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Colectivul sectorului III de Ia mina Lonea a extras în luna trecută mai bine de 400 tone de 
cărbune peste prevederile de plan. La acest rezultat a contribuit din plin șl brigada comunistului Com- 
podi loan, care se remarcă prin înalta productivitate a muncii sale. IN CLIȘEU: Schimbul condus 
de comunistul Tiță loan, șef de schimb in brigada lui! Compodi, înainte de a intra in mină.
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Opereta „Crai m 
im-o mi moBlare

Zilele acestea, pe zidurile și 
tablele de afișaj ale orașului 
Petroșani, au apărut anunțuri 
in care se arată că miercuri și 
vineri, sala Teatrului de stat 
„Valea Jiului" va găzdui două 
spectacole cu opereta ,Crai nou' 
de Ciprian Porumbescu, pe ver
suri de Vasile Alecsandri.

Membrii colectivului Școlii 
populare de artă, care apar în 
distribuția sepctacolului sînt bine 
cunoscuți publicului petroșă- 
nean, de la cele cinci reprezenta- 
ții oferite în Valea Jiului, la care 
au participat peste 
tori.

— Față de vechile 
noua montare, sub 
oă a lui C. Dinischiotu și condu
cerea muzicală a lui P. Ciorgo- 
veanu, se bucură de o creștere 
substanțială din punct de vedere 
calitativ.

La aceasta a contribuit tn bu
nă măsură întărirea corului cu 
elemente talentate, precum și în
zestrarea orchestrei cu unele , 
instrumente noi, decorul imbu- ) 

nătățit etc. \
Din distribuție, în rolurile / 

principale se remară’D. Colum-t 
beanu (Ispravnicul), actor al 
Teatrului de stat, prof. D. Croi- i' 
toru (Leonaș), prof. P. Mihăilă > 
(Bujor), Nica Margareta (Do- ? 

Chița), Kiss Ilona (Anica) și V. j 
Moțoc (Moș Corbu). 1
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1200 specia-

spectacole, 
regia artisti-

0 inlflailvă care da rezultate 
Dune
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FAPTE DE LA
Condiții mai bune de muncă 

în subteran
In evidențele contabile ale mi

nei Petrila figurează o cifră: 
69.250 lei. Este o sumă impor
tantă, cheltuită în primele 10 
luni ale acestui an pentru îm
bunătățirea condițiilor de mun
că în abataje. In numeroase lo
curi de muncă, între care aba
tajele III și IV din sectorul III 
stratul 3 s-a îmbunătățit aerajul. 
A fost mult extinsă rețeaua 
conducte de apă industrială 
stropire împotriva prafului 
cărbune, precum și rețeaua 
apă potabilă.

MINA PETRILA
mineri, iar 66 pentru meseria 
miner. Aceasta în afară de ailți 
369 ajutor mineri, mineri și ar
tificieri care au terminat în seria 
anterioară cursurile de calificare.

de

de
die 
de 
de

Sute de noi cadre calificate
In întrecerea socialistă pentru, 

îndeplinirea sarcinilor de plan 
pe anul 1959, colectivul de mi
neri și tehnicieni de la mina Pe
trila a făcut pași importanți pe 
calea _ ...........
muncii; Randamentul pe cap de 
om pe exploatare e mai mare 
de o tonă, el întrecînd cu 9.5 la 
siltă pe cel planificat.

La obținerea acestui impor
tant succes o contribuție de sea
mă a adus-o preocuparea pen
tru creșterea nivelului de cali
ficare al minerilor și muncitori
lor. Datorită muncii politice des
fășurate de brigadierii comu
niști, 87 de vagonetari se pre
gătesc pentru a <ia în cursul a- 
cestei luni examene de ajutor-

creșterii productivității'

7.500 ore de muncă 
voluntară

Cele 12 brigăzi de muncă 
triotică organizate pînă în pre
zent la mina Petrila au prestat 
în acest an 7.500 ore de mun
că voluntară. Rod al muncii vo
luntare depuse sînt cele 30.000 
kg. fier vechi colectat, plantarea 
a peste 3000 puieți etc. Brigă
zile de muncă patriotică au a- 
dus contribuții de preț 
najarea arenei sportive, 
țirea incintei minei și 
tuarea altor lucrări.

------- ------★------  

Pregătiți 
pentru examen

In ultimele săptămîni, în 
ma măsurilor luate de comitetele 
sindical și de U.T.M., colectivul 
bibliotecii clubului UiR.U.M.P. a 
acordat o mai mare atenție pre
gătirii tinerilor, pentru concursul 
„Iubiți cartea“.

Pînă în prezent, la acest con
curs s-au înscris 53 persoane. 
Dintre aceștia 13 sînt deja pre
gătiți spre a se prezenta în fața 
comisiei de examinare, pentru 
obținerea insignei și a brevetu
lui de „Prieten al cărții”.
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Cea de a XXIi-a sesiune a Sfa 
tului popular al comunei Is
croni care s-a ținut recent, a 
avut o ordine de zi mult aștep
tată de deputății sfatului, de ce
tățenii acestei comune în plină 
dezvoltare. încă acum 5 luni, co
mitetul executiv al sfatului popu
lar a inițiat o întrecere patrioti
că între circumscripțiile electo
rale comunale, cu Scopul mobi
lizării cetățenilor, în frunte cu 
deputății, la acțiuni de înfrumu
sețare a comunei, de reparare 
■I drumurilor, podurilor. între
cerea a avut de asemenea drept 
obiectiv realiza
rea la timp a 
construcțiilor pre
văzute prin con
tribuția volunta
ră în bani și în 
muncă, încasarea 
pozitelor și realizarea celorlalte 
îndatoriri față de stat.

In recenta sesiune a sfatului, 
paralel cu analizarea muncii or
ganizatorice desfășurate de co
mitetul executiv» s-a 
țul aceste întreceri, 
vedea că inițiativa 
executiv al Sfatului 
munal Iscroni de a 
întrecerea patriotică 
tații circumscripțiilor electorale 
comunale a dat rezultate bune. 
A ieșit în evidență necesitatea 
aplicării acestei inițiative și de 
către alte sfaturi populare.

Unul din obiectivele impor
tante ale întrecerii l-a constituit 
mobilizarea cetățenilor de către 
deputați la realizarea de lucrări 
gospodărești. Deputatul D»j Ni
colae din circumscripția electo
rală comunală nr. 26 Surduc a 
obținut realizări remarcabile în 
această direcție. In frunte cu el. 
cetățenii din Surdluc au muncit 
voluntar la împrejmuirea școlii, 
la săparea unei fîntîni. Mobili
zați de deputat țăranii munci
tori din această circumscripție 
electorală și-au achitat pînă în 
prezent impozitele, contribuția 
voluntară, cotele obligatorii și 
celelalte îndatoriri în proporție 
de 93 la sută. Pentru obținerea 
KEstoi realizări' circumscripția 
electorală nr. 26 în care acti
vează deputatul Daj a fost dis
tinsă cu drapelul de circumscrip
ție electorală fruntașă 
mună.

In referatul prezentat de tov. 
Bora Aurel, președintele comite
tului executiv, s-a arătat că și 
în alte circumscripții electorale 
ale comunei Iscroni s-au obținut 
rezultate de seamă. In ultimele 
luni un număr de 755 țărani mun
citori din circumscripțiile electo
rale 13, 14, 15 și 16 au partici
pat la acțiuni de muncă volun-

Din activitatea 
sfaturilor populare

la timp a im-

făcut bilan- 
S-a putut 

Comitetului 
popular co
se organiza 
între depu-

pe co-

tară. Printre realizările gos
podărești obținute în acest1 
interval de timp se numără să-' 
pări și curățiri de șanțuri pe o; 
lungime de peste 6 km., nive
larea unor terenuri, curățirea 
străzilor din cartierul muncito
resc Iscroni, îmbunătățirea ilu
minatului public, amenajarea 
de încăperi pentru noi magazi
ne, construirea unor drumuri 
etc.

Fruntașe în întrecerea patrio
tică pentru realizări gospodă
rești sînt și circumscripțiile e- 
lectorale ale căror deputați sînt 

tovarășii Anghel 
Ilie, Ghițan 
Constantin, Șer- 
bu loan, Soi Du
mitru care de a- 
semenea au fost

distinși în cadrul sesiunii. Afir- 
mîndu-se ca buni gospodari ai 
treburilor obștești, acești .depu
tați precum și numeroși alții, 
între care tov. Konia Albert, O- 
liver Petru, Aron Nicolae, Pa- 
Iade Ionel, au mobilizat cetățe
nii la realizări de seamă.

S-a remarcat munca însufleți
tă depusă de deputății din Is
croni pentru lărgirea și întări
rea întovărășirii zootehnice, car' 
re a devenit o unitate putemi-1 
că. In prezent, 95 la sută din' 
numărul gospodăriilor țărăneștii 
din Iscroni sînt cuprinse în în- 
tovărățirea zootehnică „30 De
cembrie“. Burlec loan, Șerban 
Ionica, Soi Dumitru, Mojoatcă1 
Elena, Stoica Nicolae — iată 
cîțiva dintre deputății care a^ 
pus cu tărie umărul la consoli|-l 
darea și dezvoltarea întovără
șirii.

întrecerea patriotică între cir
cumscripții a dus la înviorarea 
tuturor laturilor activității sfa
tului popular. Cea mai mare 
parte a deputaților, între care 
tov. Anghel Ilie, Miron Elena, 
Băncilă Ana, Ghițan Constantin 
țin dări de seamă în fața ale
gătorilor din circumscripțiile e- 
lectorale respective despre acti- 
vftatea depusă în cadrul sfăiu- 
lui popular, chemînd .totodată ce
tățenii șă participe la acțiuni 
gospodărești. Strîngerea legătu
rilor sfatului popular cu masele 
a avut drept rezultat prestarea 
in întregime a contribuției în 
muncă, încasarea contribuției 
voluntare în proporție de 93 la 
sută, predarea cotelor în pro
porție de 98 la sută etc.

N-au fost trecuți cu vederea 
nici deputății care nu-și fac pe 
deplin datoria. In fața sesiunii 
au fost criticați pentru activi-' 
tate slabă deputății Ropriva Lu
dovic,. Bulbucan Mihai și Barbu 
loan care nu sînt la înălțimea

• Lucrările celui de-al Vll- 
lea Congres al P.M.S.U.

Citiți în pag. IV-a

• Conferința de la Geneva 
a celor trei puteri în pro
blema încetării experien
ței cu arma nucleară face 
progrese.

La atelierul de reparații a uneltelor pneumatice de la mina 
Petrila, comunistul Cosma Rud&lf și brigada sa se situează pe 
un loc de frunte în lupta pentru cit mai multe economii. Recent 
tov. Cosma Rudolf s-a angajat să repare îp mod voluntar un tro
liu pneumatic de mină. Iată-1, în clișeul nostru, asamblînd ultimele 
piese ale unui troliu reparat.

Pentru colectivul sectorului I 
minei Vulcan anul 1959 

constituie un an bogat în reali
zări. Față de anii trecuți, cînd 
acest sector a rămas mereu în 
urmă față de sarcinile de plan, 
în 1959, prin învingerea greu
tăților, printr-o bună organizare 
a muncii, colectivul acestui sec
tor a dobîndit însemnate suc
cese. Pînă în prezent sectorul a 
extras mai bine de 4.200 tone de 
cărbune pește plan, realizînd tot. 
odată în primele 9 luni ale anu
lui o economie la prețul dp cost 
de peste 430.000 lei.

La adunarea generală de 
dare de seamă și alegeri co
muniștii din sector au raportat 
cu mîndrie aceste înfăptuiri.

Dar nu numai atit. Comuniștii 
privesc întotdeauna înainte. Ei 
sînt preocupați mereu să-și spo
rească eforturile, să-și îmbogă
țească rezultatul muncii. Aduna
rea generală de alegeri a orgii- 
nizației de partid a stabilit o- 
biective noi în fața colectivului 
sectorului în privința sporirii și 
ieftinirii producției de cărbune. 
Printre aceste obiective, un loc 
de frunte îl ocupă îndeplinirea 
planului anual pînă în mijlocul 
lunii decembrie, în cinstea Con-

♦•♦♦♦♦•♦♦♦♦♦♦♦•♦•♦♦♦••♦♦♦•♦♦♦♦♦♦♦♦a*» •♦•♦♦♦•♦♦•♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦•♦♦♦♦<
(Continuare în pag. 3-a)

Gheorghe, iar Moraru Nicolae • 
s-a angajat să depășească pla- •

*
♦ 
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

fermței raionale partid.
In urma adunării generale de 

alegeri, lupta pentru îndeplinirea 
integrală și înainte de termen 
a sarcinilor anuale de plan a 
luat un avlrit puternic.

... Șe ținea consfătuirea , de 
producție a sectorului I al mi
nei Vulcan. Era pe la sfîrșitul 
lui octombrie. In fața colectivu
lui sectorului au luat cuvlntul 
secretarul organizației de partid, 
președintele . comitetului secției 
sindicale și șeful sectorului. Au 
vorbit despre sarcinile ce-i revin 
sectorului pe luna noiembrie, 
despre hotărîrea comuniștilor Ca 
sarcinile de plan pe acest an să 
fie îndeplinite în cinstea Conți 
'inței raionale de partid.

Apoi au luat cuvlntul mai 
mulți mineri șefi de brigăzi. Cu 
toții au căzut de acord ca pla
nul anual să fie îndeplinit cu 
o jumătate de lună înainte de 
termen și astfel să întîmp'.ne cu 
cinste Conferința raională 
partid. In acest scop, fiecare și-a 
luat angajamente. Gagyi loan 
s-a angajat în numele brigăzii 
sale să extragă în cursul lunii 
noiembrie 500 tone de cărbune 
peste plan, Un angajament ase
mănător ți-a luat și Bogdan

de

nul cu 400 tone de cărbune.
In consfătuire s-a ridicat și 

comunistul Csiki Emeric.
— Eu, cu brigada mea, spu

nea el, mă angajez să dau cu 
600 de tone mai mult cărbune.

A mai spus ctteva cuvinte 
prin care a cerut ca locul lor 
de muncă să fie mai bine apro
vizionat. Apoi s-a așezat.

Tînărul inginer Kovacs Eme
ric, șeful sectorului, l-a ascul
tat cu atenție. Cind Csiki a ros
tit angajamentul de 600 tone, 
inginerul a rămas cu ochi ațin
tiți spre brigadier. Nu-i venea să 
creadă. Csiki să extragă atîta 
cărbune peste plan in noiem
brie, cum ? Hai 300—400 mai 
merge, dar de unde o să scoată 
el 600 tone în plus ? Doar luna 
asta va deschide un nou abataj. 
Vreo 5 zile o să-i răpească ata
carea în piatră, apoi vreo 20 de 
zile va mina preabatajul. Deci 
abia prin ziua de 25 ale lunii 
dacă o să ajungă brigada lui 
Csiki să lucreze în plin. Dar pî- 
nd atunci ?
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TEHNICII MINIERE
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vin de la fabrica

6.900 m.c. lemn de mină.economisiți} 
prin armarea cu fier și beton :

Urmînd indicațiile Conferinței raionale de partid de anul i 
trecut, la exploatările miniere din Valea Jiului s-a introdus ț 
pe scară largă armarea cu fier, cu bolțari și inele de bolțari ♦ 
în scopul economisirii lemnului de mină. Astfel, în anul acesta * 
la mina Lupeni, în 7 abataje frontale se folosește armarea cu T 
armături de fier, iar mai bine de 6.300 m. 1. de galerii din T 
subteranul minelor Văii Jiului sîtit susținute cu armături i 
metalice. De asemenea mai bine de 3.000 m. 1. galerii sînt - 
susținute cu inele de bolțari. ♦

Prin introducerea acestor metode avansate de susținere,» 
minerii Văii Jiului au economisit mai bine de 6.900 m. c. lemn? 
de mină rășinoș și foios. Din această cantitate peste 2.100* 
m. c. lemn s-a economisit prin armarea metalică a abetaje-J 
lor frontale, 4.000 m. c. lemn s-a econorrilsit prin susținerea i 
în fier sau beton a galeriilor, iar circa 800 m. c. lemn prin» 
reducerea lucrărilor de întreținere a galeriilor, prin folosirea» 
armării cu înlocuitori ai lemnului. n *

Economia de material lemnos este încă mai mare dacă ? 
se ține seamă că la unele exploatări (Uricani, Vulcan, Petrila) J 
se folosește pe scară largă armarea în abataje cu lemn recu- ț 
perat la răpire sau prăbușiri. - »

--------- o---------- :
Peste 155.000 lei economii prin inovații ♦

. k 
48.000 lei. Printre cei mai activi ; 
inovatori se numără tov. ing. ; 
Ungureanu loan, meseriașii Mun- , 
teanu Cornel, Catrina Dumitru > 
șl alții.

»♦♦♦»■—........... ........ -

y

Activitatea inovatorilor de la 
mina Lonea s-a dovedit rodnică 
în acest an. Prin munca lor ino
vatorii de aici au adus colectivu
lui economii evaluate la peste 
155.000 lei. Printre cele mai de 
seamă 
nea în 
ția de 
pompe 
șina pentru curățatul silozurilor 
de cărbune și altele. Inovația 
privind modificarea aparatelor di 
salvare Draeger 160-A aduce mi
nei economii anuale de aproape

inovație 
de valoare

Așa cum 
furnizoare, motoarele de curent 
continuu
L.A.M.-4 au periile montate pe J 
suporți fixați rigid de carcasa * 
motorului. In condițiile de ex- ț 
ploatare din subteran, cu timpul, j 
suporți! cedează căzînd pe colec- | 
tor fi scurtcircuitând rotorul ca- J 
re se arde. înlăturarea acestui ț 
mare neajuns a constituit ierna • 
unei vatorQQse iftovafii făcute dc • 
tov. Vtlceanu Constantin și Uju- f 
pan loan de la atelierul de grup t 
al minei Lupeni. Ei au corifecțto- J 
nat un model nou de suport ș 
care, experimentat timp de un 
an, s-a dovedit a fi bun. Acum 
ansamblul port-perie se poate 
demonta și fixa foarte ușor. Mo* 
dificarea constructivă a acestui 
ansamblu aduce economii anua
le minei Lupeni de circa 90.000 
lei. La mină sint'deja cîteva zeci 
de locomotive la care s-a adoptat 
acest nou ansamblu și toate 
funcționează în bune condițiuni.

Cercul A.S.I.T 
factor de bază 
In dezvoltarea

de la locomotivele

4
*

4 
t
*

ț 
t
Î

4
4
*
4
4

muncitori șl tehnicieni. Printre 
cei mal activi membri al cercu
lui în darea de seamă au fost 
citați Inginerii Oprlș Dumitru, 
Gludea Gheorghe, Poplanăș Du
mitru, Davidescu Gheorghe, Szu- 
szer Andrei și alții

Cercul A.S.I.T. al 
peni a sprijinit mai 
trecut mișcarea de 
raționalizări, 
brii săi cum

inovații realizate la Lo- 
acest an se află instala- 
telecomandă la stația de 
de la mina Cimpa II, ma-

Aparate de cuplare 
produse la U.R.U.M.P.

Metalurgiștit de la U.R.U.M. 
Petroșani au obținut în acest an 
o seamă de succese privind cons
trucția unor utilaje de valoare. 
Ei au construit, de pildă, o pu
ternică pompă centrifugală de 
5.000 1/minut cu înălțime de re
fulare de 600 m., au îmbunătă
ții construcția și calitatea rotoa
relor unor alte tipuri de pompe 
de mină. Un însemnat succes au 
obținut prin construirea aparate
lor de cuplare la cupele de funi- 
cular, aparate care înainte vreme 
se importau. Astăzi la uzină ¿e 
produc în mod curent asemenea 
piese de mare valoare.

IN CL1- 
Vedere 
noului 

; la Cim- 
care va

I

Conform pla
nurilor de pers
pectivă mina 
Clmpa It se va 
dezvolta mult. 
Actualul puț de 
nună va deveni 
insuficient pen
tru extragerea 
producției 
continuă 
tere.

în 
creș- 

De aceea 
la mină se con
struiește un al 
doilea puț auxi
liar. r 
ȘEU : 
asupra 
puț de 
pa II 
Intra în exploa
tare în anul 
viitor.

DIM R. P. UNGARĂ

Cîteva aspecte din
de la Tatabánya

munca minerilor

cercu- 
au 

multe 
mai Im 

proble- 
p rod uc

cu

In a doua jumătate a aces
tui an o delegație de ingineri 
din Valea Jiului au făcut o 
vizită în R. P. Ungară. Ingi
nerii specialiști au vizitat o 
seamă de exploatări carboni
fere din țara prietenă în sco
pul cunoașterii și studierii 
metodelor tehnice avansate fo
losite de minerii unguri. In 
cele de mal jos prezentăm cî- 
teva extrase din 
alcătuită de tov. 
Gheorghe, șeful
Lonea, care a făcut parte din 
delegație, despre unele aspec
te ate muncii în bazinul mi
nier Tatabanya.

monografia 
ing. Feier 
exploatării

»

II
Exploatarea stratelor de căr

bune din bazinul Tatabanya da
tează de prin anul 1897. Stra
iele de cărbune, de vîrstă eocen 
inferior și paleogen, au în cul
cuș o formație calcaroasă, tria* 
sică, acoperite fiind 
argiloase. Datorită 
calcaroase, puternic 
acviferă, stratele de 
exploatează în condiții speciale.

de strate 
formațiunii 
fisurată și 
cărbune se

cu galerii de cercetare în cal
care, pentru a se detecta viitu
rile de apă din fisurile calcaru
lui. Debitul apei evacuate este 
în jurul a 50 mc. apă/minut. 
Stratele de cărbune, ușor încli
nate (4—6 grade), au o putere 
calorică de 3200 Kcal iar cenușa 
de 23—25 la sută la cele din zo
na inferioară și cu putere calo
rică de 5u00 Kcal, și cenușa 10- 
12 la sută la stratele superioare. 
Cărbunele din zona superioară 
este autoimflamabil și cu ema
nații de metan.

In bazinul Tatabanya se fo
losește metoda de exploatare cu 
abataje cameră orizontale cu di
rijarea coperișului prin rambleu 
hidraulic total. La 
stratelor inferioare 
tot abataje cameră 
sau abataje frontale 
talie. Ca material 
se utilizează nisipul

La abatajele cameră din stra
tele groase preabatajul se îna
intează din galeria principală de 
transport cu profilul de 6 m. p. 
pe circa 7—8 m. Apoi preabata
jul se lărgește la profil de 10-

exploatarea* 
se folosesc 
cu surpare 
armate me
de rambleu

12,8 m. p. Camerele se scot 
retragere, avînd o deschidere 
6—7 m. Spre hotar se străpun
ge în galeria din care se face 
rambleierea. La exploatarea ca
merelor nu se lasă pilier, ex
ploatarea făcîndu-se ascendent. 
Armarea se face cu lemn de 
brad, în cîmpuri de un m., iar 
stîlpii mijlocași se folosesc nu
mai în zonele cu presiune ac
centuată. ' Transportul în aba
taje se face cu crațere sau sco
curi oscilante iar pentru încăr
care se folosesc mașinile ,,Hi- 
tasy“ și „Kotta“. Utilajele sînt 
acționate pneumatic. Transpor
tul pe galerii se efectuează cu 
vagonete acționate cu funii fără 
fine. Randamentul muncii în a- 
bataje este de 4—5 tone/post jar 
pe trust de o tonă/post. Consu
mul de lemn este de circa 28 
m. c. lemn/1000 tone de cărbu
ne, fără a socoti materialul fo
losit la bandaj are.

La trustul minier Tatabanya 
jumătate d*in lungimea galerii
lor minelor sînt armate cu inele 
metalice T.H., Moli și ancore me
talice. Pe întregul trust se exe-

în 
de

PROGRESULUI TEHNIC
Prin specificul și vastitatea 

problemelor care le ridică, mina 
Lupeni conetltuie un teren ctt se 
ponte de prielnic pentru studiul 
științific. Cercul A.S.I.T. de aici, 
cu cel peste 50 membri ai săi, 
ingineri ți tehnicieni de frunte, 
a obținut în acest an o seamă 
de rezultate bune în' activitatea 
sa de cercetare științifici. Con- 
dueîndu-se după indicațiile co
mitetului de partid ai minei, 
membrii
lui A.S.I.T. 
abordat 
din cele 
portante 
me ale 
țiel venind _______
soluții bine gin»- i==*=»===,== 
dite.

Așa cum s-a scos in evidență 
la recenta adunare generală de 
dare de seamă și alegeri, mem
brii cercului au tratat probleme 
legate de creșterea productivi
tății muncii, de reducerea pre
țului de cost. Studii și conferințe 
cum au fost „Studiul susținerii 
metalice în galeriile și abatajele 
frontale ale minei“, sau „Propu
neri pentru îmbunătățirea ex
ploatării abatajelor din stratul 
5 blocul IV A" au adus o con
tribuție însemnată la efortul 
general pentru reducerea consu
murilor specifice de materiale 
șl pentru mărirea capacității de 
producție a minei. Tot în cadrul 
cercului A.S.I.T. au fost dezbă
tute probleme privind combate
rea prafului la lucrările minie
re, degazarea stratelor de căr
bune. In prezent se definitivea
ză un studiu privind manifestă
rile de presiune in abatajele 
frontale de pe stratul 5, studiu 
pe care se vor baza calculele 
pentru tipurile de stîlpi și grinzi 
metalice pentru îmbunătățirea 
sistemelor de. armar»

Inginerii și tehnicienii minei 
au acordat atenție și altor pro
bleme însemnate pentru mină 
Cu sprijinul cercului A.S.I.T. 
s-au ținut cursuri de minim teh
nic, pentru împrospătarea cu
noștințelor la electro-lăcătuși, 
artificieri, maiștri mineri, cursuri 
la care au participat peste 550

•* **■«*■«*»*■«* 'xT'*■*’*
cută circa 3000 m. 1. galerie ar
mată cu ancore. Armarea cu an
core se face doar în zonele re
gulate ale stratelor, rar pentru 
siguranță deplină se pun în u- 
nele zone și inele metalice T.H. 
suplimentare. Ancorele, din oțel 
cu rezistență la rupere de 25.000 
kg., se introduc în găuri forate 
pe 2 m. 1. cu perforatoare rota
tive electrice. Periodic ancorele 
sint verificate în privința ten
siunii artificial creată în rocă. 
Susținerea cu ancore se aplică 
numai de la jumătatea pereților 
și la bolta galeriei. Pentru ban- 
dajare în galerii se folosește pla
să de sîrmă sau inele metalice 
aplicate odată cu ancore.

La-mina nr. 8 din totalul de 
12 km. galerii săpate, aproape 
11 km. sînt susținute metalic 
după cum urmează : 8 km. cu 
inele metalice T.H., 1,5 km. cu 
armături metalice Moli, 0,95 km. 
în bolțari și 0,5 km. în zidărie 
de cărămidă. Productivitatea 
muncii la această mină este de 
circa 1,75 tone/post, iar în aba
taje de 3—4 tone/post. înaintă
rile în abataje oscilează în ju
rul a 40—45 m. 1. pe lună. Ceea 
ce s-a reținut în mod deosebit 
la această mină este faptul că 
circa 20 la sută din producția sa 
este încărcată mecanic în aba
taje cu mașinile de încărcat 
„Hitasy“ și „Kotta“.

Pe marginea adunării 
generale de dare de seatni 

și alegeri a cercului 
A. S. I. T. Lupeni

mlnei Lu- 
bine ca în 
inovații și 

Muiți dintre metn- 
sînt ing.

Gheorghe, 
cianul Cita 
las, Ing. 
Ștefan, ing. 
dea Victor 
ții simt inovatori 
activi. De altfel 
cele peste 70 de

Olariu 
tehnt. 

, Nico- 
Hustl 
Bien* 
și al*

Inovații propuse în acest an la 
cabinetul tehnic al minei, ino
vații care aduc peste 300.000 
lei economii, sint o grăitoare 
dovadă a sprijinului acordat de 
cercul A.S.I.T.

La adunarea generală, in dis
cuțiile pe marginea dării de sea
mă, vorbitorii au relevat succe
sele dobîndite în lupta pentrf 
lărgirea progresului tehnic la mi
nă, arătînd Insă că posibilitățile 
avute ar fi trebuit să ducă la o 
activitate A.S.I.T. mai bună, mal 
rodnică. Tovarășii Zborovsky 
Augustin, Ledrer iorif, ing. Ca- 
loianu Gheorghe, ing. Davidescu 
Viorica au arătat că membrii 
cercului au muncit oarecum sec
tar, problemele date in studiu 
nu au fost cercetate de colective 
largi, cu participarea masivă a 
tehnicienilor șl muncitorilor 

fruntași. Rezolvările date au fost 
bune, dar nu au tratat în spe
cial cele mai arzătoare probleme 
ridicate de producția minei.

Membrii cercului au văzut lip
surile activității lor. Rezoluția 
adoptată și care constituie pro
gramul muncii de viitor prevede 
ca întreaga activitate A.S.1.T, de 
la mină să fie axată pe rezolva ’ 
rea situațiilor tehnice privim, 
extinderea armării metalice în 
frontale, armarea cu bolțari în 
galerii precum și organizarea 
unui Însemnat număr de brigăzi 
de mineri care lucrînd după un 
grafic bine stabilit să obțină 
avansări rapide în galerii.

Cercul A.S.I.T. de la mina 
Lupeni poate și -trebuie să devi
nă un factor de bază în acțiunea 
de extindere a progresului tehnic. 
Condiții pentru aceasta există 
șl trebuie folosite din plin.

ing. GH. DUMITRESCU

Brigadă de înaintări 
rapide

La mina Lupeni cu cîtva timp 
în urmă brigada condusă de Gu- 
ță Iile a fost reorganizată, omo
genizată și înzestrată cu o sea
mă de unelte de mare randa
ment, în scopul obținerii unor vi
teze de avansare mai mari. Lu
crînd după un grafic de muncă 
judicios stabilit, brigada a reușit 
în 20 zile lucrătoare din noiem
brie să obțină o avansare de 
aproape 50 m.l. în galeria cu pro
fil de 7,5 m.p. de legătură între 
puțul Victoria și puțul nr. 9 c- 
rizontul 480. Trebuie menționat 
că în cîteva zile brigada a în- 
tîmpinat serioase greutăți din 
cauza lipsei de aer comprimat la 
presiunea optimă.
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VIITORI MESERIAȘI
Elevii clasei a Vl-a a Școlii 

de 7 ani din Aninoasa sînt prie
teni buni cu muncitorii din ate
lierul mecanic al minei Aninoa- 
sa. Prietenia lor s-a legat în 
timpul orelor de practică. Să lu
crezi la strung, raboteză, o piesă 
la menghină, nu este un lucru 
ușor, pentru cei ce n-au împli
nit încă nici 13 ani.

— Oare noi vom putea face 
asemenea lucruri? — se între
bau elevii după prima lor oră 
de practică în atelierul minei. 
Desigur că da. Intr-o zi vor pu
tea și ei lucra în rînd cu mun
citorii calificați. Mai ales că 
încă de pe acum ei sînt hotărîți 
să lucreze bine, să capete cit 
mai multe cunoștințe în orele de 
practică, iar cînd vor fi mai mari 
să se califice în diferite meserii.

...Au trecut de la începerea o- 
relor de practică în ateliere mai 
bine de două luni șl jumătate. 
Dacă stai de vorbă cu elevii îți 
poți da seama că timiditatea și 
neîncrederea de la început s-au 
risipit.

— Am îndrăgit lucrările prac
tice de atelier din ziua în care 
am intrat în atelierul de strun- 
gărie — spune pionierul David 
Ionel.

-------- --------- O----------------- - >

O inițiativă cape dă rezultate 
bune

(Urmare din pag. l-a)

încrederii acordate de alegători 
prin alegerea lor ca gospodari 
ai comunei.

Lucrările sesiunii au oglindit 
Vija deputaților pentru dezvol-

—----------

IN EDITURA POLITICA
Despre productivitatea 

muncii
■ de V, Halaxa

Traducere din limba cehă, lu
crarea este consacrată explică
rii, într-un mod cît mai accesi
bil, a celor mai importante pro
bleme legate de productivitatea 
muncii. Autorul arată că și în 
privința productivității muncii 
superioritatea socialismului se 
afirmă categoric. In capitalism 
productivitatea muncii crește o 
dată cu continua intensificare a 
șuncii, cu înrăutățirea condiții
lor de viață ale muncitorilor. 
Creșterea productivității muncii 
tn socialism merge mînă în mi
nă cu continua ridicare a pive- 
lului de trai al oamenilor 
muncii. ,

ANGAJAMENTELE TREBUIE REALIZATE!
Jn aceste zile de toamnă tîrzie, 

șantierul de construcții Petroșani 
este un furnicar de oameni. Con
structorii se grăbesc să ridice cît 
mai multe blocuri în roșu, să 
execute zidării pentru că sînt lu
crări de valoare și ajută la rea
lizarea planului valoric al grupu
lui de șantiere. De aceea, atît 
la construcția celor 7 blocuri 
mari cu 3 etaje cît și la cele 35 
de blocuri mici cu cîte un etai 
și 4 apartamente se zidește fără 
întrerupere, se toarnă betoane 
pentru planșee, se montează șar
panta de lemn pentru acoperiș.

Printre echipele de zidari cate 
dau zor pentru a executa cît mai 
multe lucrări de zidării — făcînd 
în același timp și economii — se 
numără și echipa condusă de 
tov. Froșt Ștefan I compusă din 
zidarii Froșt Ștefan II. Pos Ște
fan. Covrig Dumitru, Maftiu Va- 
sile care lucrează la blocul 15.

Urmărind cu atenție felul cum 
muncește această echipă, îți a- 
trage atenția faptul că aplică o 
metodă deosebită de zidărie care 
dă un randament mare (13—15 
m.c. zidărie făcută de echipă pe 
ii) și în același timp aduce și

• • •
In secție, David Ionel lucrea

ză la raboteză. Privirea îi este 
mereu ațintită asupra piesei 
montate pe suportul mașinii și 
la cuțitul de tăiat care scoate 
bucățile de șpan alb strălucitor. 
Colegii și prietenii lui David Io
nel — Karacsonyi Dezideriu, 
Semen Petru, Nedescu Petru și 
lancu Costin au hotărît ca pa
ralel cu școala să învețe să lu
creze la strung. Orele de prac
tică sînt însă puține și atunci 
au hotărît să meargă la atelier 
și în timpul lor liber. Munci
torii îi primesc cu dragoste, le 
arată cum să lucreze. Și poate 
peste un an, doi de practică ei 
vor reuși să lucreze singuri la 
mașini...

încrederea pe care le-o acordă 
muncitorii și dragostea cu care 
îi îndrumă, preocuparea pe care 
o dovedește comitetul U.T.M. de 
mină, au trezit în elevi dorința 
de a învăța cît mai mult, de a 
cunoaște cît mai bine mînuirea 
mașinilor și sculelor.

Unii dintre ei vor deveni cu 
siguranță meseriași de bază la 
mina Aninoasa. Pînă atunci însă 
meseria are încă multe taine pen
tru ei...

I. ARAMA 
corespondent

tarea realizărilor obținute. De
putății Băncilă Ana, Blaj Ioan, 
Burlec Dănuț, Páladé Ionel au 
făcut propuneri pentru noi rea
lizări gospodărești, angajîndu-se 
să mobilizeze masele de cetă
țeni din circumscripțiile electo
rale respective la îndeplinirea 
lor. Discuțiile purtate în jurul 
referatului, ca și lucrările sesiu
nii au constituit pentru depută
ții sfatului popular un prilej 
de a învăța unii din experiența 
altora Jjț vederea îmbunătățirii 
activității de viitor.

NOTĂ: Restauraot nou obiieiari vsthi
La Uricanl, în Orașul nou, funcționează un restaurant 

modem. Oamenii vin aici cu plăcere pentru a servi o bere, o 
țuică sau un pahar cu vini bun. Ca în orice restaurant și 
aici consumatorii sînt deserviți de ospătari. Pînă aici toate 
bune. Și de aici încolo toate ar putea fi bune dacă ospătară 
cunoscută sub numele de D ida, nu ar încurca (și asta cu 
bună știință) prețurile la băuturi. Astfel, în ziua de 24 noiem
brie, consumatorii Florin Bercescu, Octavian Costea și Oprea 
Mușat au cerut să II se servească cîte o sută de grame de 
țuică din aceea cu 24 lei kg- La plată, ospătară le pretindea 
9 lei in Ioc de 7,20 lei. Au urmat diferite explicații șl abia 
la intervenția gestionarului (tovarășul Bordos A.) s-a lămu
rit „încurcătura“ făcută de ospătară. Ar fi timpul ca „încurcă
turile“ de acest fel să nu se mal repete!

UN GRUP DE MUNCITORI 
DIN URICANI

economii însemnate pentru șan
tier.

— Zidăria cu goluri este noua 
metodă pe care o folosim noi 
acum pentru a lucra mai repede 
și a face economie de cărămizi 
— spune zidarul Froșt Ștefan I. 
La construcția unui zid, în loc 
să fac zidul masiv, pun în lung 
pe cele două margini cîțe un 
brîu de cărămizi — în 4—5 rîn- 
duri — pe care apoi le leg de-a 
curmezișul cu un rînd de cără
mizi puse de-a latul. Golul este 
umplut apoi cu zgură, iar dtipă 
rîndul de legătură continui din 
nou cu marginile laterale. Foloa
sele acestui sistem de zidărie 
¿înt însemnate. La fiecare metru 
cub de zidărie (450 cărămizi) 
noi economisim cîte 35 buc. că
rămizi. Deci, la 95 m. c. zidă
rie cît are un bloc mic cu 4 apar
tamente se poate face o economie 
de 3300 buc. cărămizi, iar la ce
le 35 blocuri mici pe care le 
construim pe acest șantier (fă 
cînd excepție de blocurile mari 
în lucru) o economie de peste 
100 000 buc. cărămizi...

...Dar nu peste tot la acest șan 
tier merg lucrurile bine. Astfel,

Datorită prl - 
ceperii și hăr
niciei meseria
șilor de la ate
lierul de grup 
de la mina 
Cimpa II, aici 
se confecțtonea 
ză piese de 
schimb din ce
le mai cornpli 
cate. IN CLI
ȘEU : Strunga 
rul Ștefănescu 
Angliei folosind 
un dispozitiv 
special a> putut 
tăia canale pen
tru pene la un 
ax de 90 mm 
diametru. La 
verificare piesa 
este bună.

CSÍKI a
(Urmare din pag. l-a)

Așa gîndea inginerul. L-a mai 
măsurat odată cu atenție pe Csí
ki: n-o fi uitat omul că are să 
deschidă un nou abataj ?

— O să vedem! își spuse ti- 
nărul inginer.

De la începutul lunii șeful 
sectorului urmărea cu atenție 
realizările brigăzii lui Csiki. A 
trecut de mai multe ori și pe la lo
cul de muncă. De angajament 
n-a zis nimic decit după zece 
zile.

— ce să fie ? Angajamentul 
îi angajament. De-aia se anga
jează omul ca să și-l facă, li 
răspunse Csiki. Și ca să nu crezi 
dumneata că vorbesc numai sa 
nu tac, pun 10 klle /te vin 
rămășag!

colectivul șantierului de aici tre
buie să dea în folosință pînă la 
31 decembrie, un număr de 13 
blocuri mari cu cîte 3 etaje și 32 
apartamente fiecare.

Au trecut deja 11 luni din a- 
cest an și pînă acum de-abia au 
fost date în folosință șase blo
curi. Conducerea șantierului — 
ing. șef. Andor Dumitru — și-a 
luat angajamentul ca în luna 
noiembrie să predea încă 4 blo
curi noi (blocurile 6 și 12 la 7 
Noiembrie, iar blocurile 7 și 8 
pînă la sfîrșitul lunii) iar restul 
de 3 blocuri — blocurile 10, 13 
și 14 în luna decembrie.

Ce s-a făcut pînă acum din 
acest angajament ? Nimic ! Cu 
toate că a trecut luna noiembrie 
n-a fost predat nici un bloc din 
cele 4 promise în această lună, 
fia mai mult, la blocurile 7 și 8 
lucrările de finisaj sînt simțitor* 
întîrziate față de stadiul în care 
trebuiau să se afle după grafic. 
Ca urmare, în luna decembrie — 
au rămas să fie predate în folo
sință un număr de 7 blocuri mari 
cu încălzire centrală, totalizînd 
224 apartamente — deci mai mult 
decît s-au dat în folosință în 11 
luni din acest an.

CIȘTIGAT
La această dată, la 10 noiem

brie, brigada lui Csiki avea de 
extras încă 1700 tone de căr
bune pentru a-și realiza planul 
de producție plus angajamentul. 
In zilele ce au urmat situația nu 
s-a schimbat cu mult. Afiîndu-se 
din nou In abatajul lui Csiki, 
șeful sectorului a adus din nou 
vorba despre angajament. De da
ta asta Csiki a fost mai pornit.

— Uite, tovarășe inginer, mai 
iau încă 400 de tone peste anga
jamentul inițial. Și-l facem! 
Mal pun încă zece kile de vin 
la bătaie. Și dacă angajamentul 
nu va fi îndeplinit să nu-mi spui 
mie pe nume...

Din ziua aceea brigada lui 
Csiki a început să desfășoare mai 
dlrz bătălia cărbunelui. Produc
ția creștea zi de zt In ziua de 
24 noiembrie brigada mai avea 
de dat 600 tone pentru a-și înde
plini angajamentul. Și nu numai 
brigada lui Csiki, ci întregul co
lectiv al sectorului muncea spor
nic. Brigăzile conduse de tov. 
Moraru Nicolae și Bogdan Gheor
ghe și-au îndeplinit angajamen
tele luate în întrecere. Aceste 
realizări arată dă hotărirea co
lectivului sectorului, de a înde
plini plănui anual pînă la Con
ferința raională de partid, va de
veni faptă.

...Luna noiembrie s-a încheiat. 
Normatorul sectorului l calcula 
rezultatele . brigăzilor.

- Csiki, plus 1048 tone! To
varășul inginer a pierdut rămă
șagul, Csiki a cîștigat l

?

Cred oare constructorii șantie
rului Petroșani, conducerea șan
tierului și a întreprinderii, că își 
vor putea îndeplini angajamentul 
la predări dacă lucrurile merg ca 
pînă acum ?

Această rămînere în urmă a 
șantierului la predarea în folosin
ță se datorește faptului — criticat 
în numeroase articole șl prin zia
rul nostru — că se dă atenție nu
mai lucrărilor de roșu, de mare 
valoare, iar lucrările de finisaj 
sînt lăsate la urmă. Un exemplu 
este și faptul că la transportul 
materialelor de zidărie sînt ma
șini destule, dar pentru transpor
tul pămîntului din jurul blocuri
lor aflate în finisaj — blocurile 
7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 —- nu se 
găsesc mașini... îneît nu se pot 
face nici drumuri, alei, trotuare 
etc. Și cîte alte asemenea exem
ple nu se pot arăta !

Conducerea tehnică a întreprin
derii de construcții trebuie să ia 
toate măsurile pentru urgentarea 
lucrărilor de finisaj la blocurile 
de pe șantierul Petroșani pentru 
a putea fi predate cît mai curînd 
în folosință. Sîntem la sfîrșitul 
anului și minerii așteaptă locuin
țele promise l

' Ml HAI ȘTEFAN
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T.A.P.L. Petroșani
Organizează în seara zi

lei de joi 3 decembrie 1959, 
in restaurantul „Minerul“ 
din Petroșani
O PETRECERE 

FAMILIARA
Va cînta Luță loviță îm

preună cu orchestra sa.
Meniu special cu prețul 

de 20 lei.
Locurile fiind rezervate 

rugăm a reține dini timp 
mese.

Dans și diferite surprize.
In aceeași seară, o petre

cere asemănătoare va avea 
loc și la restaurantul ,.Ci
na“ din Lupeni.

Aici va cînta orchestra 
condusă de Munteainu De- 
ziderhi.

TEATRUL DE STAT
PETROȘANI

Spectacole:
Joi 3 decembrie 1959 

; „ULTIMUL MESAJ“ 
I piesă in 3 acte de L. Fulga 
! Regia: Const. Dlnischiotu

Slmbătă 5 decembrie 1959 
„INTR-UN CEAS BUN“ 

. comedie în 4 acte, 5 tablouri 
de Victor Rozov 

Regia: Mareei Soma

Duminică 6 decembrie 1959 
„ÎNVĂȚĂTOAREA“ 

piesă în-3 acte 
de Brody Sándor 

: Regia: Const. Diniscfaiotu
/

CITITORI |
Revistele „Gazeta litera- ■; 

ră", „Viața romlneascâ“, îi 
„Luceafărul“, „Utunk“, pu- ii 
blică: versuri, nuvele, schi- iî 
țe, reportaje, recenzii, cro- ii 
nici literare, teatrale, cine- ;; 
matografice, muzicale, pa- ii 

i gini de artă, ilustrații și re- ii 
| produceri.
! Abonamentele se primesc ii 
| la oficiile P.T.T.R., factori :i 
| poștali și difuzor! de presă ii 
! din întreprinderi și instl- ii 

j

IMPORTANT !
Din nou concurs special 

Pronoexpres I Gratuit se a- 
cordă trei automobile „Wart- 
burg“ plus numeroase obiec
te de valoare ca : motocicle
te „Jawa“ de 350 cmc., scu
tere „Cezetai“, televizoare, 
frigidere, motorete „Sim- 
son", mașini de spălat rufe, 
aspiratoare, aparate de ra
dio „Strassfurt“, magneto- 
foane etc. Toate acestea la 
concursul special din 9 de
cembrie a. c. I

RnînnoiiHS abonamentele
la ziarul

„Steagul roșu“
Abonamentele se pri

mesc de către difuzorii din 
întreprinderi și instituții, de 
către factorii poștali si la 
oficiile P.T.T.R.
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BUDAPESTA 30 (Agerpres).
Raportul prezentat de János Kádár a fost as

cultat cu o deosebită atenție și a fost subliniat în 
■repetate rînduri prin aplauze furtunoase, 
gite.

preluTi'
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In ședința de după-amiază a Congresului, Jenő 

Fock, membru în Biroul Politic și secretar al C.C. 
al P.M.S.U., a prezentat raportul „Directivele cu 
privire la sarcinile economice și cu privire la pre
gătirea celui de-al doilea plan cincinal al econo
miei naționale“.

RAPORTUL LUI JENO FOCK
BUDAPESTA 1 (Agerpres). 
In ședința din seara zilei de 

30 noiembrie a) celui de-al 
VII-lea Congres al P.M.S.U., 
Jeno Fock, membru în Biroul 
Politic și secretar al C.C. al 
P.M.S.U., a prezentat raportul 
asupra celui de-al dtoilea punct 
de pe ordinea de zi.

Sarcina principală din perioa
da celui de-al doilea plan cinci
nal. a spus Jeno Fock, este de- 
săvîrșirea construcției bazelor 
socialismului și accelerarea con
strucției socialiste.

Potrivit acestei sarcini princi
pale, noi am sporit producția 
industriei și agriculturii prin ri
dicarea productivității muncii și 
a nivelului tehnic, prin reorga
nizarea structurii economiei na
ționale, mărirea indicilor econo
mici și modificarea relațiilor de 
proprietate în agricultură. Pe a- 
ceastă bază noi vom obține ridi
carea continuă a nivelului de 
trai al poporului nostru.

In conformitate cu directivele, 
a continuat raportorul, producția 
industrială trebuie să crească în 
cursul celui de-al doilea plan 
cincinal cu 65—70 la sută, iar 
producția agricolă — cu 30—32 
la sută. Totodată creșterea ve
nitului național trebuie să fie 
de cel puțin 5 la sută. In de
cursul cincinalului productivita
tea muncii trebuie să sporească 
cu 37—40 la sută.

Vorbind despre dezvoltarea di
feritelor ramuri ale industriei, 
raportorul s-a referit în primul 
rînd la extinderea bazei energe
tice a industriei. In cursul cin
cinalului, producția de cărbune 
trebuie să crească cu 15—20 la 
sută, extracția de țiței — de 
două ori, extracția gazelor^ na
turale die aproximativ 3 ori; în 
cursul îndeplinirii pladului can
titatea de energie electrică pro
dusă trebuie să sporească cel 
puțin cu 72—75 Ia sută în com
parație cu anul 1958.

In domeniul construcției de 
mașini s-a trasat sarcina dez
voltării prin toate mijloacele a 
construcției de aparate, a pro
ducției de mijloace de comuni
cație și de echipament de curenți 
tari, a construcției de mașini 
pentru industriile chimică și a- 
limentară.

In dezvoltarea industriei în 
ansamblu, a spus raportorul, are 
o deosebită însemnătate dezvol
tarea industriei chimice, întru- 
cît datorită acesteia noi putem 
face să progreseze, de fapt, în
treaga noastră economie națio
nală.

Fock a arătat în conti-Jeno 
nuare că în cursul planului cin
cinal vor lua o dezvoltare con
siderabilă industriile ușoară, a- 
limentară și de construcții, pre- 
cam și transportul și comunica
țiile. Se va acorda o mare aten
ție ridicării nivelului tehnic al 
industriei.

Jeno Fock și-a consacrat o 
parte considerabilă a raportului 
său colaborării economice dintre 
țările lagărului socialist.

Trecînd la problemele agricul
turii, raportorul a vorbit despre 
necesitatea sporirii considerabile 
a producției agricole. Conform 
planului pe anii 1961 —1965, pro
ducția agricolă trebuie să depă
șească cu 30—32 la sută nivelul 
mediu al producției pe anii 1954- 
1958. In prezent, pe aproape 50 
la sută din suprafața arabilă a 
țării, producția agricolă este or
ganizată în gospodării mari. In 
anii care vor urma se va 
această direcție un nou 
portant pas înainte.

Pentru dezvoltarea cu 
a sarcinilor de ridicare
ducției agricole, a subliniat Jeno 
Fock, trebuie să se continue dez
voltarea și întărirea atît din 
punct de vedere politic, cît și din 
punct de vedere economic a co
operativelor jde producție dteja 
existentei Este necesar să se ob-

face în
și im-

succes 
a pro-

co- 
spo-

țină ridicarea producției în 
operativele nou create, șă se 
rească producția marfă.

In continuare, raportorul s-a 
referit la unele 
dicării nivelului 
lației.

Pînă 
fondul 
40—45 
Ținînd seama de creșterea popu
lației consumul pe. cap de locui
tor va crește întrucîtva mat pu
țin — cu 30—35 la sută.

In perioada cincinalului sala
riul real va crește cu 27-29 la sută, 
în special prin mărirea salarii
lor.

Jeno Fock a vorbit, de aseme
nea, despre marile transformări 
care vor avea loc în domeniul 
asigurărilor sociale și deservirii 
culturale a populației.

Vorbind despre realismul pla
nurilor de cinci ani. Jeno Fock 
a subliniat 
politica economică a fost încu
nunată de succes și că astăzi 
Ungaria are o economie națio
nală sănătoasă. Noi stăm pe 
propriile noastre picioare, a 
spus ei.

In încheierea raportului, Jeno 
Fock și-a exprimat convingerea 
că poporul muncitor ungar, sub 
conducerea armatei de 
de comuniști, va duce 
sfîrșit sarcinile ce-i stau

probleme ale ri
de trai al popu-

1965, a spus el,în anul
de consum va crește cu 
la sută față de anul 1958.

că în ultimii trei ani

400.000 
la bun 
în față.

Baloane 
din

Ședința din dimineața zilei 
de 1 decembrie

BUDAPESTA 1 (Agerpres). 
Ședința din dimineața zilei de 
decembrie a celui dle-al VII-lea 

Congres al P.M.S.U. a început 
cu cuvîntarea conducătorului de
legației Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice, tovarășul 
N. S. Hrușciov, prim-secrebar al 
C.C. al PiC.U.S.

Cuvîntarea lui N. S. Hrușciov. 
care a durat aproximativ o oră 
și jumătate, a fost ascultată de 
delegații la Congres și de oas
peți cu o mare atenție și a fost 
întreruptă în repetate rînduri de 
aplauze furtunoase.

In încheierea cuvîntării sale, 
N. S. Hrușciov a. dat citire tex
tului salutului Comitetului1 Cen
tral al P.C.U.S. adresat celui 
de-al VII-lea Congres al P.M.S.U.

Cuvintele de încheiere ale sa
lutului au stîrnit aplauzele căl
duroase și îndelungate ale par- 
ticipanților la Congres care s-au 
ridicat în picioare. 
Hrușciov a părăsit

1

♦ ♦♦«

săudreptîndu-se spre locul 
l-a îmbrățișat prietenește 
János Kádár, aplauzele au 
bucnit și mai puternic.

După o scurtă pauză au înce
put dezbaterile pe marginea ra
portului de activitate al C.C. al 
P.M.S.U. prezentat de János 
Kádár și a raportului asupra 
directivelor cu privire la sarci
nile economice și la pregătirea 
celui de-al doilea plan cincinal 
de dezvoltare a economiei națio
nale al Republicii Populare Un
gare prezentat de Jeno Fock.

Și 
pe 
iz-

Cînd N. S. 
tribuna în-

trimise din R. F. Germană 
nou spațiul aerian cehoslovac

PRAGA 1 (Agerpres). CETEKA 
anunță :

La 30 noiembrie Ministerul A- 
f aceri lor Externe al Republicii 
Cehoslovace a protestat energic 
pe lîngă guvernul Republicii 
Federale Germane împotriva 
unui nou caz de violare ă spa
țiului aerian cehoslovac, prin 
lansarea de baloane de pe teri
toriul Germaniei occidentale.

In nota de protest se atrage 
atenția asupra faptului că lan
sarea baloanelor cu manifeste, 
care cheaimă la acțiuni dușmă
noase împotriva țărilor socia-

violează

di- 
in-

liste, reprezintă un amestec 
rect al R.F.G. în treburile 
terne ale acestor țări.

Subliniind că guvernul R.F.G. 
refuză în mod persistent să res
pecte acordurile internaționale și 
încearcă prin toate mijloacele să* 
continue politica sa agresivă, 
Mir»Sterul Afacerilor Externe al 
Republicii Cehoslovace protes
tează energic împotriva acestor 
acțiuni și cere ca guvernul R.F.G. 
să ia imediat măsuri pentru în
cetarea lansării baloanelor pe 
teritoriul Cehoslovaciei.

Conferința de la Geneva 
a celor trei puteri în problema încetării 

experiențeloî cu arma nucleară 
face progrese

GENEVA (Agerpres) TASS 
anunță:

La 30 noiembrie în cadrul Con
ferinței celor trei puteri în pro
blema elaborării tratatului cu pri
vire la încetarea experiențelor cu 
arma nucleară a fost adoptat tex
tul anexei 3 Ia tratat.

Anexa adoptată prevede că du
pă ce U.R.S.S., S.U.A. și Marea 
Britanie vor semna tratatul, va 
fi înființată o comisie de pregă
tire alcătuită din reprezentanți ai 
acestor guverne. Această comi
sie, împuternicită să adopte ho- 
tărîri cu asentimentul celor trei 
membri ai săi, va trebui să des
fășoare o activitate de pregătire 
pentru crearea unui sistem de 
control asupra respectării trata-

tului cit privire la încetarea ex
periențelor cu arma nucleară.

In etapa următoare, după ra
tificarea tratatului de tfătre U- 
niunea Sovietică, Statele Unite 
și Marea Britanic, se prevede lăr
girea componenței comisiei de 
pregătire prin cooptarea altor pa
tru state pe baza unui acord în
tre U.R.S.S., S.U.A. și Marea 
Britanie. Comisia de pregătire 
lărgită în felul acesta se va că
lăuzi în activitatea sa după regu
lile de procedură care vor fi pre
văzute pentru comisia de control.

Iu cercurile ziaristice se men
ționează cu satisfacție faptul că 
conferința începe să facă progre
se în direcția stabilirii de comun 
acord a conținutului tratatului

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

Pentru eouvocarea cît mai grabnică 
la nivel înalt
de faptul că, în ciuda declarațiilor 
făcute de primul ministru, Mac
Millan. de președintele Eisenho
wer și de președintele Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S., N. S. 
Hrușciov, în favoarea convocării 
Conferinței la nivel înalt anul a- 
cesta, data conferinței nu a fost 
încă stabilită.

Cetățenii englezi insistă 
Anglia să nu reia în nici . 
caz experiențele cu arma atomi
că și să se exercite întreaga in
fluență asupra Franței aaii asu
pra oricărei țări 
cu efectuarea de 
arma nucleară.

Autorii apelului 
pentru încheierea 
lucrărilor Conferinței ce la Ge
neva a celor trei puteri în pro
blema încetării experiențelor cu 
arma nucleară.

La 19 decembrie o delegație 
alcătuită din reprezentanți ai di
feritelor regiuni ale Angliei, va 
pleca la Paris pentru a atrage 
atenția primilor miniștri ai pute
rilor occidentale asupra revendi
cărilor formulate în acest apel.

a Conferinței
LONDRA I (Agerpres)
Din inițiativa Consiliului Na

țional al Păcii din Anglia un 
mare grup de cetățeni englezi i 
adresat lui 
ministru al 
care îi cer 
vocarea cît 
ferinței la nivel înalt precum și 
să ia măsuri pentru ca în arml 
1960 să poată fi întreprinși primii 
pași în domeniul dezarmării.

Autorii apelului sînt neliniștiți

MacMillan, primul 
Angliei, un apel în 
să lupte pentru con- 
mai grabnică a Con-

Fruntași ai vieții publice 
din Anglia protestează 
împotriva persecutării 

partizanilor păcii 
din Germania occidentală

LONDRA 1 (Agerpres).
Un grup de cunoscuți fruntași 

ai vieții publice și oameni po
litici din Anglia, precum și de 
reprezentanți ai bisericii angli
cane au adresat la 30 noiembrie 
ambasadorului Germaniei occi
dentale din Londra o scrisoare 
în care protestează împotriva 
persecutării în Germania occi
dentală a partizanilor păcii și 
a membrilor Uniunii persoane
lor persecutate de naziști.

In scrisoare se 
timp ce luptătorii pentru pace 
din R. F. Germană sînt persecu
tați, „există date care atestă că 
mulți dintre cei care au sprijinit 
regimul nazist dețin în prezent 
posturi de răspundere“.

arată că în
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• PEKIN. Colectivul munci
torilor care lucrează pe șantie
rul combinatului metalurgic de la 
Baotou a terminat cu două luni 
înainte de termen programul a- 
nual al lucrărilor de construcție.

Anul acesta la Baotou au în
ceput să funcționeze un furnal 
mare cu o productivitate de 
900.000 tone 'fontă anual, două 
mari baterii de cocs, prima parte 
a centralei electrice și o serie de 
alte obiective.

rat recent că în cursul acestui an 
se remarcă o creștere a crimina
lității pe întreg teritoriul State
lor Unite. Potrivit declarațiile 
sale, în primele nouă luni ale 
acestui an, asasinatele, violurile, 
înjunghierile și actele de violen
ță au sporit cu șapte la sută.

care amenință 
experiențe cu

se pronunță 
cu succes a

PROGRAM DE RADIO
3 decembrie

• PARIS. După cum reiese din 
datele furnizate de cercurile com
petente ale N.A.T.O., întrevederile 
și discuțiile pe care le-a avut la 
Paris ministrul de Război al 
R.F. Germane, Strauss cu Lau- 
ris Norstad, comandantul suprem 
al forțelor N.A.T.O., au avut ca 
principal scop înarmarea Bun- 
deswehrului vest-german cu arma 
atomică.

• WASHINGTON. Edgar Ho
over, directorul FBI-ului a deda-

• RIGA. La o uzină de aparate 
hidrometeorologice din Riga a 
fost pusă la punct fabricarea în 
serie a unui nou aparat pentru 
măsurarea rapidă a umidității so
lului cu ajutorul razelor gamma. 
Ca substanță radioactivă se fo
losește cobalt 60. *

• CAIRO. După cum s-a co
municat la Ministerul pentru Pro
blemele Reformei Agrare, la 28 
noiembrie în Republica Arabă U- 
nită a sosit primul transport de 
mașini agricole sovietice care vor 
fi folosite la desțelenirea pămln- 
turilor din regiunea At Tahrir și 
din alte regiuni ale țării.

I

PROGRAMUL I. 7,30 Melodii 
populare romînești, 8,00 Din 
presa de astăzi, 8,30 Muzică 
populară romînească, 10,00 Dru
meții veseli, 11,03 Muzică popu
lară romînească interpretată de 
Mia Barbu și Moise Belmustață,
11.45 Duete din opere, 13,05 
Concert simfonic, 14,00 Muzică 
de estradă, 15,10 Din cîntecele 
și dansurile popoarelor, 16,15 
Vorbește Moscova ! 16,45 Muzi
că ușoară, 18,00 Curs de iniție
re muzicală pentru tineret, 18,30 
Almanah științific, 19,20 Pro
gram de cîntece și jocuri, 19,45 
Transmisiune din sala Ateneului 
a concertului orchestrei simfoni
ce Radio, 22,30 Radiojurnal, bu
letin meteorologic și 
PROGRAMUL 11. 14,07 
populară romînească, 
Cîntece de pace, 17,00
lăutărești interpretate de Viole
ta Romanescu, 18,05 Soliști și 
formații artistice de amatori,
19.45 Muzică ușoară romîneas
că, 21,15 Vechi melodii populare 
romînești, 22,00 Fragmente din 
opera ,,Manon" de Massenet.

sport. 
Muzică

16,15 
Melodii

CINEMATOGRAFE
PETROȘANI — 7 NOIEM

BRIE : Facerea lumii; AL. SA- 
HIA: Intre noi părinții; PE- 
TRILA : Submarinul „Vulturul“; 
ANINOASA: Evgheni Oneghin; 
LUPENI: Comicos; URI CÂNI: 
Sombrero.
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