușor.

IN CLIȘEU: Minerul Crăcea Stan din sectorul II al minei Petrila împreună cu ortacii săi apre
ciază ca bună repararea securii făcută de fierarul Bendea Ștefan din sectorul VIII.
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In incinta clădirii unde își are 
sediul direcția pentru colectări 
și achiziții — 
tîlnit într-una 
mulți oameni 
tumele lor de
deșărtau desagii ticsiți de lină. 
Curtea intreagă a D.C.A.-ului de
venise o întindere acoperită cu 
cea mai tinără producție de lină 
țurcană din acest an, adusă de 
țăranii din comunele și satele 
aparținătoare orașului Petroșani 
pentru a fi predată conform con
tractelor pe care le-au încheiat.

L-am întîlnit la sediul între
prinderii pe tovarășul Pop Vasile, 
directorul DC. A. 
avui o 
plicații 
care o 
răspu ns

— E 
bătrrni
spune că e bine 
deauna seama : 
de dimineață, departe ajunge". In 
ce privește achiziționarea și co
lectarea linii, am început ac
țiunea timpuriu pentru ca, la fel 
ca în ceilalți 
realizări cit

M.ai precis 
este vorba ?

— Și în anul 
anii, conform 
popular regional 
efectuează campania 
și achiziție a 
prinsă între 1 
acest interval 
crescători de
tractelor încheiate 
predau la prețuri 
na contractată și 
Deși campania începe de abia la
1 Iunie, în depozitul secției din 
Petroșani ca și în cele ale sub- 
secțiilor aflate la Lonea, Vulcan, 
Lupe ni, Uricani, Gîmpu lui Neag

cu care am 
convorbire. Cerîndu-i ex- 
în legătură cu lîna pe 
colectează, dînsul 
zîmbind.

o vorbă
de care

ele asigură 
localuri co-

să consta- 
că în unele

ne-a

din
ne

ințeleaptă 
experiența 

să ținem intot- 
„Cine se scoală

ani, s-o încheiem cu 
mai frumoase, 
despre ce acțiune

nr.

lînii, 
și 30

de timp
oi,

Statului 
/1963 se 
colectare 
este cu

acesta ca în toți 
deciziei

450 
de 
ea
iunie a.c. în 

țăranii 
pe baza con- 

anterior își 
avantajoase lî- 

surplusurile.

se găsesc circa 10 000 kg. lină 
groasă. Pînă acum au fost în
cheiate contracte pentru 84 la 
sută din numărul total al ovi
nelor aflate în satele și comunele 
Văii Jiului.

In această importantă acțiune, 
de un mare sprijin ne sînt co
mitetele executive ale Sfaturilor 
populare. La Bănița, Petrila, Is
croni, Petroșani,. comitetele exe
cutive ale sfaturilor populare se 
preocupă susținut de îndrumarea 
țăranilor pentru a încheia con
tracte și a preda lina în cele 
mai bune condiții, 
centrelor de predare 
respunzătoare.

Cu bucurie trebuie 
tăm încă de pe acum
locuri au și apărut primele rezul
tate frumoase ce pot fi date ca 
exemple pentru întovărășirile zo
otehnice ca și pentru deținătorii 
de oi individuali. Așa de pildă, 
întovărășirea „30 Decembrie" din 
Iscroni și-a predat pînă la a- 
ceastă dată întreaga cantitate de 
lină contractată. Același lucru 

se poate spune și despre întovă
rășirile din Uricani și Vulcan.

Pentru desfășurarea în bune 
condiții a campaniei, noi am 
instruit temeinic magazionerii și 
colectorii în 
S.T.A.S.-ului, 
cit mai bună

După cum 
de colectare 
nii a 
de 1 
pînă 
torii 
ce se desfășoară are un caracter 8 
patriotic, Caută să se achite cum 
se cuvine de îndatoriri și valori
fică în condițiile avantajoase o- 
ferite de stat producția de lînă.

respectării 
o calitate
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pentru 
a lînii predate. 5 
se vede campania g 

și achiziționare a 11- 
început încă înaintea datei 
iunie. Rezultatele obținute 

acum dovedesc că dețină- 
de oi înțeleg că acțiunea

M. COSTEA
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bi fiecare abataj, o productivitate înaltă — pe baza 

progresului tehnic I

De unde pornește succesul ?
încă din anii trecuți, brigada 

de frontaliști condusă de minerul 
Bîrlut Clement și-a cîștigat apre
cierea și stima la mina Lonea pen
tru realizările se le obține in pro
ducție. Din abatajul frontal de pe 
stratul 3, în care luarează brigada, 
au ieșit la suprafață In primele 
patru luni trecute din acest an 
mai mult de 1200 de tone de căr
bune peste plan.

De cauți să dezlegi „seeretul" 
succeselor obținute de brigadă în 
creșterea producției de cărbune, 
este deajuns să treci pe la grafi
cul întrecerii socialiste pe brigăzi 
de la sectorul IV. Acest grafic 
„divulgă", prin graiul cifrelor, 
taina secretului arătînd de unde 
pornește succesul. Succesele fron- 
tallștilor din brigada comunistului 
Bîrlut Clement pornesc din preo
cupările lor de zi cu zi pentru 
sporirea productivității muncii. De 
altfel, în abatajul brigăzii se rea
lizează cele mai frumoase randa
mente din sectorul IV. Minerii 
brigăzii lui Bîrlut au înscris pe 
graficul întrecerii un randament 
de 6,70 tone pe post în trimestrul 
I a. c., iar în luna aprilie de 6,62 
tone pe post depășind randamen
tul planificat în primul trimestru 
cu 0,5 tone pe post, iar în apri
lie cu peste o tonă. In luna mai, 
randamentul realizat de brigadă 
trece de 7 tone pe post, depășind 
pe cel planificat cu peste 1,5 tone 
de cărbune pe post.

De fapt cum reușesc frontaliș- 
tii din brigada minerului Bîrlut 
Clement să impulsioneze crește
rea productivității în abataj î In 
primul rînd prin folosirea cu pri
cepere a tehnicii noi. introdusă 
eu curaj în abatajul brigăzii. Sus
ținerea în abataj se face eu stîlpi 
metalici tip G.H.H. și grinzi de 
funie, iar la perforarea găurilor 
de pușcare în front se utilizează 
perforatoare pneumatice rotative. 
Transportul cărbunelui este meca
nizat cu cratere S.K.R.-ll și T.P.-l.

Mecanizarea lucrărilor în aba
taj și organizarea superioară a 
lucrului au permis ea viteza de 
avansare a frontului de lucru să 
sporească simțitor, ceea ce s-a 
resimțit pozitiv în creșterea ran
damentului, în depășirea planului. 
In luna trecută, de pildă, cînd s-a 
depășit randamentul planificat eu 
peste o tonă de cărbune pe post, 
s-a realizat o avansare în frontal 
de 40 metri pe o lungime de front 
de 50 de metri. Această viteză a 
putut fi realizată datorită faptu
lui că frontaliștii au respectat ri

guros graficul ciclic pe baza că
ruia este organizat lucrul în aba
taj s Un ciclu de luarări se repetă 
tot după cîte 5 schimburi (4 schim
buri producție de tăiere și unul 
auxiliar de răpire) și o avansare 
de două fîșii de cărbune extrase 
din abataj. Fiecare fîșie este depi
lată în două tranșe, din cauză că 
rolul este scurt iar în galeria de 
transport nu există circuit pentru 
vagonete, ceea ce limitează apro
vizionarea cu vagonete goale ne- 
filnd posibilă încărcarea într-un 
singur schimb a întregii produetil 
rezultate din toată lungimea de- 
40 metri cît măsoară în prezent 
frontul. Condiționat de acest nea
juns, un ciclu de lucrări se des
fășoară astfel: schimbul I taie 
jumătate din ftșia I-a și schimbul 
doi cealaltă jumătate, urmfnd ea 
schimbul Ш să repete ceea ce a 
făcut schimbul I dar în cea de a 
II-a fîșie, iar schimbul patru tale 
ultima tranșă a acestei fîșii. In 
felul acesta schimbul auxiliar — 
de răpire — se repetă tot la două 
zile, cînd se face podirea și diri
jarea tavanului. Un alt procedeu 
prin care brigada reduce timpul 
neproductiv este folosirea a numai 
4 rînduri de stîlpi în abataj în 
loc de 5, precum și transporta
rea materialului lemnos în abataj 
între schimburi. Fiecare din schim
burile conduse de minerii Boda 
Ion, Miclea Ion Ш. Pop Ion lui 
Pavel și Capălău Pândii, cînd in
tră în șut, trece mai întîi prin 
orizontul de' material și duc eu 
ei în abataj materialul necesar 
pentru schimbul respeetiv. Nici un 
minut nu este lăsat de ei să treacă 
neutilizat.

De remarcat un fapt pozitiv des
pre modul cum sectorul ajută în 
muncă brigada lui Bîrlut Clement. 
Trecerea frontalului cu vărsarea 
producției în rol de la un număr 
la altul este pregătită din timp. 
Lucrările de trecere sînt tinute în
totdeauna decalate de frontul a- 
batajului. De exemplu, în prezent 
abatajul nr. 503 se află pe punctul 
de a ajunge ou frontul la rol și a 
trece la nr. 504. Cu 5 zile înainte 
de a ajunge la această situație, 
au fost terminate lucrările (prea- 
batajul transversal la rol, galeria 
direcțională culcuș-coperiș armată 
cu armături TH-2) pentru trecerea 
cu vărsarea producției în rolul de 
la nr. 504. înaintarea în abataj 
continuă astfel fără întrerupere, 
iar succesele brigăzii nu se lasă 
așteptate.

I. bAlan

Lista utilajelor și pieselor de mașini produse în ultimul timp la ? 
U.R.U.M.P. cuprinde și un lot numeros de cutii de acționare pentru* 
instalațiile de transport cu lanț elevator de la exploatările miniere, j 
IN CLIȘEU: Cîteva din aceste utilaje. |

—---------------©----------- ț
PE TEME ACTUALE |

й gH j
m. foarte înclinate ? 
lucru. încercările ? 

scop să verifice f 
și capsele nu dau j 
incident cînd sînt»

fa
in 
la 

cu

In industria carboniferă s-au 
cut și se fac multe cercetări, 
toate țările; pentru punerea 
punct a unor metode de buraj
apă sau cu apă sub presiune. Sco
pul acestui buraj este de a mări 
securitatea pușcării atît față de 
metan cît și față de praful de căr
bune, precum șl în scopul de a 
reduce cantitatea de praf formată 
în timpul pușcării.

Printre primele încercări din 
țara noastră în domeniul, buraju- 
lui cu apă, se numără cele efec
tuate de Stația de cercetări pen
tru securitate minieră 
șani 
țări 

Baia
In

în locul cartușelor de buraj obiș
nuite, cartușe șub formă de fiole 
de sticlă umplute cu < 
pungi cilindrice de masă 
sudate la capete, după ce 
labil au fost umplute cu 
fectele acestui sistem de 
tă, au fost combinate cu baraje 
de protecție de ceată, în fața 
frontului și astfel s-a reușit să se

dlu Pelro- 
și de către Grupul de cerce- 
de pe lîngă Trustul minier 

Mare.
ambele cazuri s-au utilizat,

apă sau 
: plastică, 
! în prea- 

apă. E- 
siguran-

puște chiar în atmosferă grizu- 
toasă, în cazurile în care situații 
deosebit de dificile au impus a- 
ceasta.

Pușcarea si» apă sub presiune 
a constituit obiectul unor încer
cări ale institutului CERCHAR. S-au 
făcut încercări atît în găuri lungi, 
de cîteva zeci de meîri, forate 
paralel cu frontul, eît și în găuri

S3 cunoaștem utilajele miniere, sâ le folosim raționai !

Proprietățile acționării cu motor asincron 
a instalațiilor miniere de

La exploatările miniere din ba
smul carbonifer al Văii Jiului 51 
de instalații de extracție, din cele 
56, sînt acționate cu motoare e- 
lectrice asincrone. Puterea motoa
relor variază între 75—1575 kW, 
iar turația între 47—975 rotații pe 
minut.

Avantajele acționării cu motoa
re asincrone reiese din faptul eă 
lucrează foarte bine la sarcini u- 
tile mici și adlncimi de extracție 
ce nu depășesc 200 m., sarcini și 
adîncimi care sînt caracteristice 
marii majorități a instalațiilor de 
extracție din Valea Jiului. De a- 
semenea, aceste motoare nu nece
sită utilaje auxiliare, cu excepția 
reductorului șt a reostetului.

Dezavantajele acționării cu mo
toare asincrone constau în faptul 
că se consumă multă energie în 
rezistente, lucru ce constituie o 
piedică, și nu este posibilă o ma- 
aipulare fină a mașinii de ex
tracție.

Motorul asincron — în cazul 
acționării mașinilor de extracție 
— poate avea trei domenii de 
funcționare și anume: domeniul 
de funcționare ca motor, dome
niul de funcționare ca generator 
și domeniul de funcționare la frî- 
nare cu contracurent.

In cazul domeniului de funcțio
nare ca motor, de fiecare dată la 
începutul extracției, pentru porni
rea motorului, se introduce rezis
tența maximă. In acest caz, dacă 
cuplu motorului (momentul) este 
mal mare decît momentul static, 
motorul se pune în mișcare. Cu a- 
jutorul reostatului se trece pe o 
altă treaptă mai mică a rezisten
ței, fapt care face ca să se mă
rească cuplu. Mentinînd motorul 
în această poziție, cuplu seade, 
iar turația crește.

Domeniul de funcționare ea ge
nerator are loc la sarcini nega
tive, cînd instalația de extracție 
rotește rotorul motorului de un 
număr de rotații care depășește

extracție
rotația de sineronism. In acest 
caz, motorul cedează curent în 
rețea, adică funcționează eu re
cuperare de energie. Sarcini ne
gative la viteza maximă au loc a- 
tunci cînd se coboară greutăți în 
put, precum și la viteze descres- 
cînde, cînd sistemul este neechi
librat.

Functionarea la frînare eu con
tracurent se obține prin trecerea 
motorului la mers invers și ale
gerea rezistenței respective, care 
corespunde cu momentul dat. A- 
cest regim de funcționare, pe lin
gă modul complicat de conducere 
a motorului este neeconomic.

Regimul motoarelor asincrone de 
la instalațiile de extracție din Va
lea Jiului este aproape exelusiv 
regimul de motor. Cunoașterea lui 
de către personalul electro-meca- 
nic de la exploatări are o mare 
importantă pentru folosirea rațio
nală a instalațiilor de extracție.

tag. ANDREI 1ANAȘ
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0 nouă combină sovietică

Recent, la Uzinele de mașini 
miniere ,,Kirov" din U.R.S.S. s-a 
terminat fabricarea unei serii 
experimentale de 20 combine de 
tip K.V.-60. Aceasta este o 
combină de mare viteză care 
taie un făgaș de mică adlncime 
Ea lucrează in combinație cu 
susținerea mecanizată (pășltoare) 
și cu un transportor rapid.

Viteza de avansare a combi
nei este de 9 m. pe secundă, Iar 
productivitatea proiectată de 
peste 1000 tone pe zi.

scurte de 1—-2 
pe frontul de 
au avut drept 
dacă explozivii 
loc la nici un . ___
supuse la o presiune de 25 atmos- ? 
fere, și dacă explozia se poate î 
iniția поттаі. Pe de altă parte se- 
urmărește gradul de siguranță față ț 
de metan și praf, care se obține ♦ 
prin aplicarea acestei metode. ♦

Pentru a rezista apei sub pre- * 
siune, explozivii, fără un amba* 
laj etanș, trebuie să conțină cel 
puțin 30 la șută nitroglicerină ge- ț 
latinizată, iar pentru a-i mări sen- ș 
sibilitatea la detonație, trebuie să ♦ 
se adauge sulfat de bariu. Expe- * 
rientele au arătat că din punct ? 
de vedere ai presiunii, explozivii j 
rezistă foarte bine. j

O linie nouă de cercetare, ur-» 
mărește obținerea unor explozivi» 
în rețeta cărora să se introducă ? 
fie un gel în compoziția căruia î 
predomină apa, fie diverse săruri 
hidratate. Se pare că această cale * 
va da rezultatele optime căutate ♦ 
de cercetători. ’

Ing, V. IUȘAN

Aparat pentru 
prospecțiunile geologice

Un grup de ingineri de 
Institutul de geofizică din R. 
Ungară „Lorânt Eotvos" au pro
iectat aparatul „GE-30", care per
mite să se aprecieze zăcămin
tele de substanțe minerale utile 
pe baza variației rezistenței e- 
lejrico.

Sensibilitatea aparatului asigu
ră identificarea țițeiului, a gaze
lor și a altor substanțe minerale 
piuă la o adîncime de 3 000
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co-In R, P. Ungară, un 
de cercetători a elaborat

Tot 
iectiv 
proiectul unei lămpi de mină cu 
luminlscență, alimentată cu cu
rent electric de la un generator 
acționat cu aer comprimat. Noul 
sistem de Iluminare poate fi fo
losit cu succes in 
care atmosfera nu 
ltzaree de contacte 
pătoare, de cabluri 
cutii de racord. In 
lămpii, aerul comprimat, debitat 
prin conductă, pune In mișcare 
rotorul generatorului care pro
duce curentul electric necesar 
pentru aprinderea (uminiiorului 
aplicat pe pereții lămpii.

poate fi fb- 
minele in 

permite uti- 
și întrgrji 

electrice cu 
interiorul

-E=

neglijat в regulă elementară
Normele de tehnica securității 

prevăd următoarele dispoziții' la 
articolul 343 privind regulile ce 
trebuie respectate la transportul 
vagonetelor pe galerii: „Este in ■ 
terzis ca în timpul cuplării sau 
decuplării vagonetelor să se intro
ducă capul, pieptul, mina sau alte

dublă, principală. Treabă simplă, 
dar care cerea puțină atenție, fă
cută fără abateri de la N.T.S. 
Сип» a procedat însă Țîrcă. îm
preună cu ortacii din brigada ve
cină au pornit din galeria direc
țională cu un „țug" de mai multe 
pline. El a urmărit vagonetele ce

CoJfaU celor certați
N. T. S.-ul

•*****«*******•*»****«

părți ale corpului între vagonete 
sau tampoane. Este interzisă cu
plarea sau decu
plarea vagonetelor 
cînd trenul se 
află în mers".

Ajutorul miner 
Țîrcă Vasile de
la sectorul IV al minei Petrila 
știa aceste reguli. Le-a învățat 
la instructajul N.T.S.- A fost nu 
odată povățuit de către maistrul 
miner să le respecte cu strictețe 
în timpul lucrului. Cu toate aces
tea, lui Țîrcă parcă instructajul 
N.T.S. i-a intrat pe o ureche și 
i-a ieșit pe alta. A dovedit acest 
lucru la locul de muncă. Intr-o 
zi se afla la șut in schimbul 
III, în galeria de transport de la 
orizontul XII unde lucrează briga
da de pregătiri condusă de mine
rul Constantin Gheorghe. Prin lo
cul lor de muncă se face trans
portul vagonetelor pline din galeria 
direcțională 14—15 vest unde lu
crează o brigadă vecină condusă 
de Trofin Teodor. Brigăzile se a- 
jută între ele la scosul vagone
telor pline. Așa se face că în acel 
schimb Țîrcă a fost solicitat să 
ajute minerilor din brigada lui 
Trofin la scosul plinelor din ga
leria direcțională pînă în galeria

se apropiau cu viteză redusă de 
galeria principală unde staționa 

o garnitură de pli
ne pe linia du
blă. La această 
garnitură trebuia 
să cupleze vago
netele aduse din

galeria direcțională. Țîrcă n-a aș
teptat ca vagonetele aduse să se 
tamponeze de țugui garat în 
dublă și să se oprească, și numai 
după aceea să le cupleze. Cînd 
plina din față a ajuns la o dis
tanță cit ai întinde ambele brațe, 
el a apucat cu o mină cîrligul 
vagon stului aflat încă în mers 
și cu cealaltă zala vagonetului ul
tim al garniturii ce stătea pe loc, 
încarcînd să ie cupleze. Procedînd 
așa, Țircă a încălcat o regulă ele
mentară prevăzută de N.T.S., iar 
consecințele le-a suferit pe loc: 
In momentul cînd vagonetele s-au 
tamponat, el încă nu reușise să 
cupleze vagonetele și să-și scoa
tă mlinile din locul periculos.

Tovarăși, vagonetari, ajutori 
mineri și mineri, feriți-vă da a 
cădea în astfel de greșeli la trans
portul pe galerii. Respectați în
tocmai prevederile N.T.S.-ului.

I. BRADEANU



sprijin cnnercl birourilor organizaților dc baza
‘ Instructorul teritorial de partid 

are un mare rol în ajutorarea or
ganizaților de bază. Acest ajutor 
poate fi eficace numai atunei cînd 

. este concret și cînd instructorul 
’ teritorial tine o sirinsă legătură 
cu comuniștii din organizațiile de 
bază de a căror activitate răspun
de. .Organizațiile de bază au sar
cini multiple, unele mai impor
tante decît alteia. Din acestea, o 
parte se cer rezolvate într-un timp 
scurt, altele necesită atragerea 
unor colective largi de oameni la 
îndeplinirea lor.

Instructorul teritorial de partid 
trebuie să țină seamă în munca sa 
de aceste particularități, de modul 
diferit în care trebuie să lucreze 
cu fiecare organizație de bază în 
parte. El este chemat să cunoască 
bine capacitatea de muncă a co
muniștilor, a organizațiilor de ba
ză de care răspunde, să știe să 
aleagă problemele principale, să 
găsească soluțiile cele mai potri
vite pentru rezolvarea lor și să 
transmită operativ organizațiilor de 
bază sarcinile rezultînd din hotă- 
rtrile elaborate de organele supe
rioare de partid.

De mai multă vreme răspund de 
îndrumarea și controlul organiza
țiilor de bază de la autobaza 
I.R.T.A. Petroșani, I.C.O. Petro
șani, Fabrica de pîine, I.LL. „6 
August" și altele. Experiența a 
dovedit că nici un fel de indicații 
date în „general", nu pot înlocui 
ajutorul practic, diferențiat, în cu
noștință de cauză. Am avut ca
zuri cînd situația cerea să-mi con
centrez atenția mai mult asupra 
unei organizații de bază, s-o ajut 
într-un mod mai susținut. Așa au

NICOLAE BACZEK 
instructor al Comitetului orășenesc 

de partid Petroșani

stat lucrurile, de exemplu, eu or
ganizația de bază de La autobaza 
I.R.T.A. Petroșani. ■ Pînă nu de 
mult, unele întreprinderi beneficia
re, printre care I. F. PEtroșani, 
șantierele de construcții și alte u- 
nități economice din Valea Jiului 
întîmpinau greutăți iii realizarea 
sarcinilor de plan din cauză că nu 
primeau la timp mașinile solici
tate, ori dacă le primeau multe 
se defectau repede. Mi-am propus 
să sprijin îndeaproape biroul or
ganizației de bază pentru a îm
bunătăți muncă politică și a face 
ca aceasta să fie mai operativă, 
mai strîns legată de organizarea 
și buna desfășurare a transportu
lui. Am indicat biroului organiza
ției de bază să pună în discuția 
comuniștilor unele aspecte ale ac
tivității economice și să exercite 
cu mai multă competentă dreptul 
de control asupra conducerii ad
ministrative a autobazei. Biroul 
organizației de bază a luat mă
suri pentru reîmprospătarea agita
ției vizuale, au fost confecționate 
panouri cu angajamentele luate In 
cadrul Întrecerii socialiste de că
tre colectivul autobazei. In același 
timp s-au luat măsuri pentru îm
bunătățirea reparațiilor curente și 
pentru combaterea neglijentei In 
muncă.

In urma măsurilor luate de bi
roul organizației de bază, colecti
vul autobazei a reușit să-și îmbu
nătățească în bună parte actlvita

Teată atenția curățirii, îngrijirii și folosirii 
raționale a pășunilor și fînețelor naturale

(Urmare din pag. 1-aj

pe finețe primăvara pînă tîrziu 
(1 iunie), iar cositul lor șe face 
cu întîrziere, ceea ca permite 
răspîndirea semințelor de buruieni. 
Pdntru a se ieși din această situa
ție, este necesar să sa ia măsuri 
de ameliorare a solului, în vede
rea creșterii producției de mașă 
verde la hectar. Se cer aplicate 
amendamente calcaroase pentru 
reducerea acidității solului, pre
cum și îngrășarea lui cu îngră
șăminte organice și chimice. Pen
tru extinderea suprafețelor de fi
net, trebuie executate lucrări 
de curățire, eliberîndu-șe terenu
rile ocupate de tufe lemnoase. 
Totodată este absolut necesar șă 
se treacă la exploatarea rațională 
a tinetelor.

Consiliul agricol și Comitetul 
executiv al Sfatului popular Pe
troșani au dat de la an la an 
o atenție tot mai mare dezvol
tării bazei furajere în Valea Jiu
lui, pe calea folosirii atît extensive 
cit și intensive a terenurilor de 
pășuni și finețe naturale. Ince- 
pînd din anul 1955 și pînă îh 
prezent s-a reușit să se curețe de 
vegetație lemnoasă dăunătoare o 
suprafață de peste 4000 ha. pășuni, 
în urma lucrărilor (finanțate) de 
curățire efectuate de Secția agri
colă. Dar ceea ce s-a făcut este 
extrem de puțin în comparație 
cu cerințele și posibilitățile existen
te. Problema sporirii producției de 
furaje naturale este departe de a 
fi rezolvată. Ce trebuie făcut î

Pentru îmbunătățirea pășunilor, 
Consiliul agricol a stabilit că es
te necesar să se intensifice lucră
rile de curățire și întreținere a 
terenurilor, acțiune la care tre
buie să participe toți crescătorii 
de animale. Comitetele executive 
ale sfaturilor populare sînt da
toare ca, odată cu repartizarea 
animalelor la pășuni să încheie 
convenții cu crescătorii de ani
male în care să prevadă obliga
ții concrete privind contribuția prin 
muncă la lucrările de Curățire și 
în special la cele de întreținere 
și îngrășare a pășunilor ,- să se 
prevadă ca, în mod obligatoriu, 
cel puțin 20 la sută dig suprafața 
pășunilor să fie îngrășat prin tîr- 
lire. Lucrările de curățire și între
ținere (împrăștierea mușuroaielor,

curățirea tufelor de mărăcini, în
grășarea prin tîrlire etc.) se cer 
făcute pe pășunile de la Vulcan 
situate la Plaiul Vulcan, Munce- 
lui Vulcan, pe cele de la Lupeni 
situate ia Zănoaga, Mutu, de la 
Bănită, la Poienile Tăii, Jigoru, 
Jigorelu, de la Petroșani la Pre- 
luca. Boul, Coasta lui Rus, de la 
Petrila, la Dobroaia, Slima, Dealul 
popii, de la Uricani aflale la, 
Brazi, Dealul mare, Șerpi, Coar
nele, iar din Cîmpu lui Neag pe 
cele situate la Buta, Scoarța cu 
apă etc.

Paralel cu lucrările efectuate 
de crescătorii de animale, se vor, 
intensifica lucrările finanțate, exe- 
cutîndu-se defrișări de arboreta, 
arderea mar ioanelor pe pășunile 
curățate în , nii trecuti. Totodată 
se vor aplica îngrășăminte chimice 
(15 000 kg. de azotați) care, pe 
lîngă faptul că ridică producția 
pășunilor pe terenurile unde au 
fost aplicate, schimbă și compozi
ția floristică a pajiștei, prin dis
trugerea nardetelor de pa supra
fețe întinse de teren. Accent deo
sebit se va pune și pe îngrășarea 
terenurilor cu îngrășăminte orga
nice. Se car construite noi stîni, 
adăposturi pentru animale, bazine 
pentru colectarea gunoiului și a 
urinei de la animale, precum și cît 
mai multe porți de tîrlire pentru ■ 
a se putea muta tîrla animalelor 
pe suprafețe cît mai mari.

Asigurarea hranei pentru ani
male pe tot timpul varii pretinde 
ca pășunatul să se facă în mod 
rațional. In vara acestui an vor 
fi organizate pășuni model la
Vulcan pe Plaiul Vulcan, pe Mu
tu la Lupeni, Gura plaiului de
la Petroșani, Dealul popii și
Frunți de la Petrila, la Jigorel
și în alte locuri de la Rănita. 
Acest lucru le va ajuta crescăto
rilor da animale din localitățile 
noastre să înțeleagă și rostul pă- 
șunatului rațional, foloasele ce la 
aduce. Acordîndu-se toată atenția 
îmbunătățirii pășunilor și fînețelor 
precum și exploatării lor raționale, 
se vor obține producții tot mai 
mari de furaje naturale necesare 
hrănirii unui număr de animale 
din ce în ce mai mare de la 
care se vor obține cantități spori
te de cama, lapte, lînă și alte 
produse pentru aprovizionarea oa
menilor muncii din Valea Jiului,

tea. In luna trecută, de pildă, 
muncitorii autobazei au depășit cu 
7 la sută productivitatea planifi
cată la tone kilometrice obținind 
în același timp însemnate econo
mii. Zi de zi sînt tot mai nume
roși acei conducători auto care 
dobîndesc succese importante în 
producție. Kolo Blaziu este unul 
dintre ei. Lticrînd cu două remorci 
la autocamion, el a reușit în luna 
trecută să-și depășească cu sută 
la sută planul de transport. Și 
Clndreanu Carol, Banyai Iosif și 
alți conducători auto sînt apraciați 
pentru munca însuflețită și conș
tiincioasă cu care deservesc pe be
neficiari, In fiecare lună ei își de-. 
pășesc cu 40—50 la sută sarcinile 
de producție.

In îndrumarea activității birou- ; 
rilor organizațiilor de bază am ' 
căutat să le canalizez preocupă- 
rile spre rezolvarea sarcinilor mai i 
importante, Biroul organizației de 1 
bază de la LC.O. Petroșani, de e- : 
xemplu, a fost îndrumat să pună j 
în diseuția adunării generale felul ' 
cum conducerea secției auto se [ 
preocupă de întărirea disciplinei , 
în rîndurile conducătorilor auto ' 
de pe autobuze și mm aceștia, ' 
împreună cu taxatoarele, se stră
duiesc să deservească în mod ; 
prompt și conștiincios oamenii - 
muncii din orașul nostru. De ase- ' 
menea, am indicat biroului să lăr- , 
gească colectivul de agitatori. O j 
parte dintre agitatori, printre ca- | 
re tov. Crainic loan, Weber Fran- 
cise, Drăgan Maria, Roșîanu Ale
xandru, Badea Voichița, Varga 
Berta și alții desfășoară o muncă 
politică susținută pentru mobili- ; 
zarea salariaților de pe autobuze 
la traducerea în viață a sarcinilor 
ce le stau în față. Cu toate aces
tea al I.C.O. Petroșani mai sînt 
încă multe de făcut pentru ca 
transportul în comun să se des
fășoare la nivelul cerințelor.

Sînt conștient că nu am făcut 
totul. Sarcinile sporite care stau 
în fata organizațiilor de partid 
cer eforturi susținute din partea 
instructorilor teritoriali de partid. 
Cunoscind aceste sarcini, organi- ; 
zîndu-mi mai bine munca, tinînd 
o strînsă legătură cu birourile or
ganizațiilor de bază, cu conduce
rile administrative ale unităților 
economice, cu fieaare comunist in 
parte, sînt convins că voi putea 
da un ajutor și mei substanțial 
organizațiilor de baia de care 
răspund.

la иШііи ii icoali serală шозіеі ft oarlid
Una din sarcinile de răspundere 

ce stau în prezent în fata organelor 
și organizațiile de partid este pre
gătirea închiderii cu succes a în- 
vățămîntului de partid. Perioada de 
pregătire și desfășurare a Încheierii 
anului școlar în învățămîntul de 
partid are o mare însemnătate pen
tru aprofundarea și consolidarea 
cunoștințelor dobîndit? de cursănti 
în cursul anului.

Pe baza planului de acțiune al 
Comitetului orășenesc de partid Pe
troșani au fost luate măsuri con
crete și în vederea pregătirii exa
menelor de sfîrșit de an și de 
absolvire în cadrul Universității și 
Școlii serale economice de partid 
din Petroșani. Pentru a veni în a- 
jutorul cursanților s-au programat 
mai multe consultații colective cu 
diferite teme ca de pildă : „Crește
rea rolului conducător al partidu
lui în etapa desăvîrșirii construcției 
socialismului", „Statul democrat- 
popular în perioada desăvîrșirii 
construcției socialiste", „Capitalis
mul monopolist de stat", „Integra
rea economică — și contradicțiile 
dintre statale imperialiste" și altele. 
Tot în acest scop au fost progra
mate și consultații individuale un
de în zilele și orele fixate, membrii 
catedrelor stau la dispoziția cursan
telor pentru a da explicații asu
pra diferitelor probleme legate de 
lecțiile pradate. Colectivele cate
drelor au stabilit din timp probleme
le care vor constitui târnele de exa
mene. Aceste teme au fost comuni
cate cursanților.. Pentru a veni în 
ajutorul lor. Cabinetul de рагбИ 
asigură bibliografia necasară 
în special, operele clasicilor mar
xism leninismului și documente»» 
partidului nostru.

Pentru a face fată cu succes 
examenelor, cursanții trebuie să 
înceapă de pe acum recapitularea 
materialului predat în cursul anu
lui, să adîncească cunoștințele că
pătate și să-și clarifice pe acelea 

care nu sînt îndeajuns înțelese. 
Este necesar ca problemele de 
bază ala politicii partidului să 
tie dezbătute in sirinsă legătură 

cu viata unităților noastre «aco- 
nomice, cu sarcinile ce se rtdică 
în fața fiecărui colectiv Pentru 

aceasta cursanții vor trabui să se 
documenteze asupra situația! de 
la locul de muncă unde lucrează, 
mai cu seamă în legătură cu sar
cinii a de sporire a productivității 
muncii, de reducere a prețului de 
cost, pentru a putea lega astfel

tezele teoretice da sarcinile con
crete ale producției, Cursanții 
care au lipsit de la diferita lecții 
în cursul anului voi; trebui să 
acorde o deosebită atenție recu
perării lecțiilor la care nu au 
participat, la predări sau senrina- 
rii.

Dași participarea la predări și 
seminalii este o condiție de bază 
pentru Însușirea tem amică a ma
terialului predat, unii cursanți nu 
au ținut cont da acest lucru șj 
au lipsit în mai multe rînduri 
de la cursuri. Așa sînt tov. Borza 
Eugen de la Vulcan, Biro Mihai 
din Lupeni, Enache Mihai din Pe-> 
troșani, Gydrgy Ioșif din Lonea, 
Balăzsi Tiberiu din Petrila și al
ții. Iar unii cursanți, cum sînt 
tov. Meiu Constantin, Moroz Ște
fan, Onea Aurel de la Petrila, 
Grozav loan dș la Vulcan, Da- 
radics Frederich din Lupeni, Bor- 
neci Marin din Vulcan, deși au 
veni la predări au lipsit în re
petate rînduri de la seminarii. A- 
cești tovarăși, și alții care sînt 
în situație asemănătoare, trebuie 
să folosească din plin timpul ce 
a mai rămas pînă la examene 
pentru a recupera ceea ce au 
pierdut, folosindu-se din plin de 
consultațiile colective și indivi
duale programate.

Examenele de sfîrșit de an și 
de absolvire la Universitatea și 
Școala serala economică de par
tid în . acest an vor începe în rina 
de 10 iunie. Pentru ca examenele 
să decurgă în bune conditiuni mai 
este necesar să se respecte de 
către toți cursantei zilele în care 
sînt programați.

Comitetele de partid și organi
zațiile de bază vor trebui să ta 
măsuri în vederea asigurării pre
zenței fiecărui, cursant la exa

mene în zilele fixate, șă nu ad
mită lipsuri numai în cazuri cu 
totul excepționale și bine justi
ficate, Este necesar, de asemenea, 
să se creeze condiții optime de 
studiu cursanților, prin scutirea 
lor în limita posibilităților, in 
perioada de pregătire, de anumite 
sarcini.

In acest fel se va asigura ca 
închiderea anului de învățămînt 
la Universitatea și Școala serală 
economică de partid să se des
fășoare cu succes.

NICOLAE POPON
directorul Universității serale 

economice de partid
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SFATUL POPULAR AL 
ORAȘULUI REGIONAL 

PETROȘANI

studii superioare 
și 4 ani vechime. 
— 1850—2000 lei.

ȘEF SERVICIU

LA
CO

SI

anunță următoarele posturi 
vacante:

UN POST ȘEF SECȚIUNE FI
NANCIARĂ,

CONDIȚII : 
economice 
Salarizare

UN POST
CONTABILITATE,

CONDIȚII : studii superioare 
economice și 3 ani vechi
me. Salarizare — 1300—
1450 Iei.

UN POST DE INGINER 
SECȚIA GOSPODĂRIRE 
MUNALÂ, DRUMURI 
PODURI,

CONDIȚII: studii superioare 
de specialitate și 4 ani ve
chime. Salarizare — 1Ș50— 
2000 lei.

UN POST TEHNICIAN I CON
STRUCTOR,

CONDIȚII: studii 
specialitae și 2 
me. Salarizare — 
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UN POST DE TEHNICIAN II 
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lei.
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La casa oamenilor de știință din 
Capitală s-a deschis luni cea de-a 
Ill-а înțilnire a reprezentanților 

Comitetelor pentru colaborare și în
țelegere reciprocă între popoarele 
balcanice.

La întîlnire participă membri ai 
Comitetului romîn pentru colabora
re și înțelegere reciprocă între po
poarele din Balcani, delegații ale 
comitetelor de colaborare bal
canică, conduse de acad. Sava Ga

Metâtl DrejetiiDlelBi ШіШві Не Miniștri

in numele poporului sovietic și 
al meu personal salut cu căldură 
pe participanții la Intîlnirea repre
zentanților comitetelor pentru co- 
colaborare și înțelegere reciprocă 
între popoarele balcanice.

Popoarele Uniunii Sovietice nu
tresc sentimente de profundă sim
patie față de popoarele balcanice 
vecine, cu care au vechi legături 
de prietenie și cărora, în anii de 
grele încercări, le-au întins nu o 
dată mină frățească.

Oamenii sovietici manifestă o 
deplină înțelegere față de efortu
rile popoarelor balcanice de a crea 
în Balcani o atmosferă de înțele
gere și colaborare prietenească. 
După cum se știe, în interesul a- 
sigurării păcii și securității în Bal
cani și în întreaga lume, guver
nul sovietic a prezentat, la timpul 
său, propunerea cu privire la tran
sformarea regiunii Balcanilor și 
Adriaticii în zonă denuclearizată 
și a declarat că este gata ca îm
preună cu celelalte mari puteri 
să garanteze securitatea și inde
pendența țărilor din această zonă.

In condițiile actuale, cînd cer
curile agresive internaționale 

caută să folosească această regiune 
și bazinul Mării Mediterane ca o 
bază de atac racheto-nucleară îm
potriva statelor iubitoare de pace, 
deosebit de actuală este adopta
rea de măsuri în vederea asigură
rii păcii și securității atît în Bal
cani cît și în întregul bazin al 
Mării Mediterane. In acest scop, 
guvernul Uniunii Sovietice a propus 
nu demult ca întreaga regiune a

------------------- ©--------------------

Cercetările în legătură cu stabilirea locului 
în care s-a scufundat „Thresher"

NEW YORK 28 (Agerpres).
Agenția Associated Press rela

tează că unul din vasele care par
ticipă la cercetările în vederea 
stabilirii locului exact în care s-a 
scufundat la 10 aprilie submarinul 
atomic american „Thresher" avînd 
la bord 129 de persoane, a obținut 
un nou set de fotografii reprezen- 
tînd bucăți de metal, hîrtie, sîrmă 
și obiecte metalice pe fundul o- 
ceanului. Fotografiile au fost ob
ținute la o adîncime de peste 8 000 
de pieioare, la o distanță de 200 
mile est de insula Nantucket. După 
cum se știe, s-au mai obținut fo
tografii ale unor rămășițe de navă 
pe fundul oceanului, acum aproxi
mativ două săptămîni. Ambele se
turi de fotografii au fost obținute 
într-o regiune cu o suprafață de 
200/700 yarzi.

Citînd surse ale forțelor navale, 
agenția menționează că fotografi
ile nu verifică dacă aceste ră
mășițe provin, într-adevăr, de la 
submarinul „Thresher", totuși ele 
ar furniza ceea ce „se crede a fi 
mai bună cheie spre rezolvarea 
dispariției submarinului" Din a- 
celeași surse se comunică că săp- 
tămîna aceasta unitățile de cerce
tare vor continua fotografierile.

Pe de altă parte, potrivit relată- 

novski (R. P. Bulgaria), Stamatis 
Merkouris (Grecia), Lazar Mojsov 
(R.S.F. Iugoslavia), observatori din 
partea mișcărilor pentru pace și 
prietenie între popoare din Italia 
și Cipru.

In cadrul întîlnirii se vor dezbate 
probleme privind dezvoltarea cola
borării și prieteniei între popoarele 
balcanice, transformarea Balcanilor 
într-o zonă a păeii și bunei veci
nătăți.

BUCUREȘTI

Mării Mediterane să fie declarată 
zonă în care să nu existe arma 
racheto-nucleară și ca împreună cu 
S.U.A. și cu celelalte state din Oc
cident să ofere garanții sigure că 
această regiune va fi considerată 
ca fiind în afara sferei de folosire 
a armei nucleare.

Sîntem convinși că înfăptuirea 
acestor propuneri nu numai că ar 
permite statelor din acesta vastă 
regiune să consacre mai multe for
țe șl mijloace rezolvării proble
melor lor economice și sociale, dar 
ar fi și o contribuție importantă 
Ia slăbirea încordării internaționa
le, ar spori șansele de realizare 
a unei înțelegeri in problemele 
dezarmării generale și totale. Fără 
îndoială că toate acestea ar întări 
și mai mult încrederea că visul 
de veacuri al omenirii — „o lume 
fără arme o lume fără războaie" 
— este realizabil chiar în cursul 
vieții actualei generații.

Prin acțiunile lor energice, cer
curile largi ale opiniei publice 
din țările balcanice și din țările 
regiunii Mării Mediterane pot 
aduce o contribuție substanțială 
la îndeplinirea acestei sarcini 
nobile.

Ingăduiți-mi să-mi exprim con
vingerea că lucrările întîlnirii vor 
constitui un pas pozitiv pe calea 
creării în Balcani și în regiunea 
Mării Mediterane a unei zone a 
păcii și prieteniei și să urez par- 
ticipanților la întilnii*e succes în 
activitatea lor.

Salutări cordiale
N. HRUȘCIOV

rilor agenției, comisia specială pen
tru cercetarea cauzelor care au 
provocat scufundarea submarinului 
și-a reluat Ia 26 mai ședințele la 
Portsmouth. Pînă în prezent, Co
misia a examinat 1 600 de pagini 
din depozițiile făcute. Agenția As
sociated Press menționează că In 
curînd Comisia va da publicității 
concluziile sale.

SZASa^ZAS^ .......  =-------------------------------------------

Cum a fost „primit^ Strauss la Tel Aviv
TEL AV1V 28 (Agerpres).
La invitația primului ministru al 

Izraelului, Ben Gurion, la 27 mai, 
a sosit la Tel Aviv fostul minis
tru de război al R.F. Germane, F. 
J. Strauss. El a fost primit la 
aeroport de oficialități izraeliene. 
Corespondentul agenției France 
Presse relatează că atît la aeroport 
cît și în diverse puncte ale capi
talei au fost aduse importante 
forțe polițienești.

Strauss era așteptat la Tel Aviv 
încă din 25 mai. Sute de cetățeni 
din diverse orașe ale țării au sosit 
la aeroport în seara zilei de 26 
mai unde au așteptat peste 10 ore 
sosirea lui Straus. Ei purtau pancarte 
pe care era scris: „Strauss cară-te 
aeasă", „Prietenul lui Globke și 

al lui Speidel nu are ce căuta în 
Izrael", N-am uitat crimele fas
ciștilor", „Dușmanii păcii sînt 
dușmanii noștri".

DE PESTE HOTARE
Lucrările Comitetului celor 18 state 

pentru dezarmare de la Geneva
Rezultatele preliminare 
ale alegerilor din Kenya

NAIROBI 28 (Agerpres).
La 27 mai, în colonia engleză 

Kenya au luat sfîrșit alegerile ge
nerale pentru organele legislative, 
în urma cărora Kenya își va do- 
bîndi autoadministrarea internă.

Potrivit rezultatelor preliminare, 
date publicității la 27 mai, parti
dul învingător în alegeri este U- 
niunea națională africană din Ke
nya al cărui lider est'e Jomo Ke
nyatta.

Intr-o declarație făcută în seara 
zilei de 27 mai, Jomo Kenyatta 
a subliniat lțotărîrea partidului 
său și a guvernului pe care ur
mează să-l creeze de a se călăuzi 
în întreaga sa politică după princi
piile cele mai democratice și a a- 
dresat o chemare la unitatea na
țională.

La 28 mai Malcolm Masdonald, 
guvernatorul englez, l-a însărcinat 
pe Jomo Kenyatta să formeze noul 
guvern.

-=© = _

„Ajutor" american
BOGOTA 28 (Agerpres).
Ignacio Mesa, însărcinat cu afa

ceri ad-interim al Columbiei în 
S.U.A., a luat cuvîntul în cadrul 
ședinței Camerei de comerț „Co- 
lumbia-S.U.A.", care a avut loc 
la New York. El a declarat că în 
perioada dintre anii 1946 și 1S62 
Columbia a obținut anual din par
tea guvernului S.U.A. „un ajutor" 
în valoare de 17 milioane dolari. 
In aceeași perioadă, datorită scă
derii prețurilor la cafea, ea a pier
dut anual 87 milioana dolari.

Diplomatul columbian a arătat, \ 
de asemenea, că dacă în anul 1955 
țăranul columbian trebuia — pen
tru a-și putea cumpăra un tractor 
american — să vîndă S.U.A. 73 da 
saci de cafea, acum, în acest scop, 
el trebuie să vîndă S.UA. 132 de 
saci. gă.

-------------------.................................. ■ -------------------

Roadele luptei pentru drepturi 
a, negrilor din S.U.A. se înmulțesc

WASHINGTON 28 (Agerpres).
Roadele luptei pentru drepturi a 

populației de culoare din Statele 
Unita se înmulțesc. Agențiile occi
dentale de presă, relatează că la 
27 mai, tribunalul Suprem al S.U.A. 
a dat o sentință într-o acțiune judi
ciară intentată de 11 negri din o- 
rașul Memphis (statul Tennessee), 
prin care ordonă lichidarea imedia
tă a segregației rasiale în toate 
parcurila, bibliotecile și muzeele din 
acest oraș. „Această nouă juris- 
prudență a celui mai înalt tribunal 
din ierarhia judiciară americană — 
scrie agenția France Presse — poate

Data acestei nepopulare vizite, 
relatează ziarele „Ediot Ahronot", 
a fost schimbată tocmai pentru a 
evita demonstrațiile de protest. Cu 
toate acestea, de mai multe zile, 
și chiar din momentul anunțării 
vizitei lui Strauss, în întreaga ta
ră a început mișcarea de protest. 
Presa de opoziție a cerut anula
rea vizitei lui Strauss. Organiza
ția foștilor' deținuți în lagărele de 
concentrare naziste. Uniunea lup
tătorilor antifasciști. Uniunea stu
denților și altele, au cerut gu
vernului să-și retragă invitația a- 
dresată lui Strauss.

Mitinguri de protest, la care au 
luat parte mii de cetățeni, au 
avut loc la Tel Aviv, Haifa, Ieru
salim și în alte orașe. La Tel Aviv, 
demonstrația a fost împrăștiată de 
forțele polițienești care i-au atacat 
pe participant! cu bastoane de cau
ciuc. Au fost operate arestări în

Cuvîntul reprezentantului R. P.

GENEVA 28 (Agerpres).
In ședința din 27 mai a Comi

tetului celor 18 state pentru de
zarmare de la Geneva în cadrul 
căreia a fost discutată problema 
încetării experiențelor nucleare, 
reprezentantul U.R.S.S. a dat citire 
notei adresate de guvernul sovie
tic guvernului S.U.A. în legătură 
cu staționarea în regiunea Mării 
Mediterane a submarinelor atomice 
americane dotate cu rachete „Po
laris".

Reprezentanții Bulgariei și Cer 
hoslovaciei, care au luat cuvîntul 
la ședință, au sprijinit propune
rea guvernului sovietic ca regiunea 
Mării Mediterane să fie declarată 
zonă denuclearizată.

Luînd cuvîntul reprezentantul 
R.P.R., Georghe Macovescu, a sub
liniat că urmărind crearea unei 
zone denuclearizate într-o regiune 
de mare însemnătate pentru men
ținerea păcii și securității interna
ționale, inițiativa guvernului so
vietic este de natură să promo
veze într-o măsură însemnată cau
za păcii și securității internaționa
le, cauza dezarmării.

In politica sa externă guvernul 
romîn se călăuzește în mod stator
nic de convingerea că este de da
toria sa, ca și a tuturor guverne
lor pătrunse de simțul răspunderii 
pentru soarta propriilor popoare, 
de a milita pentru rezolvarea 

marilor probleme internaționale pe 
cale pașnică, de a acționa pentru 
înfăptuirea dezarmării generale și 
totale, pentru eliberarea omenirii 
de coșmarul pericolului nuclear.

Guvernul Republicii Populare 
Romîne își aduce contribuția sa 
la rezolvarea problemelor interna
ționale majore ale prezentului, ac- 
țîonînd pentru statornicirea unui 
climat favorabil soluționării lor 
atît în zona geografică din care 
face parte cît și în lumea întrea-

avea consecințe importante în cam
pania pe care o duc în prezent 
negrii din America pentru a obți
ne egalitatea între rase în toate lo
curile publice”.

In aceeași zi, Tribunalul Suprem 
al S.U.A. a respins cererea înaintată 
de guvernatorul rasist al statului 
Alabama, George Wallace, pentru 
retragerea trupelor federale trimise 
în regiunea orașului Birmingham 
ca urmare a incidentelor care au 
avut loc aici. Referindu-se la a- 
ceastă hotărîre, agenția France 
Presse subliniază că „negrii au ob
ținut o nouă victorie".

toate orașele în care au avut loc 
asemenea manifestații.

„Invitarea lui Strauss în Izrael, 
se spune în chemarea Uniunii lup
tătorilor antifasciști, este o ofensă 
adusă amintirii miilor de victime 
ale nazismului”

Opoziția a propus acum cîteva 
zile guvernului discutarea proble
mei anulării vizitei lui Strauss în 
Izrael. Ministrul finanțelor a răs
puns însă că „serviciile lui Straus 
sînt de neprețuit. Realizările noastre 
militare sînt legate de prietenia cu 
R.F.G.". O declarație asemănătoa
re a făcut și ministrul da război 
Din aceste mărturii reiese limpede 
că scopul vizitei lui Strauss nu 
este altul decît întărirea legătu
rilor militare între Bonn și Izrael 
și după cum scrie ziarul „Kol 
Haam" demonstrează orientarea 
progermănă a politicii lui Ben Gu
rion.

Romîne în ședința din 27 mai

încă din 1957 Republica Populară 
Romînă a propus realizarea unei 
înțelegeri Balcanice. Transformarea 
Balcanilor într-o zonă a păcii și 
colaborării, fără arme nucleare și 
rachete ar fi în interesul tuturor 
popoarelor din această regiune geo
grafică și ar prezenta un aport 
însemnat la destinderea internațio
nală.

Cerințele de bază ale vieții in
ternaționale actuale impun шаі 
mult ca oricînd ca relațiile dintre 
state să fie întemeiate pe princi
piile păcii și prieteniei intre po
poare, pe principiile coexistenței 
pașnice. Noua inițiativă sovietică, 
care ne-a fost supusă astăzi, răs
punde întrutotul acestei cerințe a 
contemporaneit ății.

In continuare, reprezentantul 
R.P.R., combătînd afirmațiile S.U.A. 
și Angliei, care au încercat să 
minimalizeze importanța propunerii 
sovietice, a declarat:

„Ceea' ce avem în realitate în 
fața noastră este o măsură concre
tă, menită să ne ajute să ajungem 
la eliminarea pericolului nuclear. 
Delegația Republicii Populare R.O- 
mîne găsește binevenită propunerea 
guvernului Uniunii Sovietice pri
vind declararea regiunii meditera- 
niene ca o zonă denuclearizată și 
înțelege să-i acorde întregul său 
sprijin".

Delegatul brazilian a subliniat 
necesitatea încetării experiențelor 
nucleare, și a criticat, printre al
tele poziția puterilor occidentale 
care continuă experiențele justifi- 
cînd acest lucru prin necesitatea 
menținerii echilibrului de forțe.

P-RD6RAM DE RADIO
30 mai

PROGRAMUL I. 7,10 Jocuri 
populare, 8,00 Sumarul presei cen
trale, 8,30 Muzică distractivă, 9,00 
Vreau să știu, 10,00 Fragmente din 
opera „Flautul fermecat" de Mo
zart, 10,30 Melodii populare, 11,33 
Muzică vocală și instrumentală de 
estradă, 12,00 Lucrări corale in
terpretate de ansambluri de ama
tori, 13,10 Arii și duete din ope
rete, 14,00 Concert de prînz, 15,00 
Muzică populară interpretată de 
Rodica Bujor, Petrică Vasile și 
Alexandru Bidirel, 16,15 Vorbește 
Moscova, 16,45 Cîntece pionerești, 
18,00 Melodii de dragoste, 18.40 
Muzică populară cerută de ascul
tători,, 19,50 Transmisiune din 
studioul de concerte a concertului 
orchestrei simfonice a Radiotele- 
viziunii. 22,00 Muzică populară. 
PROGRAMUL II. 10,30 Muzică din 
operete, 11,15 Din literatura sud- 
africană, 11,30 Lucrări de compozi
tori romîni înaintași, 12,05 Muzică 
populară interpretată de Tita Băr- 
bulesCu și Toni Iordache, 13,40 
Cîntă Vali Niculescu și Ion Da
cian, 14,35 Muzică instrumentală 
și vocală de compozitori romîni, 
15,30 „Călătorie muzicală" — pro
gram de muzică ușoară, 17,01 Din 
muzica popoarelor, 18,05 „Istoria 
teatrului liric romînesc" — emi
siune recapitulativă, 19,30 Album 

de operetă, 20,00 Scrisori din țară. 
20,40 Muzică de dans, 21,15 Con
cert susținut de corul Radiotele- 
vizunii, 22,00 Seară de dans cu 
Horia Șerbănescu și Radu Zaha- 
rescu (reluare).
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CINEMATOGRAF?
30 mai

PETROȘANI — 7 Noiembrie t
Un erou în papuci; Al. Sahia: 
Așa se fac cancelarii; PETRILA: 
Doi sub cer; ANINOASA: Raze 
pe gheață ; VULCAN : Cîntecul 
întrerupt î CRIVIDIA: Gardianul ,• 
LUPENI: Dacă ții la mine .URI- 
CANI: Fantomele din Spessart, ,
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