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• Noua definiție a metrului.
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militar din R.F.G. 1
i

Alegerile in organizațiile 
de baza tic partidului

Fruntași în lupta 
pentru calitate

In seefia a doua a Filaturii Lu- 
peni sînt mulți muncitori care se 
pot mindri că dau fire de calitate. 
Candidatul de partid Ascunsean 
I. se numără printre aceștia. în 12 
zile lucrătoare din această lună el 
a filat 2050 de bobine, din care 
numai una a fost rea. Darloți Șt. 
a filat 5750 de bobine. El a reușit 
o și mai frumoasă performanță 
dînd numai două bobine rele. 
Deși nou în secție, Mognilă M. 
a reușit să fileze în această vreme 
4.400 bobine.

Fruntași în lupta pentru canti
tate și calitate sînt și centratorii 
Pîrvulescu Dumitru și Lilă Cons
tantin. Primul a centrat 14.200 bo
bine din care 3 rele, iar al doilea 
12.200 bobine din care una rea.

, C. PURCARIU
corespondent

La depozitul
de lemne al minei
Brigada de muncă voluntară con

dusă de tovarășa Stoc Maria a în
treprins recent o acțiune prin care 
a venit în sprijinul colectivului 
depozitului de lemne al minei Lu- 
peni, în vederea îmbunătățirii a- 
provizionării brigăzilor de mineri 
din subteran cu material lemnos. 
In cadrul acțiunii, cele 18 femei din 
această brigadă au efectuat 42 ore 
de muncă voluntară la încărcatul 
cărucioarelor cu material lemnos 
pentru mină, la stivuirea unei im
portante cantități de seînduri. Bri
găzii de muncă patriotică i s-a ală
turat în această acțiune de muncă 
voluntară mai mulți muncitori de 
la mina. Lupeni

RACOLȚA ANA 
responsabila comisiei de femei 

de la mina Lupeni
fț — .........~

■ î N Ț
Cu cîteva luni în urmă, putea 

'fi văzjd la depozitul de lemn de 
la mina Uricani un tînăr care la 
intrarea în șut a minerilor stătea 
timp îndelungat și-i privea cum se 
răsfirau în diferite părți; spre pu
țul principal, spre planul lovan sau 
trecînd podul peste Jiu îndrep- 
tîndu-se spre galeria de coastă a 
planului V. Căuta din priviri fi
gura unui miner pe care-l urmă
rea de multe zile. Auzise de el. 
ll cunoștea din vedere dar nu dis
cutase niciodată cu el. Dar iată 
că tînărul a fost dat să lucreze la 
o echipă de întreținere din subte
ran. De atunci cu lampa de mi
ner agățată la butonieră a început 
să facă naveta spre și de la pla
nul V in urma minerului căutat cu 
atîta nerăbdare. La lumina roșiati
că a lămpii îi admira ceafa nea
gră, umerii lăți și mersul sprinten. 
In gînd își făcea fel de fel de so
coteli. Cum să intre în vorbă cu 
el ? Nu îndrăznea. Auzise de la 
alți mineri că Apostol Vasile — 
căci despre el este vorba — este 
un om sever cu oamenii atunci cinci 
treaba nu merge.

Dar iată că se ivi ocazia cînd 
tînărul putu să discute cu minerul.

...Intr-una din zile Apostol se 
opri lingă un cărucior cu lemn și 
începu să-l împingă spre locul de 
muncă. Tînărul puse și el umărul. 
Din cînd în cînd îi arunca cite o 
privire piezișă, căutînd parcă să 
vadă pe fața lui dacă este dispus. 
Pe cînd să înceapă discuția i-o luă 
înainte Apostol.

— Și vrei- să vii în brigadă la 
mine ?

Tînărului i se puse un nod în

Din abatajele sectorului ll al minei Vulcan a fost extrasă în luna 
octombrie o importantă cantitate de cărbune cocsificabil peste plan. In 
cadrul întrecerii pentru cea mai bună brigadă pe sector, brigada con
dusă de tov. Bordea Eman oil a obținut succese de seamă. Sporind cu 
peste o tonă pe post productivitatea muncii, membrii acestei brigăzi au 
dat peste planul la zi aproape 500 tone de cărbune cocsificabil. IN 
CLIȘEU : Minerii Boaru Alexandru, Bartha Iacob și Idita Constantin 
din brigada lui Bordea Emanoil înainte de a intra în șut își verifică 
atenți lămpile de mină.

NICI O DECLAMAȚIE
T

Pentru mineri, lemnul e necesar 
ca și pîinea. Cînd au cu ce să ar- 
meze, minerii lucrează din plin. 
Dar de se întîmplă cumva ca aces
ta să lipsească, vot nu vor, mine
rii trebuie s-o lase mai domol, că 
abatajul începe să trosnească din 
încheeturi. Acest lucru îl știu și 
muncitorii de la depozitul de Ierni 
al minei Petrila. De aceea ei spri
jină întrecerea din adîncuri asigu- 
rîndu-le minerilor de la Petrila și 
Aninoasa lemn la timp și de di
mensiuni potrivite. La drept vor
bind acesta este unul din obiecti
vele de seamă ale muncii lor. Fie

E L E G
gît, înghiți în sec și, după ce se li
niști, spuse :

— Da’ de unde știți l
— Nu ești dumneata Sas E- 

mil ?
— Ba, tocmai eu sînt.
— Atunci ?...
După cîteva momente continuă.
— Ем te primesc, însă să știi 

că la mine trebuie să faci treabă. 
Altfel nu ne încurcăm. De altfel, 
îți spun că m-am interesat de 
dumneata și n-am auzit lucruri re
le. Mi-a spus și Ivanov. Mâine o 
să mergem la sector și aranjăm.

Imediat își dădu seama că Apos
tol Vasile știa de dorința lui de la 
Ivanov. La despărțire Apostol îi 
spuse :

— Ne-am înțeles ?
— Mîine dimineața tov. Apos

tol
Tînărul se pierdu apoi în întu

nericul . galeriei.
A doua zi, dimineața, Sas Emil 

aștepta cu nerăbdare pe coridor a- 
pariția lui Apostol. Se trezi au- 
zindu-și numele.

— Vino Emile am aranjat totul 
Те-am și pontat.

...De atunci au trecut doar vreo 
3 luni. In această perioadă șeful 
de brigadă nu l-a slăbit de loc pe 
noul său ortac-

— Trebuie jă te faci miner, și 
încă unul priceput, înțelegi î

...Zilele trecute pe podul de pes
te Jiu, Apostol Vasile se întîlni 
cu Ștefan Nicolae, șef de brigadă 
la același sector. Acesta mergea 
gîndit cu niște burghie pe umăr. A- 
postol intră în vorbă.

— Măi Nicole, eu trebuie să 
prăbușesc. Dămi tu burghiile talc 

că e vorba de brigada condusă de 
Bodîrcă Nicolae, sau de acelea 
ale lui Koch Iuliu, Iacob Ionel, 
Reisz Iosif, Ivanov Toma, ori al
tele, toate au ca preocupare ca 
minerii să aibă la timp material 
lemnos și nici un vagon să nu in
tre în locație.

Rezultatul hărniciei muncitorilor 
de la depozitul de lemne este o- 
glindit prin faptul că de multă 
vreme nici una din minele pe care 
le deservesc nu au făcut nici o rc- 
clamatie.

!. CIUR 
corespondent

ERE
Abatajul meu a început să „dan
seze"

— S-a făcut frate. Dar am și 
‘eu nevoie de un crațer. Poți să 
mi-l dai

—■ Sigur că da. Atunci ne-am 
înțeles i

— înțeles — spuse Nicolae.
— ll trimit pe Emil. după bur

ghie.
FL. 1STRATE

(Continuare în pag. 3-a)
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Pentru exercitarea cu competență a dreptului 
de control asupra conducerii administrative

Una din problemele dezbătute 
pe larg în adunarea generală de 
dare de seamă și alegeri a orga
nizației de bază nr. 1 de la exploa
tarea minieră Petrila, a fost modul 
în care organizația de partid și-a 
exercitat dreptul de control asupra 
conducerii tehnico-administrative a 
sectorului.

In acest an sectorul nu și-a rea
lizat sarcinile de plan. Pe trimes
trul III, de exemplu, planul de 
producție a fost realizat doar în 
proporție de 95.5 la sută, iar la 
pregătiri de 95,2 la sută. Pentru 
slaba calitate a cărbunelui în a- 
cest an sectorul a fost penalizat cu 
pierderea a 2163 tone de cărbune. 
Ca urmare a acestora colectivul 
sectorului nu și-a putut realiza nici 
pe departe angajamentul luat în 
ceea ce privește obținerea de eco
nomii.

Este bine știut, că una din sar
cinile principale iile fiecărei orga
nizații de partid este îndeplinirea 
și depășirea sarcinilor de producție, 
întreaga muncă de partid trebuie 
să fie dusă în această direcție, co
muniștii să fie în fruntea luptei 
pentru înfăptuirea sarcinilor eco
nomice.

Marea majoritate a membrilor și 
candidaților de partid din sectorul 
I s-au străduit să-și îndeplinească 
sarcinile de plan, să muncească în 
așa fel îneît să fie un, exemplu 
demn de urmat pentru toți ceilalți 
oameni ai muncii. Tovarăși ca Mi
hai Ștefan, Peter Victor, Jucătoru 
Gheorghe și alții se numără prin- 
Ore fruntașii minei Petrila, sînt 

cunoscuți ca buni mineri.
Nu același lucru se poate spune 

despre alți membri si candidați de

Mutica politică —
In adunarea de dare de seamă 

și alegeri, membrii și candidațil de 
partid din secția turnătorie a Uzi
nei de reparat utilaj minier din 
Petroșani au dezbătut cu compe
tență o seamă de probleme. Prin
tre altele, ei au analizat cum a 
muncit organizația de bază pentru 
îmbunătățirea calității pieselor tur
nate, pentru sporirea productivităr 
ții muncii. Atît darea de seamă 
cit și discuțiile au scos în eviden
ță faptul că s-au dobîndit realizări 
frumoase în această direcție. In 
perioada scursă din acest an cali
tatea pieselor turnate s-a îmbună
tățit cu 5 la sută față de anul tre
cut. La acest lucru și-au adus din 

partid din sector. Unii cum sînt 
tovarășii Adoc Erancisc, Moldovan 
Zoltan, Erdoș Andrei nu și-au rea
lizat sarcinile de plan, nu au dat 
dovadă de disciplină în muncă, fă- 
cînd absențe nemotivate și' lipsin- 
du-le preocuparea pentru calitatea 
cărbunelui, pentru realizarea de e- 
conomii.

Acești tovarăși au neglijat și 
activitatea în cadrul organizației de 
bază. Astfel, Adoc Francisc a lip
sit nemotivat de la adunările gene
rale, nu și-a plătit timp de mai 
multe luni cotizația de partid. La 
fel Erdoș Andrei, Moldovan Zol
tan, Toth Wilhelm sînt pasivi față 
de activitatea organizației de bază 
de partid.

La nerealizarea sarcinilor de 
producție a contribuit în mare mă
sură și faptul că nu s-a exercitat 
un control destul de competent a- 
supra activității conducerii tehni-' 
со-administrative a sectorului.

In adunarea generală de ale
geri tov. Corojeanu Ioan, Peter 
Victor și alții au vorbit despre 
această problemă și au criticat bi
roul organizației de bază care a li
mitat exercitarea dreptului de con
trol doar la anumite ședințe în 
care șeful de sector a prezentat u- 
nete referate

Nu a existat suficientă preocu
pare pentru a se urmări cum se 
duc la îndeplinire măsurile propu
se de organizația de partid, din 
care cauză, pe lingă greutățile o- 
biective, s-au ivit și lipsuri orgar 
nizatorice, tehnice care au făcut ca 
sectorul să rămînă sub plan. Schim-

P. UNGUR
(Continuare în pag. 3-a) 

chezășia succeselor 
plin contribuția membrii de partid 
Kristaly Ludovic, Pavel Mircea, 
Inel Romulus, Atitienei Nicolae și 
alții. La lupta pentru îmbunătăți
rea calității a fost antrenat între
gul colectiv. Agitatorii au arătat 
muncitorilor că îmbunătățirea cali
tății și creșterea continuă a pro
ductivității muncii sînt importante 
surse de economii. Ei au arătat în 
mod concret, pe fiecare loc de mun
că în parte, căile ce duc spre atin
gerea acestor obiective

In secția turnătorie lucrează zeci 
de membri și candidați de partid 
cu o înaltă calificare profesională. 
Prin hărnicia și priceperea lor ei 
sînt exemplu mobilizator pentru 
muncitorii fără de partid. Comu
nistul Kristaly Ludovic, șeful unei 
brigăzi de turnători se numără. 
printre aceștia. Brigada pe care, o ; 
conduce își depășește cu regularita
te sarcinile de plan este preocu
pată de îmbunătățirea continuă a 
calității pieselor turnate. Succesele 
brigăzii tov. Kristaly se datoresc.. 
experienței cîștigate de brigadă si 
muncii politice pe care responsabi
lul ei o desfășoară cu oamenii.

Pe marginea dării de seamă au 
discutat mulți membri și candidați 
de partid. Printre aceștia se nu
mără tovarășii Maghiaru Gheor- 
ghe, Duca Pavel, Copil Iuliu și 
alții. Ei au arătat că într-adevăr 
munca politică de masă în secția 
turnătorie s-a desfășurat bine. A- 
Ceasta însă nu înseamnă că nu mai 
e nimic de făcut. Fiecare din vor
bitori a subliniat că în secție mai 
sînt încă multe rezerve interne 
nefolosite, că întrecerea pe profe
sii nu a cuprins încă pe toți munci
torii și tehnicienii. Organizația de 
bază va trebui să-și îndrepte aten
ția și spre aceste probleme.

D. CRI ȘAN
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Pentru o mai largă generalizare 
a іімнацііог miniere

După cum s-a mai anunțat, 
recent a avut loc la Petroșani și 
la exploatările Petrfla, Еврея* și 
Aninoasa un schimb de expe- 
rtaați I* nivel republican ia do
meniul generalizării inovațiilor 
miniere, organteat de Departa
mentul Cărbunelui din M.LG. în 
colaborare cu C.C. ai Uniunii 
sindicatelor din întreprinderile 
miniere. Luind cunoștință de 
Inovațiile aplicate la diferite ex
ploatări carbonifere dfru țară, 
pertfcipanțit au avut un bun 
prilej de a generaliza cele mal 
de seamă inovații. Schimbul de 
experiență a constituit de ase
menea un mijloc important de 
cunoaștere reciprocă a celor mai 
avansate metode de muncă în 

minerit. Inovatorii, tehnicienii și 
inginerii din Valea Jiului аш pu
tut cunoaște o nouă metodă de 
exploatare a strofelor subțiri ex
pusă de delegații de la I. M. 

Cîmpulung, o metodă de fabri
care a betonatelor din cenușă de 
termocentrală cu ciment realiza
tă la mina Anina și altele. La 
rindul lor cel din Valea Jiului 
au făcut cunoscute cîteva Inova
ții de valoare realizate la Lu- 
penl, ia Petrii», Vulcan și la 
alte exploatări. Schimbul de ex
periență a prilejuit de asemenea 
îmbunătățirea metodelor de 
uruncă ale cabinetelor tehnice, 
o bogată documentare In privin
ța dezvoltării mineritului in 
ta noastră.

Particîpanții 
experiență au 
necesitatea de 
mal activ inovațiile de valoare, 
la ntveiul departamental. Aceas
ta deoarece s-a văzut că Ia mul
te unități din țară s-au aplicat 
o seamă de dispozitive de ex
tras împămîntările utilajelor e- 
lectrice, fiecare de altă construc
ție, fără a se fi extins tipul cel 
mai adecvat. Asemenea cazuri, 
cu alte inovații, există și în Va
lea Jiului.

O altă problemă ridicată a

tost cea a unei mai bune docu
mentări tehnice a cadrelor me
dii și superioare de ia exploa
tări, a popularizării rapide și 
eficace a inovațiilor prin fișele 
S.E.

Lucrările schimbului de expe
riență republican în domeniul 
generalizării inovațiilor miniere 
• sco» în evidență hotărirca u- 
жлітМ de a face din mișcarea 
de inovații o adevărată mișca
re largă de masă, care să con
tribuie în mai mare măsură ia 
ridicarea continuă a nivelului 
tehnic al producției, sarcină de 
seamă trasată de directivele 
Congresului al ИІ-lea al P.M.R. 
Hotărî rile adoptate stabilesc în 
această 
biective 
să stea 
nice, a 
miniere 
rului.

privință o seamă de o- 
și sarcini care trebuie 
in fața cabinetelor teh- 
comltetelor sindicatelor 
și a organelor ministe-

la schimbul 
fost de acord 
a se generaliza

♦♦
i 
!

Aparatul Nemcsek — j 
o invenție ; 

larg generalizată
De un deosebit interes s-a bu- J 

curat prezentarea invenției gene- j 
ralizată pe scară tot mai largă în » 
Valea fiului, aparatul pentru cap- * 
tarea prafului la perforare conce- î 
put de inventatorul Nemcsek. loan J 
da la trustul minier Banatul. In J 
vizitele făcute de participant la '♦ 
nunele Petrii a. Aninoasa și Lupani, I 
acest aparat a fost văzut tn diferi- T 
te condiții de exploatare s-au pu- j 
tut trage concluzii prețioase pentru ♦ 
o cit mai bună folosire a lui. La î 
Aninoasa, la Petrila și Lupani, j 
spunea însuși inventatorul Nemc- *J spunea însuși inventatorul Nemc- * 

J sek. am văzut aparatul funcționind ♦
♦
4♦
J de utilitatea lui și îl folosesc cu 
4 pricepere. Ceea ce am constatat 
2 însă, este că uneori se simte lipsa 
j unor piese de sebimb și în special 
J a garniturilor de etanșare din cau- 
♦ ciur care se uzează repede. Or, 
. acest lucru se poate remedia cu 

destulă ușurință. Este de aseme
nea necesar un instructaj mai bine j 
făcut minerilor

la o seamă de înaintări în steril. * 
Am remarcai, a continuat el, ci $ 
minerii se conving tot mai mult * « *

î*
1
«

care folosesc ase- l 
menea captatoare. 1

La mina Ani-1 . . Tnoasa, participau- î 
ții la schimbul de j 
experiență au vă- î 
ZUt aparatul Nem- I 
csek funcționînd j 
la locul de muncă ♦ 
al brigăzii lui î 
Berculean Maftei { 
de la sectorul de j 
investiții. Tot aici j 
au aflat că în Va-l 
lea fiului se utili- I 
zează acum peste I 
20 asemenea cap- J 
tatoare de praf. ♦

IN CLIȘEU : ♦ 
Minerii Safian J 
Gheorghe și Ber- J 
cule an Constantin J 
din brigada lui І 
Berculean Maftei î 

în timpul ope- î 
rației de perforare î 
a găurilor folo- î 
sind aparatul J 
Nemcsek.

Colectivele de Inovatori de la toate întreprinderile șl trusturile 
к au 

In 
în 
la

miniere, de la institutele de proiectări miniere din toată țara 
prezentat la schimbul de experiență multe inovații de valoare, 
cele de mai joa facem prezentarea cîtorva inovații realizate 
afara Văii Jiului și care, cn unele modificări 
specificul mtoetor noastre, pot

Dispozitiv
pentru repartizarea 
uniformă a cupelor 

pe funicular

fi

Pentru evitarea suprasolicitării 
cablului purtător al funicularalor 
inovatorii de la l. M. CÂMPU
LUNG au conceput și aplicat la 
sectorul Poienari un dispozitiv da 
repartizare uniformă a cupelor pe 
funicular. Acesta se compune din- 
tr-o șaibă de transmisie a mișcării 
cablului purtător la un șurub fără 
fine care, printr-o serie de alte 
roți dințate, acționează dispoziti
vul obișnuit de semnalizate optici 
și acustică după care cuplăiorul 
știe să cupleze cupa pe funicular. 
Această semnalizare se reveti la 
intervale de timp reglate în func
ție de parametrii de mers ai funi- 
cularului.

Sistem automat 
de alarmare la punerea 

unei laze ia pămînt
Inovatorii de la I. M. ClMPU- 

LUNG au prezentat la schimbul

sau adaptări 
generalizate cu succes.
de experiență un sistem automat 
de alarmare optică în cazul pune
rii unei faze la pămînt. Sistemul 
constă în următoarele : pe miezul 
unui transformator trifazic de 5— 
10 W sint înfășurate 3 bobine cu 
sinnă emailată de 0,10 mm. dia
metru în legătură cu un releu in 
stea. Intre acest releu și legătura 
la pămînt se montează un electro
magnet cu bobine cu rezistență de 
60.000-110.000 ohmi. Cînd re> 
țeaua electrică este în bună stare 
de funcționare, prin electromagnet 
nu se scurge curent deoarece acesta 
este legat intre punctul neutru ale 
altor două transformatoare. Cind 
o faaă este pusă la pămînt în urma 
unui defect, prin electromagnet va 
circula un curent de 0,006 Ămperi 
care închide circuitul unui sistem 
obișnuit de avertizare optică și 
sonoră. Dispozitivul ajută la asi
gurarea protecției contra electro
cutărilor. Se w-Jcă la «actorul Fo

ienari și a dat rezultate satisfăcă
toare.

Transportor încărcător 
pitic

La lucrările de pregătire a stra- 
telor subțiri din sectoarele I. M. 
COMĂNEȘTI încărcarea sterilu
lui sau a cărbunelui se făcea cu 
multă greutate și cu randament scă
zut. Inovatorii de aici au conceput 
și realizat un transportor pitic. A- 
cesta esțe asemănător cu reîncăr- 
cătoarele cu bandă folosite în Va
lea Jiului. Pentru acționare se folo
sește un motor de la perforatoarele 
electrice al cărui turație este re
dusă de un reductor. Transporto
rul folosește o bandă de 30—50 
cm. lățime, are o greutate de circa 
80—110 kg. Sterilul sau cărbu
nele se poate ridica fie în vago- 
nete, fie pe un alt transportor ma
re. Efortul fizic se reduce doar 
la adunarea prin lopătare a ma
terialului. Asemenea transportor 
poate fi folosit, eventual cu unele 
modificări, pentru încărcarea în ga
leriile $i abatajele Văii Jiului.

Boljari cu urechi 
exterioare

Așa se intitulează o 
inovație prezentată spre 
Zare de către cabinetul

valoroasă 
generali- 
tehnic el

Pagină speci
ală consacrată 
schimbului de 
experiență re
publican în do
meniul inovații
lor miniere.Aspecte 

ale muncii 
inovatorilor din Valea Jiului
In bazinul nostru carbonifer se desfășoară o rodnică mișcare 
inovații. Aceasta o dovedește și numărul însemnat de inova- 
cu care au venit spre generalizare inovatorii exploatărilor 

carbonifere din Valea Jiului, in cele de mai jos prezentăm spre 
documentare unele din inovațiile rtalizate în 
s-au bucurat de o bună apreciere în cadrul 
periență republican și care vor fi 
industriei extractive carbonifere.

de 
ții

generalizate

Valea Jiului care 
schimbului de ex- 
la alte unități ale

Armarea provizorie 
ta fier cu săparea 

la profilul de betonare
Un deosebit interes a stîrnit 

la schimbul de experiență inova
ția prezentată de cabinetul teh
nic al MINEI VULCAN și rea
lizată de inginerii Petruț loan 
și Fod^r Arcadie care constă 
dintr-un sistem de armare pro
vizorie în fier cu săparea direc
tă ia profilul de betonare. Îna
inte* lucrarea minieră se oprea 
după o avansare de cca. 50 m 
și se lărgea apoi la profilul de 
betonare cu încă 2 m. p. Acum 
săparea galeriei se execută la 
profilul direct de betonare, sus
ținerea făcîndu-se cu șină de 
cale ferată. După săparea a oca. 
40 m. se trece la săparea vetrei 
și betonarea acesteia. Cînd pri
mul tronson de vatră a făcut pri
ză, se betonează pereții, iar ar
măturile se răpesc. Avantajele 
constau în posibilitatea de a lu
cra necontenit la săpare și be
tonare cu o viteză de avansare 
sporită. Primii 50 m. galerie 
săpați după această metodă se 
comportă bine. Armarea provi
zorie prezintă deplină siguranță.

Metodă rapidă 
de determinarea 

gradultti de șistificare
Sistificarea corectă a locuri

lor de muncă cu praf de cărbu
ne este o importantă cerință a 
protecției muncii miniere. Ptnă 
în prezent procesul de șistifica
re a locurilor de muncă se face 
după o apreciere vizuală, neco
respunzătoare de cele mai multe 
ori, din lipsa unui aparat care 
să determine gradul de șistifi
care. La MINA LUPENI s-a 
conceput și s-a experimentat cu 
succes un nou aparat care pe 
baza diferenței de culoare între 
un amestec de prat inert și praf 
de cărbune in cantitate optimă 
și o probă din praful inert depus 
în lucrarea minieră respectivă 
permite stabilirea precisă a gra
dului de șistificare și deci mă
surile necesare a fi luate. Apara
tul, portativ, se poate aplica la

1. M. COMĂNEȘTI. La armarea 
galeriilor cu inele de bolțari se 
folosesc pentru bandajarea pereți
lor dulapi de stejar sau brad. Ino
vația constă în adaptarea boitori
lor ordinari cu o ureche armată 
metalic de 60 mm. grosime și 
cca. 300 mm. lungime. Această 

ureche elimini bandajarea cu lemn, 
bandajase care se face cu ajutorul 
urechilor odată cu montarea ine
lelor de bolțari. După patru luni 
de aplicare la mina Rafira noul 
tip de bolțari se comportă mulțu
mitor.

Dispozitiv pentru 
extragerea împĂmîntărilor

Odată cu avansarea lucrărilor 
miniere care folosesc utilaje elec
trice împămîntările (confecționate 
de obicei din bare de cupru) se 
părăsesc din cauză că extragerea 
lor se face greoi. Se pierde astfel 
o însemnată cantitate de metal- 
Dispozitivul conceput la I. M. 
COMĂNEȘTI rezolvă cu succes 
această dificultate. El șe compune 
dintr-un corp metalic cu talpă de 
reazim si o seamă de șuruburi cu

toate minele 
de cărbune.

cu degajări de praf

de caiculProcedeu 
pentru stabilirea 

randamentului organic
Inovatorii de Ia PREPARAȚIA 

LUPENI s-au prezentat cu mul
te inovații din care am reținut 
„Procedeul simplificat de calcul 
ai randamentului organic". Se 
știe că randamentul global este 
un indice foarte important în a- 
precierea funcționării unei uzine 
de preparare. Calculul exact este 
greu de realizat operativ, rezul
tatele sale cunoscîndu-se Іа Лг- 
șitul unei perioade, cînd măsu
rile luate nu mai au deplină e- 
ficiență. Pe baza unui procedeu 
original de calcul se poate sta
bili randamentul realizat în in
stalații pe orice perioadă, chiar 
zilnic. Randamentul se mai poa
te citi pe o diagramă în funcție 
de cenușa cărbunilor bruți, a 
cărbunilor spălați și recupera
rea globală realizată.

Transbordor pentru 
mașina de încărcat 

E.P.M.-I
Inovatorii Muller L-, Melczer 

l, și Mihai V. au prezentat un 
original sistem de transbordate 
a mașinii de încărcat tipul 
E.P.M.-1. Mașina aceasta, lu- 
crînd pe linia ferată de mină 
poate încărca sterilul de pe va
tra galeriei din fața sa. O parte 
însemnată din steril nu poate fi 
insă încărcat din cauză că ma
șina nu are un unghi mare de 
rotire, fiind deci necesară lo- 
pătarea manuală. Pentru a înlă
tura acest neajuns, cei trei ino
vatori de la E. M. LONEA au 
conceput un sistem de trambor- 
dare a mașinii 
schelet metalic 
ți pe care se 
poate fi astfel 
direcțiile. Sterilul se poate dec* 
încărca complet mecanic. Un 
transbordor de acest fel se fo
losește cu succes la săparea ga
leriei transversale duble de la 
orizontul 400 al minei Lonea.

alcătuit dintr-un 
așezat intre linii 
urcă mașina ce 
folosită în toate

care se fixează bara metalică de 
împămîntare care se extrage prin 
invirtirea acestor șuruburi.

Betonife din cenușă 
de termocentrală

LA TRUSTUL MINIER BANA
TUL se aplici și dă rezultate foar
te bune o inavațet care a permis 
înlocuirea pietrișului de rîu la con
fecționarea betonitelor de mini cu 
cenușă de termocentrală. Se susține 
că betonul astfel realizat prezintă 
aceeași rezistență ca și betonul fa
bricat obișnuit, în plus are o greu- 
tote specifică mai mică. Economia 
realizată se ridică, pentru atelierul 
de belonite de la Anina la circa 
30 lei)toni. Avînd în vedere con
dițiile existente în Valea Jiului a- 
ceasta inovație merită o deosebită 
atenție.

Pagină redactată de ing. 
Gh. Dumitrescu cu ing. C.

Matei și 1. Breben — 
C.C.V.J.
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Alegerile in organizațiile de baza 
ale partidului

Pentru exercitarea cu competență a dreptului 
de control asupra conducerii administrative t

(Urmare din pag. l-a)

barca brigăzilor dintr-un loc în 
altul, slaba aprovizionare cu mate
riale a brigăzilor de mineri, lip
surile repetate ale părții mecanice, 
cazurile de indisciplină de încăl
care a N.T.S., toate au contribuit 
la nerealizarea sarcinilor de plan.

Multe din acestea puteau să fie 
înlăturate dacă organizația de ba
ză de partid ar fi tras la răspun
dere conducerea tehnico-adminis 
trativă a sectorului de felul cum 
muncește, cum sprijină activitatea 
brigăzilor de mineri. In organiza
ția de bază n-a existat însă sufi
cientă preocupare pentru executa
rea dreptului de control. Aceasta 
se datorește faptului că unii mem
bri de partid desfășoară ei însuși o 
slabă activitate, atît în domeniul 
politic cît și în producție. In ase
menea condiții s-a ajuns ca organi
zația de bază să efectueze un con
trol destul 
în care se 
cinile.

Așa cum 
membri și 
cadrul discuțiilor purtate în adu
narea generală de alegeri, s-au luat

de 
duc

slab asupra felului 
la îndeplinire sar

arătat de mai mulțis-a
candidați de partid, în

multe hotărîri, s-au întocmit pla
nuri de măsuri cu sarcini precise 
pentru conducerea tehnico-admi- 
nistrativă însă acestea nu au fost 
traduse în viață. O mare parte 
din vină revine biroului organiza
ției de bază care д-a organizat în 
mod temeinic controlul asupra în
deplinirii sarcinilor și n-a avut 
destulă preocupare pentru îndru
marea activității organizației de 
bază pentru ca aceasta să-și exer
cite permanent și competent drep
tul de control asupra conducerii 
administrative.

Din desfășurarea adunării gene
rale de alegeri a reieșit că mem
brii și candidații de partid din sec
torul I al minei Petrila sînt hotă- 
rîți să lichideze cu rămînerea în 
urmă și în acest scop ei au încre
dințat noului birou al organizației, 
de bază sarcina de a se preocupa 
de întărirea disciplinei de partid 
și în mod deosebit de a se îmbu
nătăți controlul asupra îndeplini
rii hotărîrilor cît și executarea efec
tivă a dreptului de control asupra 
conducerii administrative, chezășia 
sigură a obținerii de succese în ac
tivitatea de producție.

o ■*Toți membrii și candidații de partid 
trebuie să

In perioada ce a trecut de la 
alegerile din anul trecut, activita
tea comuniștilor din sectorul VI 
al minei Aninoasa a fost bogată 
în realizări. Rod al muncii politice 
desfășurate de membrii și candida
ții de partid, colectivul sectorului 
a obținut pînă acum peste 97.000 
lei economii, a asigurat deservi 
rea în bune condițiuni a sectoare
lor productive, contribuind astfel 
la succesele obținute de minerii a- 
ninoseni in sporirea producției și 
reducerea prețului de‘ cost al căr
bunelui.

In fruntea luptei pentru econo 
mii, pentru succese din ce în ce 
mai rodnice au fost comuniștii Flo- 
rea Vasile, Sicoi Sabin, Bodor E- 
meric, Astalosz Ludovic, Vîlcea 
Ioan, Florea Dumitru, Csunderlic 
Ioan, Gabor Alexandru și alții. In 
adunările generale ale organizației 
de bază comuniștii au discutat ce
le în ai arzătoare probleme ale 
producției. Munca organizațiilor 
sindicale și U.T.M. a fost îndrep
tată de asemenea, spre înfăp
tuirea sarcinilor economice.

S-au obținut unele rezultate și 
în întărirea vieții interne de par
tid. Rîndurile organizației de bază 
au crescut prin primirea in partid 
a 10 membri și 10 candidați de 
partid.

Dacă însă organizația de bază 
к poate mîndri cu membrii ți can
didații de partid care își îndepli
nesc cu cinste sarcinile ce le stau 
în față, ea 
membri .și 
trag de la 
elementare 
Tov. Balla 
sile. Sin Nicolae, 
Karacsonyi Alexandru, Bornemisza 
Ioan, de pildă, nu participă cu re
gularitate la adunările generale, 
sînt rupți de activitatea organiza
ției de bază. Vechiul birou i-a cri
ticat pe aceștia în darea de sea
mă, dar nu a arătat felul cum s-a 
preocupat de întărirea răspunderii 
lor față de obligațiile lor de mem
bri ți candidați de partid. Lucruri
le s-au petrecut așa deoarece biroul 
organizației de bază nu a tras la 
răspundere pe membrii și candi
dații de partid inactivi. Vîlcea 
loan, Mirccscu Dumitru și alți to
varăși care au luat cuvîntul în 
cadrul recentei adunări generale 
de dare de seamă și alegeri au a- 
rătat că inactivitatea unor membri 
și candidați se datorește faptului 
că vechiul birou n-a trasat sarcini 
concrete fiecărui membru și candi
dat de partid, n-a urmărit îndepli
nirea hotărîrilor luate.

Lipsa unei preocupări susținute 
pentru a asigura ca toți membrii și 
candidații de partid să participe 
activ la viața organizației de bază,

fie activi
neglijarea de către unii a ridicării 
pregătirii lor politice și ideologice, 
a făcut ca în organizația de bază 
să existe două feluri de membri de 
partid, unii care-și respectă obliga
țiile statutare și alții, care se con
sideră membri onorifici. Această 
stare de lucruri a avut o influentă 
negativă și asupra altor domenii de 
activitate, de pildă asupra muncii 
politice de masă în sector.

Adunarea generală 
seamă și alegeri a 
prevederile statutare 
torii în egală măsură 
membrii și candidații 
a cerut noului birou să-ți îndrepte 
în viitor mai mult atenția spre e- 
ducarea și activizarea tuturor mem
brilor și candidaților de partid, 
astfel ca fiecare să devină un mi
litant activ pentru înfăptuirea sar
cinilor.

de dare de 
subliniat că 
sînt obliga- 
pentru toți 

de partid și

I. DUBEK

INTEL
(Urmare din pag. l-a)
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cheia la
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E G E D E
ceașcă bine ? — spuse Apostol oa
recum nemulțumit. Си oameni din 
ăștia nu mă înțeleg.

Apostol Vasile este cunoscut de 
toți minerii Uricarmdui ca un om 
cinstit și harnic. Și, cinste și hăr- 
niciespretmdc tuturor ortacilor lui. 
Numai datorită hărniciei sînt po
sibile rezultatele pe care le obține 
în producție. Luna de lună brigadă 
sa și-a depășit sarcinile de plan. 
Pe prima decadă din octombrie arc 
deja un plus de 140 tone de căr
bune.

— Ne-am angajat ca pe luna a- 
ceasta. să dăm 400 tone de cărbune 
peste plan. Așa că trebuie 
ținem de cuvînt — spune 
tecilor cu care lucrează.

— Și noi îl vom de —■ 
răspunsul acestora.

• PUBLICITATE

mai are, din păcate, și 
candidați care se sus- 
îndeplinirea celor mai 
îndatoriri statutare. 

Sigismund, Enache Va- 
Trestian Iosif.

— Care Emil î
— Un băiat nou. 

de iute.
— Bine. Eu las 

mion și vorbesc cu 
burgbiile.

Cei doi șefi de brigadă au 
discutat și alte lucruri.

Un miner mai în Virstă trecu 
pe lingă ei. și prinse o frînturi din 
discuție.

— Ce-i cu Radu C. loan 2 — 
intră acesta în vorbă.

— l-a spus lui Parascbiv, șeful 
meu de schimb că el și așa nu-i 
de la brigada noastră și lasă aba
tajul așa cum vrea el. Dacă a fost 
dat pentru cîteva zile să lucreze 
în brigada mea nu trebuie să mun-

----------------- O—-------------

Mm $1 «Bteterea bolHii li №ii 
sărilor și a puilor și prin măsuri 
de igienă și alimentație.

Pentru a preveni răspîndirea bo
lii, este necesar să se ia următoa
rele măsuri:

Orice pasăre cumpărată nu se 
va introduce în gospodărie între 
celelalte păsări, numai după ce a 
fost ținută izolată 10—14 zile, ur- 
mărindu-se dacă în această perioa
dă nu prezintă semne de boală de
oarece, la toate bolile, înainte de 
a apare semnele caracteristice, pa
sărea are în corpul său microbi 
pe care îi poate împrăștia ușor.

Orice apariție a bolii sau sus
piciuni de boală, vor fi anunțate de 
îndată organelor veterinare ale lo
calității respective, pentru a se pu
tea lua măsuri din timp.

Păsările bolnave se vor separa 
de cele sănătoase iar cotețele pă
sărilor se vor dezinfecta. Dezinfec- 
ția se face cu o soluție fierbinte de 
leție sau cu sodă caustică, după ce 
în prealabil s-a făcut curățenie.

In luna noiembrie și decembrie 
se va trece la vaccinarea întregului 
efectiv de păsări. Vaccinarea se 
execută gratuit ți este obligatorie 
pentru toți deținătorii de păsări.

Pentru prevenirea și combaterea 
acestei periculoase * boli organele 
veterinare din lo Etățile talanului 
Petroșani vor anunța "data cîuu se 
execută vaccinarea, iar deținătorii de 
păsări, pentru evitarea pagubelor 
ce le pricinuiește pesta aviară vor 
trebui să dea tot concursul, ca vac
cinarea să te poată executa în mo
mentul stabilit $i în toate gospodă
riile.

Dr. A. CAMARASANU 
medic veterinar

Pesta aviară sau ciuma păsări
lor este una 
periculoase 
foarte mare, 
șor, de la o 
te produce o mortalitate de 80- 
90 la sută. Pesta aviară îmbolnă
vește dintre păsările din curte găi
nile și curcile în orice sezon, indi
ferent de rasă, boala fiind produ
să de un virus filtrabil. Durau 
bolii este de 1—5 zile și se ter
mină în majoritatea cazurilor cu 
moartea. Trecerea bolii de la a 
.gospodărie la alta se face în mod 
obișnuit prin păsările bolnave, prin 
hrana și apa contaminată, prin se
crețiile ce se scurg din nările și 
ciocurile păsărilor bolnave ți în 
special prin cadavrele, sîngele și 
carnea păsărilor bolnave. De ase
menea boala se răspîndește prin 
cîinii și pisicile care au consumat 
cadavre de păsări.

După o perioadă de 1—7 ale 
țde la molipsire, păsările încep să 
jse îmbolnăvească în masă, prezen- 
. tind o stare de moliciune. Nu-și 
* consumă rația de alimente, au stări 
de somnolență, de împîșlire a gu
șii și temperatură mare, ceea ce le 
face să bea apă mereu. Creasta ți 
bărbițele se învinețesc, capul «e 
umflă, iar din nări și cioc ac scurg, 
serozități rău mirositoare, prezin
tă o respirație horcăitoare și ax- 
fixie, uneori apar simptome nervoa
se caracterizate prin paralizii 
aripilor și picioarelor, mișcări 
normale ale capului și răsucirea 
pe gît.

Odată apărută, boala nu 
tratament, dar ea poate fi preve
nită din timp prin vaccinarea pă-

din bolile cele mai 
cu o contagiozitate 

Ea se răspîndește u- 
pasăre la alta și poa-

ale
a- 

lui

aue

să ne 
el or-

a foit
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Documentar A N G OUA
Cînd pe la începutul secolu

lui al 14-lea navigatorii portu
ghezi au debarcat pe coasta de 
sud-vest a Africii, au găsit la 
miază-zi de gura fluviului Con- 
"o un vast teritoriu populat de 
triburile negrilor bantu. Atrași 
de mirajul bogățiilor acestor pă- 
mînturi, portughezii au adus re- 
pedte detașamente înarmate și 
astfel robia colonialistă și-a a- 
runcat ghearele și asupra mili
oanelor de băștinași care își du
ceau de veacuri o viață liberă 
pe minunatele meleaguri ale An
golei.

Portughezii au folosit de la 
început forma cea mai sălbatică 
a exploatării coloniale — comer
țul cu carne vie. Țara era cu
treierată în lung și-n lat de ne
gustorii de sclavi. Ei pustiau sa
tele prinzînd mii și mii de ne
gri pe care îi vindeau, ca robi, 
peste Atlantic, în Brazilia. Ori
ce opoziție din partea populației 
era imediat înecată în sînge. Și 
cum negrii se opuneau cu în- 
dîrjire, numărul celor prinși în- 
tr-o expediție era, dte cele mai 
multe ori, mai mie decît al oe- 
lor uciși în luptă I

Cuceritorii portughezi au gă
sit negrii bantu bine organizați, 
dispunînd de un sistem adminis
trativ destui de evoluat. Crunta 
exploatare colonialistă, extermi
narea fizică a negrilor și comer
țul de sclavi au dus la dezor

ganizare, mizerie și haos, la mic
șorarea treptată a numărului 
populației. Pe o suprafață de 
1.247.000 km, p. trăiesc astăzi 
în Angola doar 4.317.000 dte oa-

meni, dintre care peste 300.000 
sînt europeni.

Popoarele africane au un pro
verb cu 
Cînd a 
el avea 
azi noi 
mîntui! 
de minune și pentru Angola. O- 
dată eu primele detașamente 
înarmate ale portughezilor au 
sosit acolo, eu peste patru vea
curi în urmă și preoft catolici, 
care au purces la creștinarea 
prin forță a negrilor. Fericirea 
o veți găsi în ceruri, le spuneau 
ei negrilor. Așa că 
cele mai bune au 
rate de cuceritori și 
sclavi.

Principala ramură 
tării este agricultura. Pe întin
sele plantații se cultivă arbo
rele de cafea, sis&lul, porumbul, 
trestia de zahăr, bumbacul. In 
regiunile nordice și centrale se 
recoltează cafeaua sălbatică. 
După mai bîne de 400 de ani de 
ocupație, pămîntul se lucrează 
tot cu săpălîga...

Subsolul Angolei este bogat 
în resurse minerale, printre care 
cupru, diamante, aur, dar ex
ploatarea celor mai multe din 
acestea este în fașă. Mai dez
voltată este extragerea diaman
telor (circa 800.000 carate pe 
an). Aparțlnînd mai cu seamă 
capitalurilor englez, american și 
belgian, minele de diamante de
țin monopolul prospectărilor pe 
cinci șesimi din teritoriul An- 
golei și monopolul absolut asu
pra întregii recrutări de brațe

o adfncă semnificație: 
venit la noi omul alb, 
biblia și noi pămîntul; 
avem biblia și el pă- 

Proverbul se potrivește

pămînturile 
fost acapa- 
muncite de

a economiei

de muncă în eea mai mare parte 
a regiunii Luanda — egală cu 
jumătate din suprafața Angliei.

fn tară nu există. o industrie 
prelucrătoare. In Luanda, capi
tala țării, se află doar o fabrică 
de textile. In schimb iau calea 
exportului cantități uriașe de 
materii prime.

Angola este una din cele mai 
înapoiate țări ale lumii, eu un 
nivel de trai sub orice limită. 
Tuberculoza, flagelul caracteris
tic mizeriei și foametei, precum 
și alte boli sociale, sînt larg 
răspîndite. Muncitorul negru pri
mește un salariu de zece ori 
mai mic decît al unui alb.

Din cei peste patru milioane 
de negri care trăiesc în Angola, 
numai patru studiază în prezent 
în universitățile din Portugalia 1 
Nici în școlile inferioare băști
nașii n-au acces.

Aproximativ 99 la sută din 
populația băștinașă nu se bucu
ră de drepturi civile și politice. 
Poporul angolez este supus unei 
crunte terori polițiste de tip fas
cist. Populația este lipsită pînă 
și de cele mai elementare drep
turi. Pentru a călători de la o 
localitate la alta băștinașul are 
nevoie de o autorizație specială...

Angola face parte dintr-un 
continent care este astăzi în pli
nă fierbere. In ciuda măsurilor 
militare luate de colonialiștii 
portughezi, poporul angolez 
luptă pentru eliberarea naționa
lă, iar lupta sa este sprijinită de 
întreaga omenire progresistă.

ANUNȚ
Direcția regională C.F.R. 

Timișoara recrutează candi
dați pentru următoarele 
școli:

— Școala de impiegați de 
mișcare cu durata de un an. 
Examenul de admitere va 
avea loc ia data de 27 oc
tombrie 1960 la Grupul șco
lar C.F.R. Timișoara, stra
da C. Rădulescu nr. 1, unde 
va funcționa și școala.

Condiții de admitere: nu
mai bărbați cu virsta Intre 
18—35 ani, avînd diploma 
de maturitate sau bacalau
reat șl care au domiciliul 
stabil în localitățile de pe 

liniile: Lugoj-Ula, Berzovla- 
Anina, Petroșani-Simeria. 
Simeria-Sîntlmbru.

— Școala de casieri de 
bilete cu durata de 8 lună. 
Examenul de admitere va 
avea loc la data de 20 oc
tombrie 1260 la Grupul- 
școlar C.F.R. Timișoara, Iar 
școala va funcționa la Cluj.

Condiții de admitere; băr-‘ 
bați și femei cu virsta intre 
18—35 ani, cu studii medii 
complete, și cu domiciliul 
stabil in localitățile; Ca
ransebeș, Reșița, Vaetova, 
Oravița, Aninai, Sebiș, Brad, < 
Ineu, Gurahonț, Simeria, 
Petroșani, Călgn, Vufcan, 
Lupenf, Hunedoara.

Acide necesare pentru 
ambele școli :

— certificat de naștere 
(copie legalizată),

— certificat de studii (o- 
riginal),

dovadă eliberată de 
șfatul popular de starea 
materială a candidatului și 
părinților,

— autobiografie.
Dosarele de înscriere м 

vor depune la Grupul șco
lar Timișoara pînă tn pre

ziua examenului.
Pe timpul școlarizării e- 

Țevii primesc o bursă de 
500 Iei lunar, cazare și ma
să contra cost la cantina 
grupului școlar

DIRECȚIA REGIONALA 
C.F.R. TIMIȘOARA

M. 1QRDA

CINEMATOGRAF!
20 octombrie

PETROȘANI; - 7 NOIEM
BRIE : Pămînt desțelenit (seria 
I-a); AL. SAHIA: Povestea ti
nerilor căsătoriți; PETRILA : 
Drum neliniștit; ANINOASA: 
Cad frunzele; VULCAN: Căpi
tanul Dabac; BARBATENI; To
rentul.
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12ОЛ0О coreeni doresc 
st se repatrieze din Japonia

TOKIO 18 (fAgeffipres). TASS 
transmite:

120.000 de coreeni care doresc 
să se repatrieze din Japonia în 
Republica Democrată Coreeană 
au cerut din nou să se prelun
gească acordul intervenit între 
Japonia și Coreea de nord cu 
privire Ia repatriere și să se dea 
cetățenilor posibilitatea de a se 
întoarce în patrie.

In sprijinul acestor 
desfășurat mitinguri 
strații la Tokio și în 
orașe japoneze.

cereri s-au 
și demon- 
alte 40 de

Trupele O. N. U. 
ocupă Katanga

ELISABETHVILLE 18 (A-
gerpres).

Corespondentul din Elisabeth- 
ville, al agenției France Presse, 
transmite că la 17 octombrie în 
acest oraș s-a anunțat în mod 
oficial că trupele O.N.U. ocupă 
partea de nord și parțial partea 
centrală a provinciei Katanga. 
Un acord de principiu în legă
tură cu aceasta a fost realizat 
între consilierul militar al re
prezentantului special al secre
tarului general al O.N.U. în 
Congo și șeful guvernului ma
rionetă al provinciei Katanga, 
Chombe.

In baza acestui acord vor fi 
ocupate regiunile provinciei' Ka
tanga unde în ultimul timp a 
avut toc manifestații de masă 
ale populației locale și îndeosebi 
ale tribului Baluba împotriva 
regimului marionetă a lui 
Chombe.
-Corespondentul agenției As

sociated Press relatînd despre 
acordul realizat între Chombe 

șl reprezentantul, trupelor O.N.U. 
subliniază că acest acord con
stituie o „victorie strălucită" a 
lui Chombe. „Dacă noul plan 

va fi aplicat cu succes1, se spune 
în știre, aceasta nu va fi decît 
în favoarea guvernului Chombe. 
Dacă însă el va suferi un eșec 
aceasta va fi numai o greșeală 
a O.N.U. după care Chombe va 
putea să insiste asupra îndepli
nirii condițiilor sale". Chombe 
a cerut O.N.U. să-i pună la dis
poziție avioane pentru a trans
porta unități de jandarmerie în 
regiuni cuprinse de tulburări.

însăși Chombe, după cum re
latează corespondentul a decla
rat Ia conferința de presă din 
17 octombrie că „noul plan sa
tisface complet guvernul Ka- 
tangăi".

Y:
e

LuerărHe Adunării
* 1

бепегаіе a O.N.U.
zdei de 17 octombrie
bune și stabile în lume și o bază 
trailnîcă pentru o colaborare 
pașnică între popoare.

După o scurtă pauză mai 
mulți delegați au vorbit în re
plică răspunzînd la observațiile 
critice făcute la adresa țărilor 
lor în cursul dezbaterilor de po
litică generală.

Adunarea Generală a trecut 
apoi la discutarea proiectului de 
rezoluție al celor 28 de țări cu 
privire la „colaborarea statelor- 
membre ale O.N.U." prezentat 
de delegația Indiei. Acest pro
iect de rezoluție a fost spriji
nit de reprezentanții următoare
lor state: Venezuela, U.R.S.S., 
Peru, Pakistan, Birmania, Cipru 
și S.U.A.

Din partea delegației Uniunii 
Sovietice a luat cuvîntul Vale
rian Zorin.

Proiectul de rezoluție al celor 
28 de țări din Asia, Africa, Eu
ropa și America Latină a fost 
adoptat în unanimitate.

La 18 octombrie și-a început 
lucrările Comitetul Politic.

Ședința din dupâ-amiaza
NEW YORK 18 (Agerpres). 
In ședința plenară din după- 

amiaza zilei de 17 octombrie a 
Adunării Generale, regele Fre
derick al IX-lea al Danemarcei, 
care se află în prezent într-o vi
zită în S.U.A., a rostit o scurtă 
euvîntare. El s-a ocupat de două 
probleme: dezarmarea și ajuto
rarea țărilor slah dezvoltate din 
punct de vedere economic. Dez
voltarea armelor nucleare, pre
cum și a celor chimice și bac
teriologice, a declarat’ el, creea
ză o conjunctură cu totul nouă 
— un război modern ar consti
tui un proces de exterminare re
ciprocă Numai dacă se are în 
vedere acest lucru poate fii re
zolvată problema dezarmării. 
Regele Frederick și-a exprimat 
speranța că tratativele vor fi 
duse într-un spirit constructiv.

Acordarea de ajutor econo
mic țărilor, a spus el, va servi 
interesele păcii. Trebuie să ne 
străduim să creăm o punte peste 
prăpastia care desparte astăzi 
statele, pentru a crea condiții

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

Presa indiană sprijină poziția sovietică 
în problema

DELHI 18 (Agerpres). TASS 
transmite:

Stabilirea unui control asupra 
înarmării fără dezarmare, ar 
însemna spionaj internațional, 
scrie în articolul său de fond 
ziarul „Național Herald". Aceas
tă măsură poate să înlesnească 
doar pregătirile die război ale 
unui agresor potențial. Ziarul 
subliniază că propunerile sovie
tice cu privire la dezarmarea 
generală și completă, prevăd, în 
ciuda declarațiilor propagandei 
antisovietice, măsuri detailate 
în legătură cu un control inter
național efectiv în cadrul fiecă
rei etape.

Uniunea Sovietică, declară 
„Național Herald", dorește ca 
problema dezarmării să fie re
zolvată o dată pentru totdeauna. 
Ea a demonstrat că este vital 
interesată în pace, în timp ce 
Occidentul a demonstrat că are 
cu totul alte interese.

Ziarul „Djugantar" declară 
într-un articol de fond: „Pro
blema dezarmării este cea maî 
importantă problemă a lumii de 
astăzi. Primul ministru sovietic 
a luptat în ultimii ani neobosit 
și consecvent pentru rezolvarea 
acestei probleme". Ziarul subli
niază în continuare că puterile

dezarmării
occidentale „nu sînt de acord 
Rusia Sovietică nici măcar 
ceea ce privește procedura dis
cutării problemei".

De ce nu pot fi adoptate pro
punerile înțelepte ale Rusiei So
vietice de Organizația Națitini- 
lor Unite? — se-întreabă „Dju- 
gantar". Dacă această situație 
rușinoasă , nu se va schimba în- 
tr-un viitor apropiat, Organiza
ția Națiunilor Unite poate să se 
prăbușească așa cum s-a prăbu
șit Liga Națiunilor.

cu 
în

Noua definiție a metrului
PARIS 18 (Agerpres)
La Paris își desfășoară lucră

rile cea de-a XI-а Conferință 
internațională pentru măsuri și 
greutăți la care participă oa
meni de știință din 31 de țări, 
între care Uniunea Sovietică, 
Polonia, Romînia, Cehoslovacia, 
Bulgaria, Ungaria, 
S.U.A. și Anglia.

Conferința a adoptat 
definiție a metrului și a

la
a

la

Franța,

o nouă 
consfin-

țit prin aceasta trecerea de 
etalonul platină-iridium, care 
existat timp de 85 de ani, 
un nou etalon care definește
metrul ca un anumit număr de 
lungimi de undă a radiației por
tocalii a izotopului cripton 86.

Această hotărîre reprezintă 
trecerea de la un etalon conven
țional al metrului la un etalon 
natural.

Lucrările conferinței continuă.

O------

Congresul Uniunii adversarilor 
serviciului militar din R. F. G<

BERLIN 18 (Agerpres).
La Munster a avut loc Con

gresul organizației din Germa
nia occidentală a „Uniunii ad
versarilor serviciului militar", 
la care au participat aproxima
tiv 1000 de oameni.

Luînd cuvîntul la Congres 
Stuart Morris (Anglia) secre
tarul general al Uniunii inter
naționale a adversarilor servi
ciului militar s-a pronunțat pen
tru evacuarea tuturor trupelor 
străine din Germania și a de
clarat că Germania trebuie să 
devină un stat neutru. S. Morris 
s-a pronunțat pentru recunoaș
terea Republicii Democrate Ger
mane și a cerut guvernului vest- 
german să înceapă tratative cu 
guvernul R. D. Germane.

După cum anunță agenția 
A.D.N., la Congres a mai luat 
cuvîntul prof. Renate Riemeck 
cunoscută fruntașă a vieții pu
blice diin Germania occidentală.

Ea a condamnat printre altele 
memorandumul generalilor Bun- 
deswehrului.

Delegații la Congres au ex
primat protestul împotriva pre- > 
tențiilor generalilor de la Bonn 
cu privire la intensificarea înar
mării Germaniei occidentale și 
a planurilor introducerii legisla
ției excepționale. i

----- O------
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în sprijinul revoluției cubane
HAVANA 18 (Agerpres).
In țările Americii Latine creș

te mișcarea de solidaritate cu 
Cuba. Agenția Prensa Latina 
transmite din San Jose că în 
cadrul unei adunări organizate 
de Asociația prietenilor revolu
ției cubane lui Juan Jose Fucs, 
ambasadorul Cubei în Costa Ri-

ca i-au fost predate liste 
nînd mii de semnături în 
nul „Declarației de la 
na". Numai în decursul 
săptămîni au fost strînse peste 
20.000 de semnături.

Ziarul „El Siglo" din Chile a 
consacrat un număr special „De
clarației de la Havana".

conți- 
spriji- 
Hava- 

unei

Greve în Anglia
LONDRA 18 (Agerpres). — 

TASS transmite :
Aproximativ 1600 de contro

lori greviști din portul londonez 
au refuzat luni să reînceapă lu
crul protestînd împotriva hotă- 
rîrii administrației de a conce
dia 129 de participanți la grevă. 
Greva controlorilor care a p.ara- 
lizat portul londonez durează de 
aproximativ o lună. Tot luni, 
4000 de muncitori ai fabricii de 
automobile aparținînd companiei 
„Fisher and Radloy", din Bir
mingham, au declarat o grevă 
de solidaritate cu muncitorii 
greviști de la fabrica de auto
mobile a companiei „Morris 
Commercial Cars Limited", ca
re protestează împotriva inten
ției adtaînistrației de a introdu
ce în fabrică ziua redusă de.lu
cru ceea ce ar reprezenta oen- 
fru ei o considerabilă mîcșika- 
re a salariului.

Cine este „mina drcaplâ” a Ini Adenauer ?

--------  --------= ♦♦ <4 = 

Creșterea influenței forțelor 
militariste în S. U. Ă

NEW YORK 18 (Agerpres). 
„Influența crescîndă a milita- 

riȘtilor care silesc S.U.A. să 
continue cursa înarmărilor" — 
iată obstacolul principal în ca
lea dezarmării, declară oamenii 
de știință americani H. Brown 
și G. Riel în raportul publicat 
de „Centrul pentru studierea in
stituțiilor democratice" din S.U.A. 
Geo-chimicianul H. Brown este 
profesor la Institutul de tehno
logie din California, iar G. Riel 
este consultant al acestui Insti
tut. In S.U.A., scriu autorii ra
portului, există forțe „care în
depărtează zi dte zi tot mai mult 
țara de un control eficace asu-

pra înarmărilor, fără să mai vor
bim de o dezarmare 
„Conducătorii militari, 
torii raportului, nu 
nici un entuziasm față 
mare și față de toate măsurile 
capabile să stînjenească liber
tatea de acțiune a forțelor ar
mate". Influența Pentagonului 
este atît de mare, se spune în 
raport, încît dacă în pofida do
rințelor militarilor Departamen
tul dte Stat ar încheia un acord 
cu Uniunea Sovietică cu privire 
la controlul asupra înarmărilor, 
senatul ar 
Pentagonului și 
astfel de acord.

efectivă", 
arată au- 
manifestă 
de dezar-

acționa la ordinul 
ar respinge un

■O

SITUAȚIA
VIENTIANE IS (Agerpresl.
Corespondentul din Vientiane 

' •! agenției France Presse anun- 
i ță că la 17 octombrie Adunarea 

Națională a Laosului a acordat 
primului ministru, prințul Su- 
vanna Eumma, împuterniciri

D I N LAOS
rezolvarea prospeciale „pentru

blemeior care s-au ivit în spe
cial în domeniu! financiar".

Primului ministru i se acordă 
libertate de acțiune pentru con
tractarea de împrumuturi care 
ar putea fi necesare echilibrării 
bugetului țării.

Cu cîtva timp în urmă, Ade
nauer declara — cu un cinism ne
maipomenit — că în guvernul său 
nu există foști naziști și nici o per
soană care nutrește idei revanșar
de. Desigur că în acele momente 
ca și în alte dăți, Adenauer s-a 
depărtat mult de buna cuviință ți 
de realitatea practică.

Oare tocmai așa stau lucrurile 
cum a declarat Adenauer ? Fap
tele dovedesc contrariul.

în aparatul de stat de la Bonn 
există o persoană care, oficial, nu 
deține rangul de ministru, dar care 
este mai influentă și mai puternică 
decît toți miniștrii R.F.G. ți este, 
în fapt, șeful miniștrilor respectivi.

în mina acestei persoane se află 
aproape întreaga putere a Bonnu
lui, toate proiectele de cabinet trec 
prin mîinile sale; pe plan politic 
el pregătește toate ședințele de 
guvern; lui îi sînt încredințate 
serviciile secrete ale înaltului for- 
militar.

Persoana respectivă dispune de 
bugetul personal de mituire al lui 
Adenauer ți de alte fonduri, cu 
ajutorul cărora se cumpără ziare și 
se plătesc agenți, se organizează 
campanii de defăimare a R.D.G.. 
și a altor țări de democrație popu
lară. De această persoană mai de
pinde ocuparea posturilor celor 
mai înalte în ministere, îndeosebi 
în Ministerul de Război. . ?

Această persoană — care în fond 
deține postul de locțiitor al lui

Adenauer — se numește Hans Jo
seph Globke.

Acest Globke a fost inspiratorul 
progromurilor de 
Hitler și, pînă în 
fost colaboratorul 
Hitler. Globke a 
gilor sîngeroase de la Niirnberg și

sub regimul lui 
ultima clipă, a 
apropiat al lui 

fost autorul te-

nu după mult 
deportările de 
deportări care, 
s-au soldat cu 
mii de oameni.

PE TEME EXTERNE

a ordonanțelor cu privire la exter
minarea populației evreiești.

Persoana mai sus amintită, , pe 
timpul lui Hitler a elaborat așa- 
numita „ordonanță cu privire la a- 
plicarea legilor rasiale de la Num- 
berg", în regiunile sudete. Pentru 
această faptă, Globke a fost apre
ciat și decorat de Hitler și consi
derat „patriot devotat 
Pentru „bravurile" lui 
Globke a fost citat de 21 
ordinul ministerial al 
„apărător al purității 
man".

După declanșarea
Il-lea război mondial, Globke a 
devenit autorul celor mai 
crime, un nazist înflăcărat 
Hitler își punea speranțe 
te.

In anul 1942, Globke, 
rent pentru problemele evreilor și 
pentru „străinătatea aliată și neu
trală" a dus, împreună cu condu-

german" 
deosebite, 
de ori pe. 
Hitler ca 

sîngelui ge?-
lui

celui de-al

bestiale 
în care 

deosebi-

ca refe-

cătorul SS Stuckart, tratative cu 
Antonescu în problema evreiască. 
Așa s-a ajuns că, 
timp, au și început 
evrei din Romînia, 
în cele din urmă, 
uciderea a sute de

Globke se face vinovat și pentru 
alte activități antiumane săvîrșite 
în perioada dictaturii bitleriste. 
Fărădelegile lui sînt mari și stir- 
nesc revoltă și dispreț în rîndul e- 
piniei publice.

Cu toate acestea, Globke, — 
fost hitlerist înflăcărat — azi se 
bucură de cea mai mare apreciere 
din partea lui Adenauer. El este 
împuternicitul nr. 1 al lui Adenau
er. Cînd cancelarul federal pleacă 
în concediu sau în străinătate, 
Globke îi ține locul.

Ucigașul de ieri — Globke ~— 
este azi „mina dreaptă" a cance
larului de la Bonn, „omul" cart
are în mînă întreaga situație stra
tegică a guvernului federal : sub 
cheia lui se află întregul plan al 
Bonului. Globke se află azi în 
fruntea politicii războiului rece du
să de Adenauer.

Aflînd despre cine este „mina 
dreaptă" a lui Adenauer, popoarele 
își dau seama tot mai mult de po
litica și scopurile pe care le urmă
rește acest bătrân revanșard. Nu 
degeaba proverbul popular arată 
limpede : „Spune-mi cu cine te în
soțești, ca să-ți spun cine ești"...
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