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Muncitor/, tehn’cieni, ingineri și funcționari din transport 
(urile feroviare d.n Valea Jiului ! Minerii s-au angajat să 
extragă în acest an cel puțin 100.000 tone de cărbune pes* 
te plan ! Ajulaț'.-i prinlr-o aprivigionare ritmică cu vagoane 

R> R. să depășească acest angajament !
Asigurați funcționarea în bune condițiuni a transportu

rilor de materiale de construcții, utilaje și bunuri de larg 
consum !

Un schimb de experiență 
plin de învățăminte

Răspunsul minerilor de la Vulcan la chemarea stderurgiștilor
Încă de la începutul anului, 

oamenii muncii din toate ramu
rile de activitate s-au angajat să 
dea produse mai multe, de bună 
calitate și la un preț de cost re
dus. Colectivul minei noastre, 
spre exemplu, s-a angajat să dea 
peste plan 15.000 tone de căr
bune cocsificabil și energetic, să 
sporească productivitatea muncii 
cu peste 15 la sută și să reali
zeze cel puțin 635.000 lei econo
mii peste plan.

Zilele trecute, aflînd despre 
scrisoarea prin care voi, dragi 
tovarăși oțelari hunedoreni, ce
reți muncitorilor feroviari de la
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Difuzări voluntari 
fruntași

La prep'arația Petrila, comite
tul sindical se ocupă în- 

/ ,deaproape de munca de difuzare 
a presei în rîndul muncitorilor. 
In acest scop tovarășul Galinszki 
Rudoif, membru în comitet, a pri
mit sarcina de a se ocupa de a 
cest lucru. Instruiți periodic și 
sprijiniți îndeaproape difuzorii 
voluntari și-au îmbunătățit sim
țitor munca. Prin munca depusă 
de difuzorii voluntari, care asi
gură primirea la timp a ziarelor 
de către abonați, la ziarele cen
trale și cel local în ultimul timp 
numărul abonamentelor a cres
cut simțitor. In munca de difu- 
zori voluntari se evidențiază to
varășii Oprea Alexandru și 
Clamba Eleonora, sectorul trans
port, Moroz Ștefan de la spălăto
rie, Mateiaș Olga de la briche- 
taj și tovarășul Indrei Alexan
dru care au obținut rezultatele 
cele mai bune.

E. DOBRES 
f A. MI HAI LA
> corespondenți
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BLOCURI NOI
— Tabloul acesta de siguranțe 

este defect. Nu vine curentul. I-a 
vedeți ce-i cu el — se adresă tov. 
Tețu Nicolae maistrului Gurgu 
Constantin.

— Uite aici ușa asta nu 
închide bine. Luați măsuri 
veni o altă observație.

...Comisia de recepție a noilor 
blocuri compusă din tovarășii 
Tețu Nicolae, Pek Ludovic, Nis- 
tor Gheorghe, Roland Rader, Kis 
Grigore și alții — reprezentanți 
ai beneficiarului, șantierului, Di 
recției de investiții a C.C.V.J. 
umblau din apartament în apar
tament, controlînd cu exigență 
cameră cu cameră fiecare colți
șor al noului bloc 7, care se re
cepționa. După ei veneau munci 
tori constructori, caloriferiști, ins
talatori, zugravi, tîmplari care 
înlăturau deîndată orice defec
țiune găsită de către comisie, 
pentru ca noii locatari ai blocu
lui să fie mulțumiți de locuin 
țele pe care le vor primi.

Timp de trei zile comisia de 
recepție a noilor blocuri are de 
lucru pe șantierul Livezeni. Aici, 
ea preia blocurile noi nr. 7 și 12, 
fiecare avînd cîte 32 apartamen
te și încălzire centrală. Apoi, 
comisia de recepție va merge la 
șantierul Petrila unde trebuie să 
recepționeze alte două blocuri, 
nr. 12 și 13, avînd de asemenea 
încălzire centrală și cîte 30 a- 
partamente. Deci, numai în de
cursul acestei săptămîni, se vor 
da în folosința minerilor din ra
ionul nostru încă 4 blocuri cu 
încălzire centrală avînd în total 
124 apartamente.

Simeria și Călan Băi să vă spri
jine cu cît mai mult fier vechi 
pentru a putea spori continuu 
producția de oțel, muncitorii mi
neri de la exploatarea noastră 

, au analizat posibilitățile de a 
răspunde și ei la această chema
re. La inițiativa comuniștilor, 
s-a organizat în ziua de 24 ia- 

I nuarie o largă acțiune patrioti
că pentru colectarea de fier vechi 
cu care ocazie s-au colectat 25 
tone fier vechi care va fi expe
diat în cel mai scurt timp.

Analizînd posibilitățile ce le 
avem, ne angajăm ca în cursul 

1 acestui an să vă trimitem pe lîn- 
gă cărbune cocsificabil, cel pu
țin 350 tone de fier vechi, din
tre care 120 tone pînă la 1 Mai.

Conștienți de importanța a- 
cestor acțiunii patriotice îm spori
rea producției de oțel, îndemnăm 
pe toți muncitorii mineri din 
Valea Jiului să pună la dispozi
ția siderurgiei cît mai mult fier 
vechi.

Răspunsul la chemarea side- 
rurgiștilor hunedoreni, în numele 
colectivului minei Vulcan este 
semnat de tovarășii Coteț losif, 
șeful exploatării, Rîpa Petru, 
președintele comitetului sindical, 
Mîrza Aurel, secretarul comitetu
lui de partid și Popescu Stelian, 
secretarul comitetului U.T.M.

Concurs 
„Cine știe cîștigă 
Ieri după-amiază, la Școala de 

7 ani nr. 1 din Petroșani a avut 
loc un interesant concurs „Cine 
știe cîștigă" organizat de con
ducerea școlii cu concursul Cena
clului literar „Minerul" Petro
șani. La concurs au participat 
elevi din clasele a IV-a A și B, 
ei răspumzînd la întrebări în le
gătură cu unele basme ale lui 
P. Ispirescu.

Pe locul I s-au clasat elevii 
din clasa a IV-a B. Echipa aces
tei clase a fost formată din Fo- 
dor Magdalena, 
Pricop Voicu,
Cristian Gabriela și alții, tota- 
lizînd un număr de 150 puncte 
față de reprezentanții clasei a 
IV-a A care au realizat 135 
puncte.

Oprișiu Oltea,
Mujic Claudia,
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— E bine luată nota aceas- * 

ta ? întreabă ea. Această în-

E bine luată nota?
Maxim Ida, este elevă în a- 

nul IV la clasa de pian și în 
anul II la clasa de canto, ale 
Școlii populare de artă. La a- 
mîndouă se arată la fel de 
sîrguincioasă pentru a pătrun
de tainele artei.

Cu cîteva săptămîni în urmă, 
o delegație de automobiliști de 
la autobaza C.C.V.J. a efectuat 
un schimb de experiență la Uzi
nele de tractoare „Ernst Thâl- 
mann“, uzinele de automobile 
„Steagul roșu" și alte întreprin
deri din Orașul Stalin, Cîmpu- 
lung Muscel și Sinaia. Iată ce 
ne împărtășește tov. ing. Pițur- 
că Constantin — șeful autobazei 
— despre acest schimb de expe
riență :

— După ce confortabilul auto
bus amenajat cu încălzire inte
rioară reconstruit de către har
nicii muncitori ai autobazei 
C.C.V.J. a străbătut fără nfci un 
deranjament distanțele, am fă
cut primul popas la uzinele con
structoare de automobile „Stea
gul roșu". Aici delegația noas
tră și-a început schimbul de ex
periență pe fluxul tehnologic al 
fabricării camionului S. R. 101. 
Realizările oamenilor muncii din 
uzină sînt minunate. Ritmul și 
condițiile de lucru ne-au impre
sionat.

Este important de
modul cum se execută tratamen
tul termic al arborelui motor, cu 
ajutorul curenților de înaltă frec
vență, tratîndu-se superficial nu
mai fusurile de la paliere și 
maneton.

La terminarea vizitei în aceas
tă frumoasă uzină, delegația 
noastră a tras următoarele con
cluzii : Piesele ce intră în com
ponența subansamblurilor se e- 
xecută în fază primară pe două

subliniat
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• le de pian Budai luliana, toc- i
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căi: turnare șî forjare. O parte 
se toarnă din fontă cenușie și o- 
țel, iar cele supuse presării sînt 
făcute din oțel special. Piesele 
forjate și presate sînt ușor su- 
dabile. înainte de a fi supuse o- 
perațiunii de uzinare se supun 
tratamentului termic primar.

A doua zi delegația noastră 
a vizitat uzinele 
„Ernst Thălmann". Marea uzină 
livrează tractorul UTOS 27 de 
folosință multiplă, care a fost; 
recent premiat la expoziția de la'! 
Leipzig.

La sectorul de turnătorie lu
crează ing. Trandafirescu Ilie, 
Erou al Muncii Socialiste. El a 
înlocuit arborii cotiți, axele cir; 
came și bielele confecționate din 
oțel cu produse turnate din fontă 
modulară ce are în conținutul 
său cca. 15 la sută magneziu. I 
Toate aceste piese — ne-a spus 
el — se executau înainte prin for
jare și 
pe care 
prețuri' 
această 
tribuție 
cost a.l

In secția de turnare a pieselor, 
de precizie și cu volum mic în; 
modele ușor fuzibile din ceară; 
și coji de bachelită am întîfnifii 
un lucru curios: Metalul topit 
a cărui temperatură este de 
1.200—1.600 grade se toarnă în

de tractoare

presare din oțel speciali 
îl primeam din import la! 
destul de ridicate. Prin 
realizare s-a adus o con-; 
la reducerea prețului de 
tractorului.

(Continuare în pag. 3-a)
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VESTI DE
Sector fruntaș

Minerii sectorului I de la mi
na Vulcan au dat pînă la 23 ia
nuarie inclusiv 265 tone de căr
bune cocsificabil peste plan. Cele 
mai bune rezultate au fost obți 
nute de brigăzile conduse de 
Csiki Emeric care și-a realizat 
planul în proporție de 106 la 
sută și de Bogdan Gheorghe ca
re a depășit planul cu 2

Se remarcă faptul că 
tor randamentul muncii 
cut cu 37 kg. cărbune 
față de cel planificat.

LA VULCAN
datorează succesul muncii mine
rilor din brigăzile conduse de 
Negrescu Vasile, Păcuraru Con
stantin, Gantz Ștefan și alții.

Un succes important a obți
nut brigada condusă de Pădu- 
reanu Simion de la sectorul IV 
care a dat peste planul la zi 407 
tone de cărbune cu un randament 
sporit de 76 kg. cărbune pe post.

la sută, 
pe sec- 
a

Pe
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cres-
post SERI LITERARE

Brigăzi harnice
Colectivul sectorului II care 

și-a depășit sarcinile de plan cu 
peste 200 tone de cărbune își

Alături de mineri

de
A-
te-

Pentru colectivul de munci
tori, tehnicieni și ingineri de lai 
sectorul V electromecanic al mi
nei Uricani, un obiectiv îm ca
drul întrecerii socialiste îl con
stituie economiile. Im acest scop, 
sub îndrumarea și controlul or
ganizației de bază, conducerea 
sectorului a analizat posibilită
țile existente în atelierele de fie
rărie, strungărie, electric, sudu
ră, lăcătușerie etc.

A fost stabilit uni plan de mă
suri tehnico-organizatorice. Su
pus discuției adunării generale 
a organizației de bază, planul 
de măsuri a fost îmbogățit cu 
noi propuneri menite să îmbu
nătățească activitatea muncito
rilor în domeniul folosirii rațio
nale a materialelor și a> refo- 
losirii unor piese de schimb 
prin recondiționare. Sporindu-și 
eforturile în această direcție, 
muncitorii sectorului V s-au an
gajat să economisească în acest 
an suma de 60,000 lei. De exem- 

j piu, la atelierul de fierărie, pla-

nul de măsuri prevede că prin- 
tr-o raționalizare să se înlocu
iască folosirea aerului compri
mat la forjă, prin introducerea 
a două ventilatoare electrice de 
forjă cu un consum de energie 
mic. Pentru ca muncitorii sudori 
să poată economisi cantități im
portante de carbid, oxigen și e- 
lectrozi se prevede confecționa
rea din resurse proprii a unei 
foarfece metalice.

Pentru tăiatul fierului de di
mensiuni mai groase, muncito
rii lucrează în prezent la pune
rea în funcțiune a unei mașini 
cu o capacitate mai mare acțio
nată electric.

In direcția obținerii de econo
mii sporite membrii și candida- 
ții de partid au primit sarcini 
concrete fixate pe fiecare loc de 
muncă. In prezent ei se ocupă 
de reorganizarea brigăzilor de 
economii.

Colectivul sectorului V își in
tensifică din ce în ce mai mult 

eforturile în scopul acordării

unui ajutor concret minerilor ( 
din subteran. \

Nu de mult a fost reparată o 1 
mașină veche de încărcat acțio- ) 
mată pneumatic. Piesele lipsă ) 
sau stricate (aproape 50 la su- 2 
tă) au fost confecționate din re- ( 
surse interne de către muncito- ( 
rii din ateliere. Tot prin grija J 
sectorului V a fost dată și pusă ) 
în funcțiune o mașină de încăr- ) 
cat de proveniență sovietică ’ 
E.P.M.-l. In felul acesta a fost ? 
ușurat efortul fizic al minerilor ( 
din două brigăzi.

In fruntea muncitorilor care ? 
folosesc metode înaintate de ( 
muncă, luptă pentru răspîndi- ( 
rea lor și găsesc noi căi pentru S 
sporirea economiilor sînt comu- > 
niștii. Activitatea tovarășilor 2 
Nițu Miron, Lăcătuș Alexandru, ? 
Blaj Florian, Buteică Gheorghe, ? 
Schmidt Ioan și alții constituie ( 
un exemplu demn de urmat pen- \ 
tru fiecare muncitor din secto- ) 
rul V al minei Uricani. )

A. N. >

Recent a avut loc în sala 
lectură a clubului minier din 
ninoasa o seară 
ma: 110 ani de 
relui poet romin 
Participanții au 
pe marginea unui articol din re
vista „Luceafărul", apoi s-au re
citat poeziile „împărat și prole
tar", „Viața" și altele.

Cu ocazia aniversării a 100 de 
ani de la nașterea marelui cla
sic al literaturii ruse Anton 
Pavlovici Cehov, conducerea clu
bului minier din Aninoasa orga
nizează în ziua de 29 ianuarie 
1960 o nouă seară literară. Pre
zentarea vieții și operei scriitoru
lui va fi făcută cu concursul acto
rilor Teatrului de stat din Petro
șani.

literară cu
la n ișterea ma-

M. Eminescti. 
purtat discuții

E. OLTEANU
corespondent

Consultații pentru elevii 
care urmează cursurile 

fără frecvență
Pentru a veni în ajutorul ele

vilor înscriși la cursurile secției 
fără frecvență de pe lîngă Școala 
medie mixtă din Petroșani, con
ducerea școlii organizează con
sultații la diferite materii în ve
derea pregătirii cît mai temei
nice a elevilor.

Consultațiile încep în ziua de 
duminică 7 februarie a.c. în loca 
Iul școlii și se vor desfășura con
form orarului afișat.
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$ Intre 20—23 ianuarie au avut loc la București lucrările \ 
primei Conferințe pe țară a inginerilor și tehnicienilor minieri. 5 
La lucrări au participat ingineri și tehnicieni din toate ex- J 
ploaitările miniere, cercetători și proiectanți din institutele de ( 
specialitate, medici igieniști; activiști de partid și sindicali, re- < 
prezentanți ai Ministerului Industriei Grele, Ministerului Indus- \ 
triei Petrolului și Chimiei, ai Comitetului Geologic și din par- . 
tea Consiliului Central A.S.I.T. Conferința organizată de Sec- > 
ția minelor a Consiliului Central A.S.I.T. în colaborare cu j 
ministerele și departamentele interesate, a dezbătut o seamă / 
de probleme importante pentru dezvoltarea mineritului în țara \ 
noastră, stabilind principalele căi pe care trebuie orientată ac- ( 
tivitatea practică a tuturor membrilor A.S.I.T. pentru promova- S 
rea progresului tehnic. j

In această pagină relatăm cîteva aspecte legate de lucrările) 
conferinței. )

Spre noi succese în dezvoltarea 
mineritului In
In anii regimului democrat- 

popular industria minieră din ța
ra noastră s-a dezvoltat într-un 
ritm impetuos, a obținut succe
se de seamă. Minele vechi, ex
ploatate prădalnic de capitaliști 
cu mijloace primitive de muncă, 
au fost modernizate și sistema
tizate introdueîndu-se tehnica a- 
vansată și noi metode de muncă. 
Folosirea mașinilor moderne, a 
utilajelor și agre
gatelor de mare 
capacitate, a per
mis mecanizarea 
pe scară mereu 
mai largă a pro
ceselor de producție grele și cu 
mare volum de muncă.

Aceasta a făcut ca într-o pe
rioadă relativ scurtă de timp pro
ductivitatea muncii să sporească 
necontenit. Astfel, in ramura 
carboniferă, productivitatea mun
cii a fost în 1959 mai mare cu 
30,7 la sută față de cea obținută 
în Î950. In același timp au fost 
considerabil îmbunătățite condi
țiile de muncă și de protecție a 
muncii.

Minele patriei noastre devin 
pe zi ce trece mine moderne, în 
care mecanizarea își spune cu 
tot mai multă tărie cuvîntul. Di
namica indicilor de mecanizare 
ilustrează grăitor creșterea con
tinuă a nivelului de mecanizare 
a lucrărilor din subteran. Com
parativ cu realizările obținute în 
1950, în 1958 tăierea în abataje 
cu mijloace mecanice a crescut 
de la 78 la sută la 88,4 la sută, 
transportul mecanic în abataje a 
crescut cu 16,1 la sută iar în 
Valea Jiului cu 100 la sută.

Plenara C.C. al P.M.R. din de
cembrie anul trecut a stabilit o 
seamă de sarcini pentru continua 
dezvoltare a economiei naționale 
în 1960, trasînd în acest sens 
sarcini concrete și industriei mi
niere. Minerii Văii Jiului vor ex-

Căi noi pentru 
descoperirea bogățiilor 

subsolului
De un deosebit interes s-a bu

curat comunicarea inginerului Al. 
\ Voronca privind extinderea 
explorărilor geofizice prin son
de. In comunicare s-a a- 
rătat că în ultimii ani, ca urmare 
a ajutorului tehnic sovietic, în ța
ra noastră au luat extindere me
todele geofizice de explorare a 
zăcămintelor de tot felul. Folo- 
sindu-se carotajul electric și ra
dioactiv s-au pus în evidență re
zerve însemnate de minereuri și 
cărbuni detectate insuficient prin 
carotajul mecanic prin sonde, 

exemple concrete 
Valea Jiului, unde 

geofizice au pus 
o seamă de straie de

Din expunerea iov. ing. 
D. Lubenescu, președinte
le secției mine A.S.l.T.

S-au dat 
chiar din 
metodele 
în evidență 
cărbune pierdute sau insuficient 
cunoscute prin carotajul mecanic. 
S-a emis părerea după care în 
viitorul apropiat, carotajul geo- 
fizic va putea înlătura parțial sau 
chiar total carotajul mecanic. 
Contribuind astfel la obținerea u- 
nor însemnate economii la lucră
rile de exploatare a subsolului 
țării noastre, < ■ ■ '

<)

|ara noastră!
trage în perioada viitorilor 5—6 
ani cu 46 la sută mai mult căr
bune decît în 1959, din care mai 
bine de 40 Ia sută se va extrage 
din minele existente. Productivi
tatea muncii va spori în această 
perioadă cu mai bine de 30 la 
sută față de realizările ultimilor 
6 ani. Inginerilor și tehnicieni
lor mineri, membri ai A.S.I.T. le 
revin sarcini de seamă. Trebuie 

pus un accent 
mai mare pe pro
gresul tehnic, pe 
extinderea mi
cii mecanizări, 
a metodelor de

înaltă productivitate. In etapa 
actuală modernizarea exploatări
lor. extinderea susținerii metali
ce, a mecanizării tăierii, încărcă
rii și transportului în mine, per
fecționarea, metodelor de prepa
rare economică a cărbunilor și 
minereurilor sînt probleme majo
re ale industriei miniere din ța
ra noastră la care membrii ASIT 
sînt chemați să contribuie activ, 
cu toate forțele și priceperea 
lor.

La succesele obținute pînă a- 
cum de minerii patriei noastre 
au contribuit din plin și inova

torii și raționalizatorii mineri prin 
munca lor de creație. In Valea 
Jiului anul trecut s-au propus 
aproape 300 inovații care, prin 
aplicarea practică, aduc economii 
de mai bine de 2.500.000 lei pe 
an. Munca acestor cercetători 
neobosiți va trebui să fie mai bi
ne folosită și îndrumată spre re
zolvarea unor probleme dintre 
cele mai importante ale procesu
lui de producție.

Prima Conferință națională a 
inginerilor și tehnicienilor mi
neri a constituit prin complexi
tatea problemelor dezbătute un 
prețios schimb de experiență, o 
afirmare a hotărîrii cadrelor teh
nice pentru generalizarea progre
sului tehnic în mineritul nostru. 
Cele 38 de comunicări făcute în 
cadrul lucrărilor conferinței au 
tratat diferite aspecte legate de 
îmbunătățirea metodelor de ex
ploatare în minele de cărbuni și 
minereuri, a metodelor de pre
parare a substanțelor utile, pro
bleme legate de igiena și protec
ția muncii, de aspectele econo
mice ale industriei extractive.

S-au dezbătut pe larg proble
me actuale de mecanizare a în
cărcării. de automatizare a dife
ritelor faze în fluxul tehnologic. 
Așa de pildă, cei peste 400 de 
delegați la conferință au luat 
cunoștință de automatizarea sta
ției de încărcare a lignitului de 
la Filipeștii de Pădure (comuni
carea ing. Garabet Teodor) ca și 
de succesele obținute în dome
niul mecanizării în minele Văii

Din expunerea iov. ing. P. Roman, director tehnic al C.C.V.J.

In ultimii am nivelul produc
ției de cărbune energetic și coc- 
sificabil extras din Valea Jiului 
a fost în continuă creștere. In 
anul 1959, de exemplu, s-a ex
tras cu 27 la sută mai mult căr
bune decît în 1955, iar produc
tivitatea muncii a crescut în a- 
ceastă perioadă cu peste 36 la 
sută. Aceasta este urmarea fi
rească a măsurilor luate de par
tid și guvern pentru continua 
creștere a nivelului de trai a! 
minerilor, urmarea îmbunătăți
rii sistemului de salarizare și a 
stabilizării și calificării cadrelor 
din Valea Jiului.

Rezultatele 'obținute pînă a

bază măsurile 
elaborate

cum au avut la 
tehnico-organizatorice 
De acum înainte în sporirea con
tinuă a nivelului producției va 
trebui ca tehnica nouă să-și spu
nă mai hotărît cuvîntul. In fața 
minerilor Văii Jiului se pun, o- 
dată cu coborîrea nivelului de 
exploatare, probleme noi și de 
mare importanță cum este me
canizarea încărcării în abataje, 
drenarea și captarea gazului me
tan, extinderea susținerii cu în
locuitori ai lemnului, mecaniza
rea și automatizarea complexă a 
fluxului tehnologic din subteran 
și de la suprafață.

Este deci necesară schimbarea 
și îmbunătățirea actualelor meto
de de abataj, la nivelul tehni
cii noi. Inginerii și tehnicienii 
mineri din Valea Jiului vor tre
bui să conceapă și să transpună 
în practică metode care să ducă la 
extinderea exploatării intensive 
cu concentrarea producției în 
puncte de mare încărcare, ce vor 
permite mecanizarea și automa
tizarea producției. Pe baza ob
servațiilor făcute în R.P. Ungară, 
în Valea Jiului va trebui să se 
extindă armarea cu scuturi me
talice îmbunătățite. In viitorul 
apropiat va fi necesară trecerea

Inginerii și tehnicienii mineri, luptători activi 
pentru generalizarea progresului tehnic

Jiului (comunicarea ing. Bîrsan 
Traian).

De un mare interes s-au bucu
rat două comunicări făcute de 
medicii igieniști dr. B. Barhad 
și S. Gabor, privind combaterea 
pneumoconiozelor în minerit. S-a 
arătat că tehnica nouă poate și 
trebuie să intervină activ în com
baterea prafului silicogen.

In unele din comunicările pre
zentate s-au emis o seamă de pă
reri noi, ceea ce denotă creșterea 
nivelului de cercetare științifică 
în minerit. Așa de exemplu, din 
comunicarea inginerilor R. Băl- 
tărețu și V. Iușan de la Stația 
de cercetări miniere din Petro
șani a reieșit că 
cărbune este cea 
autoimflamare ci 
masa cărbunoasă, 
buind prin oxidarea sa în mediu 
apos la fisurarea cărbunelui și 
deci la o circulație mai intensă 
a aerului.

Din comunicările făcute ca și 
din discuțiile pe marginea aces
tora s-au conturat o seamă de 

nu pirita din 
care duce la 
vitrinitul din 
pirita contri-

de la metodele clasice de exploa 
tare la metoaeu specifice sirate- 
lor cu înclinare mică, mai ales 
la minele ce se vor deschide în 
următorii ani, găsindu-se pentru 
aceasta soluții corespunzătoare.

De pe acum la nuna Aninoasa 
se fac încercări pentru aplicarea 
unei metode de exploatare a aba
tajelor camera prin care se poate 
efectua încărcarea cărbunelui în 
mod mecanic cu mașina de în
cărcat tip Hidassy. Metoda a- 
ceasta constă, așa cum se vede 
în figură, din deschiderea abata
jului printr-un preabataj direcțio
nal și camere transversale cu 
depilarea cărbunelui în contra- 
orturi dispuse frontal Ia care 
vărsarea cărbunelui să se facă 
lateral cu ajutorul mașinii Hi- 
dassy. Metoda, așa cum este pre
conizată permite și introducerea 
susținerii metalice în abatajele 
cameră, cele mai mari consuma
toare de lenm în prezent. Du
pă această metodă se va lucra 
în curînd la abatajul nr. 10 din 
sectorul I al minei Aninoasa.

Pentru îndeplinirea și depăși
rea sarcinilor ce le stau în față, 
pentru a obține noi succese in 
creșterea producției de cărbune, 
inginerii și tehnicienii membri 
ai A.S.I.T. vor trebui să promo
veze cu mai mult curaj tehnica 
nouă.

HM

La Conferința națională a inginerilor și tehnicienilor mineri 
s-au întîlnit cadre din producție cu cercetători și proiectanți. IN 
CLIȘEU : Aspect din sală în timpul dezbaterilor.

îndeplinirea cărora 
tehnicienii membri

obiective la 
inginerii și
A.S.I.T. trebuie să depună o mun
că mai susținută. Față de sarci
nile pe care construcția socialis
mului în țara noastră le pune 
tuturor muncitorilor, cadrele teh
nice trebuie să promoveze mai 
activ progresul tehnic. Să fie in
troduse cu curaj cele mai noi ti
puri de mașini miniere care să 
ducă, laolaltă cu aplicarea largă 
a metodelor avansate de muncă, 
la creșterea productivității mun
cii. In cuvîntul său tov. Rațiu 
loan din partea Consiliului Cen
tral al Sindicatelor a subliniat 
că trebuie pus un accent mai 
mare pe folosirea deplină a ca
pacităților de producție, pe rit
micitatea muncii. Este de aseme
nea absolut necesar ca, sub în
drumarea organizațiilor de par
tid și cu sprijinul celor sindicale, 
să se ridice rolul conducător al 
cadrelor superioare în procesul 
de producție. S-a remarcat că e- 
xistă încă o tendință retrogradă 
de folosire slabă a muncii ino
vatorilor.

Inginerul Duma Șerban arăta

Din expunerea tor. prof. ing.
Gh. Bogdan

I

Combaterea metanului 
din minele carbonifere

Cercetările științifice din ulti
mul deceniu făcute în U.R.S.S. 
au stabilit două fenomene de ho- 
tărîtoare importanță în legătură 
cu regimul de gaze din cărbuni. 
Este vorba de zonalitatea gaze

's lor în jurul și în sinul zăcămin- 
1 telor de cărbuni (zonele Lidin) 

și de dependența dintre volumul 
emanațiilor de metan și adinei- 
mea de exploatare. Zăcămîntul 
de cărbune este cu citit mai peri
culos cu cit rocile însoțitoare au 
o grosime mai mare și o per
meabilitate mai redusă pentru 
gaze. Erupțiile de gaze și căr
bune pot fi socotite ca un feno
men de deflagrație din care lip
sește însă transformarea chimică 
a exploziei, gazele preexistînd în 
anumite zone din slratele de căr
bune sub forma unor sîmburi 
suprasalurați de gaze la o pre
siune de maxim 46 atm. cînd iau 
naștere erupțiile. Metodele de 
prevenire a erupțiilor de metan 
vor trebui să aibă în vedere cî- 
teva obiective principale:

a) , reducerea presiunii litosta- 
tice prin exploatarea prealabilă a 
straielor de cărbune din coperiș, 
fapt ce atrage o descărcare len
tă a stratului principal de conți
nutul de metan liber;

b) . executarea unor sonde V 
cărbune ca și în lucrările de pre
gătire cu diametru de cel puțin 
600 mm. pentru drenarea gazu
lui metan.

scopul îmbunătățirii pro- 
de muncă.
remarcat cu acest pri- 
din partea Institutului

că în planul de perspectivă pro
ducția de cărbune va spori de 
două ori față de cea existentă, 
lucru care reclamă o mai bună 
organizare a muncii pornind 
chiar de la fazele proiectării 
noilor mine și mecanisme.

Conferința a ridicat de aseme
nea problema îmbunătățirii radi
cale a propagandei tehnice, a 
colaborării institutelor de cerce
tări și a Institutului de mine din 
Petroșani cu- cadrele din produc
ție în 
cesului

De 
lej că 
de mirie au participat doar doi 
asistenți, iar delegația de ingi
neri din Valea Jiului nu a par
ticipat în măsura posibilă la dez
bateri.

Lăsînd la o parte unele lip
suri în orientarea spre discutarea 
unor probleme de vitală impor
tanță pentru mineritul actual, 
Conferința națională a ingineri
lor și tehnicienilor mineri a de
monstrat că, sub conducerea 
partidului, aceștia pot și trebuie 
să contribuie activ la ridicarea 
mineritului nostru pe trepte me
reu mai înalte, la nivelul tehni
cii moderne.

ing. GH. DUMITRESCU



TRIBUNA AGITATORULUI

Sarcinile sporite de plan — 
imbold in munca noastră

In cursul anului care a trecut, 
rezultatele obținute de colectivul 
sectorului IV al minei Aninoasa 
nu au fost îmbucurătoare. Noi 
am încheiat anul 1959 cu un mi
nus de peste 1500 tone de căr
bune.

In noul an, în fața sectorului 
nostru stau sarcini mari. Noi va 
trebui să extragem o producție 
cu peste 9.000 tone mai mare 
decît în anul trecut. Minerii sec
torului nostru au pornit la mun
că în acest an hotărîți să înde
plinească sarcinile sporite de 
plan.

Intr-o adunare generală a or
ganizației de bază în care s-au 
prelucrat cifrele de plan pe I960, 
membrii și candidații de partid 
au dezbătut pe larg sarcinile ce 
le revin în legătură cu mobili
zarea minerilor la sporirea pro
ducției, productivității muncii, 
reducera prețului de cost și la 
înfăptuirea celorlalte obiective e- 
conomice trasate de Conferința 
raională de partid. Pe baza ce
lor discutate, agitatorii au des
fășurat o bogată muncă politică 
în rîndul brigăzilor, ținînd con
vorbiri cu minerii despre posi
bilitățile de îndeplinire și depă
șire a sarcinilor de plan. Faptul 
că cuvintele agitatorilor au gă
sit răsunet în rîndul minerilor, 
e dovedit de angajamentele luate 
de colectivul sectorului nostru 
pentru depășirea planului pe 
1960, pentru sporirea și ieftini
rea producției de cărbune. Depă
șirea planului anual de produc
te cu 3.000 tone de cărbune, rea- 
zarea unei economii de 100.000 

lei — iată angajamentele cu ca
re au pornit minerii sectorului 
IV Aninoasa la înfăptuirea sar
cinilor stabilite de Conferința 
raională de partid.

Angajamentele sînt însemnate. 
Ele reflectă hotărîrea minerilor 
sectorului nostru de a raporta 
partidului ,în acest an rezultate 
deosebite față de anul trecut. Bi
roul organizației noastre de bază 
cpnsideră că pentru îndeplinirea 
integrală a angajamentelor luate

— ■=■*•=» — -------

Pe urmele materialelor publicate 

S-au luat măsuri 
de îmbunătățire

în întrecere este necesară o bo
gată și eficace muncă politică în 
rîndul brigăzilor în tot cursul a- 
nului. In acest scop biroul orga
nizației de bază a acordat o deo
sebită atenție îmbunătățirii acti
vității agitatorilor. Colectivul de 
agitatori al organizației noastre 
de bază a fost mărit cu încă 30 
de tovarăși. A crescut și numă
rul membrilor activului fără de 
partid. Agitatorii au fost instruiți 
cu sarcinile economice care revin 
sectorului și brigăzilor în care 
lucrează, li s-a arătat felul cum 
trebuie să muncească în cursul 
anului pentru mobilizarea mine
rilor la îndeplinirea angajamen
telor de întrecere. Cu prilejul in
struirii agitatorilor s-a insistat 
îndeosebi asupra necesității spri
jinirii brigăzilor rămase în ur
mă, mobilizării minerilor la îm
bunătățirea calității cărbunelui, 
la reducerea consumului de ma
teriale prin introducerea armătu
rilor metalice în preabataje și 
armarea galeriilor cu bolțari și 
fier.

O atenție deosebită au acordat 
agitatorii intensificării întrecerii 
socialiste. Cu sprijinul organiza
ției sindicale întrecerea socialis
tă în sectorul nostru se desfă
șoară din plin, pe bază de o- 
biective concrete. Toate cele 16 
brigăzi din sector și-au propus 
obiective concrete în vederea de
pășirii planului de producție, a 
productivității planificate și a 
reducerii prețului de cost. De e- 
xemplu, brigada tov. Codrea 
Gheorghe și-a prepus să depă
șească planul de producție cu 
800 tone de cărbune, să sporeas
că productivitatea muncii cu 0,05 
tone pe post, să reducă consumul 
de lemn cu 0,002 m.c. pe tonă, 
iar consumul de exploziv cu 0,012 
kg. pe tonă. Asemenea angaja
mente și-au luat și brigăzile 
conduse de tovarășii Biro Ște
fan, Barzu Gheorghe, lancu Vic
tor, Brîndușa Șofron și altele.

Desfășurînd o muncă politică 
vie, strîns legată de sarcinile de 
plan, organizația noastră de ba
ză va asigura ca angajamentele 
luate de colectivul sectorului IV 
Aninoasa pe anul 1960 să fie în
deplinite integral.

IOAN POP
secretarul organizației de bază 

din sectorul IV Aninoasa

d muncii
In nr. 3191 al ziarului nostru 

s-a publicat o notă critică inti
tulată „Reparații de mîntuială la 
A.C.R.E. Vulcan ‘. Articolul se 
referea la situația creată prin te- 
bobinarea greșită a unui rotor 
pentru o locomotivă electrică de 
4 tone.

Conducerea Atelierelor centrale 
de reparații electrice Vulcan, îm
preună cu organizația de partid, 
U.T.M. și sindicat, în urina notei 
apărute în coloanele ziarului 
„Steagul roșu“ au analizat acti
vitatea colectivului de la A.C.R.E. 
Vulcan și au studiat modul în ca
re vor putea îmbunătăți calitatea 
reparațiilor.

In urma dezbaterii acestei pro
bleme s-a întocmit un plan 
de măsuri tehnico-organizatorice 
privind îmbunătățirea calității 
reparațiilor și controlul tehnic.

Referatul și planul de măsuri 
a fost adus la cunoștința între
gului colectiv al A.C.R.E. Vulcani 
care l-a dezbătut. Dini aceeași zi 
s a trecut la aplicarea măsuri
lor menite să asigure calitatea 
reparațiilor.

S-a început reconstruirea li
niei de control tehnic, apoi, pen
tru întărirea spiritului de răs
pundere al muncitorilor s-au in
trodus fișe tehnice de reparație 
cu evidența scrisă a tuturor pro
belor de control. La con
statarea defectelor motoarelor 
supuse reparării, fiecare bobi
nator a început să întoc
mească documentație personală, 
conținînd caracteristicile tehnice, 
detaliile de construcție și sche
ma desfășurată de bobinaj.

S P & R T
Utemiștii sprijină activitatea asociațiilor 

sportive din Valea Jiului
In larga mișcare sportivă de 

masă ce se desfășoară în Valea 
Jiului, utemiștii ocupă un loc 
principal. Astfel, din 18.138 mem
bri ai U.C.F.S., 11.488 sînt ute- 
miști. Din aceștia 1.105 tineri 
pe anul 1959 au obținut insigna 
G.M.A. gradul I și alți 150 cea 
de gradul II.

Tinerii din Lonea și Aninoasa 
sînt în fruntea strîngerii cotiza
ției de la membrii U.C.F.S. Astfel, 
ambele asociații, lunar depun în 
contul lor 2.500 lei. Consiliul a- 
sociației sportive Minerul Ani
noasa, din banii cotizați a cum
părat pentru membrii U.C.F.S. 
30 patine, 10 arcuri de tir, nu
meroase schiuri și alte materiale 
sportive, necesare reactivării sec
țiilor de șah, tenis de masă și 
popice.

Avînd în față exemplul viu al 
unor comuniști ca Bonhay Adal
bert, Lupa Ladislau sau Hanek 
Traian din Petrila, Alexandru 
Constantin de la Șantierul nr. 2 
construcții Lupeni, Pop Vasile, 
Colda I., Paruț Gh. din Aninoa
sa, tinerii au participat la dife
rite munci voluntare pentru ame
najarea unor noi baze sportive. 
Astfel, la Lupeni, dintr-o baracă 
veche s-a amenajat o popicărie, 
realizîndu-se economii de peste 
50,000 lei. Tot aici s-a amenajat 
un frumos patinoar. La Aninoa
sa, în vară s-a gazonat terenul 
de fotbal, iar în prezent aici este 
în curs de amenajare un pati
noar.

HLOPEȚCHI VASILE 
membru al Biroului 

Comitetului raional U.T.M.

Pentru păstrarea tradiției de echipă 
fruntașă

Deși nu mai am nimic comun 
cu Școala profesională de uce
nici din Petroșani, fiind absol
vent, totuși dragostea de sport, 
zilele trecute mi-a îndrumat pa
șii spre locul unde profesorul de 
educație fizică, Fane Ion, își des
fășura antrenamentele de gim
nastică cu ucenicii anului I, în 
vederea participării la faza I-a 
a Spartachiadei de iarnă a tine
retului.

ai echipei de gimnastică cît suflet 
au depus seriile mai vechi ale 
școlii pentru formarea ei.

Tradiția echipei de gimnastică 
a Școlii profesionale de ucenici 
din Petroșani nu trebuie umbrită, 
ci printr-un efort comun — men
ținută și îmbunătățită.

IACOB DUMITRU 
lăcătuș U.R.U.M.P.

Pe ecranele 
cinematografelor 

din raion rulează

——

IN EDITURA TEHNICA 
a apărut:

Mașini rutiere
de S. M. Polosin-Nikitin

Lucrarea tratează atît despre 
utilajul de forță cît și cel gene
ral necesar în lucrările rutiere. 
Primele capitole dau noțiuni des
pre drum și se arată alcătuirea 
lui. Restul lucrării tratează des
pre mașini rutiere.

Rîvna ucenicilor din anii tre- 
cuți a făcut ca echipa Școlii pro
fesionale din Petroșani să obți
nă rezultate remarcabile, ocupînd 
locul V pe țară în cadrul cam
pionatelor școlilor profesionale.

Cu prilejul acestui antrena
ment, la care am participat, am 
observat același suflet și interes 
din partea prof. Fane Ion pentru 
formarea și menținerea nivelului 
echipei de gimnastică. M-a sur
prins însă felul cum actualii u- 
cenici privesc această oră de 
sport. Antrenamentele lor lasă 
destul de mult de dorit.

După ora de antrenament, cu 
ocazia concluziilor trase de to
varășul profesor, am reținut că 
unii ucenici ca Botogel I., Roșu 
M., State T. lipsesc nemotivat, 
iar ucenici ca Petruș loan sau 
Cucu Traian sînt indisciplinați.

Neputînd sta pasiv, cu apro
barea tovarășului prof. Fane Ion, 
am arătat actualilor componenți

Un schimb de expeniența 
plin de învățăminte

(Urmare din pag. l-a)

forme de ceară care însă nu se 
topesc, lată care-i explicația : se 
ia parafină (55 la sută) și stea- 
rină (45 la sută) și se macină 
împreună. Cu ajutorul acestui a- 
mestec de ceară se execută for
ma la mașină, similar cu opera
țiile ce se fac în cazul formei de 
pămînt. După ce se scoate mode
lul din formă, acesta este oupus 
întăririi și uscării după care cu 
ajutorul pistoalelor de vopsit se 
așează pe întreaga formă un 
strat de material refractar. Mai 
departe, formele se introduc în- 
tr-o baie de aburi unde ceara se 
topește rămînînd doar coaja re
fractară. Forma este supusă apoi 
calcinării, iar după această ope
rație forma este gata pentru

turnare. Prin acest procedeu se 
obțin piese turnate în serie, gata 
finisate.

In sfîrșit, iată-ne la capătul 
terminus al fluxului, în hala de 
asamblare generală a tractorului 
UTOS 27 care se face pe bandă. 
Banda merge continuu, iar pa 
ambele părți ale ei muncitorii^ 
împărțiți pe operații, execută 
samblarea. La capătul benzii, uni 
tînăr se urcă la volanul tracto- 
rului și pornește tractorul gata' 
vopsit, cu roțile montate.

A mai fost vizitată fabrica de 
rulmenți din Orașul Stalin, u- 
zina „I. C. Frimu“ din Sinaia, 
uzina de autoutilitare din Tîrgo- 
viște, unde am cules o mulțime 
de impresii și cunoștințe deosebit 
de folositoare pentru activitatea 
noastră zilnică.

DOCUMENTAR 0 0 A
/n ziua de 1 ianaurie 1960, cînd popoarele de pe toate meri

dianele globului pășeau în noul an cu nădejdi noi în viitorul paș
nic al omenirii, ziarele publicau știrea că Nikita Sergheevici Hruș- 
ciov a acceptat invitația președintelui Sukarno de a vizita în luna 
februarie Indonezia. „Minunat dar de Anul Noul!“, au scris în pri
mele pagini ziarele din îndepărtata Indonezie. Popoarele din țara 
miilor de insule știu că vizita șefului guvernului sovietic înseamnă 
o nouă contribuție la consolidarea prieteniei ce leagă cele două 
state, înseamnă sprijinirea luptei Indoneziei pe calea întăririi păcii 
și prieteniei în țările Asiei și în lumea întreagă.

Pe întinderile nemărginite ale 
apelor, acolo departe în răsărit, 
între Pacific, Marea de sud a 
Chinei și Oceanul Indian, se află 
răspîndite pe o suprafață imensă 
un șirag de insule și ostroave 
verzi, 10.000 la număr (dintre 
care numai 3000 sînt locuite) 
ce strălucesc de bogăția și fru
musețea naturii tropicale — In
donezia. Cine n-a auzit măcar 
odată de lava, insula cea mai 
populată a Indoneziei, centrul ei 
economic și cultural, pe care se 
află capitala țării, Djakarta și 
Bandungul, devenit celebru în lu
mea întreagă după conferința cu 
același nume de anii trecuți ? 
Cine n-a auzit măcar odată de 
Borneo, denumită „țărmurile ca
re șoptesc" — una din cele mai 
mari insule ale globului, dar în 
care trăiesc numai trei milioane 
de oameni; de Sumatra — in
sula cauciucului și a zăcăminte
lor de petrol în care luptă și 
muncesc pentru o viață mai bu
nă peste 12 milioane de indone
zieni ? Nu se poate să nu fi a- 
juns la urechile noastre măcar 
o veste despre muntoasa Sula- 
vesi (Celebes) — „orhideea E- 
cuatorului", străjuită de falnici 
abanoși, cu o vegetație tropicală

luxuriantă, despre Moluce, des
pre Modura și Sunde, despre A- 
boina — „grădina mării" și în
că despre altele, sute, mii de in
sule și insulițe, presărate ca niș
te mărgele de smarald pe întin
sul mărilor albastre...

Călătorii din veacurile trecute 
au fost atrași și de strălucitoarea 
și bogata natură tropicală a in
sulelor Indoneziei. încă din se
colul al 16-lea au apărut printre 
insule corăbiile primilor „vizita
tori" — portughezii. Ei au ocu
pat în 1511 Malacca, și-au asigu
rat monopolul în comerț, apoi au 
început jaful specific colonialis
mului. Dar prin 1595 olandezii — 
vestiții corăbieri de pe atunci — 
au debarcat în Indonezia și au 
alungat pe portughezi, 1602 fiind 
anul de început al creării impe
riului colonial olandez în Indone
zia. Olandezii au pătruns mai 
întîi în interiorul lavei jefuind și 
exterminînd populația băștinașă.

Cîțiva ani mai tîrziu se ivesc 
noi pretendenți la jefuirea popu
lației din insule — englezii, care 
aveau să încerce mereu în de
cursul anilor să-i scoată din bo
gatele insule pe olandezi. Aceștia 
își apără cu dîrzenie posesiunile, 
astfel că dominația colonialiști

lor olandezi asupra Indoneziei 
durează mai bine de trei secole.

Popoarele din aceste frumoase 
și bogate insule nu s-au împă
cat niciodată cu jugul colonial, 
întreaga perioadă de ocupație 
străină este presărată de răs
coale, de lupte îndîrjite împotri
va olandezilor. Demne de pome
nit sînt, de pildă, războaiele pur
tate de poporul iavanez, sub con
ducerea lui Dipo Negoro, între 
anii 1825—1830, apoi îndelunga
tul război de partizani început 
în 1872 și continuat fără înceta
re timp de peste 30 de ani 1

Mișcarea de eliberare națio
nală nu încetează și se dezvoltă 
necontenit. In 1920 ia ființă Par
tidul Comunist din Indonezia — 
detașament înaintat de luptă al 
clasei muncitoare din Indonezia, 
astăzi unul din cele mai popu
lare partide din țară. Răscoalele 
și mișcările de masă se țin lanț 
în timp ce iau ființă noi orga
nizații și partide politice. Prin
tre acestea este și partidul na
ționalist în frunte cu Sukarno.

O situație grea începe pentru 
poporul indonezian în anul 1942 
cînd un nou jefuitor se năpus
tește peste țară — militarismul 
japonez. Japonezii acționează mai 
întîi ca „eliberatori", dar apoi 
instituie o cruntă teroare în ța
ră. Lupta de eliberare națională 
capătă o nouă amploare. Zdrobi
rea în Extremul Orient a milita
rismului japonez de către arma
tele sovietice în 1945 face posibi
lă izbucnirea unei revoluții na
ționale în Indonezia. La 17 au
gust î'n același an este procla

mată Republica Indoneziană, Su
karno fiind ales președintele ei.

Acum începe o nouă etapă —> 
aceea de a scăpa de olandezi, 
care încercau să-și restabilească 
dominația colonială în insule. 
Firește lupta n-a fost deloc u- 
șoară. La sfîrșitul anului 1949 
are loc la Haga Conferința „me
sei rotunde" la care s-a încheiat 
un acord cu privire la crearea în 
cadrul așa-zisei uniuni olandezo- 
indoneziene a Statelor Unite ale 
Indoneziei și s-a adoptat un sta
tut care asigura de fapt mono
polurilor străine dominația eco
nomică în țară. Deși Indonezia 
era acum în situația de semico
lonie, aceasta constituia totuși' 
un oarecare progres față de tre
cut. încurajată de pilda țărilor 
din Europa și Asia care au reu
șit să se elibereze, încurajată de 
hotărîrea U.R.S.S. din august i 
1949 de a recunoaște Statele U- 
nite ale Indoneziei drept stat in
dependent și suveran, în ciuda: 
prevederilor acordului de la Ha-' 
ga, tînăra republică pășește cu; 
curaj pe calea eliberării totale, 
de sub dominația economică stră
ină. Indonezia a reușit să obți
nă să-i fie predate toate terito
riile Indiilor Olandeze cu excep
ția părții apusene a Noii Guinee, 
(Irianul de vest) pentru a cărei' 
independență luptă și astăzi, Iria
nul de vest făcînd parte inte
grantă din Indonezia. In 1950 a 
fost lichidat sistemul federativ, 
și Indonezia a devenit o republi-. 
că unitară. Apoi a fost denunța
tă Uniunea olandezo-indoneziană, 
iar în 1956 faimosul acord al 
„mesei rotunde". i

(Continuare în gag. 4-a)



A 10-a aniversare a Republicii India
Parada militară și demonstrația de la Delhi

DELHI 26 (Agerpres). TASS 
anunță :

La 26 ianuarie pe magistrala 
principală a capitalei Indiei a 
avut loc o paradă militară și o 
demonstrație consacrate celei de-a 
10-a aniversări a Republicii In
dia.

La festivități au luat parte 
președintele Indiei, Rajendra 
Prasad, care a primit parada, 
primul ministru Nehru, înalții 
oaspeți din Uniunea Sovietică, 
K. E. Voroșilov, președintele 
Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., F. R. Kozlov, prim- 
vicepreședinte al Consiliului de

Miniștri al U.R.S.S., E. A. Fur- 
țeva, deputată în Sovietul Su
prem al U.R.S.S. și persoanele 
care îi însoțesc, precum și Koi- 
rala, primul ministru al Nepalu
lui, care se află de asemenea la 
Delhi.

După terminarea parăzii prin 
fața tribunei au trecut care ale
gorice reprezentînd diferite state 
ale Indiei' și diferite ramuri ale 
economiei țării.

Demonstrația s-a terminat cu 
programul prezentat de echipe 
de dansuri din toate statele In
diei.

Militarizarea duce la înrăutățirea 
situației materiale 

a oamenilor muncii din RJF. Germană

i ------------------ O-------------------

Ziare americane își exprimă dezacordul 
față de „optimismul oficial" cu privire 
la perspectivele economice ale S. U. A.

NEW YORK 26 (Agerpres) 
In legătură cu cele trei ra

poarte prezentate de președintele 
Eisenhower în actuala sesiune a 
Congresului S.U.A., o serie de 
ziare americane își exprimă de
zacordul față de „optimismul o-

--- O---- -----  
Apologeții nazismului 
din Africa de sud

CAPETOWN 26 (Agerpres) 
Recent a apărut la Capetown o 

carte intitulată „Un om și un 
punct de vedere", o apologie ne
rușinată a nazismului celui de-al 
treilea Reich. In această carte 
Adolf Hitler este prezentat „drept 
una din cele mai mari personali
tăți din istorie" și comparat cu... 
Iulius Cezar.

„Sunday Times" care apare la 
Johannesburg, a publicat o serie 
de amănunte semnificative în le
gătură cu autorul acestei cărți, 
un . anume Eric Holm. După cum 
arată ziarul, Holm a susținut a- 
cel;eași „teze" și în cursul ulti
mului război mondial ca crainic 
al postului de
Zeesen, ațîțînd pe compatrioții 
săi să sprijine axa Roma-Berlin. 
In 1947, Holm a fost prins, ju
decat pentru înaltă trădare și 
condamnat la 10 ani muncă sil
nică. In anul următor, cînd în 
Africa de sud a venit la putere 
rasistul Malan, Holm a fost pus 
în libertate. In prezent Holm es
te funcționar superior în Minis
terul Educației, Artei și Științe
lor din Uniunea sud-africanâ în 
calitate de „expert pedagogic",;

din e-

în zia-
Tribu- 
Walter

BERLIN 26 (Agerpres)
La Bernau, în apropiere de 

Berlin, a avut loc o conferință 
pe întreaga Germanie în pro
blemele securității sociale 
Germania occidentală. La 
crările conferinței au 
cipat 600 de muncitori, 
dici și lucrători de la 
țiile de asigurări sociale 
două state germane.

După cum anunță 
A.D.N., participanții la conferin
ță au discutat problemele luptei 
pentru apărarea drepturilor so
ciale ale oamenilor muncii din 
R.F. Germană, care sînt amenin
țate în legătură cu politica înar
mării atomice, dusă de guvernul 
de la Bonn.

Raportul cu privire la situația 
socială a oamenilor 
Germania occidentală 
zentat de K. Maier, 
prezidiului conducerii 
Uniunii sindicatelor germane. El 
a subliniat că politica de remi- 

a

în 
lu- 

parti- 
me- 

institu- 
din cele

agenția

muncii din 
a fost pre- 
membru al 
centrale a

litarizare și înarmare atomică

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

radio hitlerist

8 INI D
(Urmare din pag. 3-a)

Indonezia este astăzi eliberată 
din lanțurile robiei coloniale. 
S-a pus capăt situației absurde 
în care o uriașă țară cu o popu
lație de peste 80 milioane de oa
meni să stea sub călcîiul unui 
minuscul stat cu o populație de 
zece ori mai mică 1 Urmele tre
cutului întunecat mai ap'asă și 
astăzi ca o piatră grea pe ume
rii poporului indonezian.

★

Cu toate că de la data cînd 
Indonezia a devenit stat indepen
dent și suveran n-a trecut decît 
puțină vreme, poporul indonezian 
a obținut succese atît în afirma
rea poziției sale pe arena interna
țională cît și în Construcția eco
nomică și social-politică, dove
dind mari capacități creatoare.

Sarcina majoră ce stă în fața 
poporului indonezian în lupta 
pentru un viitor mai bun este 
înlăturarea grelei înapoieri eco
nomice. Cu toate că Indonezia 
dădea 40 la sută din producția 
mondială de Cauciuc ea era ne
voită să importe... pneuri pentru 
nevoile interne. Toate bogățiile

Germaniei occidentale duce la 
înrăutățirea situației materiale a 
oamenilor muncii. K. Maier a a- 
rătat că în fiecare lună Ministe
rul de Război de la Bonn chel
tuiește pentru înarmarea Germa
niei occidentale cca. un miliard 
de mărci. Datorită acestei poli
tici,
R.F.
mai

fiecare om al muncii din 
Germană primește lunar 

puțin cu 115 mărci.

----- O-----

In Canada 
crește șomajul

OTTAWA — In Canada crește 
rapid șomajul. Potrivit datelor 
Biroului canadian de statistică, 
numărul șomerilor crescuse în 
decembrie 1959 cu 74.000, atin- 
gînd cifra de 360.000 persoane, 
ceea ce reprezintă 5,9 la sută din 
forța de muncă a țării.

Convocarea celei de-a 
treia Conferințe 

a muncitorilor din țările 
baltice și Norvegia

BERLIN 26 (Agerpres).
Intr-o ședință care a avut loc 

la Heiligendamm, Comitetul per
manent de inițiativă al Conferin
ței muncitorilor din țările balti
ce și Norvegia, a hotărît să con
voace cea de-a treia Conferință 
a muncitorilor din țările baltice 
și Norvegia la 5—6 iulie la Ros
tock. Delegații la conferință vor 
discuta sarcinile clasei muncitoa
re și ale sindicatelor ei în lupta 
pentru asigurarea păcii în re
giunea Mării Baltice.

Comitetul permanent a adresat 
muncitorilor și membrilor de sin
dicate din țările baltice și Nor
vegia chemarea de a contribui ac
tiv la înfăptuirea propunerilor 
sovietice de dezarmare.

Intr-o scrisoare adresată pre
ședintelui S.U.A., Eisenhower, co
mitetul arată că renașterea mili
tarismului și fascismului în Ger
mania occidentală constituie în 
momentul de față principala pri
mejdie pentru pace.

irului Afacerilor Externe al U- 
niunii Sovietice.

ficial" al președintelui în ceea ce 
privește perspectivele economice 
de dezvoltare ale Statelor Unite 
și critică tendința manifestată 
în aceste documente de a se a- 
coperi aspectele negative 
conomia americană.

Intr-un articol publicat 
rul „New York Herald 
ne", cunoscutul ziarist
Lippmann subliniază faptul că 
marea majoritate a americanilor 
refuză să accepte „mulțumirea de 
sine“, a guvernului, și sînt în
grijorați de perspectivele de vii
tor ce se deschid în fața S.U.A. 
Walter Lippmann își exprimă 
convingerea că acest optimism se 
bazează pe „o greșită apreciere 
a întrecerii istorice" în care se 
află angajată lumea socialistă.

La rîndul său, ziarul „Journal 
Of Commerce" își exprimă îndo
iala față de competența consi
lierilor economici care au întoc
mit raportul economic anual pre
zentat la Congres de președin
tele Eisenhower. •

Scandalul de la Chicago 
provocat ce colaborarea 

poliției cu hoții 
CHICAGO 26 (Agerpres) 
Ziarele americane anunță de

misia șefului poliției din Chica
go, din cauza scandalului izbuc
nit cu prilejul descoperirii unor 
mari furturi comise cu ajutorul 
agenților poliției. Primele cerce
tări au dat la iveală că 8 poli
țiști au luat parte la devastarea 
unor magazine din districtul 
North Side Summerdale, de un
de au dispărut obiecte în va
loare de peste 100.000 de dolari.

---------- ■' - »«■---................ ................ ............

Proteste în Germania occidentală 
împotriva dezmățului fascist

MOSCOVA — Comitetul Cen
tral al P.C.U.S. și Consiliul de 
Miniștri al U.R.S.S. au adoptat 
o hotărîre cu privire la plasarea 
în cîmpul muncii și asigurarea 
materială a militarilor demobili
zați din armata și flota sovieti
că în conformitate cu legea cu 
privire la noua și importanta 
reducere a forțelor armate ale 
U.R.S.S. cu încă 1.200.000 de oa
meni.

ALMA ATA — La 25 ianr’’- 
rie a încetat din viață la Al 
Ata cunoscutul astronom sovie
tic G. Tihov, în vîrstă de 85 de 
ani.

BONN 26 (Agerpres).
Populația din Germania occi

dentală protestează împotriva 
dezmățului fascist și antisemit 
din țară. Participanții la confe
rința de la Stuttgart a sindica
telor din landul Baden-Wiirtem- 
berg au adoptat în unanimitate 
o rezoluție în care condamnă ve
hement provocările neonaziste

care au avut 
timele patru 
„Stuttgarter Zeitung" 
că delegații la conferință într-o 
rezoluție adoptată au cerut nu 
numai pedepsirea aspră a celor 
care s-au făcut vinovați de a- 
ceste acțiuni, ci și îndepărtarea 
lor din viața politică, din eco
nomie și din aparatul de stat.

loc în R.F.G. în 
săptămîni.

ul- 
ZiarulI 

relatează

JOHANNESBURG — Potrivit 
relatărilor agenției France Presse, 
operațiunile de salvare a celor 
446 de mineri care au rămas în- 
gropați în fundul minei din Cly
desdale, statul Orange din Afri
ca de sud, continuă să se desfă
șoare cu greutate din cauza creș
terii nivelului apei din mină și 
a emanațiilor tot mai puternice 
de gaz metan. In ultimele 24 ore 
situația s-a complicat din cauza 
unei noi prăbușiri de rocă, ceea 
ce a silit echipele de salvare să-și 
întrerupă activitatea și să iasă 
la suprafață.

KABUL — Zilele acestea în 
conformitate cu acordul sovieto- 
afgan din 1 martie 1956 cu pri
vire la acordarea de ajutor teh
nic Afganistanului pentru dez
voltarea economiei lui, a fost 
semnat la Kabul un contract po
trivit căruia Uniunea Sovietică 
va acorda ajutor tehnic pentru 
construirea unei hidrocentrale în 
regiunea Naglu.

MOSCOVA — După cum s-a 
anunțat oficial, Consiliul de Mi
niștri al U.R.S.S. l-a numit pe 
lakob Malik, locțiitor al minis-
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PROGRAMUL I. 7,15 Mi toă 
ușoară, 8,00 Din presa de r )zi, 
8,30 Muzică populară romi,«cas
că, 10,00 Drumeții veseli, 11,03 
Soliști instrumentiști de muzică 
populară romînească, 12,10 Mu
zică ușoară, 13,05 Muzică sim
fonică, 14,00 Concert de prînz, 
15,10 Din muzica popoarelor, 
15,40 Muzică din operele lui 
Rossini, 16,15 Vorbește Mosco-

subsolului luau calea occidentu
lui în stare brută.

In anii care au trecut de la 
eliberare au fost construite între
prinderi noi, iar în agricultură 
au fost mărite suprafețele pentru 
culturi. In urma naționalizării 
proprietăților monopolurilor și la
tifundiarilor olandezi s-a extins 
continuu sectorul de stat al eco
nomiei. „Industrializarea este 
pentru poporul indonezian o ches
tiune de viață și de moarte", a 
declarat președintele Sukarno. 
Programul guvernamental de dez
voltare economică a țării preve
de mari alocații pentru sporirea 
producției industriale, pentru va
lorificarea de noi pămînturi, iri
gații și construcții hidrotehnice. 
Poporul indonezian are de pus în 
valoare mari bogății. Baza eco
nomiei naționale este cauciucul 
natural (posibilitățile de produc
ție sînt evaluate la peste un mi
lion de tone pe an), apoi copra, 
uleiul de palmier, ceaiul (al trei
lea loc în lume) cafeaua etc. 
Principalele culturi alimentare 
sînt orezul, porumbul, cartofii, 
trestia de zahăr, soia, arahidele. 
In minunata lavă se întinde cît 
vezi cu ochii, prin bogatele văi 
de pe platouri, pînă la poalele

munților, un covor uriaș verde — 
plantațiile de arbori de cauciuc, 
de cocotieri. In Indonezia sînt 
zăcăminte bogate de petrol, sta- 
niu, huilă, cupru, mangan, zinc, 
bauxite.

Lupta poporului indonezian 
pentru dezvoltarea economiei, 
pentru dezvoltarea vieții sociale 
și politice se desfășoară încă în 
condiții neprielnice. Imperialiștii 
continuă să se „ocupe" de depar
te de Indonezia. Le este desigur 
greu să se lipsească de bogățiile 
pierdute și nu se împacă cu gîn- 
dul că au pierdut un punct stra
tegic de mare importanță în a- 
ceastă parte a lumii. Cei care nu 
vor să se mulțumească cu dez
voltarea inevitabilă a societății' 
omenești pe calea progresului mai 
încearcă încă să împiedice lichi
darea de către popor a rînduie- 
lilor coloniale din Indonezia, ast
fel că pe unele insule, ici colo, 
imperialiștii mai reușesc să adu
ne unele elemente înapoiate și 
venale pentru a complota împo
triva republicii. Dar lichidarea a- 
cestor cuiburi de năpîrci conti
nuă și poporul indonezian este 
mereu cu ochii în patru.

Indonezienii simt tot mai mult 
și mai puternic simpatia și spri

jinul sutelor de milioane de oa
meni ai muncii din țările socia
liste în frunte cu Uniunea So
vietică. U.R.S.S. și celelalte țări 
socialiste ajută țările care pînă 
nu de mult se mai aflau sub ju
gul colonialismului, ca să-și cre
eze o viață mai bună. Colabora
rea economică, culturală și de 
altă natură pe care U.R.S.S. o 
stabilește cu toate țările consti
tuie o contribuție la consolidarea 
păcii în lume, țel pentru care și 
Indonezia luptă activ. Politica 
ei de pace și colaborare este con
formă cu principiile istoricei con
ferințe de la Bandung (lava), la 
a cărei convocare Indonezia a 
jucat un rol activ. Indonezia re
fuză să adere la blocurile mili
tare și militează pentru înțele
gerea între popoare.

Dezvoltînd și întărind relațiile 
de prietenie și colaborare cu In
donezia, țările lagărului socialist, 
în frunte cu U.R.S.S., își arată 
simpatia față de lupta justă. £Î 
nobilă a poporului indonezian 
pentru pace, prosperitate și feri 
cire. Poporul romîn care a sta
tornicit 'cu îndepărtata Indone- 
zie legături trainice de colabora
re în toate domeniile dorește ca 
aceste legături să se extindă tot 
mai mult spre binele și prospe 
ritatea ambelor popoare.

va 1 17,30 Tinerețea ne e dragă 
— emisiune pentru tinerii ascul
tători, 18,30 Almanah științific, 
19,20 Program de cîntece și jo
curi populare romînești, 19,45 
Transmisie din sala Ateneului a 
concertului orchestrei simfonice a 
Radioteleviziunii, 22,30 Radiojur
nal, buletin meteorologic și sport. 
PROGRAMUL II. 14,07 Buchet 
de melodii populare romînești, 
15,00 De toate, pentru toți (re
luare), 15,30 Muzică de estradă, 
17,00 Cîntă Maria Tănase, 18,05 
Soliști și formații artistice de a- 
matori, 19,45 Muzică ușoară ro
mînească, 21,15 Doine și jocuri 
populare romînești, 21,45 Părinți 
și copii.

----- O-----
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PETROȘANI — 7 NOIEM
BRIE : Nu aștepta luna mai 
(seria Ii-a); AL. SAH1A: To
rentul; PETRILA : Marinarul în
drăgostit; LONEA : Trenul prie
teniei; ANINOASA: Dimineață 
mohorîtă; VULCAN : Maeștrii 
schiori de mîine; CR1VIDIA: 
Drum însîngerat; LUPENI ; Pa
vel Korceaghin; BARBATENI : 
Rîsete în paradis; URICANI : 
Azi pentru ultima oară.


