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După 5 zile în tabăra tineretului
In dimineața zilei de 7 aprilie 

a. c., pe o vîlcea, dincolo de 
Cheile Roșiei, 72 de tineri se a- 
dunaseră în careu. Avea loc des
chiderea festivă a taberei de 10 
zile a tineretului în cadrul ac
țiunii de împăduriri. Impărțiți în 
3 brigăzi, cei 72 de tineri, elevi 
ai Școlii tehnice de maiștri Pe
troșani și muncitori de la Uzina 
electrică Vulcan au pornit cu 
mult elan la muncă chiar din 
primele ore.

După 5 zile de activitate, bi
lanțul făcut arată că tinerii au 
reușit să planteze peste 35.000 
de ptiieți pe o suprafață de peste 
5 ha. teren. Cele mai bune rezul

iută Imoasă — lâsplaiă similara
De obicei — cînd minerii ani- 

noser.i intră și ies din șut se 
opresc pentru cîteva clipe sub di
fuzorul. instalat în curtea minei, 
care le aduce ultimele vești ale 
întrecerii. Mai zilele trecute, di
fuzorul aducea vești interesante. 
Se vorbea despre răsplata pe ca- 

*. o vor primi minerii în urma 
uncii depuse în luna martie 

vind pe calea funicularului au 
pornit spre preparația Petrilei 
4054 tone de cărbune energetic 
în afara cejui prevăzut în țilan.

Primul schimb s-â încheiat.

Szâsz Alexandru este unul > 
dintre cei mai priceputi lăcă- < 
tuși ai Filaturii Lupeni. Au ? 
trecut două decenii de cînid j 
Szăsz-baci — așa îi spun to- s 
varășii lui de munică — lucrea1- < 
ză la filatură și execută la ? 
timp lucrările ce-i sînt încre- 5 
dințate. Numeroși tineri l-au ' 
avut ca dascăl în însușirea > 
meseriei pe Szâsz-baci. Iată-1 $ 
lucrînd la ajustarea unui cadru / 
de vîrtelniță.
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In sala de lectură a clubului 
minier se adunase un mănun
chi: responsabilul cultural al sin
dicatului minier, dirijorul orches
trei, cîțiva interpreți amatori dra
matici și soliști vocali. Tema dis
cuțiilor a devenit interesantă din 
primele momente. Cei doi âitiști 
amatori George Negraru și 
Constantin Ștefănescu care s-au 
făcut .cunoscuți publicului anino- 
sean după primele spectacole ale 
brigăzii artistice de agitație și 
formației teatrale, erau însufleți- 
torii discuțiilor ce se purtau.

— Știți, ar fi păcat, mare pă
cat să nu realizăm și noi <>n spec
tacol de estradă.. Talente avem, 
tovarăși dornici de a ne ajuta la 

tate le-a obținut brigada a Il-a 
condusă de tov. Constantin Mi
hai. Din brigadă, cei mai activi 
au fost tinerii Militaru C-tin, 
Popescu Nicolae, Vîrsan loan și 
alții. Dar și celelalte brigăzi au 
avut rezultate bune. Tineri ca 
Moraru Iosif, Crăciun Traian, 
Popescu Nicolae și alfii din bri
gada a I-a, Deak Gavrilă, Popes
cu Ioan, Costinaș Petru, din bri
gada a IlI-a, au dovedit de ase
menea pricepere și entuziasm.

Pînă la sfîrșitul taberei, tinerii 
sînt hotărîți să-și depășească an
gajamentul luat în cinstea zilei 
de 1 Mai.

Dinspre puțuri, grupuri de mi
neri se îndreaptă spre baie. Ști
rile transmise de stafia de am
plificare le atrage atenția.

...Brigada lui David Traian 
din sectorul de investiții este a- 
preciată drept una din cele mai1 
bune brigăzi. Ea dovedește mul
tă pricepere și voință în lupta 
de deschidere a noi drumuri sub 
pămînt. In martie, a efectuat lu
crări de săpare a unui garaj la 
orizontul 9 Aninoasa, lucrare cu 
care brigada a încheiat luna mar
tie cu o depășire de plan de 26 
la sută. Răsplata pentru succe
sul repurtat este cîștigul realizat 
care întrece suma de 142 lei pe 
post de miner. La betonarea a- 
celeiași lucrări, planul a fost în
trecut cu 32 la sută — aducînd 
după sine un cîștig pe post de 
miner de 120,29 lei.

Răsplată frumoasă vor primi 
pentru munca lor mulți mineri de 
la investiții, dar și mulți de la 
cărbune. Peste 100 lei pe post 
de miner au realizat și ortacii 
lui Tucaciuc Mihai, ai lui Iancu 
Victor, Hemerik Matei, Ungurea- 
nu Vasile și mulți alții"...

„Pe aripi
realizarea acestuia, la fel. De 
sprijin din partea comitetului sin
dical nu ne putem plînge... După 
ce medită o clipă, George Negra
ru continuă:

— Eu și cu Ștefănescu ne vom 
ocupa de texte, aranjamentele mu
zicale le va asigura tov. Stoker, 
pentru decoruri li vom solicita 
pe .artiștii noștri pl istici — Vio
rel V. și Vizi A., pentru lamin' 
pe tinărul N. Moldovan. Ce zi
ceți ?

Cei prezenți se priviră entu
ziasmați de cele ce urmau să se 
realizeze.

— Va fi primul spectacol de es
tradă al aninosenilor, spuse cu
prins de o profundă bucurie. Tinel

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

Muncitorii din sectorul de transport 
al minei Lonea contribuie la alegerea 

șistului din cărbune
îmbunătățirea calității cărbune

lui preocupă în mod deosebit în
tregul colectiv al exploatării mi
niere Lonea. Problema calității 
cărbunelui a fost dezbătută și în 
cadrul unei consfătuiri de produc
ție de la sectorul VIII transport. 
Aici, muncitorii de la transport 
au arătat că vagonetele cu cărbu
ne venite de la brigăzile de mi
neri conduse de tovarășii Miclea 
Painfil. Boca Ștefan, Buzgău 
Gheorghe, Pășcălău loan și alții 
conțin mult șist.

In consfătuire, muncitorii de la 
transport au hotărît ca și ei să 
contribuie la reducerea prețului de 
cost al cărbunelui prin alegerea 
șistului vizibil care mai scapă din 
abataje datorită neglijenței unor 
mineri și ajunge pe benziie de 
transport.

Prin alegerea șistului de pe. ben
zile de transport muncitorii aces
tui sector au contribuit din plin 
la îmbunătățirea calității cărbune
lui. Ei au ales în cursul lunii tre
cute aproape 1100 tone de șist din 
care 585 tone șist la mina II, iar 
restul la mina III. In această di
recție s-a evidențiat schimbul con
dus de tov. Manea Ștefan de la 
mina II care împreună cu mun
citorii Cristea loan, Borbely. E- 
duard, Cristea Victor și alții a 
trimis la halda de la Valea Ar
sului 211 tone șist Rrecuni și 
schimburile conduse de tovarășii 
Podosu Ștefan și Leoveanu Nico
lae care au ales 192 tone și, res
pectiv, 182 tone de șist. La ale
gerea șistului de pe benzi au mai 
muncit tovarășii Rusu Aurel, 
Deak Wilhelm, Lăzărescu Gheor- 
ghe, Vodilă Alexandru și alții.

de zefir“
Ștefănescu.

— Eu vin cu plăcere să'ajut la 
pregătirea decorurilor... Doar n-o 
să stau acasă în timp ce Marika 
vine la repetiții — spuse soțul so
listei Marika Tolvay.

— Deci, dv. veți fi cu „regia 
tehnică" își dădu unul părerea.

— La ajutor puteți conta și 
pe soțul meu, că tot e în vacanță, 
adăugă Viorica, o altă solistă — 
soția elevului maistru V. Fodor.

— Bun! Să stabilim mai întii 
profilul spectacolului...

De atunci au trecut zile în șir... 
Bisăptămînal și chiar mai des u-

LICIU LUCIA

(Continuare în pag. 3-a)

Asigurarea li
nei sarcini con
stante a mași
nilor de lai ter
mocentrala Pai- 
roșeni este în
credințată per
sonalului de la- 
camera de co- 
mandă. Printre 
muncitorii care 
lucrează aici' se 
numără și elec- 
ricianul Hanu- 
sky Ioan care 
printr-o muncă 

conștiincioasă 
caută să asigu
re o exploatare 
rațională a ma
șinilor.

IN CLIȘEU: 
Electricianul ta- 
blator Hanusky 
Ioan în timp ce 
supraveghează 

t u rbogener a tor u 1 
numărul 3.

Același lucru poate fi spus și 
despre muncitorii din transport 
care muncesc la mina III. Aceștia, 
prin montarea unor scocuri, au 
făcut ca șistul ales de pe banda 
de transport să cadă direct în va- 
gonete. Schimbul condus de tov, 
Borbely Samoilă a ales 184 tone 
șist, iar cele ale tovarășilor Ta
kacs Gavrilă și Smida Iosif II 
cîte 138 tone fiecare. Dintre mun
citorii din aceste schimburi me
rită a fi evidențiați tov. Rusu 
Eugen, Munteanu Hie, Barna 
Ioan, Răduca Aurel, Cojocaru 
Constantin, Butuza Ștefan, Cor
niță Gheorghe, Gordiță Maria, 
Ciort Dumitru și Ciocan Cons
tantin.

Sectorul de transport a dovedit 
că atît unii dintre șefii de bri
găzi, responsabili de schimD cît 
și unii maiștri mineri și ingineri, 
nu privesc cu destulă răspundere 
această problemă. Inițiativa por
nită din mijlocul muncitorilor de 
la transport va aduce cu siguranță 
economii însemnate. Ea va trebui 
continuată cu perseverență și pe 
viitor și extinsă și la alte exploa
tări.

Z. ȘUȘTAC

i „Transportul feroviar atîrnă
> de un fir de păr, — a spus V. 1. 
• Lenin în februarie 1920. Dacă 
' trenurile se vor opri — aceasta 
1 înseamnă moartea centrelor pro- 
' letare. Masele muncitoare tre- 
, buie să depună eforturi eroice 
i pentru a sprijini transportul și
> a ușura lupta împotriva foamei 
i și frigului".
1 Răspunzînd la această chema- 
' re, feroviarii din Celeabinsk au 
1 reparat o uriașă locomotivă de 
’ tipul decapodelor americane, 
, care fusese aproape total dis- 
i trusă. Lupta îndîrjită a ferovia-
> rilor s-a prelungit cîteva luni.
1 Dacă nu ajungeau piese, ele e- 
1 rau luate din „cimitirul de loco- 
' motive", dacă nu se găseau
1 scule — ele erau confecționate 

pe loc. Așa a luat naștere o lo- 
J comotivă de fapt nouă. I s-a dat 
I numele „Comunardul roșu".
> Se apropia cea de-a 50-a ani-
> versare a nașterii lui Lenin.
> — Să-i trimitem în dar lui 
s Lenin locomotiva reînviată _ — 
J au hotărît feroviarii din Ceiea- 
: binsk la o adunare a lor.
i Locomotivei i se adăugă încă

Consfătuirea 
instructorilor de artă 
plastică din regiunea 

Hunedoara
Recent a avut loc la Deva o 

consfătuire a tuturor instructori
lor de artă plastică din regiune 
cu următoarea temă: Dezbaterea 
problemelor actuale ale mișcării 
de amatori pe tărîm plastic. Re
feratul prezentat de cercul din 
Lupeni a fost apreciat ca foarte 
bun, cercul fiind apreciat ca cel 
mai bine organizat din regiunea 
Hunedoara. Printre altele la a- 
ceastă consfătuire s-a luat o ho- 
tărîre importantă: organizarea 
unei mari expoziții. Expoziția se 
va organiza la Deva. Termenul 
de predare a lucrărilor este pînă 
la 15 Mai, la Casa regională de 
creație populară. Pot participa 
toți amatorii din regiune.

Consfătuirea a stabilit și mă
surile care trebuie luate pentru 
buna desfășurare a fazelor bie
nale din acest an (concursul pe 
țară al' artiștilor plastici ama
tori). Astfel, faza locală va avea
loc între 1—20 iulie, faza raio
nală între I—30 august, cea re
gională între 15 septembrie — 
15 octombrie (la Hunedoara)' iar 
finala pe țară între 15 noiem
brie și 30 decembrie la București.

Ambele acțiuni sînt hol prile
juri de afirmare a tinerelor ta
lente și se așteaptă o participare 
masivă, cu lucrări de calitate atît •W- 
la expoziții cît și la concursul 
bienal. --- o---

Tinerii își ridică 
calificarea

In cursul lunilor februarie șl 
martie în cadrul exploatării mi
niere Lupeni au funcționat 3 
cursuri de minim tehnic pentru; 
muncitorii electro-mecanici din 

1 subteran. Cursurile au fost frec-' 
ventate de 30 de tineri mecanici 
de locomotivă, lăcătuși și elec
tricieni de mină.

In aceste zile în cadrul școlii 
de calificare de pe lîngă exploa
tare urmează să se deschidă un 
nou curs de minim tehnic pen
tru responsabilii de brigăzi de 
mineri, mai cu seamă pentru cei 
tineri. In cadrul acestui curs bri
gadierii vor învăța despre atri
buțiile șefului de brigadă, calcu
larea cîștigurilor, despre căile 
de sporire a productivității mun
cii și reducerii prețului de cost.

un dar. de astă dată adresat , 
moscoviților — un tren cu ce- 1 
reale. 1

— ...Greu mai circulau trenu- 1 
rile în vremea aceea. — își a-.' 
mintește Serghei Vladimirovicii ] 
Muranov, membru al delegației ( 
care a însoțit trenul. Stațiile de, 
cale ferată erau tixite de tot < 
feul de eșaloane. Nu ajungea i 
combustibilul. Prin gări, mem- ' 
brii delegației spuneau însă fe-1 
roviarilor că ei transportă un' 
dar pentru Lenin șf locuitorii'' 
Moscovei, și atunci aceștia de- , 
puneau eforturi să expedieze cît, 
mai repede trenul, completînd i 
din rezervele lor modeste com
bustibilul necesar trenului.

In ziua de 7 mai: trenul ai | 
sosit la Moscova. La gara Ka- ( 
zan el a fost întîmpinat în mod ' 
festiv. A doua zi delegația a , 
fost invitată la Kremlin. ’

Vladimir Ilici i-a întîmpinat < 
cu căldură pe delegați, le-a mul- 1

de I. SP1ȚIN

(Continuare în pag. 3-a)



INOVAȚIILE $1 RAȚIONALIZĂRILE-
REZERVE INTERNE IURMTANTE■r

Pagină specială 
consacrată activității 
inovatorilor mineri

din Valea Jiului Ș

Pentfu creșterea eficacității 
economice a inovațiilor

In ultimii ani 
s-a realizat un 
important progres 
tehnic în mineri
tul Văii Jiului, la 
care a contribuit 
și creșterea miș
cării de inovații

și raționalizări. Dacă în anul 
1959 au fost aplicate în exploa
tările și uzinele aparținând 
C.C.V.J. 383 inovații care au a>- 
dus economii anuale de peste 
1.600.000 lei, în trimestrul I al 

anului curent au fost aplicate 107 
inovații, economiile aduse ridi
ci nd u-se ;f a aproape 500;000 lei.

Sub îndrumarea organizațiilor 
de partid și a conducerilor ad
ministrative, la majoritatea ex
ploatărilor activitatea inovatori
lor și rationaiizatorilor s-a în
dreptat cu precădere spre rezol- 
zarea unor probleme de produc
ție care contribuie din plin la 
lupta pentru economii cît mai 
mari, la creșterea productivită
ții muncii, la ușurarea efortului 
fizic. La minai Lenea, de pildă, 
au fost alcătuite două brigăzi 
complexe de inovatori, conduse 
de comuniștii Catrlna Dumitru 
și Munteamu Cornel. Cele două 
brigăzi au rezolvat deja teleco
manda unor pompe la mina Lo- 
nea II și în prezent lucrează la 
definitivarea unei mașini pentru 
încărcarea cărbunelui din stoc. 
La U.R.U.M.P., alcătuirea planu. 
lui tematic de inovații pe 1960 
s-a făcut cu participarea largă 
a muncitorilor uzinei, pe baza 
propunerilor făcute de ei. Ca ur
mare, au și fost aplicate în pro
ducție două inovații care aduc 
anual economii de peste 70.000 
lei pe seama reducerii consumu
lui specific de metal, a recondi- 
tionării unor piese degradate.

In general, munca de creație 
a inovatorilor este tot mai rodni
că. Sînt însă posibilități pentru 
creșterea continuă a eficacității 
economice a inovațiilor. Or, în 
această direcție se mai manifes
tă o seamă de lipsuri. Principala 
deficiență este aceea că aplica
rea practică a inovațiilor accep
tate nu se urmărește cu destulă 
perseverentă. Există la unele ex-

necesar pentru a se stabili eco
nomicitatea ei, premierea inova
torului, pentru ca apoi să fie* 
dată uitării. Alte ori se acceptă 
ca inovație același dispozitiv de 
două exploatări fără a se controla 
dacă e| nu a fost aplicat și ir» 
altă parte. La mina Vulcan a 
fost acceptată drept inovație oi 
mașină pentru cojit lemnul de 
mină, cînd asemenea mașini func
ționează de mult pe șantierele 
întreprinderii forestiere Petro
șani.

Toate aceste lipsuri trebuie re
mediate. Pentru aceaista este însă 
nevoie de o coordonare mai bună. 
a activității cabinetelor tehnice ’ 
de la exploatări din partea ca
binetului tehnic al C.C.V.J. (res
ponsabil tov. ing. Pricop Lucia). 
De asemenea este necesar ca in
ginerii responsabili ai cabinete
lor tehnice să fie mai aproape de 
munca inovatorilor, să-i ajute pe 
aceștia în definitivarea și îmbu
nătățirea propunerilor de inova
ții. Activitatea redusă a cabine
tului tehnic de la mina Vulcan 
(responsabil tov. ing. Cioată 
ri aida), care din cele 12 inova- 1 
ți'i propuse în primul trimestru 
a dat spre aplicare practică doar 
3 inovații, se datorește în mare 
măsură neajutorării inovatorilor 
minei. Este drept că activitatea 
responsabililor de ia cabinetele 
tehnice este încărcată cu o seamă 
de sarcini administrative care 
n-au nimic comun cu munca de 
inovații, lipsă ce va trebui înlă
turată.

Mîine se va deschide la Petro
șani o conferință pe bazin în do
meniul inovațiilor în minerit. 
Conferința va trebui să găsească 
căile pentru îmbunătățirea radi
cală a muncii de inovații și ra
ționalizări, pentru creșterea efi
cacității economice a inovațiilor 
— rezervă internă importantă 
în lupta pentru continua redu
cere a prețului de cost al cărbu
nelui.

ing. GH. DUMITRESCU
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PeTcU^^LPETR1LA_: Metodă rațională
4• E. M. LONEA : Reorganiza- 

’ tă, în urma analizei făcute de 
’ comitetul de partid, activitatea 
, inovatorilor de la mină s-a îmbu. 
. nătățit mult. In trimestrul I al 
, anului 1960 la cabinetul tehnic al
■ minei s-au propus 5 inovații din
■ care 2 au și fost aplicate iar res- 
’ tul sînt în stadiul experimental. 
’ Printre cele mai de seamă inova. 
, ții se remarcă sistemul mai ra- 
, țional de exploatare a abatajelor
cameră, propus de inginerul șef 

' al minei, tov. ing. Ungureanu 
loan, dispozitivul de strunjirea 
colectorului motorului de la ma
șina de extracție, operație care 
nu mai necesită demontarea com
plexului, realizat de brigada con
dusă de tov. Gatrina Dumitru și 
altele.

• PREP ARAȚI A PETRIL.A: 
113.800 lei, atît totalizează eco
nomiile aduse de inovatorit uzi
nei prin aplicarea inovațiilor lor 
în primul trimestru al anului 
1960. Din cele 20 inovații propu
se în această perioadă s-au ac
ceptat și aplicat 13 inovații. Ulti
ma inovație, care va 'fi aplicată 
peste cîteva zile, este un electro
magnet special care reține restu
rile metalice din cărbunele supus 
brichetării.

a stratului 13de exploatare
Pînă în anul trecut, stratul 13 

la mina Petrila se exploata ast
fel : din stratul 14 se săpau gale
rii diagonale în steril cu lungi
me de 20—22 m. pînă se intercep
tau stratele. Apoi se săpau gale
riile direcționale pe strat.

De anul trecut, în exploatarea 
stratului 13 la sectorul I al minei 
se aplică o metodă mai bună și 
mai economică. Diagonalele în 
steril nu se mai sapă. Atît la ori
zontul de bază cît și la cel de cap, 
galeriile de exploatare se sapă di
rect pe strat pe toată lungimea

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

e. M. uricani: Pentru proiecția muncii

panoului. Pentru asigurarea sus
ținerii lor, acestea sînt armate cu 
inele duble (alăturate) din bolțari 
de beton dispuse în cîmpuri de 
0,80 m. Prin aplicarea acestui 
sistem de deschidere se elimină 
la fiecare panou cele două diago
nale, iar prin redeschiderea gale
riilor vechi la nivelul orizontului, 
rezerva exploatabilă se mărește 
cu circa 1000 tone la fiecare pa
nou. Abatajele în trepte răsturna
te în exploatare pe acest strat 
au fost deschise după metod* 
nouă.
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La mina Uricani au fost nece
sare în acest an un număr mare 
de ventilatoare pneumatice pentru 
aerisirea lucrărilor în fund de 
sac. La propunerea inginerului 
Bugesz loan, șeful serviciului de 
protecție a muncii, s-a aplicat cu 
succes la aerisirea acestor lucrări 
ejectoarele cu aer comprimat în 
locul ventilatoarelor tub pneuma
tice. Pe baza experiențelor făcu-

te s-a ajuns la concluzia că un 
ejector cu duza de 3 mm. diame
tru asigură aerajul necesar la 6 
oameni în frontul de lucru așa 
cum prevede N.T.S. Consumul de 
aer comprimat este de 4—5 ori 
mai mic decît cel necesar venti
latoarelor tub de 300 mm. diame
tru. Economia calculată pe mină 
după două luni de funcționare la 
6 ejectoare revine la aproximat 
1000 lei/lună de fiecare ejects . ' 
Experimentată la 3 galerii trans
versale la orizontul 640 blocul II, 
transversala nr. 5 orizontul 640 
blocul IV și la două lucrări de 
investiții la orizontul 580, aeri
sirea Cu ajutorul ejectoarelor a dat 
rezultate satisfăcătoare.

Pentru prevenirea 
erupțiilor de metan
Pentru a preveni erupțiile de 

metan a fost construit la mina 
Uricani un aparat capabil sd mă
soare presiunea metanului din ro
că (de tipul Engler). Aparatul, 
introdus în găurile de probă poa
te da indicații exacte asupra p

Metalurgiștii de la U.R.U.M.P. au obținut o seamă de succese 
în lupta pentru asigurarea exploatărilor miniere cu piesele de 
schimb necesare. Ei au confecționat printre altele și multe piese 
noi. IN CLI$EU : Un lot de aparate de cuplare pentru funlculare, 
sortiment la care metalurgiștii au folosit documentație proprie, gata 
pentru expedierea spre exploatările miniere.

siunii metanului, dînd astfel p^ 
bilitatea luării măsurilor necesa
re de prevenire a erupțiilor de 
metan. Experimentările efectuate 
au dat rezultate bune. ,

plpatări tendința de a aplica o 
inovație doar atît timp cît este

U. R. U. M- P. ;

Inovații importante
O cerință a minerilor din Va

lea Jiului sînt agrafele speciale 
pentru repararea conductelor de 
cauciuc de aer comprimat. Dato
rită inovației realizate la Uzina 
de reparat utilaj minier Petroșani, 
care va fi aplicată peste cîteva 
zile, minerii vor avea agrafe în 
cantități suficiente. Este vorba de 
o presă pneumatică cu care prin 
matrițare se pot confecționa agra
fe mult mai rapid ca înainte, cu 
un consum redus de metal. Ve
chea presă hidraulică avea, la 
confecționarea acestor piese, un 
randament mult mai scăzut.

Tot la U.R.U.M.P. s-a aplicat 
o altă inovație de mare impor
tanță ; conuri speciale pentru re- 
condiționarea și refolosirea bur- 
ghielor degradate. Lucrîndu-se cu 
noile conuri de prindere a bur- 
ghielor, au fost recondiționate pî
nă în prezent peste 1000 bucăți 
burghie speciale. Inovația aduce 
economii anuale postcalculate în 
valoare de aproximativ 60 000 lei.

E. M. lupeni : |n sprijinul muncii minerilor
La cabinetul tehnic al minei Lupenii, în cursul acestui an, 

s-au propus 29 de inovații și raționalizări. Dintre acestea, 7 
inovații sînt deja aplicate. Economiile postcalculate care re
zultă din aplicarea inovațiilor se ridică la peste 28.000 lei. 
Cîteva din inovațiile cele mai recent propuse le prezentăm 
mai jos.

Două mașini de rambleiat redate producției
Cu cîtva timp în urmă, la mi

na Lupeni au fost aduse două 
mașini de rambleiat tip Torkret, 
cu piese descompletate, fără do
cumentația necesară. Mina avea 
absolută nevoie de cele două uti
laje. Pentru a veni în ajutorul 
minerilor, un colectiv de inova
tori alcătuit din tov. Duban An
ton, Mișik Alexandru, Lipan Si- 
mion și Matei Dănilă a conceput 
un tip îmbunătățit de distribui
tor de aer comprimat, piesă itn-

portantă care lipsea mașinilor. 
Distribuitorul de aer comprimat 
se compune dintr-o carcasă cu 
două căi de alimentare, pentru 
schimbarea sensului de funcțio
nare, carcasă închisă la un cap 
cu o flanșă-capac, iar la celă
lalt prelungită cu bucșe în care 
se găsește pistonul rotativ de 
distribuție. Experiențele practice 
au dovedit că piesa se comportă 
satisfăcător. Mașinile au putut 
fi astfel puse în funcțiune.

Mărirea puterii de tracțiune a troliilor 
pneumatice

Troliile pneumatice folosite în 
lucrările miniere au în general 
o putere de tracțiune destul de 
redusă la un consum de aer com
primat relativ ridicat. La ridica
rea (pe suitori) a unor piese sau 
materiale cu greutate mare tro- 
liu.1 are un randament scăzut, 
necesitînd timp mult pentru trac-

tare. La cabinetul tehnic al mi
nei a fost propusă nu de mult 
o inovație a tov. Kecs Anton, ca
re rezolvă în bună măsură acest 
neajuns. Inovatorul a introdus 
un sistem de angrenare supli
mentar. Acesta constă dintr-o 
axă intermediară plasată între 
turbina de acționare și toba tro-

liului. Axa este prevăzută la ex
tremități cu roți dințate. Una 
din roți se angrenează cu roata 
dințată a axului turbinei, iar a 
doua cu cea a tobei troliului. La 
probele practice în atelier ca și 
în subteran troliul modificat a 
dezvoltat o putere de tracțiune 
sporită, la același consum de aer 
comprimat.

Modificarea pistoanelor 
Ia pompele de nămol

La atelierul mecanic al minei, 
pompele de înnămolire folosite 
la sectorul IV 
A erau frecvent 
aduse la repara
ții, ceea ce cauza 
greutăți în mun
ca minerilor. Bie
lele pompelor 
nu rezistau la 
solicitări din cau
za reglării neco
respunzătoare a 
tijelor de la ca
pul de cruce, ti
je care trebuiau 
demontate pen
tru înlocuirea gar 
niturilor uzate, 
Inovatorul Du

ban Anton a remediat acest ne
ajuns. El a modificat pistonul 
pompei, făcîndu-1 să se poată se
para de tijă, iar în caz că gar
niturile de cauciuc se uzează, 
diametrul exterior al pistonului 
se poate mări prin înșurubarea 
unei piulițe și a unei contrapiu- 
lițe. Se presează astfel o șaibă 
conică în interiorul garniturii de 
cauciuc, aceasta fiind obligată 
să-și mărească diametrul. Pisto
nul modificat se folosește la pom
pele de nămol de multă vreme, 
fără a se mai observa defectări 
sau ruperi de piese.

VECHI : 1 Corpul pistonului; 2 — manșon 
de cauciuc; 3 — șaibă conică; 4 — Inel de fixare.

NOU: 1 — corpul pistonului; 2 — șaibă; 
3 — manșon de cauciuc; 4 — șaibă conică; 
5 — piulițe. .



Din activitatea colectivului sectorului 
de rambleu al minei Aninoasa 

începutul acestui an, 
minei Aninoasa și-a 
angajamente în

La 
tivul 
noi 
Printre acestea, un loc impor
tant l-a ocupat depășirea canti
tativă a sarcinilor de plan. A- 
cest lucru este oglindit de cele 
17.000 tone de cărbune cît mi
nerii aninoseni s-au angajat să 
extragă peste sarcinile anuale de 
plan. Din această cantitate, ei au 
hotărit să cinstească ziua de 1 
Mai cu 500(1 de tone. Cu prilejul 
conferinței sindicale pe exploa
tare. acest harnic colectiv 
sporit cu încă 1000 tone de 
bune angajamentul luat.

De la începutul anului a 
cut abia un trimestru și

colec- 
luat 

întrecere.

și-a 
căr-

sectoare 
In cen- 
acestui 

la timp 
lucrări-

tre 
ceva 

Colectivul minei Aninoasa este 
mîndru că în această perioadă a 
extras peste plan mai bine de 
9.500 tone de cărbune, întreeîn- 
du-și încă de pe acum cu mult 
angajamentul sporit luat în cin
stea zilei de 1 Mai. Fără îndo
ială că aportul principal la do- 
bîndirea acestui succes l-au adus 
minerii din abataje, precum și 
tehnicienii din sectoarele direct 
productive. Nu poate fi însă ne
glijată nici contribuția sectoare
lor auxiliare care prin munca lor 
asigură minerilor materialele ne
cesare. sau contribuie la darea în 
folosință a fronturilor de lucru 
înainte de termen.

Unul dintre aceste 
este și acela de rambleu, 
trul atenției colectivului 
sector a stat executarea 
și în bune condițiuni a 
lor de rambleiere. Executînd la 
timp și de calitate bună lucră
rile de rambleiere, muncitorii din 
sectorul IX au contribuit la rea- 
îzarea unei producții ritmice.

Că minerii si tehnicienii din 
acest sector și-au adus partea lor 
de contribuție la angajamentul 
luat pe exploatare o dovedește 
și faptul că ei au încheiat planul 
de rambleiere pe trimestru cu o 
realizare de 108.07 la sută.

O preocupare permanentă a 
colectivului sectorului a consti
tuit-o îmbunătățirea continuă a 
procesului de producție, valorifi
carea țevilor, flanșelor, garnitu
rilor precum și eliminarea scurge
rilor de apă. Astfel, s-a preco
nizat înlocuirea suportului de 
scripete din lemn cu unul meta
lic. Montarea acestui scripete a 
dus la îmbunătățirea transportu
lui pietrii de rambleu, cu troliul 
electric, spre pîlnia Priboi.

Intre alte măsuri menite 
ducă la îmbunătățirea muncii 
numără: curățirea de nămol 

să

(Urmare din pag. l-a)
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bazinelor de apă de la suprafață 
care deservesc sectoarele I și IV, 
consolidarea troliului electric de 
manevrare a țevilor pe suitorul 
de aeraj și rambleu Piscu, pre
cum și consolidarea liniei ferate 
pentru vagonete goale de la pîl
nia sectorului I.

Preocupare a dovedit colecti
vul sectorului și fata de realiza
rea a cît mai însemnate econo
mii de materiale. Garniturile de 
plumb, șuruburile și alte mate
riale au fost adunate și refolo- 
site. lucru care a adus sectoru
lui economii în valoare de 3.165 
lef.

La toate aceste realizări și-a 
adus contribuția aproape între
gul colectiv al sectorului.

In activitatea lor, brigăzile de 
rambleiatori au avut și unele de- 
liciențe tehnice caracteristice a- 
<*estei munci. La rambleierea a- 
batajelor cameră nr. 5 din stra
tul IV. nr. 17 din stratul 3 și nr. 
13 din același strat s-au pro
dus „dopuri" care au îngreu
nat lucrările de rambleiere. Sub 
îndrumarea conducerii tehnice a 
sectorului, brigăzile de rambleia
tori au lichidat aceste deficiențe 
contribuind în acest fel la darea 
în producție la timp a abataje
lor respective.

Regretabil este faptul că ală
turi de masa largă de muncitori 
harnici și conștîenți, din cadrul 
sectorului, mal sînt vreo cîțiva 
certați cu disciplina. Fluieras 
Aurel, de exemplu, obișnuiește să 
lipsească nemotivat de la lucru, 
iar Binci Gheorghe, lucrînd în 
schimbul III a fost găsit dormind 
în șut. Alții, cum sînt Carda Ște
fan și Pintilie loan, dau dovadă 
de lipsă de simț de răspundere 
în muncă.

Organizația de bază de partid, 
organizația U.T.M. precum și co
mitetul de secție sindicală nu au 
rămas pasive față de aceste lip
suri. Ele an combătut cu tărie 
manifestările de Indisciplină, e- 
ducînd pe muncitori în spiritul 
unei atitudini socialiste față de 
muncă.

Succesele obținute în perioada 
scursă din acest an arată că sec
torul de rambleu al minei Ani
noasa a muncit bine. îndrumat 
de organizația de bază, colecti
vul sectorului este hotărît să ob
țină noi succese în întrecerea ce 
se desfășoară în cinstea zilei de 
I Mai.

CADAR CONSTANTIN 
corespondent

dinprin dv. tuturor tovarășilor 
Siberia care au adus atît de re
pede în Rusia flămîndă minu
nata pîine siberiană și într-0 
cantitate atît de mare dovedește 
în ce măsură conducătorul re
voluției ruse și împreună cu el 
to{i tovarășii apreciază fapta 
dv. cu adevărat proletară".

★
De atunci au trecut! 40 de ani. 

Legendara locomotivă „Comu
nardul roșu" a parcurs zeci de 
mii de kilometri. Nu de mult ea 
a fost predată spre păstrare 
depoului de locomotive din Ce
leabinsk. (Agerpres).
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8 Cîntare cetății iui Bucur
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8______ _____ . .....
8 redă în versurile sale aspecte so- 
g cial-politice din trecutul tării și 
g al orașului, oglindește viața de 
g cumplită apăsare a poporului ex- 
g ploatat în trecut, precum și mo- 
g mente luminoase, chipuri lumi- 
g noase ale celor ce au luptat pen- 
g tru libertate.
g Anii 1848; 1907, lupta comu- 
g niștilor in ilegalitate, victoria a.
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Cărfi apărute în Editura 
supra fascismului, munca de re
construire și de construcții paș
nice, sînt tot atîtea cîntece de 
izbîndă și victorie, care dau citi
torului o sugestivă imagine poe
tică a trecutului și a luptei po
porului nostru pentru o viață li
beră.

de RADU BOUREANU
In volumul de versuri „Cînta- 

re cetății lui Bucur" autorul pre
zintă o imagine plastică și su
gestivă a celor 500 de ani de e- 
xistență a orașului București.

Incepînd cu cea mai îndepăr
tată epocă și terminînd cu aceea 
a construirii socialismului, poetul

'A' -Ț'
Ini brigada lui Sorescu Gheorghe de la mina Uricani 

nici cel mai tînăr membru, Dorobanții Constantin nu coboară 
în adine pînă nu se convinge că lampa — tovarăș nelipsit al 
minerului — funcționează în bune condițiuni.

Fotoreporterul nostru l-a surprins pe Dorobanțu Constan
tin (al doilea din dreapta) verifteîndu-și lampa de benzină 
înainte de a coborî în mină.

„PE ARIPI
(Urmare din pag. l-a) 

neori, acordurile orchestrei sindi
catului minier se făceau auzite 
ptnă-n slrada întețită de lume. 
Soții Anișoara și Uțu Iaricu, so
liști de muzică ușoară, nu lipseau 
niciodată, după cum nu lipsea nici 
Marika, nici Viorica, nici Ied... Un. 
deva într-un atelier cei doi ar
tiști plastici mînuiau cu îndemîna- 
re penelul pe fundalul viu colorat, 
în curtea clubului „regia tehni
că" își finea cuvîritul, Iar în ca
mera cu balcon de la etajul I 
ol căminului cel nou, doi tineri 
întocmeau versurile pe care a- 
veau să cînte munca și viața noua, 
seninul zilelor celor 15 primăveri 
de libertate...

PRIMUL SPECTACOL
Jos, orchestra își începe uver

tura... Dincolo de faldurile grele 
ale Cortinei de catifea, inimile

PE URMELE MATERIALELOR PUBLICATE

In ziarul „Steagul roșu" din 
13 martie a. c. a apărut artico
lul intitulat: „Economisirea ma
terialului lemnos trebuie să în
ceapă din depozit". In articol, se 
critica faptul că la depozitul de 
lemne al minei Aninoasa nu se 
acorda atenția cuvenită elimină
rii risipei de lemn.

Organizația de bază a depozi
tului nu a rămas pasivă față 
de criticile aduse. Ea a îndrumat 
comitetul de secție sindicală să 
organizeze o consfătuire de pro
ducție în. care să analizeze cau
zele care au dus la risipa de 
materiale precum și modul în 
care aceste cauze pot fi elimi
nate. Cu acest prilej s-a prelu
crat cu întregul colectiv al sec
torului și articolul critic din ziar. 
Pe baza discuțiilor din cadrul

Cartea prietenului meu
de ANATOLE FRANCE

In „Cartea prietenului meu", 
prima din ciclul autobiografic a 
lui Anatole France, marele scrii
tor francez evocă viața lui Pierre 
Nozi&re din primii ani ai copilă
riei și pînă în pragul adolescen
ței.

Cartea transpune cititorul în 
viața armonioasă de familie a

î
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DE ZEFIR"
lu-

re
ale

bat puternic... Sala e tixilă de 
me...

Se aprind luminile aurii ale 
flectoarelor... Valurile purpurii 
cortinei se string, lăsînd în sce
nă un decor viu, de primăvară... 
Un semnal... prezentatorii apar în 
fața microfonului și... „Dragi prie
tenii Bună seara!

Noi am venit cu primăvara".
Melodia minunatului vals „Sîn- 

ge cald vienez" aduce în scenă 
întregul ansamblu care „Pe aripi 
de zefir" prezintă spectatorilor un 
buchet de melodii culese pentru 
ei.

C-o melodie, cu-n dans, o glu
mă plină de savoare se desfășoa
ră plăcut primul spectacol. Emo
ția care la început stăpînea inimi
le tuturor, acum s-a destrămat... 
premiera de sîmbătă seara s-a 
bucurat de un bine meritai succes. 
Doar e primul lor spectacol care 
corespunde fidel denumirii „Pe 
aripi de zefir".

a
o

Măsuri eficiente pentru lichidarea 
risipei

consfătuirii de producție și 
propunerilor făcute s-au luat
seamă de măsuri pentru reme
dierea lipsurilor. Supraveghetorii 
și circularfștii au primit sarcina 
să acorde atentia cuvenită faso
nării la dimensiuni egale a lem
nului, eliminîndu-se în acest fel 
pierderile.

Pentru a se evita degradarea 
seîndurilor puse drept podețe 
peste noroi, organizația de bază 
a cerut conducerii depozitului 
să ia măsuri de canalizare a apei 
și pentru asigurarea condițiilor 
bune de circulație. Organizația 
de bază — se spune în răspunsul 
trimis redacției — va desfășura 
o susținută muncă politică în 
rîndurile muncitorilor, mobilizîn- 
du-i la îngrijirea și economisirea 
materialului lemnos.

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8 
o
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8
8

tineretului
micului Pierre, subliniază dra
gostea și căldura căminului pă
rintesc, își bate joc de metodele 
improprii de a învăța, precum și 
de dascălii închistați și tipicari, 
lipsiți de orizont.

Cu măiestria sa de mare po
vestitor, Anatole France recons
tituie psihologia copilului, uni
versul și fantezia sa, privind cu 
ironie și îngăduință spre copilă
rie și adolescența atît de înde
părtate.

Lectura acestei cărți va prile- § 
jui cititorilor noștri tineri cu- 8 
noașterea artei de povestitor a * 8 
marelui scriitor francez Anatole g 
France. g

țumit pentru prețiosul tor dar, 
apoi se informă :

— Cîte zile ati făcut pînă la 
Moscova.

— Patru.
— Numai patru zile? — se 

învioră Lenin și apoi adresîn- 
du-se lui Bonci-Bruevici, îi 
spuse:

— Ai auzit. Vladimir Dmi- 
trievici ? ! Un tren poate să facă 
din Ural pînă la Moscova nu
mai patru zile. Or, tovarășii de 
la comisariatul poporului pen
tru transporturi m-au informat 
că sînt necesare 10—11 zile. 
Notează-ti neapărat: Colegiul 
comisarilor poporului să discute 
problema accelerării circulației 
trenurilor care transportă ce
reale.

Lenin a ascultat cu atenție 
relatările delegaților despre a- 
venturile drumului. Apoi, după 
ce a mulțumit din nou pentru 
daruri, s-a scuzat că nu poate 
continua convorbirea: trebuie 
să plece urgent la un miting.

La plecare Vladimir Ilici 
rugat pe Bonci-Bruevici să
îngrijească de delegația din 
ral. Cînd au plecat aceștia 
primit daruri și o scrisoare

.partea lui V. D. Bonci-Bruevici 
către feroviarii din Celeabinsk : 

„Prin prezenta se atestă că 
trenul cu cereale și uriașa lo
comotivă „Comunardul roșu" a 
ajuns cu bine și la timp la Mos
cova. Călduroasele mulțumiri pe 
care V. I. Lenin le-a adresat
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PETROȘANI >
prezintă:

I
 miercuri 13 aprilie

Ia clubul muncitoresc j 
Lupeni \

joi 14 aprilie ?
la clubul muncitoresc 

Aninoasa ?
sîmbătă 16 

și duminică 17 aprilie 
I960 <;

Ila Petroșani ■ ;
comedia în 3 acte de Moliire ‘ ■

VIELEIIIILE lUi M j
Regia artistică : '

Marcel Șoma <' 
Scenografia : Lidia Pincus [

. 1

I O. C. L. Produse h 
Industriale

PETROȘANI

• anunță că a pus în vîn- ii 
zare prin magazinele sa- ii 

i le din tot raionul Petro- :• 
; șani încălțăminte ușoară ■: 
i pentru bărbați și femei, ii 

® sandale de piele pen- ii 
i tru femei la prețul de :• 

H 61 lei pereche^
£ sandale de piele pen- i; 

i tru bărbați cu talpă de ii 
: cauciuc la prețul de 86 ;i 
: lei perechea.

d sandale pentru băr- ii 
i bați (împletite) la pre- ii 
i țul de 97,50 iei perechea, ii

PRQ8RAM DE RADIO
14 aprilie

PROGRAMUL I. 8,00 Din 
presa de astăzi, 9,00 Muzică de 
cameră, 10,00 „Drumeții veseli" 
(reluare), 11,03 „Compozitorii 
noștri cîntă lupta partiduiuii pen
tru o viată mai bună", 12,35 
„Răsună cîntecul nostru pionie
resc", 13,05 Din folclorul popoa
relor, 15,10 Cu cîntecul și jocul 
pe meleagurile patriei, 16,15 Vor
bește Moscova ! 17,30 Tinerețea 
ne e dragă, 18,30 Almanah știin
țific, 19,45 Transmisie din sala 
Ateneului a concertului orches
trei simfonice a Radiotpleviziu- 
nii. PROGRAMUL II. 14,07 Cîn
tă Mircea Buciu, 15,00 De toate 
pentru toți (reluare), 15,30 „Cînt 
cu tine" — program de muzică 
ușoară, 16,30 Cîntecul și jocul 
popular în creația compozitori
lor noștri, 17,30 Sfatul medicu
lui, 18,30 Cîntece pentru pace și 
prietenie, 19,45 Interpreți și for
mații sovietice de muzică ușoară, 
20,30 Emisiune literară : „învă
țătura leninistă despre literatură 
și artă", 21,15 Concert de mu
zică indoneziana, 21,45 Părinți 
și copii, 22,00 Muzică de estradă.

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.

—=★=— 
te?

CINEMATOGRAFE
14 aprilie

PETROȘANI — 7 NOIEM
BRIE : Trei fete la timonă; AL. 
SAHIA : Port de Lilias; PE- 
TRILA : Voci în insulă; LONEA 
Vîrsta dragostei; CR1VIDIA 
Femeia zilei; LUPENI : Secretul 
cifrului; BARBATENI : Cei 44. 
(Responsabilii cinematografelor 
Livezeni, Aninoasa, Vulcan și U- 
ricani nu au trimis programarea 
filmelor pe luna aprilie).
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Pentru îmbunătățirea relațiilor
soviete - turcești

— Schimb de vizite între N. S. Hrușciov și A. Menderes
MOSCOVA 12 (Agerpres) — 

ȚASS anunță:
In ultima vreme la Ankara a 

avut loc un schimb de păreri în
tre părțile sovietică și cea turcă 
în legătură cu întîlnirea la nivel 
înalt a șefilor guvernelor Uniu
nii Sovietice și Turciei în vede
rea discutării problemelor pri
vind îmbunătățirea relațiilor so- 
vieto-turcești și a altor proble
me care prezintă interes reciproc 
pentru ambele părți. Părțile au 
ajuns la concluzia că ar fi util 
un schimb de vizite între preșe
dintele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S. și primul ministru al 
Republicii Turcia.

Schimburile comerciale 
între R. P. Romînă și Turcia

Ini legătură cu aceasta s-a rea
lizat o înțelegere referitoare la 
vizita în Uniunea Sovietică, la 
invitația președintelui Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., N. S. 
Hrușciov, a primului ministru al 
Republicii Turcia, Adnan Mende- 
res, în iulie 1960. Data precisă 
a sosirii la Moscova a primului 
ministru al Republicii Turcia va 
fi stabilită ulterior.

La invitația guvernului turc a- 
ceastă vizită va fi urmată de 
o vizită în Turcia a lui N. S. 
Hrușciov. Data sosirii în Turcia 
a președintelui Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., N. S. Hruș- 
ciov va fi stabilită mai tîrziu.

-o

Lacrârllc Comitetului celor 
10 state pentru dezarmare

ANKARA 12 (Agerpres)
In ziua de 8 aprilie a.c. a fost 

semnat la Ankara protocolul pen
tru stabilirea listelor de mărfuri 
ce urmează a fi schimbate între 
Republica Populară Romînă și 
Turcia, în anul 1960.

Potrivit acestor liste, Republi
ca Populară Romînă va livra : 
mașini și utliaje, tractoare, gea
muri și sticlărie, cherestea, u- 
leiuri minerale, produse chimice 
și farmaceutice.

Turcia va livra : bumbac, valo- 
nee, alune, citrice, măsline, sta
fide etc.

Din partea romînă protocolul 
a fost semnat de C. Rădulescu, 
director în Ministerul Comerțu
lui, iar din partea turcă de Oguz 
Gokmen, ministru plenipotențiar, 
director general al Departamen
tului comerțului și al acordurilor 
comerciale din Ministerul de Ex
terne al Turciei.

O nouă acțiune spre întărirea 
mașinii de război japoneze

TOKIO 12 (Agerpres) —TASS 
anunță :

Guvernul Kiși a prezentat spre 
examinare actualei sesiuni a par
lamentului o serie de amendamen
te la legile cu privire la condu
cerea forțelor armate ale Japo
niei. Aceste amendamente urmă
resc să extindă împuternicirile 
grupului unificat al șefilor de sta
te majore, să treacă sub un con
trol unic toate cele trei arme și 
pe această bază să apropie și mai 
mult sistemul japonez de condu
cere a trupelor de cel american. 
Guvernul propune de asemenea 
să se înființeze o academie mili
tară pentru pregătirea ofițerilor 
superiori de stat major.

Akaghi, șeful Direcției apără
rii naționale, a declarat în Comi
sia pentru problemele Cabinetului 
de Miniștri al Camerei inferioare 
că extinderea împuternicirilor gru-

pului unificat de șefi ai statelor 
majore din Japonia va duce la 
stabilirea unor relații mai strînse 
între comandamentul trupelor ja- 
peneze și specialiștii militari a- 
mericani .

Akaghi s-a pronunțat de ase
menea pentru transformarea Di
recției apărării naționale în Minis
terul Apărării și pentru aprobarea 
cît mai grabnică a așa numitului 
„program de apărare pe termen 
lung".

------ O—

„Jos Li Sîn Man !“

GENEVA 12. Trimisul special 
Agerpres, Horia Liman transmi
te :

In ședința de astăzi delegații 
occidentali au continuat să oco
lească discutarea noilor propu
neri ale țărilor socialiste. Ca 
răspuns la invitația șefului dele
gației bulgare, N. Tarabanov, ca 
reprezentanții țărilor occidentale 
să se pronunțe asupra, propune
rilor făcute de țările socialiste, 

: delegatul italian, caracterizînd 
i planul socialist ca un program 
de ansamblu, a susținut totuși că 

mn asemenea program nu ar cons 
titui în mod necesar un drum di- 

• rect spre țelul dezarmării gene
rale si totale. Pe de altă parte 
el a recunoscut că propunerile 
occidentale nu sînt decît niște 
„măsuri indirecte", care nu fac 
parte dintr-un plan atotcuprinză
tor de dezarmare generală și to
tală.

Delegatul polonez î-a cerut 
delegatului italian — fără a ob
ține însă răspuns — să explice 
logica acestui „drum indirect" 
într-o discuție care are ca scop 
găsirea măsurilor cele mai efi
cace pentru realizarea dezarmă
rii.

Șeful delegației americane Fr. 
Eaton a luat apoi cuvîntul încer- 
cînd să găsească o contradicție 
între noua propunere a țărilor 
socialiste și... rezoluția O.N.U 
După părerea sa rezoluția ar 
prevede elaborarea de măsuri, r.u 
de principii,

I-a răspuns șeful delegației so
vietice, V. A. Zorin, care a atras 
atenția asupra faptului că propu
nerile de principii ale țărilor so
cialiste izvorăsc din însăși rezo
luția Adunării Generale O.N.U. 
De altfel — a arătat vorbitorul
— delegatul american se contra
zice pe sine însuși; pe de o par
te afirmă că aceste principii nu 
fac decît să reproducă ideile 
principale ale planului prezentat 
de N. S. Hrușciov în fața O.N.U.
— care după cum se știe au stat 
la baza rezoluției Adunării Ge
nerale — iar pe de altă parte 
susține că propunerile contrazic 
rezoluția.

Ultimul vorbitor din ședința de 
azi, șeful delegației romîne, E- 
duard Mezincescu, a precizat că

noile propuneri prezentate de ță
rile socialiste sînt determinate 
de situația creată în comitet. 
După ce la începutul lucrărilor 
delegațiile occidentale au încer
cat să se sustragă prevederilor 
rezoluției Adunării Generale 
O.N.U., ele au considerat nece
sar ulterior să-și reafirme ata
șamentul față de rezoluție. Nu
mai că atunci cînd a fost vorba 
să se treacă la aplicarea în prac
tică a rezoluției au ieșit la ivea
lă diferențe serioase de interpre
tare care au făcut necesară de
finirea mai clară a însăși scopu
lui discuțiilor. Măsurile concrete 
nu se pot opune principiilor — a 
spus vorbitorul. Ce măsuri am 
putea adopta dacă refuzăm pînă 
și discuția despre definitivarea 
mai precisă a țelului care trebuie 
să-l atingă aceste măsuri ?

Ședința a durat două ore.

............ ............ ........e « ---------

Vizita lui A, I. Mikoian în Ipak
BAGDAD 12 (Agerpres)
In dimineața zilei de 12 apri

lie A. I. Mikoian, prim-vicepre- 
dinte al Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., a vizitat Muzeul ira
kian de istorie.

Oaspetele sovietic a vizitat a- 
poi expoziția de artă bulgară 
contemporană deschisă recent la 
Bagdad în baza acordului cu pri-

Lucrările celui de 
al Uniunii naționale a

PARIS 12 (Agerpres)
La Lyon își desfășoară lucrări

le cel de-al 49-lea Congres al 
Uniunii naționale a studenților 
din Franța.

----- ------- —--------- ---

Autoritățile vest-germane încearcă 
să împiedice anchetarea crimelor 

Oberlănderlui
TASSBONN 12 (Agerpres) 

anunță:
La Bonn s-a anunțat 

că procuratura nu va intenta pro
ces penal ministrului vest-ger- 
man pentru problemele persoane
lor strămutate. Oberlănder că
ruia i se aduc acuzații grave în 
legătură cu crimele comise în

Valul de arestări 
din Africa de Sud

JOHANNESBURG 12 (Ager
pres)

După cum relatează agențiile 
de presă, în Uniunea sud-africa- 
nă continuă valul de arestări. La 
10 aprilie 1500 de polițiști și 
soldați au efectuat percheziții în 
cartierul Cato Manor din orașul 
Durban. Acest cartier este locuit 
de africani. 83 de persoane au 
fost arestate.

La 11 aprilie la Johannesburg, 
după cum relatează agenția Frape 
Presse. au fost efectuate sute de 
arestări. La operațiunile de ares
tare au participat peste 1000 de 
polițiști.

oficial

-------------------■ 1 .-----------------------

Aparat fotografic de înaltă precizie 
produs de uzinele „Zeiss"

ale 
un 
cu 
fi-

Uzinele „Zeiss" din Jena 
cărei produse se bucură de 
renume mondial, au început 
opt luni înainte de termenul 
xat producția unui tip de aparat
de fotografiat automat pentru 
luarea de imagini din avion. A- 
paratul este prevăzut cu un sis
tem de reglare prin telecoman
dă a timpului de expunere și a 
succesiunii imaginilor. Dispoziti
vul este înzestrat cu un obiectiv

pentru fotografii aeriene realizat 
în baza unor noi calcule. Viteza 
de închidere a obiectivului ajun
ge pînă la 1/1.000 secunde men- 
ținînd un înalt grad de eficaci
tate. Inginerul Knothe, care a 
condus introducerea în produc
ție a noului aparat de fotogra
fiat, a declarat că prin datele 
sale tehnice dispozitivul a atins 
nivelul tehnic cel mai înalt pe 
scară mondială.

de-al doilea război

numeroaselor dovezi, 
că 

ucrai-

cursul celui 
mondial.

In pofida 
existente, procuratura afirmă 
batalionul naționaliștilor
neni „Nachtigall" în fruntea că
ruia se afla în vara anului 1941 
Oberlănder, nu ar fi participat 
la represiunile sîngeroase și po
gromiste de la Lvov. Procuratu
ra de la Bonn, în lipsă de alte 
dovezi, s-a referit la depozițiile 
foștilor membri ai batalionului 
„Nachtigall" și la „materiale" 
prezentate procuraturii... chiar de 
Oberlănder.

După cum reiese din declara
ția procuraturii, cercurile condu
cătoare ale R.F.G., care sînt ne
voite în prezent să-1 înlăture pe 
Oberlănder din viața politică, 
intenționează totodată să împie
dice cu orice chip anchetarea im
parțială și severă a trecutului său 
nazist.

vire la colaborarea culturală din
tre Irak și Bulgaria.

A. I. Mikoian a făcut de ase
menea o vizită la Expoziția so
vietică de medicină deschisă la 
Bagdad. Această expoziție, la ca
re sînt prezentate prototipuri de 
aparataj medical sovietic și dife
rite medicamente, se bucură de 
un mare succes.

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

al 49-lea Congres 
studenților din Franța

La congres participă delegații 
studențești din Argentina, Bel
gia, Canada, Danemarca, R. F. 
Germană, Italia, Izrael, Iugos
lavia, Polonia, Portugalia, R.P. 
Romînă, S.U.A., U.R.S.S. etc.

Delegația romînă este condu
să de Ionescu Alexandru, mem
bru al Comitetului executiv al 
Consiliului U.A.S.R., redactor șef 
al revistei „Viața studențeas
că".

In ședința din seara zilei de 
9 aprilie J. Freyssinet a prezen
tat raportul de activitate al bi
roului uniunii. Congresul a fost 
salutat de reprezentantul Confe
derației Generale a Muncii din 
Franța.

NEW YORK 12 (Agerpres)
La 11 aprilie în orașul Masai, 

unde în timpul „alegerilor prezi
dențiale" din Coreea de sud de la 
1'5 martie au avut loc ciocniri sîn- 
geroase între poliție și participan- 
ții la demonstrație, a izbucnit o 
nouă demonstrație antiguverna
mentală la care au participat mii 
de persoane.

După cum transmite din Seul 
corespondentul agenției Associa
ted Press, manifested pe străzile 
orașului Masai demonstranții 
scandau lozinci „Jos Li Sîn 
Man !“, „Cerem organizarea unor 
noi alegeri!". Ca și la 15 martie, 
poliția a făcut uz de arme împo
triva demonstranților omorînd un 
tînăr și rănind grav alte trei per
soane.

—o—
Condamnarea unui spion 
american în R.P. Polonă

VARȘOVIA 12 (Agerpres)
După cum anunță agenția po

loneză de presă, tribunalul militar 
din Varșovia a judecat procesul 
spionului american numit Szam- 
borski. '

După cum a ieșit la iveală în 
cursul procesului, Szamborski a 
fost recrutat de către Karol Skra- 
burski, agent al spionajului ame
rican, care trăiește în R.F.G.

Pînă în ziua arestării sale, adi
că pînă la 15 septembrie 1959 
Szamborski a transmis serviciului 
de spionaj american prin interme
diul lui Skrabursla o serie de in
formații privind capacitatea de a 
părare a Poloniei.

Tribunalul l-a condamnat pe Z. 
Szamborski la 10 ani închisoare.

------- —....................................... —--------

Convocarea congresului oamenilor 
de litere și de artă

PEKIN 12 (Agerpres)
După cum anunță agenția

China Nouă, în mai a.c. va fi 
convocat cel de-al Hl-lea Congres 
pe întreaga Chină al oamenilor 
de litere și de artă. Hotărîrea de 
a se convoca Congresul în luna 
mai a fost adoptată în ședința 
lărgită din 11 aprilie a Comite
tului Național al Asociației
-------- =»♦♦♦♦♦»< 7

din R. P. Chineză

CONAKRY — La 11 aprilie, la 
Conakry, capitala Republicii Gui
neea, s-a deschis intr-un cadru 
festiv Conferința de solidaritate 
a țărilor Asiei și Africii.

Berlin, materiale privitoare la 
participarea lui Oberlănder, mi
nistru în guvernul R.F.G., la a- 
sasinatele săvîrșite în iunie 1941 
la Lvov.

menilor de litere și de artă din 
întreaga Chină.

Congresul va face bilanțul 
succeselor obținute și va sinteti
za experiența oamenilor de litere 
și de artă din China, acumulată 
în perioada după cel de-al II-lea 
Congres, va revizui statutul aso
ciației și va alege noua compo
nență a organului conducător al 
asociației.

ROMA — Guvernul italian pre
zidat de Fernando Tambroni, 
care se afla într-o situație ex
trem de critică în urma demisii
lor unor miniștri survenite după 
votul din parlamentul italian, 
și-a dat demisia.

VARȘOVIA — După cum trans
mite agenția PAP, procuratura 
generală a Republicii Populare 
Polone a remis procuraturii de 
la Bonn, prin intermediul misiu
nii militare a R. P. Polone la

REDACȚIA <ȘȘI ADMINISTRAȚIA; Petroșani, Sir. Gh. Gheorghiu-Dej nr. 56. Tel.: interurban 322.

BERLIN — In cursul ultime
lor trei luni, în regiunea Drezda 
(R.D.G.) au trecut din Germa

nia occidentală 480 de tineri ca
re nu doresc să presteze servi
ciul militar în Bundeswehr.

BANGKOK — După cum trans
mite agenția Associated Press, 
la 28 aprilie vor începe manevrele 
țărilor membre ale pactului 
S.E.A.T.O. La manevre vor par
ticipa peste 60 de vase de răz
boi și 100 de avioane.

.... ................ . .........

LONDRA — De 3 săptămîni 
continuă greva a 1000 de bru
tari din Irlanda de nord, care 
vor să obțină majorarea salarii, 
lor. 1500 de muncitori de la u- 
zina de avioane din Wexbridge 
(Surrey) care au declarat la 7 

aprilie grevă în legătură cu con- 
cedierea a 6 muncitori, au ho- 
tărît să continue greva. Produc
ția uzinei s-a redus considerabil.

BRUXELLES — Din inițiati
va și la chemarea organizații
lor de tineret din Belgia, în o- 
rășelul belgian Mollau a avut 
loc un marș împotriva înarmă
rii atomice la care au participat 
5000 de tineri din toate colțurile 
țării precum și tineri din Franța, 
Germania occidentală. Olanda, 
Elveția și Anglia.


