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La prepa.ația Petrila

303.000 lei economii 
în primul trimestru 
Colectivul preparației Petrila a 

obținut în primul trimestru al 
anului curent economii în va
loare de 303.000 lei Ia prețul de 
cost. Aceste economii s-au rea
lizat în urma depășirii indice
lui de recuperare planificat cui 
0,3 la sută și a reducerii consu
murilor specifice de energie. Așa 
de. exemplu, la sectorul prepa
rare s-a realizat o reducere a; 
consumului de energie electrică’ 
de 0,92 kWh/tona de cărbune iar 
energia de aer comprimat con
sumată în primul trimestru a 
fost de asemenea redusă cu 0,440 
m. c./tonă lață de cea planifi
cată, ceea ce dă numai în urma 
reducerii acestor consumuri o e- 
conomie de 179.000 lei. Diferența 
de economii pînă la 303.000 lei 
a fost obținută în urma îmbună
tățirii procentului de recuperare 
a cărbunelui preparat. In ace
lași timp, planul de producție pe 
primul trimestru a fost îndepli
nit și depășit, la cărbuni cu 4,9 
la sută, iar la brichete cu 12,7 
la sută. Calitatea cărbunelui pre
parat a fost și ea simțitor îm
bunătățită, realizîndu-se un pro
cent de cenușă mai mic cu 0,1 
la sută decît cel admis.

In luna aprilie, muncitorii de 
la preparația Petrila continuă 
să lupte pentru realizarea de noi 
economii prin îmbunătățirea pro
centului de recuperare a cărbu
nelui. Pînă la data de 23 apri
lie, ei au depășit deja planul de 
producție brută primită cu 5955 
tone de cărbune.

Brigada minerului Crainic Pamfil lucrează în sectorul IV 
al minei Petrila. Ea este considerată pe drept cuvînt printre 
brigăzile fruntașe pe exploatare. Unde condițiile de muncă 
necesită mineri de înaltă calificare, conducerea sectorului a- 
pelează la brigada lui. Și niciodată acest colectiv unit nu dă 
înapoi în fața greutăților, in clișeul de față se văd minerii 
Petruș Dumitru, Tomuța loan, Farcaș Ștefan și Bacoș Dioni- 
sie, membri în brigada lui Crainic Pamfil. înainte de intra
rea în șut, ei discută despre felul în care vor trebui să mun
cească în schimbul care va începe în curînd.

Cît mai mari economii la prețul de cost — obiectiv principal în activitatea exploatărilor miniere
Rezultatele cu care colectivele 

exploatărilor miniere au încheiat 
primul trimestru de muncă din 
acest an dovedesc că minerii, ho- 
tărîți să traducă în fapt sarcinile 
trasate de Conferința raională de 
partid, și-au creat condiții de 
muncă și capacități de producție 
care le permit să obțină noi și im
portante succese. La toate exploa
tările s-au obținut randamente 
superioare celor planificate. Colec
tivele minelor Lonea, Petrila, A- 
ninoasa și Uricani dau mai mult 
de o tonă pentru fiecare post, iar 
la Vulcan și Lupeni se obțin ran
damente în jurul a 0,900—0,930 
tone de cărbune pe post. Pe ba-: 
zin productivita
tea muncii în a- 
prilie este în ju
rul a 1,020 tone 
pe post. Aceasta 
înseamnă că în
momentul actual în fața fiecărui 
miner și tehnician trebuie să stea 
întrebarea : Cu ce preț extragem 
cărbunele, de ce calitate este a- 
cesta ? Se pune deci cu tărie pro
blema ieftinirii costului cărbune- 

calității aces-

de gîndit conducerilor administra
tive ale exploatărilor menționate. 
Să se acorde o atenție sporită 
gospodăririi raționale a acestui 
material, extinderii metodelor de 
susținere care elimină lemnul. 
Trebuie însă ca și calitatea bol- 
țarilor prefabricați în Valea Jiu
lui să se îmbunătățească.

PE TEME

Atenție maximă calității 
cărbunelui extras

Cifrele bilanțului trimestrial a- 
rată că penalizările pentru cali
tatea necorespunzătoare întrec cu 
mai bine 100.000 lei suma econo
miilor obținute pe bazin. Acest 
___  fapt NU TREBUIE 

I să se mai re
pete. In luna a- 

ACTUALE ceasta lacîtevaex-:
ploatări 
(Lonea,

miniere 
Petrila, 

Aninoasa și, mai recent Vulcan) 
se observă o activitate mai susți
nută în direcția îmbunătățirii ca
lității cărbunelui. La Lonea s-a 
creat o puternică preocupare pen
tru alegerea șistului din cărbune. 
Rezultatul se vede. In luna a- 
ceasta procentul de cenușă în căr
bunele extras de la Lonea a scă
zut cu 1,2 la sută, iar la sortimen
tul mai mare ci 80 mm cu circa 
4 la sută față de realizările din 
luna martie. S-a îmbunătățit de 
asemenea cu 0,8 la sută calitatea 
cărbunelui extras la Petrila, cu 
1,8 la sută la Aninoasa, cu 0,2 la 
sută la Vulcan. Se observă de 
asemenea o îmbunătățire substan
țială a calității cărbunelui la sor
tul mai mare ca 80 mm., ceea ce 
arată că se acordă o atenție mai 
mare alegerii șistului. La Petrila 
acest fapt a făcut să scadă cenu
șa la sortimentul arătat cu circa 
4 la sută față de realizarea lunii 
martie, la Uricani cu circa 3,8 
la sută, la Aninoasa cu 7—8 la 
sută. La mina Vulcan în sectorul 
II fiecare vagonetar care alege 
șistul vizibil este premiat din fon
dul de 1 la sută al sectorului. Sin
gura exploatare care mai dă căr
bune de slabă calitate este mina 
Lupeni. In aprilie procentul de 
cenușă în cărbunele extras aici 
este depășit cu 1,6 la sută față 
de normă. Și doar minerii de la 
Lupeni s-au angajat în chemarea 
lor să reducă procentul de cenu
șă în cărbune cu 1,3 la sută față 
de norma admisă !

A-
Răspunzînd cu entuziasm che

mării la întrecere în cinstea celui 
de-al III-lea Congres al partidu
lui, minerii Văii Jiului au și por
nit lupta pentru traducerea în fapt 
a angajamentelor luate. Tocmai de 
aceea, economiile trebuie să consti
tuie obiectivul principal în o- 
rientarea activității economice a 
exploatărilor miniere!

ing. GH. DUMITRESCU

Sprijin concret brigăzilor 
în urmă

plan, reușind să-și realizeze rit
mic sarcinile. In sector lucrează 
brigăzi de frunte ca cele con
duse de tov. Csiki Emeric, Mo
rarii Nicolae, Zaharia G. și alții.

Realizările obținute se dato- 
resc și faptului că conducerea 
sectorului îndrumată de organi
zația de partid, acordă o atenție 
deosebită ridicării brigăzilor ră
mase în urmă.

Așa de exemplu, inginerul 
Kovacs Emeric, șeful sectorului, 
împreună cu tovarășul Ursa 
loan, secretarul organizației de 
bază, s-au deplasat la brigăzile 
conduse de tov. Asimionesei 
Dumitru și Demeter Adalbert 
care nu reușeau să-și îndepli
nească sarcinile de plan. In bri
gada tovarășului 
care lucrează la 
suitor pe stratul 
555, s-a observat 
fac schimbul la fața locului, iar 
o parte din membrii brigăzii au 
o slabă pregătire profesională. 
In urma constatărilor făcute bri
gada a fost întărită cu membri 
de partid pricepuți cum sînt tov. 
Bunăiașu Alexandru și Căpîlnea- 
nu loan. S-au luat măsuri de 
întărire a disciplinei în muncă. In 
urma măsurilor luate brigada și-a 
depășit în această lună cu 5 la 
sută planul de producție. De a- 
semenea la brigada tovarășului 
Demeter Adalbert s-a montat un 
troliu pentru ușurarea transpor
tului de material lemnos. In ur
ma ajutorului primit și această 
brigadă și-a îmbunătățit reali
zările.

rămase
Anul acesta colectivului de mun

citori, tehnicieni și ingineri de 
la sectorul I al exploatării mi
niere Vulcan, i-au revenit sar
cini sporite. Cii toate acestea, ei 
și-au cîștigat aprecierea colecti
vului minei pentru rezultatele 
obținute, care i-au situat în 
fruntea întrecerii socialiste pe 
exploatare. In acest an, brigă
zile de mineri din sector au ex- 
traș 2700 tone cărbune peste
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După un trimestru de 'muncă'
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_______________f. .r_____ ♦ 
cînd șeful exploatării a luminat» 
colectivului ca premiu un aparat 
de radio „Daugava”,

«
: BUCURIE
♦ Era după orele de muncă. Sa- 
Z la mare a clubului se umpluse de 
2 mineri, tehnicieni și ingineri. Ve-
♦ niseră cu toții pentru a cunoaște

> rezultatul strădaniei colective din 
«primul trimestru, perioadă cînd 
2 la Aninoasa s-a muncit cu multă
♦ însuflețire.
* Consfătuirea începu. Oglinda 
2 muncii din primul trimestru a
♦ copstituit-o referatul pe care in-
♦ ginerul șef al exploatării, tov. 
2 Cocota Dan l-a susținut, nu fără
♦ satisfacție. Dar cum putea fi alt-
♦ fel cînd primul
* trimestru din a-
• cest an minerii a- ' JTrîtet'l'li 
: nitnos^i l-ati ln-
« cheiat cu angaja- 
2 mentul luat pen- 
2 tru sărbătorirea
• întrecut cu 4168 ... , ___r.
* nul de pregătiri a fost realizat
2 în proporție de '
J cînd productivitatea muncii
• exploatare a înscris 1,078 tone 
2 pe post, iar la prețul de cost s-a
♦ înregistrat o economie de 2,91 lei
• pe tona de cărbune ? Se putea
• oare ca bucuria să nu cuprindă 
2 întreaga sală cînd mai mult de 
J jumătate din milionul de lei luat
• drept angajament de economii, 
Z pentru anul 1960 s-a realizat în 
2 primul trimestru 2 Bucuria cei
• stăpînea pe toți nu putea fi as- 
2 cunsă. Era bucuria muncii și a
• strădaniei colective•
♦

I. a fost nevoit să predea drape
lul de sector fruntaș deținut un 
an la sectorul său — colegului 
de la sectorul I, ing. Tarcea I. 
Aplauze nesfîrșite au însoțit tre
cerea drapelului de la un sector 
la celălalt. Aplauzele s-au repetat

Asimionesei, 
săparea unui 
13, orizontul 

că minerii nu

zilei de 1 Mai 
tone, cînd pla-

105,4 la sută,
pe

lui, îmbunătățirii 
tuia.

Alături de toți 
din țara noastră, 
Jiului au răspuns 
trecere socialistă _____
19 întreptinderi în cinstea celui 
de-al III-lea Congres al partidu
lui. Angajamentele pe care minerii 
și le-au luat răspund tocmai în
trebării de mai sus, ele fiind axate 
pe hotărîrea de a îmbunătăți con
tinuu activitatea economică a ex
ploatărilor carbonifere.

Recent s-a încheiat bilanțul ac
tivității pe primul trimestru al a- 
nului. El este rodnic. Pe combi
nat, cheltuielile efectuate pentru 
extracția cărbunelui au fost mai 
mici decît cele planificate cu pes
te 920.000 lei. Toate exploatările 
carbonifere, în afara minei Vul
can, au contribuit la acest succes.

In primul trimestru s-a dat 
producție multă peste plan, au 
crescut randamentele, dar in ace
lași timp s-a consumat mai mult 
lemn de mină, mai multe materia 
le auxiliare, calitatea necorespun ■ 
zătoare a cărbunelui a grevat 
mult asupra reducerii prețului de 
cost. La mina Petrila, de pildă, 
s-a consumat la fiecare 1009 tone 
de cărbune extrasă cu 3,400 m.c. 
lemn de mină mai mult, calitatea 
slabă a cărbunelui a atras colec
tivului penalizări de circa 414.000 
lei. Mai mult lemn de mină decît 
era prevăzut au consumat și mi
nerii de la Lonea (cu 6,650 m. 
C./1000 tone de cărbune), de la 
Lupeni (cu 3,090 m.c./lOOO tone 
de cărbune), de la Aninoasa. A- 
cest lucru trebuie să dea serios

oamenii muncii 
minerii Văii 

chemării la în- 
lansate de cele
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IMBOLD
...spre noi succese au 

pentru colectivul minei Aninoasa 
rezultatele primului trimestru al 

anului. El 
dovedit și 
mult prin căldura • 
cu 
tivul minei a pri- • 
mit

întrecerea pe profe
sii, pentru cea mai bună briga
dă, cel mai bun artificier, mais
tru, inginer. Deîndată ce s-au a- 
nunțat criteriile noii

fost

s-a •mai 2
care colec- ♦

♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦

♦ 
..... — ---------- —i întreceri,* 
brigadierul Doroghi Fi. a și lan- • 
sat chemarea la întrecere pentru 2 
ceq mai bună brigadă, maistrul 
Bartiș F.merik, pentru cel mai 
bun maistru, tehnicianul Biha- 
vetz Adalbert pentru cel mai 
bun prim-maistru miner, iar ing. 
Brînduș Aurel pentru cel mai 
bun șef de sector. La chemare 
au răspuns cu însuflețire mulți 
participanțl la consfătuire

Angajamentele luate ei le în
chină cu drag istoricului eveni
ment ce se apropie, celui de-al 
III-lea Congres al Partidului 
Muncitoresc Romîn, în cinstea 
căruia colectivul a majorat eco
nomiile de la 1 milion la 
1.400.000 lei, iar productivitatea 
muncii s-a hotărît s-o ridice la 
1,150 tone post, angajamente ea. 
re cu siguranță vor deveni fapte 
căci minerii aninoseni sînt oa
meni care-și respectă totdeauna 
cuvîntul dat în fața partidului 
drag ce le îndrumă pașii zi de zi.

LICIU LUCIA

de întrecere,
noua formă

de el 
bună
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: emoții
♦
2 Deseori s-au organizat îritre-
• ceri între sectoare, dar se pare
« că nici cînd emoția n-a fost atît
2 de puternică ca la această cons-
2 fătuire cînd s-a anunțat puncta-
♦ ful întrecerii. Concurentele prtn-
Z cipale erau sectoarele I și IV.
• Insfîrsit rezultatul punctajului a
• decis primul loc în favoarea sec-
* torului I care avea 259 puncte.
♦ Șeful sectorului II, ing. Andrifoiu
••••••••••••••••••••*••••••••••••••••••••••••••'>*••••*•

Inovatorul Gai
ță loan lucrează 
la sectorul elec
tromecanic al 
minei Petrila în 
calitate de lăcă
tuș. Lucrările e- 
xecutate 
sînt de 
calitate.

pe tovarășul Gai
ță Ioan confec- 
ționînd o matri
ță pentru susți
nerea lămpilor e- 
lectrice de la 
stația de încăr
care a lămpilor 
de mină.

Calcar oeste olan
Antrenat în întrecerea socia

listă în cinstea celui de-al III- 
lea Congres al partidului, colec
tivul carierei de exploatare a 
calcarului din Bănită obține re
zultate frumoase în muncă. In 
perioada 1—22 aprilie planul de 
producție al carierei a fost de
pășit cu 3,4 la sută.

Numai echipa lui Blaj Con
stantin a dat cu 137 tone mai 
mult calcar peste plan. 
Iui Miclea 
102 tone, 
tone, Toth 
lău Sabin

In activitatea lor, minerii de 
la secția de exploatare Banița 
au fost ajutați, efectiv de mine
rii perforatori Portic Dionisie, 
Bîlc Tănase, Scutaru Constan
tin, Vladislav Marcu și alții.

Ioan a dat 
Șchiopu N. 
Francisc 65 
40 tone.

Echipa 
peste plan 
Vasile 70 
tone, Săs-
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Un succes binemeritat
tic al actualei conferințe față de 
cele anterioare. Planul tematic 
a cuprins probleme de actuali
tate în industria extractivă : au
tomatizare, mecanizare, metode 
raționale de mare productivita
te, punerea în valoare a unor noi 
rezerve de minereuri și cărbune, 
o exploatare judicioasă a agre
gatelor de foraje etc.

Conferința științifică de la Pe
troșani a studenților celor două 
institute a constituit un succes 
bine meritat atît’ al studenților 
cît și al coordonatorilor lor. Lu
crările conferinței demonstrează 
că în cadrul acestor institute e- 
xistă largi posibilități pentru 
obținerea unor noi și importante 
succese la învățătură și în acti
vitatea științifico-cercetătoare. 
Sub îndrumarea organizațiilor de 
partid și de UT.M. din cele două 
institute, cu un sprijin mai activ 
din partea asociațiilor studen
țești, viitorii ingineri de înaltă 
calificare au condiții pentru a 
desfășura încă din institut o vie 
activitate tehnică pentru rezolva
rea sarcinilor economice impor
tante ale producției.

ing. GH. DUMITRESCU 
O----------- -----

Studenții petroșăneni au obținut succese 
și la sesiunile științifice de la Timișoara 

și Orașul Stalin
Institutul

avea

Actuala Confe
rință științifică a 
studenților de la 
institutul de mi- 

și institutul 
petrol, gaize 
geologie a 

marcat o etapă 
importantă în munca de cerce
tare științifică, a demonstrat o- 
dată mai mult orientarea acti
vității studenților spre practică, 
spre legarea strînsă a teoriei! cu 
producția.

Nivelul ridicat al expunerilor 
făcute a dovedit o cunoaștere a- 
profundată a problemelor, o stră
danie demnă de laudă pentru 
găsirea unor soluții în concor
danță cu tehnica modernă.

La conferință s-a mai! relevat 
un fapt cu totul aparte față de 
alte sesiuni științifice: discuțiile 
vii, analitice, asupra referatelor 
ținute. Au participat un mare 
număr de studenți, cadre didac
tice, ingineri și tehnicieni din 
producție, fapt care arată clar 
interesul acestora asupra teme
lor discutate.

De altfel se remarcă și o mai 
justă alcătuire a planului tema-

■•«-«♦•’O

ln zilele de 23 și 24 aprilie 
a. c. a avut loc la Institutul de 
mine din Petroșani Conferin
ța științifică studențească pe 
țară în domeniul mine, petrol, 
gaze și geologie. La Conferin
ță au fost prezentate 11 lu
crări științifice ale studenților 
de la Institutul de mine Pe
troșani și Institutul de petrol, 
gaze și geologie București. Stu
denții Călinoiu I„ anul III mine, 
Fodor Dumitru, anul IV mine 
și Galat Ștefan, anul V elec
tromecanică minieră au fost 
distinși cu Diplome de onoa
re acordate de Comitetul 
U.T.M. al regiunii Hunedoara.

In pagina de față prezentăm 
în rezumat cîteva din cele mai 
bune lucrări susținute.

In timp ce la 
mine din Petroșani 
Conferința științifică

de
loc

pe țară
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Automatizarea 8

instalaților de evacuare | 
a apelor g

DISTINSĂ QU PREMIUL 11 8 
lucrarea cu titlul de mai sus, pre. 
zentaiă de studentul I1EIDIN- 
UER ALEXANDRU din anul F. 
Electromecanică minieră s-a bu
curat de un deosebit succes, atît 
prin expunerea clară și concisă 
cît și prin tema de mare actua- 

o litate pe care a rezolvat-o corn-

8
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8o zile, automatizarea instalațiilor

secția mine, petrol, gaze și geo
logie, la Timișoara a avut loc 
conferința pe țară secția electro- 
tehnăcă-electronică. De la Facul
tatea de electromecanică a In
stitutului de mine din Petroșani 
a participat Ia Timișoara studen
tul Andrieș A. din anul IV cu o 
lucrare cu tema: „Determinarea 
curenților de scurgere în rețelele 
electrice miniere și examinarea 
eficacității folosirii aparatelor 
pentru controlul rezistenței de 
izolare". Această lucrare a ob
ținut premiul I.

La Orașul Stalin unde s-a des
fășurat tot sîmbătă și duminică 
conferința pe țară secția meca
nică, studentul Hadnagy Ale
xandru de la Institutul de mine 
din Petroșani, a obținut premiul 
II pentru lucrarea : „Contribuții 
la recondiționarea sfredelelor de 
mină folosite în Valea Jiului".

Studii geologice în zona 
Ocna de fier

Cercetând formațiunile mezo- 
zoice care formează un sinclinal 
în zona învecinată cu Ocna de 
fier, colectivul de studenți condus 
de Alexe Ion din anul III geolo
gie tehnică, a întâlnit un conglo
merat laminat prins la limita de 
încălecare a gneiselor micacee de 
tip Bocșita-Drimoxa și de tipul 
Buchin. Cercetînd aluviunile din 
aceste depozite se emite ipoteza 
documentată că aluviunile sînt 
aduse de un vechi curs de apă. 
Cercetările făcute de studenți au 
stabilit în aceste aluviuni, ca și 
în cariera de fier Amelia și la 
Dealul Strosului, o concentrație 
de fier care poate fi utilizată.

Cunoașterea unghiurilor de ru
pere a scoarței terestre sub in
fluența lucrărilor miniere prezintă 
o deosebită importanță în privința 
stabilirii pilierilor de siguranță în 
scopul evitării imobilizării unor 
rezerve de material util. Colec
tivul de studenți din R.P.D. Core
eană care studiază la I.M.P. format 
din Li In Huan, Kim Zin Ghi și 
Sin Von Cel din anul IV mine, a 
tratat această problemă la minele 
bazinului Cîmpulung-Muscel. Ob
servațiile asupra tasării 
ca și măsurătorile făcute

rocelor 
în aba-

Referatele prezentate în cadrul Conferinței, interesante și de 
mare actualitate, au fost urmărite cu viu interes de o numeroa
să asistență. IN CLIȘEU: Aspect din timpul ședințelor Confe
rinței

o

Cu migala și pasiunea cercetătorului
Toate cele 11 lucrări prezentate 

în cadrul Conferinței au consti
tuit tot atîtea succese pentru 
studenții-cercetători cît și pentru 
cadrele didactice care le-au în
drumat și coordonat munca. Ceea 
ce a răzbătut din toate lucrările 
a fost pasiunea, migala și perse
verența muncii 
lor. Cum altfel 
s-ar putea califi
ca activitatea de
pusă de tinerii 
coreeni, '.are în
decurs de numi cîteva săptămîni. 
au măsurat deplasarea terenului

ÎNSEMNĂRI
DE LA CONFERINȚĂ

^xts

taj duc la concluzia că unghiuri
le convenționale de rupere sînt 
uneori exagerat de mari, alteori 
insuficiente. Colectivul propune o 
revizuire a acestor unghiuri, fapt 
care va permite recuperarea unei 
rezerve de ordinul sutelor de mii 
de tone de lignit lăsate în pilierii 
de siguranță. Pentru noutatea stu. 
diului, aportul său practic, Con
ferința a acordat lucrării PRE
MIUL I. Lucrarea a fost apreciată 
ca valoroasă atît pentru țara 
noastră cît și pentru bazinele car
bonifere din alte țări.

la suprafață în peste 140 de pune- 
te, au observat presiunea rocilor 
intr-un abataj, întrecînd în exac» 
titate pe mulți topografi experi
mentați 2 Cum ar putea fi apre
ciată decît pasiune și dragoste 
față de meseria aleasă, munca 
grupului de studenți care in ga

leriile Cavnicului 
au cercetat 
minuțiozitate 
racteristicile 
Ioanelor, 
ca apoi, pe baza 

unor îndelungate studii de labo
rator, să poată susține teze de 
importanță pentru viitorul minei 
Cavnic ?

In munca lor studenții n-au 
fost singuri. Minerii, mecanicii, 
tehnicienii cărora ei s-au adresat, 
le-au acordat tot sprijinul. Pro
punerile și observațiile acestora 
i-au ajutat să prezinte lucrări bu
ne, să contribuie în mare măsură 
la rezolvarea unor importante pro. 
bleme de producție, arătînd prin 
aceasta că răspund cu cinste gri
jii partidului, că se pregătesc să 
devină adevărate cadre de nădej
de pentru industria minieră și 
extractivă a patriei noastre.

1. K.

cu 
ca» 
fi* 

pentru

8 de evacuare a apelor și-a găsit 8 
8 rezolvarea printr-un sistem inge. ° 
8 nios construit cu contactoare cu ° 
2 mercur și un sistem de relee e- ° 
q lectrice. Schema de automatizare | 

permite pornirea a două pompe ° 
de mină, concomitent sau alter- ° 
nativ, 'stabilind totodată funcția- g 
narea acestora în concordanță cu 2 
curba de sarcină pentru aplatiza. ° 
rea consumului de energie în re.- “ 
țeaua minei. Principiul de mers ° 
este simplu: în bazinul de colec- § 
tare a apelor se află un tablou * 
cu 6 contactoare cu mercur care ° 
în funcție de creșterea nivelului 2 
apei stabilesc, prin relee funcțio- ® 
narea pompei de amorsare și a ° 
pompelor de aspirare a apei. Toa- „ 
tă instalația se poate urmări și | 
dirija de la o stație centrală de g 

u dispecerlzare sistemul fiind înzes-1 
g trai cu avertizoare optice și a- g 
g cusiict. Demonstrația practică g 
g făcută în laborator pe o machetă g 

a fost apreciată de asistență. g
aoooooooooooooooooooooooooooooooo

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

producțieRezolvarea problemelor de
studențilorîn centrul atenției

Printre referatele prezentate în cadrul sesiunii s-au remar
cat cîteva care, prin tematica lor și soluțiile date au adus 
contribuții de valoare în direcția rezolvării unor importante 
probleme de producție. Mai jos prezentăm, în rezumat, cîte
va din aceste referate:

intitulat referatul pre- 
studentul CALINOIU 
anul III mine care, 
eforturile cu cele a 

studenți, a cercetat și 
seamă de parametri 
ai zăcămîntului de la

Cercetări geologo-tehnice la mina Petrila
Așa s-a 

zentat de 
1OAN din 
unindu-și 
încă doi 
stabilit o 
geologici

Petrila, venind cu interesante con
cluzii în privința amplasării lu
crărilor miniere, asupra meca
nizării producției și a consumu
lui rațional de exploziv în func
ție de structura rocilor din a- 
ceastă zonă. Lucrarea prezintă 
tipurile de roci tntîlnite la Pe
trila în culcușul și coperișul 
straielor, succesiunea 
verticală. Pe baza 
roci întîlnite se pot 
cis limitele stratelor 
periș) adueîndu-se astfel contri
buții de valoare la regăsirea 
stratelor deranjate prin falii. Se 
dă pentru prima dată în Valea 
Jiului o caracterizare fizico-me- 
canică a rocilor, după care se va 
putea fixa mai bine amplasarea 
lucrărilor miniere de deschidere 
și exploatare cu durată mare de

serviciu. Inginerii din producție 
care au discutat pe marginea lu
crării, printre care și tov. ing. 
Roman Petru, au apreciat ca va
loroasă o asemenea temă care va 
trebui extinsă asupra tuturor 
exploatărilor carbonifere din Va
lea Jiului. Pentru aceasta, lucra
rea a fost distinsă cu premiul

mala conține și o cantitate apre
ciabilă de cadmiu. Lucrarea dă u- 
nele consideratiuni economice a- 
supra zăcămîntului, asupra con
tinuării rnineralizatiei în adînci- 
me, asupra conținutului în me
tal, venind astfel în ajutorul mi
nelor. Se recomandă o schemă de 
flotare a minereului de la Cav- 
nic. DISTINSA CU PREMIUL 11 
lucrarea a fost considerată ca un 
succes atît al colectivului de stu- 
denti cît și al conducătorilor ști
ințifici.

i.

acestora pe 
tipurilor de 
stabili pre- 
(culcuș, co-

Studiul calcografic 
al zăcămîntului 

de la Cavnic
Prezentînd conferinței rezulta

tele unor îndelungate cercetări 
pe teren și a unui mare număr 
de observații microscopice, co
lectivul condus de studenta DU
MITRESCU EMMA din anul IV 
Geologie tehnică a venit eu o 
seamă de observații interesante 
și noi asupra genezei zăcămîn
tului de la Cavnic (Baia-Mare). 
Colectivul de studenți a stabilit 
că minereul complex de aici, pe 
lîngă blendă, galenă, pirită și 
alte minerale de origină hidroter-

Analiza 
tehnico-economică 

a exploatării stratului 13 
!a Aninoasa

Referatul privind „analiza teh
nico-economică a metodei de ex
ploatare aplicată la stratul 13 
Aninoasa" prezentat de un co
lectiv de studenți condus de FO- 
DOR DUMITRU, anul IV mine, 
s-a bucurat de un real succes 
atît prin metoda de exploatare 
propusă, cît și prin faptul că re
zolvă în mare măsură o impor
tantă problemă de producție la 
mina Aninoasa.

Actualmente stratul 13 se ex
ploatează prin metoda cu front 
scurt. Analizînd această metodă, 
colectivul scoate în evidență pro
ductivitatea redusă care se obți

ne în condițiile unei presiuni ex
cesive. Pe baza observațiilor fă
cute în subteran, cu ajutorul in
ginerilor și tehnicienilor minei, 
studenții au propus două meto
de de exploatare mai raționale : 
exploatarea cu stîlpi pe direcție 
sau în felii pe înclinare, fiecare 
cu două variante: cu prăbușire 
totală sau cu rambleiere totală. 
Analizind temeinic posibilitățile 
de aplicare a variantelor propu
se, studenții au ajuns la intere
sante concluzii. Astfel metoda cu 
stîlpi pe direcție și prăbușire to
tală poate asigura o productivi
tate mai mare cu circa 3,8 tone 
pe post decît cea actuală, la un 
consum de lemn redus cu circa 
20 m. C./1000 tone de cărbune 
și un preț de cost pe tonă redus 
cu circa 10 lei fată de cel ac

tual. In ipoteza aplicării metodei 
de exploatare în felii pe încli
nare tot cu prăbușire totală se 

pot realiza următorii indici: pro- 
ductivitate mai mare cu 5,26 
tone pe post, consum de lemn re
dus cu 27 m. cJIOOO tone și un 
preț de cost mai mic cu 13,04 
lei/tonă decît realizările actuale. 
Așa cum au reliefat în discuta
rea temei tov. ing. Roman Petru 
și Brîndușa Aurel, problema a- 
ceasta constituie o preocupare 
pentru organele tehnice de la 
combinat și de la Aninoasa. 
crarea expusă de studentul Fo- 
dor Dumitru.
PREMIUL III, aduce o contri
buție de valoare pentru rezolva
rea practică a exploatării rațio
nale a stratului 13 la Aninoasa.

DISTINSA

Lu-

CU
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Să dăm avint întrecerii 
pe profesii

Zilele trecute a avut loc la 
Consiliul local al sindicatelor 
din raionul Petroșani o ședință 
de lucru la care au participat 
președinții de sindicate din raion. 
In ședință s-au dezbătut princi
palele sarcini care stau în fața 
organizațiilor sindicale privind 
dezvoltarea întrecerii socialiste in 
cinstea celui de-al IlI-lea Con
gres al P.M.R.

Ședința a constituit un bogat 
schimb de experiență între pre
ședinții sindicatelor din raion, 
privind organizarea întrecerii pe 
profesii. In cadrul ședinței tova
rășul Brașoveanu Victor, preșe
dintele comitetului sindical de la 
mina Lupeni, a prezentat un re
ferat privitor la măsurile ce au 
fost luate la mina Lupeni pen
tru organizarea temeinică a în
trecerii pe profesii. Așa de exem
plu, la Lupeni, pentru ca în în
trecerea pe profesii să se obțină 
rezultate cît mai bune, s-au or
ganizat cursuri de pregătire cu 
brigadierii, s-au luat măsuri de 
permanentizare a oamenilof în 
brigăzi. In întrecerea pe jRofe- 

' sii se pune un accent deosebit 
pe creșterea productivității mun
cii. extragerea unui cărbune de 
calitate. De asemenea brigăzile 
care se întrec și-au fixat ca o- 
biectiv să respecte monografia 
de armare a locurilor de muncă, 
să întrețină în condițiuni bune 
galeriile, să-și ridice continuu 
calificarea profesională.

In întrecerea pe profesii un 
Ioc important îl ocupă realizarea 
de cît mai multe economii. In 
cinstea celui de-al IlI-lea Con- 
f al P.M.R., răspunzînd che- 
n.,s..ii la întrecere a celor 19 în
treprinderi, colectivele celor 6 
exploatări miniere și ale celor

_«=*=>=—-------

extin- 
armă- 
gale- 
u.tila-

arătat

In contul lunii mai
La sectorul de foraj Dîlja din 

cadrul Întreprinderii de Explo
rări Lupeni întrecerea în întîm- 
pinarea celui de-al 111-lea Con
gres al partidului și a zilei de 
1 Mai este încununată de suc
ces. Acest lucru îl dovedesc rea
lizările dobîndite. In ziua de 14 
aprilie, brigada sondei 5405, con
dusă de brigadierul Ciobanu 
Victor raporta terminarea pla
nului de producție pe luna apri
lie. In aceeași zi și brigada son
dei 5554, condusă de brigadie
rul Tache Gheorghe avea planul 
lunar îndeplinit. In ziua de 23 
ap, 'ie, inginerul Onea loan, șe
ful sectorului de foraj Dîlja a 
calculat, ca de obicei, cum se 
stă cu planul lunar. Calculele au 
arătat că la ora 12 a zilei res
pective sarcinile de plan pe luna 
aprilie au fost îndeplinite și din 
acea oră sondorii au început 
foreze primii metri în contul 
nii mai.

La îndeplinirea planului 
producție înainte de termen 
contribuit buna organizare a 
curilor de muncă, aprovizionarea 
la timp a sondelor cu materiale 
precum și urmărirea zilnică a 
realizărilor pe brigăzi și echipe 
Un aport însemnat la acest suc
ces au adus sondorii șefi : Călin 
Vasile, Stoica Stanciu. Pop Va
sile, sondorii Oprița Constantin 
de la sonda 5554, Jiann lacob 
de la sonda 5405, Dănuț Anton, 
Cîmpeanu Gheorghe, precum și 
motoriștii Chirilă Ilie și Spătaru 
Gheorghe.

să 
lu-

de 
a 

lo-

două preparații din raion, s-au 
angajat să realizeze în acest an 
7.040.000 lei economii la prețul 
de cost al cărbunelui, prin redu
cerea consumurilor specifice de 
material lemnos, energie, 
derea micii mecanizări și 
rii metalice în abataje și 
rii. folosirea mai bună a 
jelor.

In cadrul ședinței s-a
că fiecare exploatare minieră 
are posibilități și rezerve interne 
pentru depășirea angajamentelor 
de întrecere. In acest scop con
ducerile sectoarelor și organiza
țiile sindicale trebuie să dez
volte grija pentru alegere^ șis
tului vizibil în abataje, la gu
rile de rostogol, pentru a se rea
liza o producție de cărbune de 
bună calitate.

La exploatarea miniera Petri- 
la s-au luat în ultimul timp mă
suri de îmbunătățire a calității 
cărbunelui. In cele două decade 
ale lunii respective, procentajul 
de cenușă a scăzut cu 0,3 la 
sută față de norma admisă. Ma
joritatea brigăzilor de Ia mina 
Petrila cuprinse în întrecerea pe 
profesfi, între care se numără 
cele conduse de tovarășii Mihaî 
Stefan, Michiev Gheorghe, Baciu 
Grigore, Bartha Francisc, Albert 
Anton, Tătar Petru și alții, și-au 
fixat ca prim obiectiv, realizarea 
de economii prin reducerea con
sumului specific 
extragerea unui 
litate. Brigăzile 
atenție aplicării 
intate de lucru 
cît mai temeinice a muncii în 
cadrul brigăzilor.

Brigăzile de mineri sînt mai 
îndeaproape sprijinite și îndru
mate în muncă de către maiștrii 
mineri. Maiștrii Matyas Ludo
vic din sectorul I, Cenaru Ghe
orghe din sectorul II, Picu Mir
cea din sectorul III și Mureșan 
loan din sectorul IV, care sînt 
antrenați în întrecerea pe pro
fesii se preocupă îndeaproape 
de ridicarea nivelului profesional 
al muncitorilor din brigăzi, se 
îngrijesc să asîgure condiții op
time de lucru fiecărei brigăzi, 
urmăresc cu mult spirit de răs
pundere calitatea producției date.

In ședință tovarășul Momeu 
Samoilă, președintele Consiliului 
local sindical, a subliniat că. în
trecerea pe profesii trebuie să 
constituie un ajutor reciproc în
tre cei ce se întrec, un schimb 
de experiență în muncă, pentru 
folosirea celor mai avansate me
tode de lucru în scopul îmbună
tățirii indicilor de bază ai pro
ducției. Întrecerea trebuie să ia 
avînt în toate sectoarele de ac
tivitate ale producției.

Organizațiile sindicale au da
toria să urmărească și să spri
jine pe fiecare participant la în
trecere pentru .a-și îndeplini an
gajamentul. Ele trebuie să ur
mărească zilnic rezultatele fie
cărui sector, brigadă și echipă.

Consiliul local sindical a a- 
doptat un program de măsuri 
menite să ducă la realizarea an
gajamentelor de întrecere luate 
de colectivele Văii Jiului în cin
stea celui de-al IlI-lea Congres 
al P.M.R.

de materiale, 
cărbune de ca- 
acordă o mare 
metodelor îna- 
și organizării

Z. ȘUȘTAC

GR. GOANȚA
corespondent

• PUBLICITATE

Ji
ii
ii

prezintă:

Brigăzile conduse de minerii Mîrza Vasile și Kacso Toma 
din sectorul 11 al minei Lonea se întrec pentru ca în cinstea 
celui de-al 111-lea Congres al P.M.R. să extragă cărbune de 
calitate și să realizeze economii prin reducerea consumurilor 
specifice.

IN CLI$EU: Minerul Mîrza Vasile îi explică lui Kacso 
Toma una din metodele ce ie folosește brigada sa pentru a- 

tingerea obiectivelor întrecerii.

NOTA

Călătoream cu unul din auto
busele locale care circulă pe ruta 
Blocuri Livezeni — Petrila și re
tur. In autobus, lume multă, gră
bită ca de obicei. Totul a mers 
bine pînă la curba drumului de 
la gara mică unde autocamionul 
cu nr. 25.999 condus de șoferul 
Gros staționa, încărcînd piatra 
rămasă de la pavaj. Dacă auto
camionul ar fi staționat conform 
regulilor de circulație, nu s-ar fi 
întîmplat nici o neplăcere, dar 
el staționa în mijlocul drumu
lui, barînd toată circulația.

Astfel s-a oprit din mers și 
autobusul nostru. Un timp călă
torii au așteptat răbdători dar 
cum autocamionul nu se dădea 
la o parte, pe șosea, atît în fața cît 
și în spatele autobusului nostru 
s-a aliniat un 
șini ale căror 
seră supărător 
lătorii începură 
neliniște.

In ciuda protestelor celor care 
așteptau, șoferul autocamionului

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

cu nr. 25.999, Gros, gros și de 
obraz pe cît se vede, stătea calm 
susținînd sfidător cu ceilalți șo
feri o polemică foarte încurcată 
asupra regulilor de circulație.

In sfîrșit, pentru a dovedi că 
i se potrivește pe deplin numele 
și la propriu și la figurat, Gros 
urni mașina cîțiva metri dar... 
lăsînd-o tot în mijlocul drumu
lui.

O astfel de comportare a șo
ferului Gros cu nimic 
tă și în afara oricărei 
circulație a provocat 
pierdere de timp din
lucru al mașinilor staționate, al 
călătorilor și chiar din timpul 
său de lucru.

Organele administrative sub a 
cărui conducere lucrează șoferul 
Gros de pe autocamionul nr. 
25.999 ar trebui să ia măsuri co
respunzătoare 
atitudini care 
ția și duce și

justifica- 
reguli de 
o inutilă 
orarul de

TEATRUL DE STAT 
VALEA JIULUI" 
PETROȘANI

sîmbâtâ 30 aprilie 
și duminică 1 mai 

I960

Casa din strada 
Coșbuc 10 

comedie in 3 acte 
de Florin Vatiltu

1 Regia : D. Câpitanu 
Scenografia ; Lidia Pincus

i

Aagajează imediat » 
t un escavatorist X 
| Salari 
| lei tarifare 
| zare,
ț Informații supiimen- 
| fare, în fiecare zi la 
| sediul uzinei din Vul- 
î can sfr. Fabricii nr. 1.

Iu, conform refe- £ 
arifare de salari- *
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lung șir de ma- 
claxoane devenl- 
de stridente. Că- 
să dea semne de

8,00 Din 
Muzică de

față de astfel de 
împiedică circula
ta alte neajunsurf.
M. CIOCIRLIE

în sprijinul producției
La sectorul VIII al minei Pe- 

trila grija pentru sprijinirea sec
toarelor productive stă mereu In 
centrul preocupării organizației de 
partid. La atelierul de reparat 
vagonete s-a constatat că există 
deficiențe în privința calității re
parațiilor. Biroul organizației de 
bază, sezisîndu-se 
a analizat această 
nizînd măsuri de

A fost scos în
că tovarășul Merlac loan în cali
tate de membru de partid nu s-a

de acest lucru, 
situație, preco- 
îndreptare. 
evidență faptul

îngrijit în suficientă măsură ca 
echipa pe care o conduce să folo
sească din plin cele 8 ore de lu
cru și nu a acordat atenția cuve
nită realizării sarcinilor de pro
ducție. Biroul a stabilit că aceas
tă echipă să fie mai îndeaproape 
controlată in muncă de către con
ducerea sectorului, iar tovarășul 
Merlac Ioan, să organizeze con
vorbiri cu tinerii din brigadă pen
tru întărirea disciplinei, să facă 
informări pe teme politice, să îm
bunătățească calitatea lucrărilor.

pentru 
indus- 
Trans- 
a con- 
al or-

Viermii intesti.
nali sînt para- 
ziți ai corpului omenesc. Ei para
zitează în mod special copiii, care 
ajung mai ușor în contact cu 
murdăria. Cu cît starea de igie
nă a unei locuințe lasă mai mult 
de dorit, eu atît pericolul de pa
razitare este mal mare. Răspîndi- 
rea viermilor se face prin inter
mediul ouălor, care provin din 
intestinul omului. Oul ajuns în 
corpul omenesc, germinează, și 
dă naștere noilor gererații de 
viermi.

Viermii intestinali vatămă să
nătatea omului, consumînd hrana 
destinată pentru întreținerea vie
ții prin, absorbirea din intestin, 
după ce hrana a fost digerată.

Pe de altă parte viermii se
cretă niște substanțe toxice, care 
trecînd în corpul omenesc vată
mă funcțiile principalelor organe, 
îi distruge globulele roșii etc.

VIERMII INTESTINALI
Un copil parazitat este palid, 

nu are poftă de mincare și este 
foarte nervos. Prezintă o serie de 
eczeme și mîncărimi la nivelul 
pielei.

Dacă numărul viermilor este 
mare, bolnavul poate prezenta

Sfatul medicului

vărsături, crampe abdominale, 
chiar și crize de epilepsie. Cei 
mai răspîndiți viermi intestinali 
sînt: ascorizii (limbricii) teniile 
(panglica) și oxiurii (viermișorii)

Persoanele bolnave trebuie su
puse unui tratamont prescris de 
medic, după specia de vierme gă
sit. Medicamentele nu se vor lua 
niciodată „din auzite11 sau Ja

recomandația unui 
prieten11, pen- 

trucă sînt puțin toxice. De aceea 
se iau numai cu aviz medical.

Un, tratament corect rezolvă cu 
succes a situație dată. Dacă cel 
vindecat continuă să stea mai 
departe în același mediu, el va 
contracta din nou boala. întot
deauna măsurile de tratament tre
buie însoțite de măsuri igienice 
luate în mediul înconjurător în 
mod obligatoriu. Astfel va trebui 
spălată cu apă fiartă și cu sodă 
dușumeaua, pragul, scîndura clo
setului. Copiii vor avea unghiile 
tăiate, mîinile spălate și vor li 
scoși din anturajul pisicilor și cli
nilor.

Fructele, legumele și zarzava
turile vor fi bine spălate, cu apă 
multă, dacă se dau crude în con
sum. De asemenea alimentele vor 
fi ferite de șoareci, șobolani, muș
te.

Dr. GEORGE DIRLEA

PROGRAM DE RADIO
28 aprilie

PROGRAMUL I. 
presa de astăzi. 9,00
cameră de Haydn, 10,00 Drume
ții veseli (reluare), 11,03 „Patria 
și frumusețile ei cîntate de com
pozitorii noștri11, 12,10 Muzică 
ușoară, 12,35 Cîntece de compo
zitori sovietici, 13,05 Concert 
din muzica popoarelor, 14,00 
Concert de prînz, 16,15 Vorbește 
Moscova! 16,45 „Zburăm spre 
lună11 — muzică ușoară romî- 
nească, 17,30 Tinerețea ne e 
dragă, 18,30 Almanah științific, 
19,20 Program muzical 
fruntașii în producție din 
trie și agricultura, 19,45 
misie din sala Ateneului 
certului simfonic popular
chestrei simfonice a Radiotele- 
viziunii. PROGRAMUL 11. 15.00 
De toate, pentru toți (reluare),
15.30 Formații sovietice de mu
zică ușoară, 16,30 Tineri soliști 
de muzică populară romînească,
17.30 Sfatul medicului, 18,05 
Program interpretat de soliști și 
formații artistice de amatori,
18.30 „Înainte clasă muncitoa
re11 — emisiune de cîntece, 19,45 
Potpuriuri de muzică ușoară, 
20,45 Cîntece pentru 1 Mai, 21,15 
„In jurul lumii pe aripile cîn- 
tecului popular11, 21,45 Părinți 
și copii, 22,00 Melodii vecin, 
mereu noi.

Radiojurnale și buletine de 
știri — Programul 1: 5,00; 6,00; 
7,00; 11,00; 13,00; 15,00;
19,00; 22,30; 23,52.
gramul II : 14,00; 16,00;
21,00; 23,00.

—Ml

17,GO; 
Pro- 

18,00;

CINEMATOGRAFE
28 aprilie

PETROȘANI — 7 NOIEM
BRIE : Mireasa răpită; AL. SA- 
HIA: Sabie și zar; PETRILA: 
Ultima primăvară; LONEA: A- 
valanșa; ANINOASA : Mai tare 
ca moartea; VULCAN : N-a fost 
în zadar; CR1VIDIA : Legea mă
rii; LUPENI : Vise de duminică; 
BARBATEN1: Comicos; URl- 
CAN1: Un meci neobișnuit.
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Succesul expoziției industriale sovietice
de la

BAGDAD 26 (Agerpres). — 
TASS anunță :

Au trecut dqpă săptămînl de 
la deschiderea primei expoziții 
industriale sovietice la Bagdad.

In acest timp expoziția a fost 
vizitată de aproximativ 500.000 
de locuitori ai capitalei Irakului, 
precuțn și ai altor orașe din 
tară,.

Zilnic, de dimineață pînă sea
ra tîrziu, în fața intrării expo
ziției pot fi văzuțj sute de oa
meni dornici să vadă exponatele 
de aici. La expoziție pot fi în- 
ttîlniți reprezentanți ai diferitelor 
profesiuni — muncitori, funcțio
nari, țărani în costume națio
nale arabe. Expoziția este vizi
tată de reprezentanți ai intelec
tualității irakiene, ai cercurilor 
de afaceri, de funcționari supe-

-----O-----  —-----

După tratativele dintre 
D. Eisenhower și De Dauile
NEW YORK 26 (Agerpres)
Agenția France Presse anunță 

că după întâlnirea finală dintre 
Eisenhower și De Gaulle, care a 
avut loc în dimineața zilei de 25 
aprilie, cei doi președinți au dat 
publicității în a doua jumătate a 
zilei un scurt comunicat. In co
municat se arată că în urma tra
tativelor dintre președintele Sta
telor Unite ale Americii și preșe
dintele Franței cele două părți 
„au stabilit mult mai precis pozi
țiile pe care le adopfă la apropia
ta conferință la nivei înalt în 
problemele care se vor discuta 
la această conferință*1.

In comunicat se arată de ase
menea că după părerea celor doi 
președinți „scopul principal al 
conferinței la nivel înalt este rea
lizarea unei destinderi în situația 
internațională".

15 ani de la întîlnirea 
de pe Elba

BERLIN 26 (Agerpres) TASS 
anunță :

J. Polowski, secretarul organi- ' 
zației „Veteranii americani ai în
tâlnirii de pe Elba" care a sosit 
in R.D. Germană, a depus coroane 
de flori la monumentele ostașilor 
sovietici de la Tiergarten și Trep- 
tow-Park. „Cu prilejul celei de a 
15-a aniversări a întâlnirii de pe 
Elba între trupele U.R.S.S. și 
S.U.A., veteranii americani ai ce
lui de-al doilea război mondial 
depun cu o adîncă recunoștință 
aceste flori în cinstea eroilor so
vietici care și-au dat viața în 
timpul celui de-al doilea război 
mondial în numele făuririi unei 
lumi mai bune".

Mari manevre navale ale blocului S.E.A.T.O. 
în Extremul Orient

BANGKOK 26 (Agerpres).
Blocul militar agresiv S.E.A.T.O. 

efectuează mari manevre mariti
me militare. Prin aceste manevre 
țările blocului S.E.A.T.O. „săr
bătoresc" în felul lor cea de-a 
V-a aniversare a conferinței is
torice de la Bandung care a 
constituit o expresie a dorinței 
de pace și de destindere a în
cordării internaționale a popoa
relor din Asia și Africa.

După cum relatează agențiile 
de presă străine, în regiunea Fi- 
lipinelor sînt concentrate mari 
forțe maritime militare ale An
gliei, Australiei, Noii Zee- 
lande și Pakistanului — 
portavioane, crucișătoare, tor
piloare, submarine. Alături de 
forțele maritime militare ale

Bagdad
riori și de fruntași ai vieții ob
ștești.

In fiecare pavilion al expozi
ției există o carte de impresii. 
In aceste cărți și-au scris impre
siile sute de vizitatori. „Sîntem 
entuziasmați de expoziția dv., 
de expoziția păcii și a prieteniei 
sovieto-irakiene — scrie Ahmed 
Djamin, inginer irakian. Trăiască 
Uniunea Sovietică luptătoare 
pentru pace!“.

„Vizitând expoziția, glăsuiește 
o altă însemnare, m-am convins 
din nou că Uniunea Sovietică 
este o puternică țară a socialis
mului și o țară a păcii. Această 
țară este înfrumusețată de nu
mele măreț și minunat al lui Le- 
nîn, care trăiește în inimile fie
cărui om cinstit".

Un alt muncitor scrie: „Clasa 
muncitoare din Irak trimite un 
sincer salut clasei muncitoare 
din U.R.S.S. Sîntem mîndri că 
prietenia poporului irakian cu 
celelalte popoare care luptă pen
tru pace, libertate și democrație 
crește și se întărește. Vă mulțu
mim pentru minunata expoziție".

.......... ........... ..... .. '-----—

Mișcarea revendicativă ia amploare 
în Franța

PARIS 26 (Agerpres).
Mișcarea revendicativă din 

Franța continuă să ia o amploa
re tot mai mare, ca urmare a 
nesatisfacerii de către patroni a 
cererilor de revalorizare a sala
riilor în raport cu costul vieții. 
Numeroase federații sindicale cer 
reluarea lucrărilor comisiei pari- 
tare (formată din patroni și re
prezentanți ai muncitorilor), în
trerupte de patroni la 15 februa
rie anul acesta, deoarece nu au 
fost de acord cu cererile munci
torilor în ce privește cvantumul 
revalorizării salariilor.

Astfel de mișcări revendicati
ve au avut loc în ultima vreme 
îa șantierele navale „Atlantique" 
din Saint-Nazarie unde cele trei 
federații sindicale, C.G.T., Force 
Quvriere și C.F.T.G . au realizat 
unitatea de acțiune, la centrala 
atomică, din Marcouîes, departa
mentul Gard, unde muncitorii 
cer revalorizarea primelor de 
periclitate.

Ziarul „l’Humanite" publică 
numeroase materiale asupra va
lului de greve care a cuprins u- 
zinele și fabricile din întreaga 
Franță. La oțelăriile din Ugine, 
departamentul Savoie, muncitorii 
au declarat grevă cerînd spori
rea salariilor cu 10 la sută, ceea 
ce reprezintă aproximativ 30 de 
franci pe oră. La uzina „Gene
ral Motors" din Genneviliiers, 
unde, din cauza crizei care se 
manifestă în industria metalur
gică patronii au redus săptămî- 
na de lucru de la 47 de ore la 
40 de ore, muncitorii au intrat 
în grevă, cerînd ca această mă
sură să nu ducă la micșorarea 
salariilor.

S.U.A. și Filipinelor, ele vor 
participa la exercițiile „Leul ma
rin", care vor începe la 28 a- 
prilie. La aceste manevre vor 
lua parte de asemenea aproxi
mativ 100 de avioane ale forțelor 
aeriene militare ale Angliei, Aus
traliei, S.U.A., Noii Zeelande și 
Filipinelor. Concomitent vor ar 
vea loc manevre maritime mili
tare ale țărilor S.E.A.T.O. în 
golful Siam. Manevrele mariti
me militare ale S.E.A.T.O., care 
se efectuează în apropierea coas
telor Indoneziei, Cambodgiei, 
Birmaniei și ale altor țări din 
Asia de sud-est, provoacă neli
niștea și îngrijorarea popoarelor 
acestor țări care se mențin cu 
fermitate pe pozițiile politicii 
neparticipării la blocuri.

Salutul [. L al P. [. II. S.
BAKU (Agerpres) — TASS a- 

nunță :
In salutul C.C. al P.G.U.S., al 

Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. și al Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., citit de N. S. 
Hrușciov la sesiunea jubiliară a 
Sovietului Suprem al R.S.S, A- 
zerbaidjane, se subliniază că oame
nii muncii din această republică, 
sărbătorind cea de a 40-a aniver
sare a puterii sovietice se pot 
mîndri cu succesele lor. Victoria 
puterii sovietice în Azerbaidjan a 
marcat o transformare radicală în 
destinele istorice ale poporului 
lui. Azerbaidjanul a devenit o re
publică cu o industrie puternic 
dezvoltată care muncește cu ab
negație în familia celorlalte re
publici sovietice la îndeplinirea 
programului construcției desfășu
rate a comunismului.

Mesajul de salut exprimă con
vingerea că poporul azerbaidjan 
va aduce un aport demn la lupta 
tuturor popoarelor sovietice pentru 
triumful comunismului.

La apelul centralelor sindi
cale G.G.T., Force Quvriere, 
C.F.T.C., personalul întreprinde
rilor „Sud-Aviation" din Tou
louse a întrerupt lucrul în semn 
de protest pentru nesatisfacerea 
revendicărilor lor.

Salariații uzinelor „Nord-Avia- 
tion" din Bourges au intrat în 
cea de a treia săptămînă de 
grevă.

Cei 500 de muncitori ai uzi
nelor Sambre-et-Meuse care nu 
au obținut satisfacerea revendi
cărilor cerute, prin scurtele între
ruperi ale lucrului, au declarat 
grevă.

........................... - ..... .........

Lucrările Comitetului 
celor zece state pentru dezarmare
GENEVA (Agerpres).
Ședința din 25 aprilie a Co

mitetului celor zece state pentru 
dezarmare a fost prezidată de 
șeful delegației romîne, Eduard 
Mezincescu. Primul a luat cu- 
vîntul șeful delegației poloneze, 
M. Naskowski, care și-a consa
crat cuvîntarea problemelor le
gate de dezarmarea nucleară.

El a subliniat că puterile oc
cidentale nu vor să renunțe la 
armele nucleare și de aceea ele 
propun numai încetarea produc
ției de materiale fisionabile, în 
timp ce delegațiile țărilor socia
liste sînt pentru dezarmarea nu
cleară completă și pentru inter
zicerea folosirii armelor nu
cleare.

A luat apoi cuvîntul reprezen
tantul Italiei, Cavalerii, care a 
încercat să respingă aprecierile 
delegațiilor țărilor socialiste po
trivit cărora statele occidentale 
sînt pentru măsuri izolate și 
împotriva unui plan de ansamblu 
de dezarmare generală și totală.

Răspunzînd delegatului italian, 
reprezentantul R. P. Romîne, E- 
duard Mezincescu, a arătat că 
delegațiile țărilor socialiste con
tinuă să considere propunerile 
occidentale un conglomerat de 
măsuri izolate, parțiale, măsuri 
de control asupra înarmărilor 
care nu duc la dezarmarea ge
nerală și totală.

Noi sîntem de acord, a spus 
Eduard Mezincescu, să punem 
întîi temelia casei, dar vrem să 
știm mai întîi ce fel de casă 
construim. Vrem să facem primii 
pași, dar vrem să știm mai în
tîi pe ce drum și în ce direcție

CIU EN-LAI A PLECAT ÎN NEPAL
DELHI 26 (Agerpres)
La 26 aprilie, după o vizită de 

7 zile în India, Ciu En-lai pre
mierul Consiliului de stat al Re
publicii Populare Chineze și per
soanele care îl însoțesc au plecat 
din Delhi spre Nepal.

--------------o--------------Președintele Sukarno a părăsit Cairo plecînd la Conakry
CAIRO 26 (Agerpres)
Postul de radio Cairo a anun

țat că după o vizită oficială de 
4 zile în R.A.U., președintele In
doneziei, Sukarno și persoanele 
care îl însoțesc au plecat la 25 
aprilie, din Cairo la Conakry.

--------------o----- ;--------

In memoria victimelor nanismului
PARIS 26 (Agerpres)
După cum transmite agenția 

France Presse, la 24 aprilie în în
treaga Franță a fost sărbătorită 
ziua amintirii victimelor nazismu
lui. La Paris, în “ața bisericii St. 
Roque, unde se află cenușa deți
nutului necunoscut din lagărele 
hitleriste de concentrare, a fost 
aprinsă o făclie. Foștii deținuți de 
la Buchenwald, Oswiecim și din 
alte lagăre de concentrare au pur
tat această făclie pînă la clădirea 
Ministerului pentru problemele 
foștilor combatanți, unde a avut 
loc o ceremonie în memoria vic
timelor nazismului.

--------------o--------------

Prezențe romînești peste hotare
FAMAGUSTA (Cipru) (Ager

pres)
La Famagusta a avut loc recent 

o conferință în cadrul căreia se
cretarul clubului sportiv Promi- 
theas, a împărtășit celor prezenți 
impresiile culese dintr-o vizită 
făcută în R. P. Romînă. După con- 

mergem. Delegațiile occidentale 
refuză însă să colaboreze pentru 
definirea țelului obiectivului 
nostru final. Opinia publică aș
teaptă într-adevăr rezultate con
crete, dar primul rezultat con
cret pe care-1 așteaptă este a- 
cela de a ști că la Geneva se 
merge pe drumul dezarmării ge
nerale și totale. Refuzul delega
țiilor occidentale de a defini sco
pul lucrărilor noastre crează 
impresia că aceste delegații ur
măresc să creeze în1 opinia pu
blică numai iluzia că lucrările 
Comitetului sînt îndreptate în 
direcția dezarmării generale și 
totale, în timp ce în realitate a- 
cest obiectiv — fixat în rezolu
ția adunării generale — este a- 
bandonat. Țările socialiste nu 
acceptă să fie părtașe la o ase
menea acțiune.

Guatemala — cap de pod 
pentru o agresiune împotriva Cubei

HAVANA 26 (Agerpres)
Intr-o declarație dată publici

tății la 24 aprilie, Râul Roa, mi
nistrul de Afaceri Externe 
al Republicii Cuba, spune că 
teritoriul Guatemalei este fo
losit în prezent ca un cap de pod 
pentru o agresiune împotriva Cu
bei. In cursul ultimelor zile, ara
tă declarația, adepți ai fostului 
dictator Batista și criminali de 
război, care au fugit în Guate
mala, au plecat spre lagărele mi
litare de pe coasta atlantică a 
Guatemalei. Cartierul general al 
forțelor armate guatemaleze a tri-

Ciu En-lai a fost condus de J. 
Nehru, primul ministru al Repu
blicii India, de membri ai cabi
netului și de fruntași ai vieții pu
blice din India, precum și de re
prezentanți diplomatici acreditați 
la Delhi.

In cursul vizitei la Cairo, pre
ședintele Sukamo și președintele 
Nasser au avut întrevederi în ca
drul cărora au discutat diferite 
probleme internaționale și proble
mele privitoare la Asia de sud-est 
și Orientul arab.

Apoi făclia a fost dusă la for
tul Mont-Valerien, unde ocupanții 
hitîeriști au împușcat peste 4500 
patrioți francezi.

In seara zilei de 24 aprilie foș
tii deținuți în lagărele de concen
trare au organizat o demonstrație 
pe Champs Elysee spre Arcul de 
Triumf unde, de asemenea, a avut 
loc o ceremonie în memoria victi
melor hitlerismului

Ceremonii consacrate memoriei 
victimelor nazismului au avut loc 
de asemenea într-o serie de alte 
orașe ale țării.

ferință a fost prezentată o expo
ziție de fotografii cu aspecte din 
viața poporului romîn.

->
PARIS (Agerpres)
La 23 aprilie a avut loc la le

gația R.P. Romîne din Paris o 
j seară consacrată prieteniei romî- 

no-franceze. După un cuvînt in- 
I troductiv rostit de I. Moraru, 
! prim-secretar al legației R." R., 

au fost prezentate filmele pli
nești „Șapte arte", „Luchiah" și 
„Muntele Retezat”. După prezen
tarea filmelor a urmat un scurt 
program de cîntece populare ro- 
mînești mult apreciate de asis
tență.

*
CAIRO (Agerpres)
Grupul de artiști romîni care 

se află într-un turneu în regiu
nea egipteană a R.A.U. a prezen
tat la 23 aprilie un concert în 
sala Muzeului de arte frumoase 
din orașul Alexandria. La concert 
au participat: Ismail Mehana, gu
vernatorul orașului, Mussein 
Sobhi, director a] municipalității, 
oameni de artă și cultură, zia
riști. Au fost de față reprezen
tanți ai ambasadei R.P. Romîne 
la Cairo.

Concertul prezentat de artiștii 
romîni s-a bucurat de succes.

mis în aceste lagăre o mare can
titate de arme pentru operațiuni 
militare în regiuni de munte A- 
ceste uneltiri agresive împotriva 
Cubei, subliniază declarația, sînt 
susținute de societatea americană 
„United Fruit Co" cu sprijinul 
președintelui Guatemalei, Ydigo- 
ras Fuentes. In continuare Roa 
afirmă că guvernul cuban se află 
în posesia unor informații cu pri
vire la transportul în Guatemala 
de către avioane americane de 
tip „B-26" a unor cantități de ar
me destinate forțelor menite să in
vadeze Cuba.


