
La sectorul VII al minei Lupani brigada condusă de Drumuș 
loan execută o seamă de lucrări de investiții dintre cele mai im
portante. Brigada depune eforturi pentru a executa lucrările mi
niere la timp și de bună calitate. Reușește să facă acest lucru de
oarece minerii de aleii posedă o înaltă calificare. Printre ei se 
numără și schimbul condus de Szfgeti Vasile (cel din dreapta) 
pe care obiectivul fotografic l-a surprins în fața galeriei de coas
tă împreună cu alți ortaci așteptînd să vie trenul pentru per
sonal.

Organ al Comitetului raional P. M. R. Petroșani și al Sfatului popular raional

La clubul tineretului
Intr-una din serile trecute pes

te 300 de tineri din Maleia au 
venit la clubul lor pentru a par
ticipa la seara literară închinată 
poetului Demian Bednîi. Orga
nizată de Consiliul raional 
A.R.L.U.S. cu sprijinul Școlii 
populare de artă, seara literară 
a oferit tinerilor prezenți un pri
lej de însușire de noi cunoștințe 
în domeniul literaturii sovietice. 
Elevi ai Școlii populare de artă 
printre care Cuteanu Mircea, 
Stupu Iordache, Munteanu Ale
xandru și alții au recitat din ver
surile poetului.

Cu aceeași temă a avut loc o 
seară literară și în cadrul clu
bului U.R.U.M.P. la care au par
ticipat numeroși tineri.

Scrisoare pentru 
femeile din Kuzbas
Recent, din inițiativa Comite

tului orășenesc al femeilor din 
Vulcan, soțiile minerilor din lo
calitate au trimis o scrisoare 
soțiilor de mineri din Kuzbas. 
In scrisoare se vorbește despre 
viața ‘ nouă și fericită ce o duc 
azi familiile minerilor din ora
șul renăscut Vulcan, transformat 
într-un oraș nou, cu zeci de blo
curi ridicate în ultimii ani, cu 
străzi asfaltate, cu magazine 
mari și bine aprovizionate de 
care se bucură minerii și fami
liile lor.

In rîndurile așternute pe hîr- 
tie cu căldură, femeile dñn Vul
can își arată recunoștința lor 
pentru ajutorul dat poporului 
nostru de poporul sovietic.

Întîlniri cu elevii
Peste 100 de elevi de la Școa

la elementară de 7 ani din Vul
can au participat la întîlnirea cu 
tovarășul ing. Hărățiu Nicolae 
organizată de cercul A.R.L.U.S. 
din școală. .Tovarășul Hărățiu 
N.
ră 
ca 
ne 
superioare.

O întîlnire la fel de interesan
tă a avut loc și la secția ma
ghiară a Școlii elementare de 7 
ani din Vulcan. Aici pionierii și 

a vorbit cu deosebită căldu- 
copiilor despre viața și mun- 
minerilor din Donbas, regiu- 
în care el și-a făcut studiile

elevii s-au întilnit cu minerul 
frunta^ Csiki Emeric care a vor
bit copiilor despre frumoasa ca
pitală a U.R.S.S. — Moscova — 
pe care a vizitat-^..

M. €.

însemnări de reporter LA 606 SINI OAMENI HARNICI
Erau cîțiva oameni în biroul 

sectorului. Raportul de diminea
ță se terminase și inginerul Foc- 
șa loan, șeful sectorului III de 
la Lonea, transmitea la telefon 
cuiva din conducerea minei si
tuația producției din ziua prece
dentă. Discuția, ca de obicei era 
despre abataje, cărbune, lemn. 
,4fa se face că nimeni n-a ob
servat apariția unui miner bine 

ț cunoscut în toată Lonea: Coni- 
< podi loan. Și-a făcut vizibilă
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spună inginerului că azi nu 
merge în schimbul I. Va veni la 
noapte, că vrea să pună la punct 
abatajul. De ce ? Mîine au de 
gînd să dea un rucăl așa cum 
au făcut acum vreo săptămână. 
Căpătînd aprobarea plecă spre 
casă. Apariția brigadierului 
schimbă imediat discuția. Mais
trul miner Popescu Ghiță care 
era de față începu să vorbească 
celorlalți:

— Știți, eu am mare stimă și 
pentru brigadier și pentru mine-

Miercuri
4 noiembrie

1959
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720.000 lei economii
Paralel cu munca pe care o 

desfășoară pentru îndeplinirea 
planului la lucrările de pregătiri, 
colectivul sectorului XI investiții 
de la Petrila acordă o deosebită 
atenție obținerii de economii. 
Astfel, ca urmare a reîntrebuin- 
țării materialului lemnos răpit 

galeriile care au fost betona- 
a recondiționării tuburilor 
aeraj și folosirea lor din nou 
și a reîntrebuințării mate

rialului feros (inele de lărgire 
și betonare) acest colectiv a ob
ținut de la începutul anului o e- 
conomie totală de 720.000 lei.
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Una din fruntașele în între- ♦ 
cerea socialistă din secția tine- ț 
retului a Filaturii Lupeni este • 
Roff Maria. Cine nu o cunoaș- i 
te pe această tînăra muncitoa- i 
re a cărei voce cristalină a ♦ 
surprins plăcui pe iubitorii def 
muzică populară, care au avut J 
prilejul s-o asculte cîntînd pe ț 
estrada clubului ‘filaturii ? Fo- * 

! nostru a surprins-o* 
____ ___ întotdeauna, cu un t 
braț de bobine luate de pe ras- * 
tel cu scopul de a-și alimenta * 
mașina. In acea zi brigada dinț 
care face parte a depănat cu« 
30 la sută meu multe sculuri 
de mătase. ... .... . t

-fa

rli de la 606. La ei în abataj 
toate sínt puse la punct, ortul 
armat ca la carte, măcar că pre
siunea de acolo nu-i chiar lucru 
de șagă. De acum îs obișnuit 
să le dau fără să ceară, cel 
puțin 60 tancuri pe șut și n am 
grijă că va rămîne vreunul ne
încărcat. In ziua de care spunea 
Comporți mi-or mâncat urechile. 
De trei le-am dat pe șut cit 
30 de goale și tot nu le-a fost 
deajuns. Ce credeți, doar 11 to
ne și jumătate nu-i lucru ușor să 
dai pentru 'fiecare om din aba
taj... Maistrul ar fi continuat di. 
că nu-i lua vorba din gură u 
mecanic.

— Eu nu pot spune prea mul
te despre cărbunele de la 606. 
Ce știu și ce mă bucură ‘‘este 
grija pentru utilaje. Știți că au 
trei cratere. Ei bine, niciunul n-a 
mers vreodată In gol. Gem, au
ziți, gem de atîta cărbune. M-am 
apucat aseară, așa de curiozita
te să văd cam ce randament au 
la utilaje. Cit credeți c-o ieșit?

Anul XI 
(XVI) Nr. 3130

Cu prilejul’’ unei ședințe ținu
te recent din ițițiatilFa Secției 
de învățămînt $i cultura a Sfa
tului popular raional, la care 
au participat toți activiștii cul
turali din raioe și în care s-a 

de 
în-

turali din raioe și în care 
analizat activitatea culturală 
masă, s-a arătat că trebuie 
tfeprinse noi acțiuni pentru an
trenarea unui număr rit mai 
mare de țărani muncitori la ac
tivitatea culturală. Ședința a 
scos în evidență faptul că unele 
instituții culturale din raion ca 
Teatrul dte stat și Școala popu
lară de artă nu au sprijinit pe 
măsura posibilităților lor activi
tatea căminelor culturale. Din 
acest motiv unele cămine cultu
rale, fiind lipsite de o îndruma
re artistică competentă, s-au 
prezentat slab la cel de-al V-lea 
concurs al formațiilor artistice 
de amatori pe țară. Analiza fă
cută a scos în reHef și faptul că 
nici activiștii care se ocupă de 
această problemă în cadrul Sfa
tului popular raional n-au acor
dat suficientă atenție instruirii 
periodice a directorilor cămine
lor culturale cu problemele la 
ordinea zilei, fapt care a făcut 
ca în unele cămine activitatea 
să se desfășoare încă la un ni
vel necorespunzător. O altă cau
ză este și lipsa de preocupare 
manifestată de unele comitete e- 
xecutive ale sfaturilor populare 
orășenești și comunale pentru 
amenajarea localurilor.

Pentru înlăturarea acestor lip
suri, din însărcinarea Comite
tului executiv al Sfatului popu
lar raional, Secția de învăță- 
mînt și cultură a elaborat un 
plan de muncă, în care sînt in
cluse obiectivele cele mai impor
tante ce trebuie înfăptuite. Se 
prevede ca sfaturile populare să 
ia toate măsurile pentru asigu
rarea combustibilului și a altor 
materiale necesare cămipelor 
culturale. Cu sprijinul Secției a- 
gricole 
nai se 
cursuri 
muncii 
își vor 
cembrie. In colaborare cu coții- 
tetele de femei se vor organiza 
de asemenea cercuri de studiere 
a procedeelor de cultivare a le
gumelor, creșterii păsărilor, a 
viermilor de mătase etc.

Tot în vederea îmbunătățirii 
muncii culturale de masă se vor 
elabora în colaborare cu S.R.S.C. 
o seamă de conferințe pe tema 
colectivizării agriculturii.

In planul elaborat se acordă 
o mare atenție dezvoltării acti
vității artistice de amatori. In 
iarna acestui an se va desfă
șura cel de-al 11-lea festival de 
teatru „I. L. Caragiale“. Pentru 
ca festivalul să fie popularizat 
în rîndul țărănimii muncitoare, 
spre a atrage un număr cît mai 
mare de artiști amatori să parti
cipe la pregătirile ce se fac, se 
recomandă ca încă de pe acum 
căminele culturale să anunțe 
prin afișe, articole la gazete de 
perete etc. acțiunile din cadrul 
festivalului. In scopul obișnuirii 
artiștilor amatori cu scena- și cu

a Sfatului popular raio- 
vor înființa cercuri și 
agricole pentru oamenii 

de la sate. Aceste cercuri 
începe cursurile la 1 de-

Peste 80 la sută fraților. Mais- \ 
trul Popescu s-a obișnuit să dea} 
țuguri întregi de goale, eu le) 
dau să aibă cuplunguri cît vor) 
pentru angrenaje. Cu Compodi ■. 
nu te joci f j

La o asemenea discuție, in-) 
ginerul Focșa nu se putu abține) 
să nu spună ceva. își luă cartea j 

. de producție și începu, așa mai \ 
mult pentru sine : )

— Noi am dat pînă acum peste l 
plan... care vasăzică 580, odată, t 
cu cele 78 tone date teri, fac 658} 
tone de cărbune. Compodi cu) 
ortacii săi au scos pînă azi mai) 
bine de 1030 tone de cărbune) 
peste plan. Ar fi avut și sec-\ 
torul depășire și mai mare, darț 
ne țin pe loc ortacii lui Țîndrău S 
și atacarea cea din plan. Vite ? 
aici și randamentele l.. .
11,5, pe urmă 7,6; 7,38; 7,80 
ne pe post...

(Continuare In pag. 3-a)
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căminele

în cinstea 
să se or-

activizarea ar- 
sfaturile popu- 

îngriji ca odată

o interpretare cît mai bună se 
índica să se organizeze cît mai 
multe spectacole ta căminele 
culturale din localitățile respec
tive, pînă la 1 decembrie, cînd 
are loc faza intercomunală, cît 
și schimburi de experiență cu e,- 
chipele artistice din 
culturale fruntașe.

S-au luat măsuri ca 
zilei de 30 Decembrie 
ganîzeze pe plan raional o șta
fetă artistică, Ia care vor pârtii-; 
cipa toate formațiile artistice din 
raion. Pentru 
tiștflor amatori 
lare se vor 
pe trimestru să se prezinté în 
centrul de raion programe ale 
formațiile artistice din căminele 
culturale. Prezentarea acestor 
programe va începe chiar din a- 
cest trimestru. La sîîrșitul lunii 
noiembrie, căminele din locali
tățile Bănița, Dîlja-Mare și Is- 
croni vor prezenta primele pro
grame în Petroșani.

Căminul cultural din Dealul 
Babii are sarcina să creeze un 
taraf, iar cel din Bănița o for
mație de fluierași. Tot pentru 
atragerea unui număr cît maî 
mare de țărani muncitori la ac
tivitatea culturală, directorii 
căminelor culturale vor lua mă
surile cuvenite ca încă în această 
lună, ,pe lîngă fiecare cămin să 
se organizeze cîte o brigadă ar
tistică de agitație, care să pre
zinte programe despre realizările 
și lipsurile din comunele respec
tive.

O atenție deosebită va trebui 
acordată dezvoltării gustului 
pentru citit al țăranilor munci
tori, organizîndu-se recenzii, dis
cuții pe marginea cărților citite 
etc.

Incepînd cu anul curent, în 
unele sate din raionul Petroșani 
vor lua ființă forme noi de edu
care a maselor. Se vor organiza 
seri de actualități științifice la 
care vor fi solicitați să-și diea 
concursul profesorii de științele 
naturii, fizică,, chimie, învățători, 
mediei și alți intelectuali.

După cum se vede, planul de 
muncă elaborat de Secția de în- 
vățămînt șj cultură a Sfatului 
popular raional este destul de 
cuprinzător. înfăptuirea lui vă 
duce neîndoielnic la ridicarea 
nivelului muncii culturale dte 
masă din satele Văii Jiului.

M. CHIOREANU
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PE PRIMUL LOC
Ca răspuns la noile măsuri 

luate de partid și guvern pri
vind îmbunătățirea nivelului de 
trai al celor ce muncesc, minerii 
și tehnicienii minei Petrila au 
hotărît, printre altele, să obțină 
pînă la sfîrșitul anului curent e- 
conomii suplimentare în valoare 
de 3.600.000 lei. Prin folosirea 
rezervelor interne și a extinderii 
metodelor de muncă de înaltă 
productivitate în toate sectoarele 
minei s-a reușit ca în primele 
trei trimestre ale anului să se 
realizeze economii peste plan de 
L55S.000 lei. Acest rezultat ob
ținut situează colectivul minei 
Petrila pe primul loc în între
cerea cu celelalte exploatări mi
niere din Valea Jiului' în privin
ța obținerii de cît mai mari e- 
conomîi. Și pentru a păstra șl 
pe mai departe locul fruntaș, la 
mina Petrila au fost luate zilele 
acestea noi măsuri menite să 
ducă la realizarea de economii 
peste plan. Astfel, la puțul orb 
nr. 9 se vor pune în folosință 
împingătoare mecanice atît Ia 
orizontul XII cît și la cel infe
rior care vor reduce numeroase 
posturi neproductive.

Citiți în pag. IV-a
• Umăr Ia umăr înainte 

spre noi victorii!
• Un nou pas pe calea lichi

dării războiului rece.
• Comitetul Politic al O.N.U. 

a încheiat discutarea pro
punerilor guvernului sovie
tic cu privire la dezarma
rea generală și totală.

• „Marșul tăcerii“.
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Concursul cercurilor ASIT dtn Valea Jiului

productivității muncii la mina lupeni

TEHNICII MINIERI

Colectivul exploatării miniere 
Lupeni a obținut în acest an o 
seamă de succese în îndeplinirea 
sarcinilor de plan. Astfel în pri
mele 9 luni ale anului de aici 
au fost extrase peste plan 3974 
tone de cărbune cocsificabil, iar 
în octombrie alte 1219 tone de 
cărbune în plus de plan. Acest 
rezultat arfe la bază, printre al
tele și creșterea ritmică a pro
ductivității muncii. Ca urmare a' 
elanului în muncă, a aplicării 
unui complex de măsuri tehnico- 
organizatorice izvorîte din pro
punerile făcute de mineri, în pe
rioada ianuarie •— august a. c. 
s-a obținut următoarea dinami
că a productivității muncii: luînd 
ca bază luna ianuarie 1959, în 
lunile iulie și august a. c. pro
ductivitatea muncii pe mină a 
crescut cu 21,2 la sută și, res
pectiv, cu 22,5 la sută. In sep
tembrie s-a obținut de aseme
nea o creștere cu aproximativ 20 
la sută față de realizatul lunii 
ianuarie a. c.

Analizînd factorii principali 
care influențează productivitatea 
muncii la mina Lupeni, s-a con
statat că aceștia sînt: structura 
cadrelor de muncitori care cu
prinde calificarea, folosirea efec
tivelor și repartizarea lor pe lu
crări, metode de exploatare și 
organizarea muncii.

A. Structura cadrelor 
de muncitori

Prin măsurile luate încă din 
anul trecut, la mina Lupeni s-a 
îmbunătățit mult calificarea muîț-, 
citorilor din subteran. Față de 
auoust 1958, în august a. c. nu
mărul de mineri a crescut cu 6,5 
la sută și al ajutorilor mineri cu 
26,9 lă șută, în condițiile scăde
rii posturilor prestate cu 6,1 la 
Entă și creșterii producției cu 6,9 
la sută față de plan. Efectivele 
au iost mai rațional folosite în 
lucrări direct productive. Așa de 
pildă, față de perioada amintită, 
în august a. c. posturile de în
treținere au scăzut cu 18,5 la 
sută, cele de la transport cu 4 
la sută, iar la regie subterană 
și suprafață cu 14 la sută, fapt 
care a influențat direct creșterea 
productivității muncii. Au fost 
suprimate o seamă de locuri de 
muncă de prisos, aceiași munci
tori au deservit mai multe locuri 
de muncă, s-a extîhs și îmbună
tățit transportul mecanizat, lu
crările miniere au fost de cali
tate mai bună etc. Latura în ca
re însă au fost obținute rezulta
te sub posibilități șl care deci 
este o importantă rezervă inter
nă o constituie stabilizarea și 
omogenizarea brigăzilor, scăde
rea fluctuației cadrelor, întări
rea disciplinei și, cea mai de 
seamă, ridicarea tuturor brigă
zilor la nivelul îndeplinirii 
cinilor de plan.

sar-

B. Metodele 
de exploatare 

organizarea muncii
perioada comparată, august 
și august 1959, ponderea 

stratele groase

Și
In

1958 
producției din 
reprezintă o descreștere cu 0,8 
la sută, iar cea d'in straiele sub
țiri o creștete cu 0,8%. Da
torită condițiilor oe zăcămînț 
mai grele, a emanațiilor puter
nice de metan, din totalul pro
ducției extrasă în august 1959, 
44,4 la sută s-a scos fără puș- 
care ceea ce reprezintă o creș
tere cu 27 la sută față de aceeași 
perioadă a anului trecut. In a- 
ceste condiții norma medie ce
rută, datorită măsurilor tehnico- 
organizatorice luate, a folosirii 
mai complete a timpului de lu
cru a crescut în cărbune cu 5 Ia 
suTa țață de perioada de compa
rație, iar norma realizată a cres
cut cu 8,5 la sută. Acțiunea de

pînă a- 
direcția 
folosite 
la stra- 
cameră 
la 11,5

îmbunătățire a normelor- s-a fă
cut pe baza unor măsuri eficace 
in domeniul organizării muncii, 
întăririi disciplinei și strădanii
lor pentru asigurarea tuturor lo
curilor de muncă cu materiale, 
vagonete și energie.

Un alt factor care, a dus la 
creșterea productivității pe mină 
este extinderea mecanizării și a 
metodelor avansate de muncă. 
Astfel în perioada analizată pro
ducția din abataje cu havare a 
crescut cu 7,5 la sută, producția 
abatajelor armate în fier a cres
cut cu 41,9 la sută, iar produc
ția transportată cu mijloace me
canice a sporit cu 1,2 la sută.

Mina noastră stă încă sub po
sibilități în privința creșterii pro
ductivității muncii, cu toate re
zultatele bune obținute 
cum. Rezerve interne în 
aceasta există și trebuie 
pe deplin. Așa de pildă, 
tul 3 profilul abatajelor 
se poate spori de 1a 9 
m. p. după condițiile locale, me
canizarea transportului în aba
tajele cameră din stratul 3 poate 
fi mult extinsă, iar armarea me
talică în frontalele din stratele 
15 și 5 trebuie să fie generali
zată. Este de asemenea absolut 
necesar ca avansarea în abata
je să crească consideiabil prin 
extinderea inițiativei „ziua și fî- 
șia“ în abatajele frontale și a 
inițiativei minerilor de la Ani- 
noasa în abatajele cameră.

Creșterea productivității mun
cii trebuie să ducă la obținerea 
unor cît mai mari economii Ia 
prețul de cost — obiectivul cel 
mai de seamă pentru minerii de 
la Lupeni în ’perioada actuală.

ing. GH. PANTELIMON 
mina Lupeni

!

încercări de mecanizare
f Încă din anul trecut la mi- 
tt na Vulcan au început o seamă 
K de încercări cu mașinile de în- 
K cărcat în abataje cameră. Ma- 
» șina de încărcat cu sape și lo- 
v peți concepută tn Valea Jiului 
r ca și un prototip confecționat 

la atelierul de grup al nunei 
£ au prezentai la experimentare 
» unele deficiențe. La mașina de 
ț) încărcat cu sape și lopeți s-a 
'1 constatat că ori de cîte ori

ARMAREA CU ANCORE ÎN MINELE VĂII JIULUI
In cadrul planului de reducere a consumului de material lem

nos în minele Văii Jiului, pe lîngă extinderea armării în fier și 
beton, s-au făcut încercări și cu susținere ancorată la galeriile în 
steril unde condițiile geologice se pretează la aceasta. Mai jos 
publicăm, în rezumat studiul întocmit pe baza cercetărilor efectuate 
de un colectiv de ingineri din cadrul Direcției tehnice a C.C.V.J.

La armarea lucrărilor miniere 
se aiplică două principii. După 
primul, pereții lucrărilor miniere 
se susțin cu stîlpi, grinzi, armă
turi metalice boltite ori cu zidă
rie din blocuri sau cu beton bă
tut. După al doilea principiu 
susținerea se face prin consoli
darea pereților lucrărilor minie
re prin cimentare sau ancorare.

Armarea cu ancore se foloseș
te de mai bine de jumătate se
col Ia minele metalifere. Azi pe 
plan mondial se utilizează lunar 
circa 2—3.000.000 ancore. Acest 
fel de susținere rezistă în cele 
mai grele condiții de presiune 
și se bazează pe suspendarea 
stratelor de consistență redusă 
de strate dure șl rezistente, prin 
intermediul ancorelor metalice. 
Dacă un asemenea strat de re
zistență nu există, prin bulonare 
se pot solidariza mai mplte 
strate subțiri, formînd astfel o 
grindă de rezistență mărită.

In cadrul Combinatului carbo
nifer Valea Jiului au fost «xpe- . gaură forată. Suprafața maximă 
rimeritate în ultimii doî ani la de susținere e» ancore este
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Mina Vulcan devine pe zi ce trece o mină tot mal modernă, 

înzestrată cu cele mai perfecționate mașini și utilaje. Datorită a- 
cestora, datorită avîntului cu caire muncesc minerii 
nul acesta de la mina Vulcan economia națională primește de 
14,5 ori mai mult cărbune decît S-a extras in 1951 
derli el. Aproape zilnic la mină sosesc noi utilaje șl mecanisme 
purtînd mărci de fabricație sovietică, cehoslovacă, polonă sau aie 
tinerei noastre industrii constructoare de mașini miniere. IN CLI
ȘEU : In fața puțului „7 Noiembrie" au poposit de curfnd două noi 
locomotive cu acumulatori purtînd pe ele marca : „Fabricat în 
R.P.R.“. Locomotivele noi vor fi coborîte în subteran unde minerii 
le așteaptă cu nerăbdare.

de aici In a-

anul redeschf-

----------- o------------
Ungător pneumatic pentru vagonete ‘ 

de mină
La mina Jachymov din R. Ce

hoslovacă s-a conceput și cons
truit un aparat simplu pentru 
mecanizarea și ușurarea muncii 
la ungerea vagonetelor de mină. 
Aparatul (așa cum se vede în 
clișeul nostru) se compune din- 
tr-un cilindru metalic cu diame
trul de 130 mm și lung de 600 
mm prevăzut la cele două capete 
cu filete pentru înșurubarea ■ ca
pacelor. In interiorul cilindrului 
se mișcă liber un piston fără ti
jă. Capacul din spate al cilindru
lui este prevăzut cu un ventil de

In prezent 
A.S.I.T. se 
Imbunătăți- 
mașinii cu

a încărcării în abataje
transportorul cu raclete este 
montat plnă în frontul de lucru 
economicitatea mașinii scade. 
Mașina confecționată la mină, 
n-a dat rezultate, 
in cadrul cercului 
fac studii pentru 
rea constructivă a
sape șl lopeți, pentru adapta
rea ei la condițiile de zăcă- 
mint de la Vulcan.

minai Lupeni două tipuri de an
core, ancore nerecuperabile cu 
bucșă și ancore recuperabile cu 
piuliță și bucșă după concepțiile 
ICEMIN. Deoarece primele în
cercări mau dat rezultatele aș
teptate, s-a trecut la experimen
tarea ancorelor tip C.C.V.J. cu 
pene de expansiune avînd capul 
de gripaij de 115 mm., limita de 
expansiune fiind de 15 mm. An
cora tip C.C.V.J. se compune 
dintr-o pană filetată M 24, o pa
nă de glisaj, o tijă filetată la am
bele capete și o piuliță M 24. La 
montaje se introduce ancora în 
gaura forată în tavan și se ro
tește cu o cheie specială. In pri- 
fna fază capătul superior al ti
jei înșurubîndu-se în pana file
tată și sprijinindu-se pe capătul 
penel de glisaj produce desface
rea penelor. Cînd forța de freca
re a penei filetate de pereții gău
rii depășește limita de rezisten
ță, capătul îndoit al penei de 
glisaj se rupe, gripînd ancora în
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admisie a aerului comprimat. Ca
pacul din față are o prelungire 
pentru a permite ieșirea vaseli
nei sau uleiului din cilindru.

Sub acțiunea aerului compri
mat pistonul liber forțează vase
lina sau uleiul să pătrundă în lo
cașurile de ungere de la trenul 
de roți sau la piesele de uns 
(după forma capacului din față 
și a prelungirii sale). Capacitatea 
cilindrului asigură ungerea în 
bune condițiuni la 8—10 vagone
te de mină. Timpul de ungere du
rează cam 3,5 minute pentru un 
vagonet, cu un consum mic de 
aer comprimat. Aparatul se poa
te folosi și pentru ungerea al
tor mecanisme și utilaje mi
niere. El este de asemenea pre
văzut cu picioare de sprijin și cu 
un miner pentru purtat.

de 1 m. p. revenind unei ancore 
de 1,8 m. lungime o sarcină ma
ximă de 4,5 tone.

Pentru a se putea verifica in 
ce măsură rocile din cîmpul mi
nei Lupeni se pretează la arma
rea ancorată s-a confecționat la 
U.R.U.M.P. un aparat pentru 
smuls ancorele, acționat hidrau
lic. Pe baza studiilor întreprin
se s-a constatat că armarea cu 
ancore tip C.C.y.J. este aplica
bilă rocilor din culcușul stratu
lui 13 blociil II orizontul 400, 
dar nu sînt bune la rocile din 
coperișul stratului 15 blocul H 
orizontul 400.

Cu ancore s-a armat galeria 
transversală din culcușul stra
tului 13 blocul II orizontul 400 
de la mina Lupeni. Aici s-a sus
ținut în ancore tip C.C.V.J. circa 
28 m. 1. galerie, montîndu-se în 
total peste 180 ancore. Galeria 
are un profil circular de 5,14 
m. p. Susținerea s-a făcut în 
cimpuri de un metru, fiecare ar
mătură compunindu-se din 7 an
core dispuse radia! și consoli
date cu ajutorul unei grinzi din 
două funii de oțel cu diametrul 
de 16 mm. ¿are să preia efortu
rile de torsiune. Funiile de oțel 
au fost strînse la fiecare ancoră 
între o placă de oțel fixată ime
diat sub rocă și o clemă de fl-

Unelte de mina 
furnizate eu garantie
In bazinul Krivoi-Rog din U- 

niunea Sovietică Intre fabrica de 
mașini miniere pneumatice „Kom
munist" și minele de minereuri 
de aici există de mult timp un 
eficace sistem de colaborare. Fa
brica furnizează minelor unelte 
pneumatice cu garanție de un an, 
in care timp specialiștii uzinei 
verifică piesele în lucru, înlocuin- 
du-le pe cele care prezintă defec
te de construcție. Prin acest sis
tem atelierele de grup, pentru u- 
nelte pneumatice au devenit inu
tile. S-a constatat de asemenea 
că productivitatea muncii prin 
folosirea uneltelor cu garanție a 
crescut la perforare și abatare cu 
10—15 la sută.

t

In R.P. Chineză se extinde 
abatare? h'draulică

Extragerea și transportarea căr. 
bunelul prin metoda hidraulică, 
fiind foarte economică, se bucu
ră în R.P. Chineză de mare a- 
tcnție Acum, se extrage cărbune 
cu ajutorul apei sub presiune în 
11 mine din republică. Prin apli
carea acestei metode producția 
zilnică de cărbune a crescut cu 
51,7 la sută față de realizările 
obținute prin metodele clasice. 
Pînă la finele acestui an, me
toda de abatare hidraulică a căr
bunelui se va extinde în alte 20- 
30 de mine.

nu s-a 
încllnia- 
Pînă in

xare. Grinzile de funie servesc 
și pentru fixarea bandajelor de 
seîndură.

Pentru armarea primilor 6 
m. 1. galerie s-au folosit ancore 
C.C.V.J. cu tija lungă de 1,8 m. 
iar ca bază de comparație ar
marea următorilor 6 m. I. s-a fă
cut cu ancore nerecuperabile tip 
ICEMIN cu lungimea tijei de 2,2 
m. 1. La armarea ultimilor 21 
m. 1. s-au utilizat tot ancore re
cuperabile tip C.C.V.J.

La fixarea ancorelor 
ținut seamă de direcția«, 
rea și clivajul stratelor.
prezent porțiunea de galerie ar
mată cu ancore rezistă satisfă
cător.

In viitor se preconizează apli
carea armării cu ancore în ga
leriile cu condiții grele de pre
siune, a galeriilor din stratele 
subțiri caye intră în zona pre
siunilor dinamice din cauza ex
ploatării, spre a se vedea în ce 
măsură acest mod de armare e- 
conomică rezolvă susținerea ga
leriilor puternic solicitate în con
dițiile specifice Văii Jiului.

Ca o concluzie, din încercările 
de pînă acum, se pare că arma
rea ancorată a galeriilor din for
mațiunea productivă a Văii Jiu
lui dă rezultate bune, cucerind 
un rol de frunte în domeniul de 
aplicare a sistemelor de susți
nere pentru condiții de presiune 
mare fără a se folosi lemnul.
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Alegerile în organizațiile de partid

SARCINI IMPOR TANTE
ÎN FAȚA NOULUI COMITET 
secție utilajele nu sînt bine în
treținute, iar alți vorbitori au 
semnalat că unii turnători nu simt 
răspunderea pentru comenzile în
credințate spre executare.

Cauzele acestei stări de lucruri 
au fost scoase la iveală de tova
rășul Botică Ștefan, secretarul 
organizației de bază de la tur
nătorie. El a arătat că după ce 
secția a devenit fruntașă, biroul 
organizației de bază, membrii de 
partid, s-au culcat pe lauri. Mun
ca politică a slăbit și în munca 
unor topitori s-a cuibărit delăsa
rea. Se fac rebuturi și nu se ip. 
poziție împotriva lor. Unii maiș
tri, între care tov. Leah, Pulvere 
nu-și fac datoria. Comitetul sec
ției sindicale e inactiv, brigada 
de muncă patriotică de la turnă
torie, cîndva fruntașă pe uzină, 
e pe cale de a se destrăma. Bi
roul organizației de bază nu a 
luat poziție împotriva tovarășilor 
din conducerea secției care se 
mulțumesc cu faptul că rebuturi
le sînt sub procentul admis. 
Comuniștii au arătat că deși exis
tă un procent admis de rebuturi, 
ele nu sînt obligatorii. In pre
zent, cînd lupta pentru economii, 
pentru o producție de calitate se 
pune cu atîta tărie, trebuie lup
tat cu toată hotărîrea împotriva 
rebuturilor.

Din cuprinsul dării de seamă 
prezentată de tovarășul Găgeanu 
Dumitru, secretarul comitetului 
de partid al U.R.U.M.P. în adu
narea generală a organizațiile 
de bază din uzină pentru darea 
de seamă și alegerea noului co
mitet de partid, a ieșit puternic 
în evidență rolul important pe 
care uzina, harnicul ei colectiv 
îl au în lupta minerilor Văii Jiu
lui pentru cărbune mai mult șl 
mai ieftin. In anii puterii popu
lare minele Văii Jiului au făcut 
pași mari pe calea modernizării. 
Mecanizarea transportului și a 
tăierii, introducerea armării me
talice, înlocuirea eforturilor fizice 
ale oamenilor prin folosirea largă 
a mașinilor și utilajelor moderne 
înregistrează progrese tot mai 
mari. Colectivul uzinei de reparat 
utilaj minier muncește cu stăruin
ță pentru a livra minerilor canti
tăți suficiente de piese de schimb, 
armături metalice, vagonete de 
mină, utilaje, pentru repararea la 
timp a mașinilor și instalațiilor 
trimise de exploatări. In primei': 
9 luni ale anului curent p.auu1 
producției — marfă a fost înde
plinit în proporție de 103,4 la su
tă. Cea mai mare depășire de 
plan — 32,81 la sută — a fost 
înregistrată Ia grinzi și stîlpi me
talici, ceea ce arată importanta 
contribuție adusă de colectivul u- 
zinei la introducerea și extinde
rea armării în fier.

Tn același interval de timp pro- 
ctivitatea muncii a crescut cu 

8,33 la sută peste nivelul pla
nificat, realizîndu-se de asemenea 
o reducere a prețului de cost de 
6,16 Ia sută.

Lucrările adunării generale au 
reliefat că aceste realizări sînt 
rezultatul îmbunătățirii muncii de 
partid în uzină, al întăririi orga
nizațiilor de bază din secții, al 
muncii însuflețite depuse de co
muniști pentru mobilizarea între
gului colectiv la muncă rodnică. 
In darea de seamă au fost citat' 
ca exemple înaintate de muncă 
numeroși membri și candidați de 
partid, între care tovarășii Jic 
Jianu, Cozma loan, Dibernando 
Iosif, Pașca Francisc, Nicu Cons
tantin, Voinici Ștefan, Kristaly 
Ludovic și alții.

Cînd s-a pus la vot desărcina- 
vechiului comitet de partid 

a. uzinei, adunarea generală a 
apreciat ca bună munca de par
tid în perioada care s-a scurs de 
la ultimele alegeri și pînă în pre
zent.

Dezbaterile în jurul dării de 
seamă au pus în același timp în 
evidență marea grijă a comuniș
tilor pentru îmbunătățirea mun
cii de viitor, pentru înlăturarea 
lipsurilor care mai există. Ne vom 
opri asupra cîtorva probleme că
rora adunarea le-a acordat o a- 
tenție deosebită în vederea îm
bunătățirii muncii de viitor.

►

Ce se întîmpiă 
la turnătorie ?

In ansamblul muncii la uzina 
'de utilaj minier, un loc important 

f îl ocupă secția turnătorie, căci 
așa cum spunea tovarășul Farkaș 
Emerik, directorul U.R.U.M.P., ea 
este secția cheie a uzinei. Nu cu 
mult timp în urmă, această sec
ție era fruntașă pe uzină. Dar, în 
adunarea generală, o bună parte 
a participanților la discuții s-au 
oprit asupra lipsurilor serioase 
care există în prezent la turnă
torie și care dau naștere unui 
procent ridicat de rebuturi. In 
primele 9 luni ale acestui an s-au 
înregistrat rebuturi care au adus 
uzinei o pagubă de 567.000 lei. 
Principala suria de rebuturi o 
constituie turnătoria, unde de la 
o vreme procesul de producție nu 
se desfășoară așa cum trebuie. 
Numai într-o singură lună, din 
cauza lipsei de răspundere a to
pitorilor și a maiștrilor care răs
pund de cuptoarele electrice, au 

<- fost rebutate 80 de șarje de oțel 
lichid. Tovarășul Bojenescu A- 
lexandru a arătat că în această

Economiile — o problemă 
care trebuie să preocupe 

întregul colectiv
Deși la U.R.U.M.P. s-a lucrat 

cu un preț de cost mai mic decît 
cel planificat, totuși angajamen
tul de a se obține în acest an o 
economie la prețul de cost în va-» 
loare de 2.700.000 lei e departe 
de a fi realizat. Pînă acum s-au 
economisit doar 847.000 lei la 
prețul de cost.

Numeroși participanți la discu
ții. între care tovarășii ing. Bor
tea Aurelian, Ștefan Gheorghe, 
Balogh Iosif și alții au arătat că 
vechiul comitet de partid, birouri
le organizațiilor de bază n-au 
căutat să creeze o preocupare de 
masă pentru realizarea de econo
mii. Tovarășul Hebedeanu, preșe
dintele comitetului sindical, a 
fost criticat pentru că s-a mulțu
mit cu o organizare formală a 
întrecerii, fără să se preocupe de 
ținerea evidenței realizărilor, a 
economiilor, Q dovadă a neglijă
rii acestei sarcini atît de impor
tante, o constituie inactivitatea 
comisiilor instituite în vederea 
studierii resurselor interne pentru 
realizarea de economii.

Plenarele C.G. al P.M.R. din no
iembrie 1958 șl 13—14 Iulie a.c. 
au stabilit că lupta pentru eco
nomii constituie o sarcină centra
lă. Adunarea generală a comuniș
tilor din uzină a pus în fața 
mitetului de partid, a noilor 
rouri sarcina de a se ocupa 
toată răspunderea de luarea 
îndată a tuturor măsurilor 
vederea creării unei preocupări 
de masă pentru economii.

C'J- 
bi- 
cu 
de 
in

Pentru întărirea spiritului 
critic și autocritic

O altă sarcină pe care aduna
rea generală a pus-o în fața nou
lui comitet, este aceea de a fo
losi larg critica și autocritica — 
armă eficace de înlăturare a lip
surilor. de îmbunătățire n mun
cii de viitor. însăși darea de sea
mă a vechiului comitet a fost de
ficitară în această privință. Din dis. 
cuțiile purtate s-a putut vedea de' 
asemenea aversiunea unora față 
de critică. Tov. Boșca loan a fost 
criticat pentru absențe nemotiva-» 
te. Cînd a luat cuvîntul, 
să arate cauzele lipsurilor, 
analizeze cinstit și deschis 
ța adunării, el a lăsat să 
teleagă 
nu el. 
cisc a 
perete 
tice. Un exemplu de respingere 
a criticii l-a dat în '"ața adunăr i 
tovarășul Pulvere Teodor, mais-

în loc 
sa le 

în ta» 
se în

că alții trebuie criticați 
Tovarășul Șerban Fran- 

arătat că de ia gazeta de 
dispar unele articole cri-

interes a fost as- 
rostit în fața adu
dé către tov. Bar

ai
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tru la turnătorie. Deși ei se tace 
vinovat de abateri de la discipli
na în muncă și de lp disciplina 
de partid, fiind aspru criticat că 
pune interesele personale mai pre. 
sus de interesele generale, el a 
căutat să găsească pe alții vl- 
novați de propriile-i lipsuri.

Cu deosebit 
cultat cuvîntul 
nării .generale 
na loan, membru al C.C. 
P.M.R., prim-secretar al Comite
tului raional de partid, din care 
comitetul de partid, birourile or
ganizațiilor de bază,, toți comu
niștii de la U.R.U.M.P. pot trage 
învățăminte importante pentru îm
bunătățirea activității de viitor. 
Pentru a mobiliza cu succes co
lectivul uzinei la îndeplinirea sar
cinilor sporite ce-i stau în față, 
trebuie pus un accent mai 
mare pe întărirea organizațiilor 
de bază prin primirea de candi
dați și noi membri de partid, pe 
îmbunătățirea muncii cu activul 
fără de partid. Comitetul de par
tid e dator să ia măsuri de îm
bunătățire substanțială a mun
cii politice de masă, și în primul 
rîrid a activității agitatorilor. A- 
tenția muncii politice trebuie în
dreptată înainte de toate spre mo
bilizarea întregului colectiv la 
lupta pentru economii, pentru re
ducerea rebuturilor, pentru creș
terea productivității muncii. Tre
buie înlăturat formalismul în 
organizarea întrecerii. Vor
bitorul a tăcut recomandări pre
țioase privind desfășurarea între
cerii, insistînd ca ea să fie orga
nizată între secții, echipe, bri
găzi, oameni, pe bază de anga
jamente precise. Mult mai mare 
trebuie să fie atenția acordată 
învățămîntului de partid, condu
cerii politice" a organizațiilor sin
dicale șl de tineret1.

Adunarea generală a demons
trat că la Uzina de reparat uti
laj minier din Petroșani există 
o organizație de partid puterni
că, un colectiv harnic, plin de 
voință de a lupta cu toate pute
rile pentru îndeplinirea sarcini
lor trasate de partid și guvern. 
Muncind cu perseverență pentru 
înlăturarea lipsurilor, pentru dez
voltarea realizărilor de pînă a- 
cum, noul comitet va conduce ci 
siguranță colectivul uzinei spr 
noi succese.

1. BRANEA

Ce trebuie să știm despre 
paralizia infantilă și cum ne putem feri de ea

S/tftoî medicnliti

organe din 
în sistemul ner-

Paralizia infantilă este o boa
lă molipsitoare răspîndită cu 
deosebire printre copii și care 
lasă Într-Un număr important de 
cazuri urme mai mult sau mai 
puțin grave constînd din para
lizii ale diferitelor părți ale cor
pului.

Poarta pe undte- intră virusul 
care provoacă boala, în corpul 
omenesc este nasul și gîtul pre
cum și mucoasa tubului diges
tiv (stomac și intestine).

De aici virusul trece în sînge 
unde circulă timp de cîteva zile 
pentru ca apoi să se fixeze la 
nivelul diferitelor 
corp și mai ales 
vos.

Microbul se ia 
pe lucrurile și 
täte de bolnavi și duse la gură, 
dacă nu ne-am spălat cu apă și 
cu săpun pe mîini, fie prin ae
rul pe care-1 respirăm dacă a 
fost infectat de bolnav prin tuse, 

«strănut, vorbire, fie prin ali
mente infectate cu virus (lapte 
nefiert; must sau prin legumi, 
zarzavaturi).

Primele semne de boală sînt 
greu de recunoscut, ele sema- 
nînd ca și la alte multe boli. 
Boala începe dintr-o dată, în 
plină sănătate, fie ca gripă (cu 
guturai, tuse, strănut, dureri în 
gît, febră) fie ca un deranj gas-

fie pe mîini, de 
obiectele infec-
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Fotograful a surprins pe cițiva mineri din schimbul condus 
de minerul Oșanu Gheorghe din brigada lui Cristea Aurel de la 
Aninoasa. Ei sînt bucuroși de faptul că de cînd Cristea Aurel ai 
preluat, după exemplul textilistei sovietice Gaganova, conducerea 
brigăzii lor, tonele de cărbune pe care ie dau din abataj sîni în 
flecare zi mai multe declt cele planificate. Minerii au ținut să aibă 
o amintire fotografiindu-se în grup. 

---------------- O_

La ÖO6
(Urmare din pag. l-a)

căr- 
căile

este

...Discufia din biroul sectorului 
ar mai fi continuat. Cineva se 
uită la ceas (era trecut de ju
mătate la opt) își luă lampa și 
se pregăti de plecare. Ceilalți fă
cură la fel. începea munca In pri
mul schimb. Jos în abataje 
bunele curgea de mult pe 
de oțel ale crațerelor.

Brigada lui Compodi loan 
vestită în toată mina Lonea. Co
munistul Compodi a chemat acum 
cîteva Ioni la întrecere toate bri
găzile de mineri de la mină, an- 
gajlndu-se să economisească doi 
lei la fiecare tonă de cărbune. 
Angajamentul și-l respectă lună 
de lună. In cinstea decernării pen
tru a doua oară a Drapelului de 
mină fruntașă pe țară minei Lo
nea, ortacii săi au extras într-c

*

PUBLICITATE

»
Teatrul de stat

Valea Jiului” 
PETROȘANI 

prezintă 
sîmbătă 7 și duminică 

8 noiembrie 1950 
orele 19,30

fim RfiTicnor’
de Egon Rannet

tro-intestinal (cu vărsături, dia
ree, lipsa poftei de mîncare, cram
pe abdominale).

După 2—4 zile febra scade, co
pilul pare că s-a însănătoșit, 
dar din nou» reapare arătînd că 
paraliziile se instalează la muș
chii mîinilor, picioarelor sau ai 
feței.

Paralizia infantilă este totuși 
o boală care se poate vindeca 
fără urme, dacă cbpilul este luat 
în tratament medical imediat. 
In cîteva zile sau săptămîni, 
mușchii își recapătă puterea lor, 
paraliziile dispar. Dacă copilul 
este tîrziu adus la spital sau 
găsit bolnav, boala se vindecă 
mai întet sau lasă urme grele.

Repausul la pat cu evitarea 
oricăror mișcări este una din
tre cele mai importante măsuri 
care împiedică instalarea para
liziilor, cu condiția ca acest re
paus să înceapă încă de Ia pri
mele semne de boală.

Un bolnav cu paralizie infan
tilă nu poate fi tratat corect 
domiciliu, ci numai la spital 
servicii anume organizate în 
cest scop.

Paralizia iniantilă poate 
preîntîmpinată, prevenită, evita
tă. Iată cîteva măsuri: apa de 
băut va fi fiartă, răcită și apoi 
consumată. In comune fîntînile 
să fie bine acoperite și bine în-

la 
cu 
a-

fi

sínt oameni harnici
zi cîte 11,5 tone de cărbune pe 
post. Acum brigadierul ș't-a pus 
în gînd să organizeze încă un 
schimb de producție mărită. Spu
nea chiar el:

— Noi am ajuns la concluzia 
că a economisi cîte doi lei pe to
nă nu înseamnă numai să folo
sim rațional lemnul, ci mai în- 
tîi de toate să obținem randa
mente cît mai mari. Ceea ce și 
facem! Avem doar de dat peste 
plan pînă la sfîrșitul anului 2500 
tone de cărbune. Le vom da!

La Lonea, despre Compodi 
loan, Tiță loan, Bucinski Mihal, 
Frumosu Eugen, Lupașcu 
și despre toți cet'.alți membri 
brigăzii 
harnici.

— La
— spun 
este!

Radu 
ai 

se spune că-s oameni |

606 sínt mineri harnici 
ortacii. Și chiar așa și

i| T.A.P.L. Petroșani
îl Angajează remizieri am- 
Ü bulanți în localitățile Lu- 
jl peni, Vulcan, Petroșani șl 
îi în alte localități din raion 
îî pentru desfacerea produse» 
îi lor de patiserie.
| Cei interesați se vor adre- 
■j sa serviciului de producție 
■j al T.A.P.L. Petroșani str. 
îj Gh. Gheorghiu-Dej nr. 102 
îi între orele 7 și 9 dimineața.

treținute spre a evita injectarea 
apei. Laptele nu va fl consumat 
niciodată crud, ci numai bine 
fiert. Legumele, zarzavaturile și 
fructele se vor consuma fierte 
sub formă de pireu, compot, dul
ceață. In nici uh caz nu se vor 
consuma crude, fără a Ie spăla 
bine de cîteva ori.

Ne vom spăla pe mîini eu apă 
și cu săpun cît mai des, îndeo
sebi înainte de masă.

Vom dezinfecta grabnic clo
setele cu apă de var (1 kg. var 
Ia 5 kg. apă). Vaccinarea con
tra paraliziei infantile a dat 
rezultate foarte bune.

Activiștii sanitari au marele 
rol de a ajuta personalul sani
tar în educația cetățenilor, în 
depistarea la timp a bolnavi
lor și în aplicarea în practică a 
tuturor măsurilor de igienă ne
cesare. Mamele să încunoștiin- 
țeze medicul despre copilul bol
nav, încă de Ia Cele mai mic* 
semne de boală spre a-i putea 
ajuta și grăbi vindecarea. Să nu 
se apeleze în nici un caz la ba
be, leacuri băbești sau la sfatu
rile de cele mai multe ori dău
nătoare ale unor persoane cu
noscute nepricepute în domeniul 
medicinei.

dr. I. PONOVA 
medic de copii

3 .
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Raportul lui N. 5. Hrușciov primit cu satisfacție de opinia

1

V

I

Umăr la umăr înainte 
spre nei victorii!

PEKIN 3 (Agerpres) TASS- 
anunță:

La 2 noiembrie, la Pekin a 
avut loc o reuniune a prieteniei 
chino-sovietice, consacrată celei 
de a 42-a aniversări a Marii Re
voluții Socialiste din Octombrie. 
In cadrul acestei reuniuni a luat 
cuvîntul Tian Tziun-jui, locțiitor 
al ministrului Culturii al R. P. 
Chineze, secretar general al con
ducerii centrale a Asociației pen
tru prietenia chino-sovietică.

Succesele strălucite obținute de 
Uniunea Sovietică în construcția 
socialistă și comunistă, a decla
rat el, demonstrează în mod in
contestabil popoarelor din lumea 
întreagă superioritatea incompa
rabilă și forța vitală a socialis
mului, precum și victoria orîn- 
duirii socialist», pierirea inevita
bilă a orînduirii capitaliste.

Victoriile uriașe obținute în 
10 ani de către poporul chinez 
în revoluția socialistă și pe toate 
fronturile construcției socialiste, nu 
pot fi separate de ajutorul sincer 
și sprijinul multilateral al Uniu
nii Sovietice. Profitînd de acest 
prilej, vreau să-mi exprim pro
funda recunoștință față de poporul 
sovietic și. de. toți specialiștii so
vietici prezenți aici. Fie ca lumina 
Revoluției din Octombrie să ne 
lumineze pururi calea! Vom ri
dica și mai sus steagul roșu al 
Revoluției din Octombrie și vom 
merge umăr la umăr înainte spre 
noi victorii t

publica mondială

Ud nou pas pe calea 
lichidării războiului rece

Și 
cu 
dte

MOSCOVA 3 (Agerpres). 
TASS anunță :

Opinia publică mondială 
presa comentează pe larg și 
satisfacție raportul prezentat
N. S. Hrușciov, președintele Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S., 
la cea de a IlI-a sesiune a So
vietului Supreîn al U.R.S.S.

O mare aten
ție acordă rapor
tului lui N. 
Hrușciov la 

siunea Sovietului Suprem 
U.R.S.S. presa engleză care 
preciază acest raport ca ' 
pas făcut pe calea spre 
rea războiului rece, ca 
chemare la convocarea 
grabnică a conferinței șefilor de 
guverne. Ziarul „Daily Express" 
consideră raportul tin evepiment 
istoric. Raportul lui N. S. Hruș
ciov, scrie ziarul,

confirmă năzuința sinceră a 
Uniunii Sovietice spre slăbirea 
încordării.
Citind într-un articol redacțio

nal cuvintele lui N. S. Hrușciov 
că în gheața războiului rece au 
apărut spărturi, ziarul „News 
Chronicle*

își exprimă părerea că rapor
tul șefului guvernului sovietic 
este menit să contribuie și mai 
mult la încălzirea atmosferei 
internaționale.

ANGLIA
S.

se>- 
al 
a- 

un nou 
lichida- 
o nouă 
cît mai

----- O-----

In memoria participanților 
francezi la mișcarea 

ce rezistență
PARIS 3 (Agerpres). TASS 

anunță :
Lâ 2 noiembrie în localitatea 

Mont Valerien, în apropiere de 
Paris, unde în perioada anilor 
1940—1944 au fost împușcați 
mii de francezi — participanți 
la mișcarea de rezistență împo
triva cotropitorilor fasciști, a a- 
vut loc ceremonia dezvelirii unei 
plăci comemorative.

In prezența unor personalități 
politice și militare, precum și a 
reprezentanților corpului diplo
matic, primul ministru Debre a 
dezvelit placa comemorativă pur- 
tînd următoarea inscripție: „In
tre 1940 și 1944 au căzut aici! 
peste 4.500 de participanți lai 
mișcarea de rezistență, executați 
de dușmani pentru credința lor 
nestrămutată în soartai țării lor".

Raportul lui 
N. S. Hrușciov 
la sesiunea So
vietului Suprem 

al U.R.S.S. a stîrnit interesul viu 
al presei vest-germane.

„Guvîntarea primului ministru 
sovietic, Hrușciov, ținută în fa
ța Sovietului Suprem, men
ționează ziarul „General An
zeiger", este salutată pretur 
tindeni". „Primul ministru so
vietic, scrie ziarul „Die Welt“ 
urmărește cu o energie excep
țională scopul ca problemele 
internaționale litigioase să fie 
discutate la conferința Ia nivel 

depus pentru an 
eforturi".

R. F. G

înalt... El a 
ceasta multe

Raportul pre
zentat de N. S. 
Hrușciov la se
siunea Sovietului 

Suprem a produs o mare impre
sie asupra opiniei publice fran
ceze. Numeroase organe ale pre-

FRANȚA

• PARIS. La Choisy (departa
mentul Sena) s-a deschis plenara 
Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Francez. Pe ordinea 
de zi a plenarei figurează prin
tre altele problema relațiilor din
tre Partidul Comunist Francez și 
partidele frățești, problema tine
retului.

• TOKIO. Un tînăr japonez de 
29 de ani, care fusese expus ra
diațiilor bombe) atomice aruncate 
în timpul războiului asupra ora
șului Nagasaki, și-a ucis copilul 
și apoi s-a sinucis, deoarece co
pilul se născuse cu o deformațiu- 
ne congenitală atribuită efectului 
radiațiilor.

• MOSCOVA. La fiecare două- 
trei zile, postul de radio Moscova 
prezintă în emisiunile sale mate
riale consacrate țării noastre. A- 
cum, cînd în țară se desfășoară 
Luna prieteniei romîno-sovietice, 
postul de radio Moscova a trans
mis numeroase materiale pe tema 
„Luna tradiționalei prietenii“, 
consacrate dezvoltării industriei 
țării noastre și ridicării nivelului 
de trai al poporului nostru.

• RIGA. Intr-un interviu a-

cordat unui corespondent al a- 
genției TASS cunoscutul organist 
leton Peter Sipolnipk a declarat 
că Helmut Plattner poate fi con
siderat pe bună dreptate unul din 
cei mai buni organiști aî timpu
rilor noastre. Concertul organis- 
tului romîn a avut loc în sala de 
festivități a Universității letone, 
unde se află una din cele mai 
mari orgi din Europa.

• WASHINGTON. Nerealizîn- 
du-se nici itn acord, tratativele 
duse la Pittsburg între conduce
rea sindicatului, unit al oțelarilor 
și reprezentanții societăților side
rurgice în vederea încetării gre
vei celor 500.000 oțelari, au fost 
suspendate. La 2 noiembrie ele 
au fost reluate la Washington. 
<4șa că greva oțelarilor ameri
cani continuă.

• SIMFEROPOL. Astronomul 
Nikolai Kozirev din Pulkovo, care 
a descoperit fenomenul vulcanis- 
mului selenar, a acordat unui 
corespondent al agenției TASS 
un interviu în legătură cu în
cheierea observațiilor sale asupra 
luminii cenușie emisă de planeta 
Venus.

sei franceze, subliniind uriașa 
importanță a raportului lui N. S. 
Hrușciov, menționează că el este 
pătruns de năzuința spre des
tinderea 
nale.

Ziarul
portul lui N. S. Hrușciov, îl ca
racterizează ca fiind

„un mare discurs îndreptat 
spre slăbirea încordării inter
naționale'*.

încordării internațio-

„Figaro“, comentînd ra-

Ziarul burghez 
„Kathimerini", fă- 
cînd o expunere 
amănunțită a ra

portului lui N. S. Hrușciov, 
subliniază că principala teză a 
raportului a fost „apelul la co
existență". Drept concluzie prin
cipală din raportul șefului gu
vernului sovietic, acest ziar pu
blică în titlul știrii sale urmă
toarele cuvinte:

„Estul și Vestul trebuie să 
facă cîțiva pași unul în întîm- 
pinarea altuia, pentru a se 
întîlni la mijlocul drumului“.

GRECIA

Raportul lui 
N. S. Hrușciov 
este comentat pe 
larg în presa ja- 

r____ ______ „Asahi" sublinia-,
ză că raportul șefului guvernului 
sovietic este străbătut de spiri
tul tratativelor și reflectă dorin
ța de a se reglementa pe cale 
pașnică toate problemele inter
naționale.

Salutăm din toată inima a- 
ceastă poziție a Uniunii So
vietice, scrie „Asahi", și cerem 
puterilor occidentale să dea 
dovadă de aceeași hotărîre de 
a obține rezolvarea problemei 
dezarmării prin tratative și în
țelegere.
Nu există nici un motiv să 

ne îndoim de sinceritatea năzu
inței Uniunii Sovietice spre co
existența pașnică, scrie ziarul 
„Yomiuri".

JAPONIA

poneză. Ziarul

a

Comitetul Politic al O.NJLL a încheiat 
discutarea propunerilor 

guvernului sovietic cu privire 
la dezarmarea generală și totală

NEW YGRK 3 (Agerpres)
In seara zilei de 2 noiembrie 

Comitetul Politic al O.N.U. a 
încheiat discutarea primului și 
celui mai important punct de pe 
ordinea de zi — propunerile gu
vernului U.R.S.S. cu privire la 
dezarmarea generală și totală— 
și a aprobat în unanimitate pro
iectul comun de rezoluție al 
U.R.S.S. și S.U.A.

In cursul celor trei săptămîni 
cît a durat discutarea acestei pro- 

. bleme, în comitet au luat cuvîn
tul reprezentanții a peste 60 de 
țări. Majoritatea covîrșitoare au 
Sprijinit necondiționat ideea de
zarmării generale și totale, for
mulată de N.S. Hrușciov, preșe
dintele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., în cuvîntarea rostită la 
O.N.U. la 18 septembrie a.c.

Ultimii au luat cuvîntul la dis
cuții reprezentanții Indiei și U- 
niunii Sovietice.

Sprijinind! propunerile sovietice 
cu privire la dezarmarea, gene
rală și totală, Krishna Menon, 
șeful delegației indiene, a decla
rat că 
tomice, 
vitabilă. 
ba de a 
tele și efectivul forțelor armate, 
ci de a se pune războiul în afa
ra legii, adică de a se crea con
diții în care izbucnirea unui con
flict să fie cu neputință.

V.. V. Kuznețov, prim-locțiitor 
al ministrului Afacerilor Externe 
al U.R.S.S., șeful delegație) so
vietice, care a luat apoi cuvîn
tul, a făcut bilanțul discuțiilor. 
El a arătat că, după cum a reieșit 
din dezbateri, sînt întrunite toate 
garanțiile înfăptuirii unei dezar
mări generale și totale. Această 
problemă, a declarat el, a devenit 
astăzi deosebit de importantă și 
totodată urgentă deoarece ome
nirea se află în fața pericolului 
înspăimîntător al unui război cu 
arme rachetă și atomice.

Ocupîndu-se de reacția pârtiei-

în secolul 
dezarmarea 
Acum nu 
se reduce

energiei a- 
este ine- 
este vor- 
armamen-

Poporal sovietic aprobă în întregime 
politica externă a U. R. S. S.

MOSCOVA 3 (Agerpres)
In raportul prezentat la sesiu

nea Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., N. S. Hrușciov a expri
mat gîndurile întregului popor so
vietic. Pace și prietenie — iată 
lozinca noastră, scrie în ziarul 
„Vecernaia Moskva" Vasili Smo- 
lev, deputat în Sovietul Suprem 
al U.R.S.S., muncitor forestier din 
Republica Autonomă Komi. Zia
rul „Vecernaia Moskva“ publică 
declarații ale unor deputați so
vietici în legătură cu raportul lui 
N. S. Hrușciov. Konstantin Va- 
nuito, președintele unui colhoz 
de pescari de pe malul mării Ka- 
ra, a declarat că deputății ca și 
întregul popor sovietic aprobă în 
întregime politica externă de pace 
a guvernului sovietic. Vanuito a 
subliniat că N. S. Hrușciov a ă- 
dus o contribuție de neprețuit la 
cauza păcii.

Deputatul Vladimir Sobolev, 
inginer energetician din Caiic’ 
zul de nord a subliniat că încăl-

zirea considerabilă care s-a înre
gistrat în ultimul timp în cli
matul politic internațional se da- 
torește Partidului Comunist al 
U.R.S.S. și personal lui Hrușciov. 
Raportul prezentat la sesiune de 
șeful guvernului sovietic, apelul 
adresat parlamentarilor din toate 
țările lumii, demonstrează încă 
o dată năzuințele de pace ale po
poarelor Uniunii Sovietice.

Muncitoarea Anna Kiseleva din 
Altai scrie că cele spuse de N. S. 
Hrușciov despre promovarea fer
mă a politicii leniniste de pace 
au avut un larg ecou 
oamenilor sovietici.

Lăcătușul ucrainean Aleksandr 
Nevidomskî a declarat 
nii sovietici întăresc prin munca 
lor cauza păcii. Toți oamenii mun
cii din Uniunea Sovietică se stră
duiesc în prezent să îndeplinească 

. înainte de termen planurile de 
producție ale septenalului — pla
nuri ale păcii și muncii creatoa
re.

în inimile

că oame-

0 1.

„M a p ș u 1 tăcerii”
BERLIN 3 (Agerpres).
In orașul Ludwigsburg din Germania occidentală a avut 

loc un „marș al tăcerii"«, organizat în amintirea victimelor 
luptei antifasciste de către „Uniunea persoanelor persecutate 
de naziști". La cimitirul vechi al orașului membrii acestei or
ganizații au cinstit memoria celor 78 cetățeni sovietici uciși 
de hitieriști.

După cum anunță agenția ADN, membrii „Uniunii persoa
nelor persecutate de naziști" au depus în cursul ultimelor zile 
numeroase coroane de fiori la mormintele participanților la 
mișcarea de rezistență din diferite orașe ale Germaniei occi
dentale.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA: Petroșani, Str. Gh. Gheorghiu-Dej nr. 56. Telrî Interurban 822.

panților la discuțiile la propunerea 
sovietică cu privire la dezarmarea 
generală și totală V. V. Kuzne- 
țov a subliniat că ea a fost apre
ciată pozitiv de majoritatea de
legațiilor. Acest lucru, a spus el, 
este dovedit și de faptul că pro
iectul comun de rezoluție în a- 
ceastă problemă a fost sprijinit 
cu căldură de reprezentanții An
gliei, Franței și celorlalte țări 
membre ale O.N.U.

Delegația sovietică, a spus V. 
V. Kuznețov, relevă cu satisfacție 
colaborarea concretă care s-a 
constatat între delegațiile Uniunii 
Sovietice și S.U.A. în elaborarea 
acestui proiect de rezoluție.

După ce a subliniat în încheie
re existența înțelegerii în prin
cipiu asupra chestiunii esențiale 
— acceptarea ideii dezarmării ge
nerale și totale, lucru dovedit de 
rezoluția adoptată în unanimitate, 
V. V, Kuznețov și-a exprimat 
speranța că propunerile sovietice 
vor sta la baza activității comi
tetului celor 10 state, care urmea
ză să treacă într-un timp scurt 
la elaborarea unui acord interna
țional corespunzător asupra de
zarmării.

' Apoi comitetul a aprobat în u- 
nanimitate, fără să pună la, \ 
rezoluția U.R.S.S. și S.U.A. _<i 
privire la dezarmarea generală și 
totală, la care delegațiile tuturor 
țărilor membre ale O.N.U. s-au 
alăturat acum cîteva zile în ca
litate de coautori.

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

Procesul intentat 
lui Sufanuvong din nou 

amînat
VIENTIANE 3 (Agerpres).
După cum transmite corespon

dentul din Vientiane al agenției 
Associated Press, la 2 noiembrie 
Ministerul de Justiție al Laosu- 
lui a anunțat că procesul inten
tat prințului Sufanuvong și al
tor 13 lideri ai partidului Neo 
Lao Hak Sat, care fusese fixat 
pentru 2 noiembrie, a fost amî
nat cu încă 2—4 săptămîni.

PROGRAM DE RADIO
5 noiembrie

PROGRAMUL I. 7.30 Melodii 
populare romînești, 8,00 Din pre
sa de astăzi, 8,30 Muzică, 9,15 
Cîntece. 10,36 Muzică de estra- 
dță, 11,03 Cîntece și jocuri popu
lare romînești. 11,30 Mari cîntă- 
reți sovietici de operă, 12,00 In- 
terpreți și formații de muzică u- 
șoară din țări prietene, 13,05 
Concert simfonic, 14,00 Concert 
de prînz, 15,10 Program muzical 
dedicat fruntașilor în producție 
din industrie și agricultură, 15,46 
Muzică din opere, 16,15 Vorbeș
te Moscova 1 18,00 Muzică ro
mânească de estradă interpretată 
dte soliști și formații sovietice,
18.30 Almanah științific, 19,05 
Din- comoara folclorului nostru, 
19,45 Transmisie din sala Ate
neului a concertului orchestrei 
simfonice Radio, 22,00 Radio
jurnal, buletin meteorologic și 
sport. PROGRAMUL II. 14,07 
Din cîntecele de luptă ale popoa
relor, 15,00 De toate pentru toți,
15.30 Muzică din operete sovie
tice, 16,30 Prin sălile de concert! 
ale Capitalei, 17,00 Cîntece des
pre comsomol, 17,35 Din înre
gistrările violonistului Ion Ma- 
tache, 18,31 Muzică ușoară, 19,30 
Muzică populară interpretată de 
amatori, 21,15 Muzică ușoară.

----- O-----
CINEMATOGRAFE

PETROȘANI — 7 NOIEM
BRIE : O întîmplare extraordi
nară; AL. SAHIA: Soarta unui 
om; LONEA : Deputatul de Bal
tica; UR1CANI; Nevasta mea 
cîntă.

Tiparul: August“ — Poligrafie


