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Plai muTt câfrDunc, 
dar cu consum de lemn mal mic!

Organ a! Comitetului raional P. M. R. Petroșani și al Sfatului popular raional 
n
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tone de cărbune

peste plan

Colectivul întreprinderii de utilaje și transporturi de 1a. Live- 
zeni luptă cu fermitate pentru a obține economii la prețul de 
cost al lucrărilor de reparații. Utemistul Hirișcan Ladislau (în 
clișeu) este unul dim muncitorii care contribuie la obținerea de 
economii. El a găsit o metodă mai bună de 
confecționarea cîrligelor de capote auto, poate 
și manoperă de circa 5 lei pe bucată.
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economisi material
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Pentru o Lună organizare 

a transportului
Recent, membrii brigăzii U.T.M. 

de muncă patriotică nr. 1 de la 
sectorul VI transport al minei U- 
ricani, hotărîți să-și aducă con
tribuția la organizarea mai bună 
a transportului au inițiat o zi 
de muncă voluntară pentru în
lăturarea sedimentelor depuse și 
cimentate pe fundul vagonetelor. 
La această acțiune au participat 
un număr de 30 tineri. Ei au cu
rățat peste 200 de vagonete. 
Concomitent cu această acțiune, 

' un număr de 16 tineri sub con
ducerea 
Gheorghe
brigăzi, au 
linie ferată 
colectînd și 
Printre tinerii
s-au evidențiat, se numără și to
varășii Ciucă Gheorghe, Buda 
Ioan, Popescu Constantin, fra
ții Zaharescu, Tudor și loan, 
Părvulescu loan și alții.

tovarășului Hurban 
aparținînd aceleiași 
amenajat traseul de 
pînă la cantonul 1, 
5 tone de fier vechi, 

muncitori care

Roadele
Brigada de tnunpă patriotică 

de la sectorul V este condusă de 
comunistul Nițu Miron. El a 
propus încă la începutul acestei 
luni ca, după fiecare schimb de 
lucru, membrii brigăzii să adu
ne din atelierele de strungărie, 
fierărie, forjă, sudură și electric 
rămășițele de materiale fieroase 
și să le depoziteze într-un anu
mit loc. Dînd viață acestei pro
puneri, pînă în ziua de 16 mar
tie membrii brigăzii au colectat 
și depozitat în felul acesta 8.000 
kg. fier, care va lua drumul spre 
oțelării.

Tot membrii acestei brigăzi au 
confecționat în timpul liber mai 
multe dulapuri din tablă veche 
destinate atelierelor pentru păs
trarea sculelor. In prezent, pen
tru înfrumusețarea incintei ex
ploatării, tinerii din brigadă lu
crează la reamenajarea spații
lor verzi și la amenajarea unui 
nou parc.
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Minerii 
torului IV 
boi de la mina ț 
Aninoasa luptă î 
cu hotărîre pen- 4 
tru traducerea | 
în viață a sar- T 
cinilor de plan, | 

a angajamentelor asumate în ; 
întrecerea socialistă.

Bilanțul rodnic al primelor 4 
două decade din lunai martie ♦ 
vine să continue șirul succese- t 
lor obținute de minerii secto- • 
rului IV Priboi. 1023 tone căr- J 
bune peste plan este rezulta- 4 
tul muncii harnicului colectiv t 
al sectorului. Brigada condu- * 
să de Iancu Victor în această ț 
perioadă a dat peste sarcinile J 
de plan mai bine de 423 tone I 
cărbune extrase pe seama creș- f 
terii productivității muncii cu | 
peste 2,280 tone cărbune pe * 
post. ț

La începutul lunii martie ai 
fost înființată o brigadă nouă * 
condusă de minerul Ungurea- « 
nu Vasile. Ea este compusă * 
din elevi ai școlii de califica- ; 
re din cadrul exploatării. In 
primele 15 zile de existență a 
brigăzii tinerii mineri au ob
ținut rezultate promițătoare.
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, pinul rezultate piuiiu tatuau e. * 
I Ei au extras 254 tone cărbune ; 
? peste plan pe seama depășirii * 

planificat cu * 
pe post.» 

la abatajul came- f 
8 condusă de Da- J 
a contribuit de a- ț 
succesele sectoru- t 

sarcinile de j
i

Rezultate frumoase au obți- • 
nut și alte brigăzi din sector, i 
Cea condusă de
Nicolae a dat peste plan 72 
tone cărbune, iar cea condusă 
de Doroghi Florian a dat peste 
plan 13 tone cărbune.

randamentului
2,910 tone cărbune 
Brigada de 
ră numărul 
vid Nicolae 
semene» la
lui, dînd peste 
plan 230 tone cărbune.

Au colectat 4 tone 
de metale neferoase

La îndemnul organizației U.T.M. 
a sectorului II, brigada de mun
că patriotică nr. 3 condusă de 
tov. Ungureanu Constantin a 
declarat zilele de 8, 9, 10 și 11 
martie ă. c. zile pentru descope
rirea și colectarea metalelor ne- 
fieroase vechi. Atenția brigăzii a 
fost îndreptată în special spre te
renul din jurul depozitului de ma
teriale, garajul de locomotive e- 
lectrice și galeria nr. II. In ur
ma acestei acțiuni ea a predat 
l.C.M. Petroșani o cantitate de 
4.000 kg. plumb, zinc și alte 
metale neferoase.

In această acțiune s-au evi
dențiat tovarășii Bădescu Nico
lae, Mușat Oprea, Ungureanu 
Constantin, Ilie Sergiu, Orășel 
Simion și Bădin Gheorghe. Pînă 
la sfîrșitul acestei luni, tinerii 
din brigadă s-au angajat să mai 
colecteze o asemenea cantitate 
de metale neferoase.

A. N.
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In hotărîrea elaborată de confe
rința raională de partid, printre 
principalele obiective pe care mi
nerii Văii Jiului vor trebui să 
le îndeplinească în cursul aces
tui an, un loc de seamă îl ocupă 
reducerea consumului de lemn de 
mină la cel mult 44 m. c. la mia 
de tone de cărbune extrase. Con
ferința â indicat și calea ce tre
buie. urmată pentru atingerea a- 
cestui țel și anume extinderea la 
aproximativ 70 la sută din gale
riile ce se vor săpa în acest an 
a armării cu armături metalice, 
cu bolțari și în beton bătut, in
troducerea pe scară largă a ar
mării metalice în abataje fron
tale și în abatajele cameră.

Ultimii ani au marcat, prin 
dezvoltarea tot mai mare a me
canizării în minele Văii Jiului, o 
continuă scădere a consumului de 
material lemnos. Astfel dacă în 
anul 1958 s-au folosit pentru fie
care mie de tone cîte 50 m.
lemn, în anul 1959 au fost nece- 
sari doar 46,600 m.c. Scăderea 
continuă a consumului de lemn 
se datorește în cea mai mare mă
sură extinderii armării cu înlo
cuitori ai lemnului, 
trecut s-au folosit 
a circa 40 la sută 
săpate. 
. Perioada care s-a 
cest an 
obținute, 
scăderea 
tenția a 
măsură, 
s-au folosit 
tone de cărbune mai mult decît 
prevedea planul, pentru ca în fe
bruarie depășirea aceasta neper- 
misă să crească la 4,180 m.c 
lemn la 1000 tone de cărbune. Se 
observă de asemenea că la toate 
exploatările, cu excepția mine
lor Aninoasa și Uricani s-au în
trebuințat mai mult lemn decît 
prevede planul. De 
această depășire ?

In primul rînd 
ploatări s-a trimis 
nizori, prin direcția 
a combinatului, lemn verde, sub
dimensionat, fapt care a influen
țat negativ consumul la locurile 
de muncă fiind necesară o arma
re suplimentară. Apoi în aceas
tă perioadă la nici o exploatare 
minieră nu s-a îndeplinit întoc
mai planul de armare metalică 
sau cu bolțari în galerii. Aceasta 
a dus la consumarea unor alte 
cantități de lemn în plus de plan. 
Să admitem totuși că aceste cau
ze au fost oarecum obiective, fiind 
independente de activitatea mine
lor. Dar, la unele exploatări s-a 
făcut pur și simplu risipă de 
lemn. La mina Petrila, de pildă, 
în ianuarie s-au economisit cîte 
9,130 m.c /1000 tone de cărbune, 
pentru ca în februarie consumul 
planificat să fie depășit cu 9,600 
m.c./1000 tone de cărbune. De

care în anul 
la susținerea 
din galeriile

scurs din a- 
arată, prin rezultatele 

că în ceea ce privește 
consumului de lemn, a- 
slăbit într-o oarecare 
In ianuarie, de pildă, 

cu 0,320 m.c./1000

unde provine

la 
de

unele ex- 
către fur- 

comercială

unde această depășire a consu-; 
mului de lemn? Conducerea' 
justifică aceasta prin producția de 
7199 tone de cărbune dată peste 
plam Justificarea nu-i deloc va
labilă. Colectivul minei Aninoa
sa, tot în condițiile depășirii pla
nului lunar cu 4100 tone cărbune, 
a găsit totuși resurse interne 
pentru a economisi la fiecare mie 
de tone de cărbune extrase cîte 
1,050 m.c. lemn. De asemenea la 
mina Vulcan unde în februarie nu 
s-a îndeplinit nici planul de pro
ducție, nici cel de armare în ga
lerii cu fier sau bolțari de be
ton, consumul de lemn a fost de
pășit cu 2,400 m.c. la o mie tone 
de cărbune extrase

Folosirea unor cantități de 
lemn mai mari decît cele plani
ficate trebuie căutată în insufi
cienta atenție care s-a acordat 
acestui indice important de către 
inginerii și tehnicienii mineri, în 
slăbirea muncii politice și orga
nizatorice pentru economisirea■ 
lemnului.

Trebuie de asemenea arătat căi 
nici din partea organelor tehnice! 
din combinat nu s-a văzut o acti
vitate de îndrumare și control 
mai eficace în acest sens. Iată 
un exemplu: In lunile iunie sau 
iulie și în decembrie anul trecut 
inginerii de la mina Lonea au 
înaintat serviciului tehnic din 
combinat o seamă de propuneri 
menite să înlocuiască armarea cu 
lemn prin cea metalică în pre- 
abataje, abataje cameră și în suta 
tori. Deși au trecut multe luni de 
cînd aceste propuneri, bineînțeles 
îmbunătățite, trebuiau puse în 
aplicare, inginerii specialiști nu 
au încercat încă să întreprindă 
ceva concret. Se aduc motive care 
nu pot justifica lipsa aceasta 
de interes. Or, trebuie să fie clar 
tuturor că indiferent de unde ar 
veni propunerile, ele trebuie stu
diate cu atenție, îmbunătățite și 
aplicate practic I

inig. GH. DUMITRESCU

(Continuare în pag. 3-a)
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Citiți în pag. 5V-a
• Conferința de presă orga

nizată de reprezentantul 
delegației sovietice în le
gătură cu lucrările Comi
tetului celor 10 state pen
tru dezarmare.

„Actualitatea învățăturii 
leniniste”

Subfiliala S.R.S.C., înîntîmpi- 
narea aniversării a 90 de ani de 
la nașterea lui V. I. Lenin, în 
centrele mai importante ale Văii 
Jiului a organizat duminică di
ferite manifestări, intre aces
tea, la Petroșani în ■ cadrul 
cluburilor C.F.R. și Constructo
rul a avut loc expunerea confe
rinței „Actualitatea învățăturii 
leniniste" de către conferențiar 
universitar loniță Maria din 
Rucurești

Aceeași conferință a fost susți
nută șl în fața tinerilor mineri 
din căminul model din Petrila.

Conferința 
larg interes

Mărgăritescu, Gh. Miclea, Lu
cian Temelie, Stela Popescu, Ilie 
Ștefan și alții.

Regia aparține lui MarcelȘo- 
ma, iar scenografia 
cus.

Lidiei Pin

pe centre
a clubului

s'a bucurat de un

93-a premieri
duminică, în sala 

stat din Petroșani,

Cea de a
Sîmbătă și

Teatrului de
a avut loc prezentarea celei de 
a 93-a premiere de la înființa
rea acestei instituții de artă. 
Piesa, prezentată în fața publicu
lui spectator e cunoscuta come
die „Vicleniile lui Scapin" de 
Moliere

In distribuție au apărut prin
tre. alții Detn. Columbeanu, Jean

J .«1

Prezenți la faza
Echipa de teatru 

minier din Lonea, binecunoscută 
publicului larg al Văii Jiului, s-a 
prezentat duminică la faza pe 
centre a Festivalului bienal de 
teatru /. L. Caragiale al echi
pelor de amatori din sindicate 
și de la sate. Cu acest prilej ar
tiștii amatori loneni au prezen
tat m fața juriului piesa „Ralul 
pe pămînt" (Alarma) de O. Va- 
siliev. Spectacolul s-a bucurat 
de o caldă apreciere, fiind des 
aplaudat de oamenii muncii invi
tați la vizionare.

nizat diferite acțiuni cu caracter 
de masă cum sînt simpozioanele, 
concursurile „Cine știe cîstigă", 
expozițiile tehnice, recenziile etc.

Intre manifestările mai impor
tante se situează și cele organi
zate de conducerile librăriilor 
din raion. Astfel „Librăria noas
tră" din Petroșani (responsabil 
Roman Francisc), cu ocazia de
cadei a organizat o vitrină spe
cială, o expoziție de cărți tehni- 
co-științifice și un ștand volant 
pentru inginerii și tehnicienii 
din cadrul C.C.V.J.

Decada cărții tehnice
In întreaga Vale a Jiului „De

cada cărții tehnice" a fost un 
bun prilej pentru popularizarea 
operelor din domeniul științei și 
tehnicii. Librăriile au fost apro
vizionate în această perioadă cu 
lucrări noi, iar la biblioteci, clu
buri și colțuri roșii s-au orga-

...... J . 1

49 noi purtători ai insignei 
„Prieten al cărții”

Intre acțiunile mai importan
te inițiate în ultima vreme pe 
plan cultural de comitetul 
U.T.M. al Școlii profesionale de 
ucenici din Lupeni se numără 
și cea a atragerii de noi tineri 
la concursul permanent pentru 
citirea literaturii „Iubiți cartea". 
Numărul celor înscriși la acest 
concurs se ridică la aproape 100. 
Dintre aceștia, luni 21 martie, 
prezentîndu-se în fața comisiei 
de examinare, 49 au devenit de
ja purtători ai insignei „Prieten 
al cărții".

Anii trecuți, despre sanatoriul 
de noapte al minei Petrila se 
spunea, și pe bună dreptate, că 
e prinitre cele mai bine întreți
nute din Valea Jiului. Interiorul 
îngrijit, clubul pus Ia dispoziția 
celor internați, sala de mese bine 
amenajată, dormitoarele curate 
și călduroase, făceau ca minerii 
să vină cu drag aici ca să-și re
facă forțele. Acum vreo 7 luni 
s-a schimbat administratorul »- 
cestui sanatoriu cu tov. Tima- 
novski Dezideriu.

Se părea că lucrurile vor mer
ge mai bine de acum încolo.

Din păcate însă s-a întîmplat 
invers.

Dacă noul administrator s-a 
interesat cu mai mult simț de 
răspundere de calitatea mîncării 
și de buna ei prezentare, de res
tul nu î-a mai păsat. Intre timp 
sanatoriul a trecut dini administra
ția minei în cea a Sfatului popu
lar raional. Acesta e și „motivul" 
pe care îl invocă noul adminis
trator pentru lipsa sa de interes 
față de confortul celor internați, 
susținînd că din pricina schim
bării survenite în administrare 
întîrzie să se ia măsurile cerute 
de starea actuală a sanatoriului. 
Vag, el își amintește că acum 
vreo 6 luni ar fi făcut cunoscut 
că unele săli ale sanatoriului se 
cer renovate, că sala de mese 
trebuie zugrăvită, că la club sînt 
necesare subzidiri pentru scoate
rea igrasiei din pereți. Dar de 
atunci n-a mai insistat de loc 
pentru a se lua măsurile nece
sare îmbunătățirii condițiilor de 
viață pentru cei internați în sa
natoriul de noapte, așteptînd to
tul să-i vină de la sine... mură-n 
gură.

I. S.
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Pagină redactată de membri ai cercului A. 
de la mina Lonea —

s. /. r.
★

Lonea a obținut în acest an succese de sea-Colectivul minei
mă în creșterea producției și productivității muncii, precum și în 
lupta pentru cît mai mari economii. Paralel cu eforturile pentru 
asigurarea nivelului producției, inginerii și tehnicienii de aici, 
membri ai cercului A.S.I.T., desfășoară o intensă activitate de 
studii, cercetări și inovații. Ceea ce caracterizează activitatea cer
cului de aici sînt ideile și propunerile îndrăznețe, studiile de va
loare întocmite de membrii săi. Așa 
metodă originală de armare metalică 
todă de armare metalică a suitorilor, 
le prezentăm în pagina de față), s-au 

îmbunătățirea transportului subteran și
cerea consumului de aer comprimat, studii cu aplicare practică 
la mina Lonea. In această latură a activității, cercul A.S.I.T. de la 
mina Lonea se situează printre cercurile fruntașe din Valea Jiu
lui

de pildă, aici s-a propus o 
în abatajele cameră, o ine- 
inovații de valoare (pe care 
întocmit studii vaste despre 
de suprafață, despre redu

*

Spre noi
fin urma Con

ferinței 
de 
vul 
s-a 
lor 
te 
cărbune, din care 6000 tone pînă 
la 1 Mai, să obțină un randament 
mediu de 1,050 tone pe post și 
să economisească la prețul de 
cost p'este 1.000.000 lei, din care 
300.000 lei pînă la 1 Mai

După două luni și jumătate de 
muncă din acest an, noi putem 
raporta îndeplinirea angajamen
telor luate în cinstea zilei de 1 
Mai. Astfel, cele 6000 tone de 
cărbune peste plan au fost depă
șite cu 2256 tone de cărbune, 
productivitatea muncii a atins în 
medie 1,009 tone pe post, iar e- 
conomiile obținute în ianuarie și 
februarie se ridică la circa 196.000 
lei

Cum s-a muncit la Lonea pen
tru obținerea acestor succese de 
seamă? In primul rînd trebuie 
remarcată mobilizarea masei de 
mineri în jurul îndeplinirii rit
mice a sarcinilor de plan, mobi
lizare făcută cu succes de către 
organizațiile de partid si sindica
le ale minei. Apoi, brigăzile de 
mineri au avut create, prin pune
rea în aplicare a măsurilor teh- 
nico-organizatorice, condiții mai 
bune de muncă. Pentru a- 
sigurarea unei mai bune a- 
provizionări cu materiale la lo
curile de muncă s-au luat de a- 
semenea măsuri eficace La secto- 
rul I, de pildă, s-a dat în func
țiune circuitul automat de la su
prafață ; pentru abatajele nr. 4 
și 5 s-a trecut transportul la ori
zontul 557 unde s-au adus loco
motive cu acumulatori. Și în ra
za sectorului IV transportul la 
orizontul 535 se face acum cu 
mijloace mecanizate. Toate aceste 
măsuri, împreună cu altele au 
dus la continua creștere a nive
lului producției, la ridicarea a tot 
mai multe brigăzi la nivelul în
deplinirii ritmice a sarcinilor de 
plan.

Trebuie arătat că rezultatele 
obținute pînă acum de colectivul

succese în întrecere
raionale 

partid, colecti- 
minel Lonea 
angajat la chemarea mineri- 
de la Lupeni să extragă pes- 
planul anual 20.000 tone de

ing. FE1ER GHEORGHE 
șeful minei Lonea

minei Lonea nu 
exprimă însă în- 
trutotul posibilită
țile sale. La ce

de cărbune pe care

INOVAȚII;
Saboți de frînă demontabili 5

La vagoanele cu care se < 
transportă cărbunele de la mina ț 
Lonea la preparația Petrlla se > 
consumă o mare cantitate de sa- < 
boți pentru frîne. Deseori uzura < 
acestor saboți era așa de înain- > 
tată încît se distrugea nu numai S 
sabotul ci și suportul 
menține fixat de bara de frî- 
nare. Se pierdea astfel la fiecare 
sabot circa 4 kg. de fontă.

Pentru a economisi această 
cantitate de fontă, inovatorul 
Melczer Iosif a secționat sabo
tul în două părți distincte, (vezi 
figura) 1 —partea fixă care se 
prinde la bara de frînare și 2 
— partea de uzură, demontabilă. 
Inlocuindu-se din. cauza uzurei

care-l

I >•■

-
; 1
I

Clișeul nostru i-a surprins într-o discuție amicală pe trei bri
gadieri fruntași ai minei Lonea. Abia ieșiți din mină Timar Gheor- 
ghe și Toacă Ștefan l-au oprit pe Pilea Petru pentru a se sfătui 
împreună cum să obțină noi rezultate în muncă.

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

Exploatarea stratului 4 la mina 
Lonea II

In cadrul cercului A.S.I.T. al 
minei Lonea s-a întocmit un stu
diu asupra punerii în exploatare 
a

j Cu ajutorul tehnicii : 
: avansate :
ț •
J Galeria transversală care por- •
♦ nește din rampa puțului nr. 9 o- • 
\rizontul 400 al nunei Lonea II • 
I este săpată de brigada condusă J 
J de Rancea Alexandru. La săpa- t
♦ rea acestei galerii cu projil dublu • 
î de 17 m.p. brigada a obținut în J 
J februarie o avansare lunară de j
• aproape 30 m. Această avansare, * 
} deși nu se ridică la nivelul re- ț 
*ttiltatelor obținute de 
’ gâzi din Valea Jiului,
• cotită bună la mina Lonea de- « 
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telescopice pentru perforatoare,
. un aparat pentru buraj cu ni- 
; sip.

le 8256 tone de cărbune pe care 
le-am dat peste plan se puteau a- 
dăuga încă 1000—2000 tone dacă 
transportul spre peparația Petri- 
la nu ar fi avut multe stagnări 
în ianuarie și în februarie, dacă 
lemnul primit ar fî fost de ca
litate mai bună.

Colectivul minei Lonea consi
deră că pentru perioada actuală 
problema nr. 1 este calitatea căr
bunelui extras. Dacă în ianuarie 
am primit bonificație 10.000 lei 
pentru calitate, în februarie am 
pierdut 148.000 lei, fapt ce a in
fluențat mult strădaniile noastre 
în lupta pentru economii. In lu
na aceasta s-au luat măsuri ope
rative și eficace pentru respecta
rea normelor de calitate. Acum 
cărbunele nostru conține cenușă 
în procentul admis, este mai us
cat și cu mai puțină măruntă în 
el.

Considerăm că menținînd cali
tatea bună a producției noastre, 
vom putea îndeplini încă în mar
tie obiectivul de a face o eco
nomie de 300.000 lei, cît ne-atn 
angajat să realizăm peste plan 
pînă la 1 Mai Un neajuns care 
mai dăinuie încă este cel al re
ducerii consumului de lemn de 
mină. In sectoarele miniere au 
fost deja luate unele măsuri pen
tru fiecare loc de muncă spre a 
se economisi lemnul. O seamă de 
propuneri de valoare în această 
direcție au veriit din partea mem
brilor cercului A.S.I.T. Este însă 
necesar ca organele competente 
din combinat să ne ajute cît mai 
rapid pentru transpunerea lor în 
practică I

stratului 4. 
Stratul 4 la 
grosime de 
înclinare de

mina Lonea are 
1,00—1,10 m., cu 
29 grade, în cul- 
aflîndu-se o gre- 
iar în coperiș o 

In studiu sînt

dezbătută în studiul acesta o con
stituie găsirea unor posibilități 
pentru înlocuirea lemnului la 
susținere cu metal. In acest sens 
sînt prevăzute în monografiile 
de armare, armăturile T.H. la 
lucrările de pregătire în galerie 
de bază și înlocuirea stîlpilor de 
lemn din abataj cu stilpi 
(din țevi cu diametrul

i

o 
o 
cușul stratului 
sie compactă, 
marnă compactă,
expuse trei vari
ante privind ex
ploatarea aces
tui strat, arma
rea în cazul tu
turor variantelor 
efectuîndu-se 
stîlpi de 
confecționați 
resurse interne, 
la E. M. Lonea 
folosindu-se pen
tru aceasta țevi 
degradate, vechi. 
Varianta l-a, pre
vede exploatarea 
stratului între orizonturile 615 
și 562 cu trepte drepte și gale
rii intermediare. Varianta H-a 
prevede exploatarea eu trepte 
răsturnate fără galerii interme
diare. Varianta lil-a prevede 
exploatarea cu front lung între 
orizonturile 615 și 562. Varian
tele propuse se încadrează 
toate normele în vigoare din 
toate punctele de vedere.

Făcînd un studiu economic a- 
supra celor trei variante se con
stată că cea, de a IlI-a (vezi fi
gura) necesită un volum mic de 
pregătiri, fiind deci cea mai eco
nomică. La frontul de lucru se 
preconizează ca transportul să 
se facă cu ajutorul transportoa
relor cu raclete de tipul T.P. 1.

Actualmente se studiază adap
tarea unui plug mecanic pentru 
cărbune pe frontul de lucru.

Problema importantă care este
★

Unele posibilități de susținere metalică 
a suitorilor

5

numai partea demontabilă, se ? 
obține o importantă economie de 5 
fontă, care valoric se ridică la s 
circa 38.000 lei pe an. Cele ț 
două părți ale sabatului, se a- > 
samblează cu ajutorul unui bolț ț 
de siguranță i

> Nou sistem de revizie
; la compresoareie Reșița 
; de 45 m. c.
1 La mina Lonea sînt în func- 
v țitine cît ava compr-esoare de aer 
[ comprimat de tipul Reșița de 45 
; m c.fminut. Acestea trebuie revi-
> zuite aproape zilnic. Controlul 
; palierelor de pe biela pistonului 
[ cît și a celorlalte organe din car. 
; ierul compresorului se face prin 
j uși speciale de control, inovatorii 
1 Vancso I. și Susan I. au confecția.
> nat un mecanism pentru fiecare 
! ușă cu ajutorul căruia timpul de 
[ demontare si montare durează
> mai puțin de 1 minut. Inovația, 
i aplicată la mina Lonea aduce în- 
[ semnate economii. Ea a fost în-
> sușită și de către constructorii 
I reșițeni care au introdus-o în 'fa- 
J zele de construcție a noilor corn- 
j presoare de acest tip
’ ing. MARKO GHEORGHE

★ k
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mm.). Stîlpi de fier vor fi confec- 
ționați la o lungime de 0,90 m., 
diferența de la 0,90 la 1,10 m. 
va fl complectată cu un calup de 
lemn special confecționat care 
va consolida stîlpul transformînd 
totodată armarea rigidă în arma
re semirigidă.

In caz că stîlpul de fier din
tr-un singur element cu perna 
elastică formată din calupul de 
lemn nu va corespunde presiu
nii coperișului, în viitor este pre
văzută armarea tot cu stîlpi de 
fier (din țeavă) formată însă din 
două elemente telescopice.

Metoda de exploatare propusă 
pentru stratul 4 se consideră că 
poate reduce prețul de cost pe 
tona de cărbune extrasă cu circa 
30 Ia sută față de metodele o- 
bișnuite folosite la exploatarea 
acestui strat Ia alte mine.

ing. IOAN FOCȘA

Pe zi ce trece susținerea cu 
metal, beton sau alte materiale 
se aplică pe scară tot mai lar
gă, înlocuind materialul lemnos, 
material prețios. La mina Lo
nea, paralel cu extinderea armă
rii moderne, cu încercări și stu
dii pentru a arma metalic în a- 
batajele cameră, un colectiv larg 
a propus cîtev a variante pentru 
armarea metalică a suitorilor, 
consumatori mari de lemn de e- 
sență tare. La schemele de ar
mare propuse s-au avut în vedere 
posibilitățile de execuție, aspec
tul economic și durabilitatea lu
crărilor executate. Conform cu 
observațiile și constatările făcu-

te au fost 
armare a 
seamă de 
caracterul

Prima variantă 
1) prevede așezarea 
talice din șină la 
600 mm. Un cadru 
din patru elemen
te fiecare lung 
de 1,200 m. și 
prevăzut cu pa
puci din fier cor
nier de 15/15 
cm. Papucii se 
sprijină de ju
guri de stejar 
lungi de 1,800 m. 
și groase de 20 
cm., încît pe un 
jug să se spriji
ne trei cadre me
talice. Șinele de 
cale ferată sînt
așezate cu talpa la 
tru a putea susține bandajele din 
jumătăți de lemn. La partea in
ferioară rostogolul se bandajea
ză cu dulapi de stejar de 5 cm. 
grosime, avîndu-se în vedere u- 
zura datorită frecării cărbunelui.

alcătuite 7 variante de 
suitorilor, ținîndu-se 
presiunea rocilor, de 
acestor suitori.

(vezi figura 
cadrelor me- 
distanță de 
este format

La un suitor armat în fier ca
pacitatea de însilozare reprezin
tă 32 Ia 
pare, pe 
în lemn 
semenea
mai redus 

cazul

rente de presiune, durată ți gen 
de utilizare. Așa de pildă, va
rianta din figura 2 poate su
porta mai bine presiunea verti
cală, prin faptul că cele 2 ele-

sută din volumul de să- 
cînd la suitorii armați 
doar 26 la sută. De a- 
consumul de lemn este 

cu circa 60 
abandonării 

cadrele 
se pot 

refolosi 
multe

nece- 
acesta 
Lonea, 

de

în 
la

Interior pen-

la sută, 
lucrării, 
metalice 
recupera 

de 
ori.

Un calcul su
mar arată că pen
tru executarea 
suitorilor 
sari anul 
la mina 
cantitatea
lemn necesară 
pentru cazul cînd 
s-ar arma 
lemn se ridică
peste 1800 m. c., 

pe cînd la armarea metalică sînt 
necesari doar vreo 700 m.c., iar 
cantitatea de steril excavată sca
de cu circa 25 la sută.

Variantele celelalte propuse de 
colectivul care a studiat această 
problemă au în vedere conside-

rnp /Vr 3
superioare au o rază

formînd
mente 
curbură mai mare 
tavan o ogivă. Varianta din 
gura 3 prezintă o creștere a 
pacității de însilozare și o uzură 
redusă a căptușelii datorită ros
togolirii cărbunelui.

In concluzie armarea metalică 
a suitoarelor reduce cu 60 la sută 
consumul de lemn, mărește capa
citatea de însilozare a rostogo
lului în raport cu profilul de să
pare și reduce considerabil între
ținerea acestor lucrări miniere.
UN COLECTIV DE INGINERI



Din experiența propagandistului Mai mult cărbune, dar cu consum 
de lemn mai mic!Conținutul invățămintului — 

sarcină de bază a propagandistului
Cercul de studiere a Istoriei 

P,M.R. pe care-1 conduc, cuprin
de 26 de cursanți, membri de 
partid. Cercul are o frecvență 
mulțumitoare deoarece majorita
tea cursanților lucrează la între
prinderea de industrie locaiă „6 
August11 din Petroșani și astfel 
am putut ține o legătură perma
nentă cu ei

Ședințele cercului se desfășoa
ră în bune condițiuni mai ales 
datorită ajutorului dat de biroul 
organizației de bază. Frecvența 
medie pe cerc se ridică la 90%.

Din experiența multor ani de 
muncă în calitate de propagan
dist, tn-am convins că pentru 
buna desfășurare a învațămîntu- 
lui pregătirea propagandistului 
și asigurarea unui conținut bo
gat lecțiilor au un roi de mare 
însemnătate.

In privința pregătirii personale 
caut să fiu cît mai documentat 
asupra materialului, pentru a 
conduce în mod calificat discu
țiile, pentru a putea lămuri pro
blemele ridicate de cursanți. In 
acest scop particip cu regulari
tate la pregătirile ce se fac cu 
propagandiștii la cabinetul de 
partid. La ședințele de pregătire 
iau parte activă la dezbaterea 
problemelor puse în discuție.

De fiecare dată conspectez tu 
întregime materialul bibliografic 

ț și nu mă limitez la simpla stu
diere a broșurii respective. Pentru 
a asigura un conținut cît mai 
F- t lecțiilor studiez material 
s îimentar din presă, din revis
tele „Lupta de clasă11 și „Mun
ca de partid11 sau din manualul - 
de Istorie a R.P.R.

Pentru o înțelegere cît mai bu
nă a problemelor mă străduiesc 
să expun materialul la nivelul 
cercului, iar lecțiile le explic cu 
evenimente desfășurate în pe
rioada la care se referă lecția, 
dînd chiar exemple din regiunea 
sau raionul nostru.

La seminarizarea lecțiilor caut 
să canalizez discuțiile spre ideile 
de bază ale lecției. De pildă la 
dezbaterea problemei „Congresul 
al V-lea al P.C.R. și însemnăta
tea lui istorică11, cursanții Rusu 
Petru, Flețan loan, Cibu Nicolae 
au discutat pe larg despre preci
zările congresului care a stabilit 
că Romînia se află în fața desă- 
vîrșirii revoluției burghezo-demo- 

itice, despre condițiile social- 
v^onomice în care a avut loc 
congresul, despre forțele motrice 
ale revoluției și despre rolul de 
hegemon al proletariatului în re
voluție.

Participant la discuții au ve
nit apoi cu exemple concrete din

LA PREPARAȚ1A LUPENI

Prețul de cost in discuția organizației 
de bază

In cursul lunii ianuarie colec
tivul preparației Lupeni a depă
șit cheltuielile planificate la căr
bunele preparat cu 84.000 lei. A- 
cest lucru a dat de gîndit birou
lui organizației de partid care, 
împreună cu conducerea prepa
rației, a trecut la luarea unor 
măsuri în vederea respectării și 
reducerii prețului de cost plani
ficat. Exercitîndu-și rolul său 
conducător, organizația de partid 
a preparației Lupeni a analizat 
temeinic aspectele prețului de 
cost și a stabilit toate posibili
tățile care vor asigura căile cele 
mai eficace pentru reducerea 
substanțială a prețului de cost 
la preparare.

In acest scop tov. Ardeleanu 
Victor, șeful preparației, a pre
zentat în fața adunării generale 
un raport în care a analizat mo
tivele care au dus la depășirea 
prețului de cost pe luna ianua
rie, precum și munca depusă de 
către colectivul preparației în 
luna februarie cînd s-au obținut 
o seamă de rezultate în această 
direcție. Apoi membrii și candi- 
dații de partid au arătat meto
dele lor de muncă, au venit cu 
propuneri noi la completarea 
planului de măsuri tehnico-or- 

lupta proletariatului sub condu
cerea partidului împotriva conce
dierilor, scăderii salariilor, îm
potriva prelungirii zilei de lucru. 
Aceste probleme au fost exempli
ficate cu evenimente petrecute 
chiar in bazinul carbonifer, al 
Văii Jiului.

Cînd am seminarizat aceste 
lecții am căutat ca pentru înțe
legerea mai profunda a proble
melor de către cursanți, șă fac 
legătura cu evenimentele ante
rioare din mișcarea muncitoreas
că, cu acțiunile organizate de 
P.C.R. De exemplu am arătat cum 
minerii de Ia Luperu conduși de 
partid au organizat greva de ia 
6 august 1929, înfruntînd teroa
rea poliției și a jandarmeriei 
burghezo-moșierești.

Dezbaterea pe larg a proble
melor în seminar, exemplificările 
făcute au contribuit la o mai pro- 
lundă înțelegere a lecțiilor preda
te. Ele au stîrnit un viu interes 
în rîndurile cursanților care vin 
cu drag la învățămîntul de par
tid, ascultă cu atenție completă
rile pe care le fac de fiecare da
tă. In felul acesta atît lecțiile 
cît și seminariile au devenit mai 
bogate în conținut, mai atractive 
pentru cursanți.

Discuțiile organizate în cercul 
nostru se desfășoară la un nivel 
corespunzător. Membrii de partid 
dovedesc preocupare față de stu
diu și participă cu însuflețire la 
discutarea problemelor.

CAZIMIR DAVIDOVICI 
propagandist — Petroșani

Tinerele de la lămpăria minei Vulcan se străduiesc să asi
gure minerilor lămpi bine întreținute și reparate. IN CLIȘEU: 
Tinerele muncitoare Incze Rozalia și Loba Cita așează lămpile cu 
acumulatori în rastele. In curînd minerii vor veni să le primească 
pentru a intra în șut.

ganizatorice prezentate de către 
conducerea preparației.

Reafirmîndu-și hotărîrea de a 
obține noi economii, tov. Kolanios 
Ilie a arătat că echipa lui a ob
ținut pînă acum o economie de 
peste 30 kg. vaselină la secția 
de flotație unde lucrează prin- 
tr-un control mai atent al felu
lui cum ungătorii se achitau de 
sarcina lor. Așa a observat că 
la începutul schimbului, sau 
chiar de mai multe ori pe schimb, 
se executau operațiunile de un
gere a mașinilor, cu toate că a- 
cestea puteau fi foarte bine unse 
doar odată pe zi.

Faptul că în ianuarie și fe
bruarie au fost consumate 1084 
de becuri a pus pe gînduri pe 
maistrul Regeny Pavel. El a 
constituit echipe de electricieni 
care să supravegheze instalațiile 
de iluminat, becurile să fie fe
rite de apă și folosite numai 
cînd este nevoie. Acest lucru a 
dus la economisirea a peste 700 
becuri în lunile ianuarie și fe
bruarie 1960 față de aceleași luni 
ale anului trecut, rezultînd de 
aici economii în valoare de 
23.000 lei.

Luîndu-și angajamentul să 
reducă consumul de barită sub

(Urmare din pas’, l-a)

La toate exploatările miniere 
s-au întocmit în cadrul cercurilor 
A.S.l.T. studii privind posibilită
țile de reducere a consumului de 
lemn, în întrecerea socialistă s-au 
născut o seamă de inițiative de 
valoare pentru economisirea lem
nului. La Aninoasa, minerii secto
rului I de pildă, recuperînd lemn 
de mină și folosindu-1 ca banda
je au putut extrage în acest an 
mai bine de 4.500 tone de cărbu
ne peste plan, fără a mai scoate

Pentru înfrumusețarea orașului 
Petroșani

Sfatul popular al orașului Pe
troșani a luat recent o serie de 
măsuri menite să îmbunătățeas
că curățenia cartierelor și să le 
înfrumusețeze. Astfel, în toate 
circumscripțiile orașului au fost 
înființate comitete pe străzi pen
tru menținerea curățeniei. S-au 
procurat 500 de bucăți de sal- 
cîmi ornamentali și 2000 bucăți 
de trandafiri care vor fi plantați 
peste cîteva zile de-a lungul 
străzilor. Noi spații verzi și 
straturi cu flori vor fi amenajate 
și pe strada Gh. Gheorghiu-Dej 
pînă dincolo de stadionul spor
tiv Jiul. O atenție deosebită este 
acordată în special străzilor din 
circumscripțiile marginale ale o- 
rașului. Au fost refăcute mai 
multe podețe din circumscripțiile 
23 și 24 (spre Dîlja Mare). S-au 
luat măsuri pentru reamenaja-

5 kg./tona de cărbune cocsifica- 
bil spălat în instalația de mediu 
dens, inginerul Jerca Constantin 
a arătat adunării generale me
toda sa de muncă. El a reușit 
ca prin urmărirea circuitului 
baritei să reducă în mod simți
tor consumul acestui material a- 
jungîndu-se să se realizeze con
sumuri specifice tot mai mici.

Pentru- a asigura realizarea și 
depășirea angajamentului de a 
reduce prețul de cost cu 250.000 
lei peste plan în anul 1960 pe 
baza experienței acumulate în 
ianuarie și februarie a. c. mem
brii și candidații de partid au a- 
nalizat cu simț de răspundere 
planul de măsuri prezentat de 
către conducerea uzinei. Așa de 
pildă se prevede că prin redu
cerea consumului de barită de la 
5 kg./tonă la 4 kg./tonă în me
die pe anul 1960 se vor realiza 
economii în valoare de 170.000 
lei. Aceasta va fi posibil prin 
urmărirea îndeaproape a circui
telor de suspensie, prin punerea 
în funcție a decantorului nr. 2. 
Prin înlocuirea a 25 la sută din 
consumul de ulei cu petrol vor 
rezulta economii de peste 25.000 
lei. Prin folosirea plăcilor de 
bază tip 40 la șine tip 45 vor 

din depozit nici o bucată de lemn 
pentru bandaje,

In Valea Jiului se pot da can
tități mari de cărbune peste plan, 
folosind totuși cantități tot mai 
reduse de lemn, în condiții de 
perfectă securitate a munci 1 Pen
tru a realiza însă obiectivele ce 
le-au fost stabilite de Conferin
ța raională de partid, minerii au 
nevoie de lemn uscat, bine di
mensionat, de ajutorul concret și 
multilateral al cadrelor de con
ducere, al specialiștilor.

rea și pietruirea străzilor Căr
bunelui, Andrei Mureșan și Pî- 
rîul Dîljei, iar în mai multe car
tiere se prevede lărgirea rețelei 
de apă și începerea unor lucrări 
de canalizare. La acțiunile de 
înfrumusețare și curățenie a o- 
rașului o contribuție importantă 
este adusă de deputății Cioflica 
Gheorghe; îî'iunteanu Nicol ae, 
Haiduc Aurel, Pașca Francisc, 
Kalat Adalbert, Vișlovski Mi
hai, Hunyadi Ladislau și mulți 
alții. Zilnic ei antrenează nume
roși cetățeni la munci voluntare, 
șezisează neajunsurile și vin cu 
noi propuneri de înfrumusețare 
a orașului.

------ _ = * = _

Cititori fruntași
In ultimii ani la Filatura

Lupeni citirea cărților a devenit 
un lucru obișnuit.

Muncitorii din fabrică și mai 
ales muncitorii secției a V-a sînt 
profund interesați de ultimele 
cărți apărute în bibliotecă.

De curînd cluburile muncito
rești din Lupeni s-au unit, fapt 
care duce la o mai bună orga
nizare a bibliotecilor.

In secția V-a auxiliară numă
rul cititorilor s-a dublat. Fieca
re cititor are trecute în fișa sa 
de evidență de la bibliotecă cel 
puțin 12 cărți împrumutate.

Din partea muncitorilor se vă
dește un interes deosebit în spe
cial pentru literatura politică și 
cea tehnică.

Printre cititorii fruntași se nu
mără : tovarășii Ebărvain Tibe- 
riu, Szeke Alexandru, Arșan Se
bastian, Iakob Iosif, Cățănaș 
loan, Scrobota Nicolaie și alții.

CH1RA EZECHIL
corespondent

rezulta economii în valoare de 
20.000 lei. De asemenea reduce
rea consumului de energie e- 
lectrică prin mărirea debitului 
de spălare la peste 320 tone/oră, 
funcționarea cu 3 pompe a cir
culației, reducerea timpului de 
oprire și pornire precum și redu
cerea funcționării în gol vor a-, 
duce economii preparației de 
peste 40.000 lei.

Tov. ing. Filip Gheorghe, se
cretarul organizației de bază de 
partid, a arătat adunării gene
rale că rezultatele obținute în 
acest an trebuie să constituie o 
învățătură pentru întregul co
lectiv. Să se ia măsuri, a spus 
tov. Filip, ca să nu se mai tă
răgăneze rezolvarea aplicării u- 
nor inovații deoarece ele ne pot 
aduce economii.

In încheierea discuțiilor tov. 
Dan Vaier, secretarul comitetu
lui de partid al orașului Lupeni 
a apreciat pozitiv faptul că adu
narea comuniștilor de la prepa- 
iație a analizat Ia timp proble
ma prețului de cost, lucru care 
dovedește că aici s-a înțeles im
portanța mare a acestui indice. 
Membrii și candidații de partid 
sînt chemați în primul rînd să 
pună capăt indisciplinei1 care se 
mai manifestă la diferite locuri 
de muncă. Maiștrii să analizeze 
cu mai mult simț de răspundere 
problema rebuturilor deoarece 
ele duc la o mare cheltuială 
neproductivă.

DRAGAN PETRU
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Întreprinderea de in
dustrie locală „6 August” 
— Petroșani, cu începe
re de la 16 martie 1960, 
a organizat în colabora
re cu O. C. L. Alimen
tara în mai multe ma
gazine expoziția cu vîn- 
zare ale produselor de 
carne.

Vizitați și cumpărați 
cu toții din bogatele și 
gustoase e sortimente 
expuse !

:! ANUNȚ
Secția de deratizare a coo- I1' perativei de invalizi „Drum 

nou11 din Baia Mare (telefon 
104) care se ocupă cu stîr- 

pirea șobolanilor, șoarecilor 
și tuturor insectelor lucrea
ză în continuare și in anul 

; > 1960. Amintim că această 
d secție lucrează după rețete 

și metode noi. Costul lucră- 
rii se taxează aproximativ 

/ 1 leu pe metru pătrat, iar 
peste 2000 m. p. cu 0,50 

? Iei/m.p.
/ Lucrările se încep pe baza 
' i unei comenzi emise de în- 
S treprinderea sau instituția 
Icare solicită serviciile coo

perativei. Se primesc co
menzi și din partea cetățe
nilor.

Adresați-vă cu încredere 
Secției Petroșani a Coopera
tivei „Drum nou11; strada „6 
Martie11 nr. 12 — Petroșani.PROGRAM DE RADIO

24 martie
PROGRAMUL I. 8,00 Din 

presa de astăzi, 9,00 Muzică de 
cameră, 10,00 „Drumeții veseli11 
(reluare), 12,10 „Pe Dunărea 
albastră11, program de muzică u- 
șoară, 13,05 „înainte tineret11, e- 
misiune de cîntece, 15,30 Con
cert de muzică ușoară, 16,15 Vor
bește Moscova 1, 17,30 „Tinere
țea ne e dragă11, 18,30 Almanah 
științific, 19,05 Tribuna Radio: 
„Leninismul, călăuză în lupta 
Partidului Comunist Romîn pen
tru făurirea conștiinței socialis
te a oamenilor muncii din țara 
noastră, 19,45 Transmisie din 
sala Ateneului a concertului or
chestrei simfonice a Radiotele- 
viziunii. PROGRAMUL II. 14,07, 
Instrumentiști sovietici de. muzi
că ușoară, 15,00 De toate, pentru 
toți (reluare), 17,00 Cîntece re
voluționare ruse, 17,30 Sfatul 
medicului, 19,45 Cîntecul și jo
cul popular în creația compozi
torilor noștri, 20,30 Scriitori la 
microfon : Toma Qeorge Maio- 
rescu, 21,15 Muzică ușoară ro- 
mînească, 21,45 Părinți și copii.

Radiojurnale și buletine de 
știri. Programul I : 5,00 ; 6,00 ; 
7,00; 11,00; 13,00; 15.00; 17,00; 
19,00; 22,30; 23,52; Pro
gramul II 14,00; 16,00; 18,00; 
21,00; 23,00.

CINEMATOGRAFE
24 martie

PETROȘANI — 7 NOIEM
BRIE : Micuța; AL. SAH1A: 
Ani înflăcărați; PETRI LA : S.O.S. 
în cosmos; LONEA: Dragostei 
pe note; ANINOASA : S.O.S. în 
cosmos; VULCAN: In căutarea 
comorii; CRIVIDIA: Două ma
me; LUPENI : Casa părinteas
că; BARBATENI : Prietenul re
găsit; URICAN1; Unchiul meu 
Iacinto.



Oamenii sovietici 
exprimă caldele lor urări de succes 

Iui N« S. Hrușciov în Franța
MOSCOVA’ (Corespondentul A- 

gerpres anunță:
La 23 martie o navă aeriană va 

duce șeful guvernului sovietic în 
capitala Franței., Oamenii sovie
tici, ca Și toți oamenii de bună 
credință, își pun în această vizi
tă cele mai bune speranțe, legate 
de îmbunătățirea continuă a rela
țiilor internaționale, de întărirea 
prieteniei tradiționale dintre po
poarele Uniunii Sovietice și 
Franței.

In aceste zile, în presă și la 
nenumărate adunări se exprimă 
cele mai calde urări de succes mi
siunii lui N.S. Hrușciov. Se în
tăresc legăturile dintre Leningrad 
și Bordeaux, dintre Stalingrad și- 
Dijon, dintre Marsilia și Odesa. 
Mii de scrisori circulă în ambele 
sensuri. La întreprinderi și la 
cluburi se țin numeroase lecții 
despre Franța zilelor noastre.

Timp de două zile la Lenin
grad a avut loc o conferință 
științifică despre relațiile ruso- 
franceze. Participanții la confe
rință au relevat că relațiile de 
colaborare activă între oamenii 
de știință ai celor două țări du
rează de peste două veacuri. 
Prof. Perfiliev a subliniat cu sa
tisfacție că în ultimii ani aceste 
relații se dezvoltă tot mai mult. 
Recent, un grup de savanți fran
cezi au fost aleși membri de o- 
noare ai Academiei de Științe a 
UiR.S.S. iar la începutul lunii 
martie li s-au înmînat dinlomele 
respective.

La Moscova și în alte orașe 
S-au deschis expoziții destinate 
culturii și vieții Franței — un 
viu interes stîrnește expoziția de 
pictură și sculptură franceză des
chisă la muzeul „Pușkin". Altă

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

Prezențe romînești peste hotare
PRAGA. Corespondentul Agerpres anunță:
In sala galeriei de artă națională slovacă din Bratislava 

a avut loc la 21 martie deschiderea festivă a expoziției de 
artă plastică romînească. In cuvîntul de deschidere, locțiitorul 
împuternicitului pentru probleme de învățămînt și cultură al 
Slovaciei. Pavel Sa,vela, și-a exprimat convingerea că expozi
ția actuală va da prilej oamenilor de artă ca și vizitatorilor 
expoziției să cunoască prin intermediul artei plastice, viața 
prieteniilor romîni, lupta lor pentru eliberarea de exploatarea 
capitalistă, precum și frumoasa lor țară.

Prof. Mihail Hașeganu, ambasadorul R. P. Romîne la 
Praga, a spus, între altele, că expoziția, realizată în cadrul 

acordului cultural romîno-cehoslovac, reprezintă o trecere în re
vistă a celor mai de seamă opere de artă plastică create în 
Romînia de la a doua jumătate a secolului al XlX-lea și pînă 
astăzi.

★
PRAGA. Corespondentul Agerpres anunță:
Dramaturgia noastră înregistrează noi succese în Cehoslo

vacia. Astfel „Gaițele1* piesa dramaturgului Alexandru Kiri- 
țescu a fost prezentată tn premieră în traducerea Milatei Hil- 
dova la Teatrul de stat din Kosice. Spectacolul s-a bucurat 
de un succes deosebit. Piesa lui Alexandru Mirodan „Ziariș
tii", a fost radiodifuzată în interpretarea colectivului Teatrului 
de stat din Kosice.

• PEKIN. La 21 martie pre
mierul Consiliului de Stat al R.P. 
Chineze Ciu En-lai și primul mi
nistru al regatului Nepal, B. P. 
Koirala, au semnat la Pekin un 
acord între guvernele celor două 
țări m problema frontierei chino- 
nepaleze și un acord de ajutor 
economic. Totodată a fost sem
nat comunicatul comun al gu
vernului R. P. Chineze și guver
nului regal al Nepalului.

• BONN. La 21 martie a sosit 
la Bonn pentru o vizită de patru

' zile ministrul de Război al 
S.U.A, Gates. El a avut o între
vedere cu ministrul de Război 
al R.F.G., Strauss.

• ATENA. în dimineața zilei 
de 19 martie Munolis Glezos a

expoziție, „Prin Franța'* s-a des
chis la Casa prieteniei cu popoa
rele din țările străine. Ea este 
rezultatul vizitei în Franța a 17 
pictori, graficieni și sculptori so
vietici. Intre 1946 și 1959 în U- 
niunea Sovietică s-au tradus și 
tipărit 1794 de lucrări de autorii 
francezi cu un tiraj de 133 mi
lioane exemplare. Lucrările cla
sicilor literaturii franceze au apă
rut în tiraje imense. Ultima edi
ție a operelor lui Victor Hugo, 
în 15 volume, de pildă, s-a tipă
rit în 165.000 exemplare.

Pe zeci de ecrane poate fi vă
zut filmul sovieto-francez ..Nor
mandie—Niemen", care înfățișea
ză emoționanta prietenie dintre 
aviatorii francezi și sovietici în 
timpul luptelor comune împotriva 
cotropitorilor hitleriști.

Prof. A. Manfred, de la Ins
titutul de istorie al Academiei 
de Științe a U.R.S.S., a declarat 
corespondentului Agerpres:

Vizita șefului guvernului so
vietic în Franța este unul dintre 
cele mai de seamă acte politice 
din zilele noastre. Ne legăm de 
această vizită cele mai bune spe
ranțe. Răceala în relațiile dintre 
Franța și Uniunea Sovietică poa
te aduce servicii numai forțelor 
războinice. Popoarele Uniunii So
vietice și Franței sînt legate nu 
numai printr-o veche prietenie și 
prin comunitatea unor fapte eroi
ce săvîrșite în trecut. Ele sînt 
legate și prin interese comune. 
Prietenia lor poate pune capăt 
pericolului de război în Europa. 
De aceea, noi ca și majoritatea 
francezilor salutăm cu căldură a- 
propiata vizită și întîlnirile dintre 
șeful guvernului sovietic și gene
ralul De Gaulle.

fost transportat in secret de au
torități din închisoarea „Ave- 
roff", din Atena la Pireu și de 
acolo cu vaporul la o închisoare 
din insula Corfu. Avocatul lui 
Glezos nu a fost încunoștiințat 
că clientul său va fi transportat 
în insula Corfu.

• COLOMBO. La 19 martie au 
avut loc în Ceylon alegeri pentru 
Camera reprezentanților la care 
au participat aproape 4.000.000 
de alegători. Au fost aleși 151 de 
deputați din cei 894 de candidați 
propuși de 23 partide politice. 
Potrivit relatărilor agenției Reu
ter cele 151 de mandate au fost 
distribuite după cum urmează: 
partidul național unit — 50 de
locuri; partidul libertății Shri-

Conferința de presă organizată de reprezentantul 
delegației sovietice în legătură cu lucrările Comitetului 

celor 10 state pentru dezarmare
GENEVA 22 (Agerpres). — 

TASS anunță :
După cum s-a mai anunțat, 

la 21 martie la Palatul Națiu
nilor și-a continuat lucrările Co
mitetul celor 10 state pentru de
zarmare. Ședința a fost prezi
dată de delegatul Franței.

După ședință A. Roscin, repre
zentantul delegației sovietice la 
lucrările comitetului, a organizai 
o conferință de presă.

A. Roscin a comunicat că în 
ședința din 21 martie a Comite
tului celor 10 state pentru de
zarmare, V. Zorin, conducătorul 
delegației sovietice, a subliniat 
că a sosit timpul să se treacă 
la examinarea problemelor con
crete ale dezarmării generale și 
totale. V. Zorin a dat de ase
menea noi explicații în legătură 
cu unele măsuri concrete ale pro
gramului sovietic de dezairmare 
generală și totală, care vin să 
completeze explicațiile date în 
ședințele anterioare ale comite
tului.

Reprezentantul delegației so
vietice a subliniat că la elabora
rea programului de dezarmare 
generală și totală guvernul so
vietic a acordat atenție conside
rentelor puterilor occidentale în 
problemele dezarmării.

Uniunea Sovietică, a subliniat 
el, a propus astăzi ca primele 
două etape ale programului so
vietic de dezarmare generală și 
totală să cuprindă în primul rînd 
măsurile privind reducerea sub
stanțială a forțelor armate și a 
armamentelor, desființarea totală 
a armatelor și lichidarea arma
mentului! clasic, iar după aceea 
— în etapa următoare — măsu-, 
rile cu privire la interzicerea 
totală a armei nucleare.

A. Roscin a subliniat că mă
surile propuse în planul sovie
tic de dezarmare în legătură cu 
reducerea substanțială a forțe
lor armate și armamentelor, mer- 
gînd pînă la lichidarea lor to
tală, au marele avantaj că, pe de 
o parte, aceste măsuri' pot fi rea
lizate mai ușor din punct de ve
dere tehnic și organizatoric, in
clusiv instituirea controlului, iar 
pe de altă parte, ele constituie 
o contribuție foarte substanțială 
la rezolvarea problemei dezar
mării generale și totale.

După cum a arătat reprezen
tantul delegației sovietice, în cu- 
vîntarea sa, V. Zorin, conducă
torul delegației sovietice a de
clarat că guvernul sovietic a 
fost întotdeauna și continuă să 
rămînă adeptul hotărît al inter
zicerii totale a armei nucleare 
în orice etapă a programului de 
dezarmare.

Comentînd măsurile de dezar
mare propuse de puterile occi
dentale, reprezentantul delegației 
sovietice a arătat că propunerea

Lanka — 46 de locuri; partidul 
Tamil al federaliștilor — 15 lo
curi ; Frontul popular unit — 
10 locuri; partidul Nava Lanka 
Samaj — 10 locuri; partidul de
mocrat — 4 locuri; partidul co
munist — 3 locuri ; independenți 
și alte partide 13 locuri.

• TEL AVÎV. Liga de priete
nie Israel — R. P. Romînă a or
ganizat recent la Ierusalim o ex
poziție filatelică romînească în 
cadrul căreia a fost prezentat și 
un bazar de obiecte de artă ro
mînească.

• TOKIO. Asociația de priete
nie Japonia—Romînia a organi
zat la magazinul departamentului 
Matsuzakaya din Tokio o expozi
ție de timbre romînești. Această 
expoziție va fi prezentată și în 
orașele Nagoya și Osaka.

Occidentului cuprinsă în primul 
capitol al planului de a se sta
bili la 2.500.000 oameni nivelul 
efectivului forțelor armate ale 
S.U.A. și U.R.S.S., nu reprezin
tă nici o însemnătate reală din 
punct de vedere al rezolvării 
practice a problemelor dezarmă
rii, dacă se ține seama că în 
prezent nivelul efectivului forțe
lor armate ale S.U.A. însumea
ză aproximativ numărul mențio
nat, iar efectivul forțelor arma
te sovietice va fi în curînd și 
mai redus.

In al doilea capitol al planu
lui occidental, a spus A. Roscin, 
se propune stabilirea unui nivel 
de 2.100.000 oameni pentru efec
tivul forțelor armate ale U.R.S.S. 
și S.U.A., ceea ce constituie o re
ducere foarte neînsemnată care 
nu poate avea o importanță cît 
de cît esențială pentru cauza 
dezarmării. In ceea ce privește 
nivelul efectivelor forțelor ar
mate ale celorlalte mari puteri, 
a remarcat A. Roscin, în' plănui 
occidental nu există pentru cea 
de a doua etapă nici' o cifră 
concretă.

Reprezentantul sovietic a sub
liniat că în realitate puterile oc
cidentale propun să se mențină 
nivelul existent al efectivului 
forțelor armate ale S.U.A. și 
U.R.S.S. și a atras atenția a- 
supra faptului că pentru efecti
vul forțelor armate ale celorlal
te mari puteri planul occidental,

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

Cea de-a 41-a aniversare a Republicii 
sovietice ungare

BUDAPESTA 22 (Agerpres)'
La 21 martie, poporul ungar a 

sărbătorit cea de-a 41-a aniver
sare a Republicii sovietice unga
re. Cu acest prilej la clubul fa
bricii de lămpi electronice „Egye- 
sfllt Tzzo“ din Budapesta a avut 
loc o adunare festivă a oameni
lor muncii din Budapesta la care

------------o------------
In cinstea celei de a 15-a aniversări' 

a eliberării Ungariei
BUDAPESTA 22. Corespon

dentul Agerpres transmite:
In cinstea celei de a 15-a ani

versări a eliberării Ungariei, 
muncitorii de la minele carboni
fere din Ormos au inițiat „zilele 
mecanizării". Ei s-au angajat ca 
în intervalul 10 martie — 4 a- 
prilie să introducă îmbunătățiri 
tehnice care erau prevăzute pen
tru trimestrul următor.

Ca rezultat al eforturilor de
puse, la sfîrșitul siăptămînii 14-20 
martie la mina nr. 2 s-a trecut 
la extragerea cărbunelui pe un 
front larg prin metoda de ex
ploatare cu două trepte, folosin-

Capturarea unui avion american 
de către autoritățile cubane

HAVANA 22 (Agerpres).
Autoritățile cubane au dat pu

blicității un comunicat în care 
se arată că un avion american, 
pilotat de doi piloți cetățeni a- 
mericani, care au încercat să 
scoată în mod clandestin din 
țară un criminal de război Cu
ban, a fost capturat de forțele

TULBURĂRILE
NEW YORK 22 (Agerpres).
După cum anunță corespon

dentul din Lagos (Africa de 
vest) al agenției United Press 
International, în unele sate din 
Nigeria de nord au loc tulburări. 
La 21 martie autoritățile din 

în general, nu propune stabili
rea vreunui nivel.

Planul occidental, după cum a 
subliniat A. Roscin propune de 
asemenea nu distrugerea fizică 
a armamentului clasic, ci numai 
depozitarea lui, și anume pe te
ritoriul acelor state cărora le- 
aparține acest armament. In a- 
fară de aceasta, a spus el, în 
propunerile puterilor occidentale 
se arată că aceste armamente 
trebuie să corespundă nivelului 
și efectivului forțelor armate. 
Dacă nivelul efectivului forțelor 
armate va rămîne cel vechi, a 
subliniat A. Roscin, nu poate fi 
vorba de fapt, de nici un fel de 
reducere a armamentului clasic, 
întrucît statele consideră că 
cantitățile de armament care se 
află în arsenalurile lor cores
pund nivelului actual al efec-i 
tivului forțelor lor armate.

Reprezentantul delegației so
vietice a atras de asemenea a- 
tenția asupra faptului că nivelul 
efectivului forțelor armate pro
pus de puterile occidentale pen
tru U.R.S.S. și S.U.A. este chiar 
mai ridicat decît nivelul pe care 
ele l-au propus în trecut pentru 
programul măsurilor parțiaR în 
domeniul dezarmării.

In încheiere reprezentantul de
legației sovietice a subliniat că 
în planul occidental nu se men
ționează deloc termene de înfăp
tuire a programului de dezar
mare.

au participat Kâroly Kiss, Gyula 
Kâllai, Miklos Somogyi, membri 
ai Biroului Politic al C.C. al 
P.M.S.U., veterani ai mișcării 
muncitorești ungare.

Lâszlo Orban, membru al C.G. 
ăl P.M.S.U., a prezentat un ra
port cu privire la însemnătatea 
Republicii sovietice ungare.

du-se pentru asigurarea locului 
de muncă grinzi de reazim me
talice.

in urma aplicării noii metode, 
cărbunele desprins prin pușcare 
cade direct pe banda transpor
toare fără a mai fi necesară lo
pata. S-a calculat că în urma fo
losirii acestei inovații cheltuie
lile scad cu 6—9 forinți la fie
care tonă de cărbune.

Și la minele nr 3 și nr. 6 au 
intrat în funcțiune înainte de 
termen, datorită muncii pline de 
avînt a minerilor și tehnicieni
lor cîte două mașini de încărcat 
„Hidasi".

armate în momentul decolării. 
Avionul american a aterizat pe 
șoseaua principală dintre loca
litățile Mantanzaș și Varadero, 
unde avea fixat punctul de în- 
tîlnire cu criminalul de război, 
Lazaro Damaso Montesino, fost 
colonel în armata dictatorului 
Batista.

DIN NIGERIA
Nigeria au comunicat că în sa
tul Obi, situat la aproximativ 
400 mile nord est de Lagos, a 
avut loc o ciocnire armată între 
poliție și țărani. Cauza tulbură
rilor, relatează agenția, o con
stituie impozitele ridicate.


