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Economii prin reducerea timpului 
de executare

La ultima consfătuire de pro
ducție ce a avut loc la secția 
construcții metalice din cadrul 
U.R.U.M.P. s-au discutat două 
propuneri privind reducerea tim
pului de tăiere a șinelor din care 
se confecționează armături de ga-

Programe artistice 
închinate 

Zilei Republicii
In prezent la toate cluburile 

Văii Jiului se pregătesc bogate 
programe artistice ale amatori
lor închinate Zilei Republicii. In
tre acestea se numără cele ale 
corurilor din Vulcan și Lonea, 
ale formațiilor de dansuri din 
Lupeni și de la U.R.U.M.P., ale 
echipelor de teatru din cadrul 
cluburilor miniere din Lonea și 
Aninoasa.

Un program bogat de manifes
tări artistice închinate ^ilei de 
30 Decembrie au înscris în pla
nurile de activitate și căminele 
culturale din Bănită. Iscroni. Dîl- 
ja și Bărbăteni

•- De asemenea, în toate școlile
■ raionului nostru se pregătesc ast

fel de manifestări .
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6 DECEMBRIE
In întreaga lume, ziua de

3 aprilie este 
; glumelor și-a 
; curînd însă, in orașul Petro- 
i șani s-a schimbat ziua păcăle- 

! Iilor, dintr-o zi de primăvară 
;; in una de... iarnă.
;; Noua zi a păcălelilor a 

fixat-o conducerea cinemato-
■ grafului muncitoresc din Pe- 
i troșani (responsabilă tov. Bor- 
i za Edith) pentru 6 decembrie, 

:; cu prilejul rulării filmului
1 „Prăpastia tigrului“. In ziua 

de 6 decembrie, filmul „Pră- 
: pastia tigrului" a fost anunțat 
; pe toate afișele cinematogra
fului că va rula de la orele 10, 

■14 și 16. De aici a început „pă- 
• căleala", care a decurs... In
■ trei serii. De la ora 10, specta
torii veniți la „Prăpastia ti
grului", conform anunțului de

' pe afișiere, spre surprinderea
■ lor au asistat la 'filmul... „Pa- 
sărea furtunii". S-a crezut că-i

; vorba de o confuzie doar la 
;; matineu, însă păcăleala s-a re- 
i petat și după-amiază la cele- 
J lalte două spectacole.
I Desigur, păcăleala aceasta 
ț (care a avut loc cu același film 
țși cu trei săptămini în urmă!) 
Ț a nemulțumit spectatorii, cu
• atît mai mult că pînă și după
Z ultimul spectacol cu...... Pasărea
J furtunii", pe afișe rămăsese a- 
•celași anunț: „Vizionați fii- 
J mul „Prăpastia tigrului", cure
• rulează numai azi, 6 decern- 
î brie.. „Anul rulării filmului nu
• era însă trecut pe afiș, aceasta 
•e singura „scuză". S-ar putea 
J deci, ca spectacolul să fi fost
• anunțat pentru anul 1960, fără
• ca spectatorii să bage de sea- 
Z mă. Dacă-i așa, atunci condu-
• cerpa cinematografului e absol-
• vită de orice răspundere.
j S. ALEXANDRU
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1
considerată ziua 

păcălelilor. De J
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a operațiilor
lerie. Atît propunerea tovarășului 
Moise Mihai cît și cea a tov. 
Dalea Vasile, ambii sudori, s-au 
dovedit a fi valoroase. Aplicate, 
propunerile acestor doi muncitori 
au adus secției o economie de 
timp ce echivalează cu 1600 lei.

Kovâcs Alexandru, un alt su
dor, cu puțin timp în urmă a reu
șit să reducă cu 15 minute tim
pul de sudare a stîlpilor de aba
taj. Sudorii Mardare Vasile, Tă- 
nase Virginia și Kiss Nicoiae au 
aflat de la tovarășul lor de mun
că că acest rezultat l-a obținut 
organizîndu-și mai bine locul de 
muncă. Inițiativa s-a răspîndit 
astfel în întreaga secție. Acum 
de fiecare stîlp de abataj sudat 
se economisesc cîte 15 minute, 
adueîndu-se o contribuție însem
nată la lupta minerilor pentru re
ducerea prețului de cost al căr
bunelui, la lupta pentru realiza
rea de economii.

Hotărîrea brigăzii
Cu cîteva zile în urmă membrii 

brigăzii U.T.M. de muncă patrio
tică nr. 9 din cadrul Centralei 
termoelectrice Paroșeni s-au în
trunit într-o consfătuire. In a- 
ceastă consfătuire comandantul 
brigăzii a discutat cu ceilalți ti 
neri posibilitățile de a întîmpina 
cu noi--succese cea de a 12-a 
aniversare a proclamării Republi
cii Populare Romîne.

De comun acord, brigada a 
luat hotărîrea ca în cinstea zile5 
de 30 Decembrie să colecteze 
5000 kg. fier vechi și să efec
tueze încă 900 ore de muncă vo
luntară. Fiecare brigadier în ca
drul acelei consfătuiri și-a for
mulat un angajament concret, 
menit să asigure traducerea in 
viață a botărîrii brigăzii.

C. ISPAS 
corespondent

Citiți în pag. IV-a
• N. S. Hrușciov 

Budapesta
• Hidrocentrala 

de la Lip no a 
funcțiune

• Coastele Angliei bînituite 
de o puternică furtună

a părăsit

subterană 
intrat în

I

înapoierea la București 
a delegației P. M. R. 

care a participat 
la Congresul al Vll-lea 

al P. M. S. U.
Luni dimineața s-a înapoiat în 

Capitală venind de la Budapesta 
delegația Partidului Muncitoresc 
Romín care a participat la lu
crările celui de-al Vll-lea Con
gres al Partidului Muncitoresc 
Socialist Ungar. Din delegație au 
făcut parte tovarășii Emil Bod- 
năraș, membru în Biroul Politic 
al G.C. al P.M.R., Isac Martin, 
membru supleant al C.C. al 
P.M.R., prim-secretar al Comite
tului regional Timișoara al 
P.M.R.

La sosire în gara Băneasa 
membrii delegației au fost întîm- 
pinați de tovarășii Nicolae Ceau- 
șescu, Alexandru Drăghici, Le- 
onte Răutu, Vladimír Gheorghiu. 
membri ai C.C. al P.M.R., mi
niștri, activiști de partid.

Au fost de față însărcinatul cu 
afaceri ad-interim al R.P Unga
re la București, Jenő György și 
membri ai ambasadei R.P. Un
gare. (Agerpres).

Fapta eroică 
a marinarilor romîni 
de pe vasu’ »Ardeii*
In urmă cu cîtva timp mari

narii de pe vasul romtnesc „Ar
deal“, aflat în cursă în Oceanul 
Indian, au salvat de la înnec e- 
chipajul unei nave sub pavilion 
iranian. Nava a Fost “surprinsă 
de o furtună violentă și scufun
dată la ieșirea din golful Per- 
sic.

In legătură cu iapta eroică a 
marinarilor romîni, Ministerul de 
Externe al Iranului a adresat co
mandantului echipajului vasului 
„Ardeal“, prin intermediul lega
ției R.P. Romíné la Teheran, mul
țumirile guvernului Iranian

Spectacol muzical
De curînd, la clubul minier din 

Petrii a au început repetițiile unui 
nou spectacol. E vorba de data 
aceasta de un spectacol muzi
cal, intitulat „Potpuriu de me
lodii“. Conducerea muzicală și 
regia spectacolului aparțin diri
jorului Gorgan Ioan.

Inițiativa organizării unui ast
fel de spectacol pentru minerii 
din Petrila e bine venită.

•> •

in contul său de economii brigada condusă de Terentică Ni- 
cnlae de la atelierul minei Petri Ia, a înscris în ultimele luni mal 
bine de 3.400 lei. In clișeul nostru tovarășul Terentică Nicolae a- 
jutat de Popa Ion lucrează la repararea unei colivii de rezervă 
pentru mină.

iDbanatâlirea urnii e DaiiiH in inliopiioileii 
li iutllilii - li unul atenției coiitetelii oiăimsi

la filatură, la întreprinderea - 
de explorări și la celelalte u- 
nități industriale din localitae 
te. Toate unitățile industriale 
din Lupeni — a subliniat dar 
rea de seamă — au obținut 
succese importante in realiza
rea sarcinilor de plan pe ai- 
cest an. Din analiza părților 
pozitive și a lipsurilor care 
mai există s-au desprins o se
rie de învățăminte de care 
noul comitet orășenesc ales de 
conferință trebuie să țină sea
ma în activitatea sa de viitor.

★ ———------
care nu și-a realizat sarcinile de 
plan pe acest an.

Conferința a apreciat că rezul
tatele economice, mai ales în ceea 
ce privește obținerea de econo
mii puteau fi mult mai mari dacă 
în această direcție s-ar fi mun
cit mai susținut. Colectivul mi
nei Lupeni a avut ca angajament 
să economisească la prețul de 
cost suma de 3 milioane lei. Pî
nă în prezent colectivul minei 
Lupeni a realizat din acest an
gajament doar 1.353.000 lei. in 
schimb, pentru calitatea necores
punzătoare a cărbunelui, mina 
Lupeni a fost penalizată cu peste 
4 milioane lei. Dacă comitetul 
orășenesc de partid ar fi îndru
mat comitetul de partid șt orga
nizațiile de bază de la mină să 
desfășoare o muncă politică mai 
susținută pentru îmbunătățirea 
calității cărbunelui, precum și 
pentru reducerea continuă a con
sumurilor specifice, angajamentul 
privind realizarea de economii 
putea fi depășit.

Lipsuri în acest domeniu au 
existat și la alte întreprinderi. 

In primele 8 luni ale anului curent 
la I.E. Lupeni s-au realizat ecopo- 
mii în valoare de abia 135.000 
Iei. In urma intensificării preo
cupării pentru reducerea prețu
lui de cost, în numai 2 luni care 
au urmat s-a realizat mai mult 
decît în 8 luni: 143.000 lei econo
mii. Nici la filatură economiile 
realizate nu sînt pe măsura po
sibilităților.

Lupta pentru economii ește o 
sarcină permanentă și importan
tă. Trebuie generalizată experien
ța pozitivă obținută mai ales de 
preparația Lupeni care și-a de
pășit angajamentul privind rea
lizarea de economii, trebuie ana
lizată cu toată atenția rămîne- 
rea în urmă, îndeosebi a șantie-’ 
rului de construcții, unde din 
cauza proastei gospodăriri, s-a 
înregistrat în acest an o depă
șire a prețului de cost de peste 
1 milion lei.

„ ir
Darea de seamă, 

'lui orășenesc de 
peni prezentată de către tova
rășul Dan Vaier, x ‘
comitetului în fața 
de partid care a avut Ioc în 
zilele de 5—6 decembrie a.c. 
a oglindit hotărîreai cu care 
oamenii muncii din Lupeni 
luptă alături de întregul nos
tru popor pentru înfăptuirea 
sarcinilor construcției socia
liste. Conferința a analizat 
munca de partid și economică 
desfășurată la mina Lupeni, 

>
-----------------------------------*

Realizarea de economii — 
în centrul atenției muncii 

politice
Conferința orășenească de par

tid Lupeni a făcut bilanțul unor 
- realizări de seamă în îndeplinirea 
și depășirea sarcinilor de plan. 
Mina Lupeni, principala furnizoa
re de cărbune cocsificabil atît de 
necesar industrializării socialiste 
a țării, a dat peste planul anual 
la zi 7.600 tone de cărbune. Rea
lizări de seamă a obținut colec
tivul preparației Lupeni care prin 
îmbunătățirea -recuperării a reu
șit să livreze în plus 2752 tone 
de cărbune cocsificabil. Delegații 
la conferință au remorcat că 
spre deosebire de anii trecuți, 
cînd rămînea în urmă, colectivul 
întreprinderii de explorări Lupeni 
Încheie anul 1959 cu planul de 
foraj îndeplinit și depășit. Colec
tivul Filaturii Lupeni a obținut 
de asemenea succese de seamă 
— mărturie, stau cele 28.387 kg. 
produse textile peste plan. Reali
zări frumoase s-au obținut și la 
celelalte unități economice din lo
calitate, excepție făcînd doar co
lectivul grupului II de șantiere

a comitetu- 
partid Lu-

secretarul 
conferinței

5 s
<

Cum a obținut colectivul minei uricani 
îndeplinirea planului anual înainte de termen

Ing. PEȘITZ IOSIF 
șeful exploatării Uricani

ca 
te

rodnice 
an

depuse în 
de colectivul

După cum se știe, în schim
bul III din ziua de 3 decembrie 
minerii de la Uricani au extras 
ultimele tone de cărbune din pla
nul anului 1959. Faptul acesta 
— îndeplinirea cu 28 zile înainte 
de termen a sarcinilor anuale de 
plan — constituie o încununare 
a muncii
cursul acestui 
minei Uricani.

Fiecare lună 
fost încheiată 
plan. Toate brigăzile din abataje 
și-au îndeplinit și depășit ritmic 
sarcinile de plan. Colectivul nos
tru e mîndru că a realizat întoc
mai această importantă sarcină, 
ceea ce a făcut ca randamentul 
muncii în medie pe mină să fie 
de 1,049 tone pe post pe cele 11 
luni trecute. De asemenea rie- 
care brigadă de mineri, cunos- 
cînd amănunțit prețul de cost al 
cărbunelui pe care-1 extrage, a 
putut acționa concret pentru re
ducerea cheltuielilor, a consumu
rilor specifice, ceea ce a făcut

acest an a
de

din
cu depășire

în 10 luni să economisim pes- 
1.140.000 lei la prețul de cost. 

Ca să obținem aceste rezultate, 
în mijlocul colectivului nostru 
s-a desfășurat o intensă muncă 

■politică și organizatorică. La in
dicația comitetului de partid, con-
****»•**••******»«•«*«***•

Cuvintui fruntașilor 
întrecerii socialiste

••♦«•«*•••••*•«•••««•*•«•* 
ducerea administrativă a omoge
nizat toate brigăzile ¿Un abataje 
și pregătiri, a studiat și aplicat 
măsuri specifice, pentru fiecare 
loc de muncă pentru a crea bri
găzilor condiții bune de muncă. 
La conducerea brigăzilor au fost 
puși membri și candidați de par
tid, asigurîndu-se în acest fel con
ducerea politică a muncii și întă- 
rindu-se spiritul de răspundere

al minerilor. Comitetul sindical 
și comitetele de secție au antrenat 
în întrecere toate brigăzile și au 
popularizat succesele lor. Minerii 
noștri, în tőiül muncii pentru 
îndeplinirea cu cinste a sarcini
lor de plan și a angajamentelor 
de întrecere, au venit' cu o seamă 
de propuneri prețioase. Trebuie 
să arăt că azi în mai toate a- 
batajele se aplică metoda de 
muncă inițiată de comunistul 
Vascul Dumitru, care extrage îm
preună cu brigada sa însemnate 
cantități de cărbune folosind lem 
nul recuperat de la prăbușire. De 
asemenea, aplicarea inițiativei 
minerilor de la Aninoasa a deve
nit o realitate în munca mineri
lor noștri. Așa se .face că în a- 
cest an, din abatajele noastre se 
extrag în medie cîte 4,200—6,7OCT 
tone de cărbune pentru fiecare 
post .prestat.

Dacă Ta activitatea de produc
ție minerii de la Uricani vor

Organizațiilor de partid 
din întreprinderi și instituții, 

un sprijin mai susținut
Delegații la conferința orășe

nească au remarcat cu satisfacție 
că în perioada ¡de un an care a 
trecut de la ultimele alegeri, or
ganizațiile de partid din orașul

(Continuare în pag. 3-a) (Continuare în pag. 3-a)
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sporite
cîtva timp ia toate exploa- 
miniere din Valea Jiului

Metodă expeditivă de determinare 
a gradata! de șîstificare 

a lucrărilor miniere
Aplicarea metodei la mina 

Lupeni a dus la următoarele con
cluzii :

a. Chiar la lumina Itaipii de 
benzină, două amestecuri de 
praf al căror conținut de mate
rii incombustibile diferă cu 5 la 
sută, se pot distinge 
de aelălalt

b. Dacă șistificarea 
mecanic, deci în cazul 
ful inert este depus 
proba colectată chiar 
pe o suprafață mică, 
considerată medie.

La mină se preconizează 
uum trecerea la o formă superi
oară de determinare. Personalul 
de control va fi dotat cu cutii 
de buzunar cu două eprubete. 
Una din acestea va conține pro
be etalon dozate la 45, 55, 65, 
75 și 85 la sută materie incorn- 
bustibilă, separate prin rondele, 
cealaltă eprubetă se va folosi 
pentru reținerea probei colecta
te. Prin compararea culorii se 
va putea stabili cu destul de 
multă precizie gradul de șistifi- 
care a lucrării miniere, luîndu 
se rapid măsurile necesare.

(Extrase dintr-o comunicare 
făcută în cadrul cercului A.S.I.T. 
de la mina Lupeni).

Viteze de avansareî /
Contorul prevederii» N.T.S. 

controlarea lucrărilor miniere 
din punct de vedere al acumulă
rilor de praf de cărbune trebuie 
făcută pe fiecare schimb. Se știe 
că praful de cărbune devine pe
riculos atunci cînd provine din 
cărbune cu peste 10 la sută ma
terii volatile calculate la mate
ria combustibilă, cînd umiditatea 
lui este mai mică decît 30 la 
sută și cînd conținutul de ma
terii incombustibile este sub 80 
la sută. De asemenea cantitatea 
de praf de cărbune nu trebuie să 
depășească 30 gr./m.c. aer. In 
cazul straielor din Valea Jiului, 
praful de cărbune depășește li
mitele expuse mai sus. Aprecie
rea periculozității rămîne să se 
facă doar în funcție de cantita
tea de praf acumulată. O canti
tate de praf de 30 gr./m.c. aer 
formează după depunere o pătu
ră groasă de numai 0,02—0,03 
mm. pe care personalul de con
trol o poate aprecia cu greu.

Pentru determinarea expediti
vă a conținutului de materii 
combustibile, la locul de muncă, 
la mina Lupeni s-a propus com
pararea colorimetrică a probei 
de praf colectat cu o probă eta
lon dinainte pregătită. Proba e- 
talon se prepară în laborator 
prin dozarea în proporție dorită 
a prafului inert într-o probă de 
praf de cărbune, insuficient șis- 
tificată colectată din mină. In 
privința prafului de cărbune ca
re intră în componența șa, pro
ba etalon este deci o probă na
turală caracteristică depunerilor 
din zona dm care s-a colectat. 
Proba etalon capătă astfel di
ferite nuanțe de cenușiu.

Deoarece normele cer numai 
verificarea nerămînerii sub 80 la 
sută materii incombustibile, la 
mina Lupeni se lucrează cu o 
singură probă etalon preparată 
la 85 la sută cenușă totală în a- 
mestec. Aceasta se introduce în 
partea inferioară a unei eprube- 
te și se 
cauciuc, 
colectată 
după ce 
se introduce în partea superioa 
ră a eprubetei și se compară cu 
etalonul. Dacă culoarea probei 
colectate este mai închisă decît 
a etalonului, șistificarea este in
suficientă.

izolează cu o rondea de 
Proba medie de praf 
din lucrarea minieră, 
a fost bine amestecată

unul
5 la 
față

face 
pra- 

uniform, 
numai 
poate

se 
cînd

de
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De 
țările 
s-au organizat brigăzi de înain
tări rapide care să lucreze în ce. 
le mai importante locuri de 
muncă.

La mina Petrila, de exemplu, 
brigada de înaintări rapide care * 
sapă galeria de cercetare de la i 
orizontul XII din blocul O con
dusă de tov. Fleșcan Constantin 
a obținut în patru zile lucrătoa
re din luna aceasta o avansa?? 
medie zilnică dc peste 2,70 m.l. 
Brigada este ajutată de un bo
gat utilaj. Așa de pildă minerii 
folosesc două susținătoare teles
copice pentru perforare, sfrede
leai sînt prevăzute cu capete de
tașabile cu 
cuțe vidia.

Brigăzi 
muncesc și 
Uricani. Brigada lui Guță tlie 
de la Lupeni a obținut în 20 
zile din luna trecută o avansare 
de peste 60 m.l., iar la Uricani 
brigada care lucrează la orizon
tul 580 a obținut de asemenea 
viteze mari de avansare cu toate 
că lucrează în condiții grele din 
cauza metanului.

flori armate cu plă-

de înaintări rapide 
la Vulcan, Lupeni și
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Comunistul Molnar Ștefan, revizor de locomotive la sectorul 
VIII electromecanic al minei Petrila este fruntaș în producție. El 
a înscris în contul său de economii în acest an mai bine de 1110 
lei. IN CLIȘEU: Tovarășul Molnar Ștefan verificînd sistemul de 
colectare a curentului la o locomotivă cu troley.

* “ T

Clic va concluzii asupra măsurătorilor dc presiune 
ln frontalele dc pe stratul 5

In a doua jumătate a acestui an s-au întreprins la mina Lu
peni o seamă de cercetări asupra modului cum se manifestă pre
siunea litostatică asupra lucrărilor miniere de pe stratul 5. Cer
cetările au avut drept scop cunoiașterea acestor manifestări pen
tru a se putea calcula și proiecta armături metalice corespunză
toare condițiilor din frontale. La efectuarea acestor lucrări a fost 
antrenat un important număr de ingineri de la mină și din cadrul 
C.C.V.J. In cele de 
supra măsurătorilor 
tocmit la mină de

mina tapcnl
sarea robelor. Tendința de dis
continuitate se manifestă doar 
după pușcare. Astfel la doza nr. 
2 care în 
indicat o
6—7 tone,

schimbul de răpire a 
presiune pe stîTp de 
după pușcare a indi-

mai jos 
efectuate, 
inginerii

redăm în rezumat cîteva concluzii a- 
conduzlile cuprinse intr-un studiu în- 
Popescu Ion, Meluș Dumitru și alții.

efectuate 
stratul 5 

sectarul II al minei Lupeni. 
lungimea frontalului au fost

încercările au fost 
frontalul 3/2 din

Reducerea 
consumurilor 

specifice In atenția
tehnicienilor și inginerilor minei Uricani

Cind, în urma plenarei C.C. 
al P.M.R. din 13—14 iulie, mi
nerii de la Uricani s-au angajat 
să obțină economii suplimentare 
la prețul de cost de cel puțin 
1.527.000 lei, ei au ținut seama 
printre altele și de posibilitățile 
care le au pentru reducerea con
sumurilor specifice de lemn, e- 
nergie și materiale auxiliare.

Cercul A.S.I.T. de la mină, ca
re reunește aproape toți ingine
rii și 
minei 
pus 
din 
sale 
studierea și apli
carea celor mai 
economice metode 
de muncă pentru 
in sprijinul acțiunii minerilor.

Așa cum s-a scos în evidență 
cu ocazia adunării generale de 
dare de seamă și alegeri, cercul 
A.S.I.T. $-a achitat mulțumitor 
de sarcinile sale. In planul de 
muncă s-au prevăzut studii pri
vind posibilitățile locale de redu
cere a consumului de material 
lemnos, căile generate de redu
cere a cheltuielilor de producție 
și o seamă de conferințe cu per
sonalul tehnic mediu pentru gă
sirea soluțiilor și schemelor de 
pușcare cele mai adecvate stra- 
teldi de cărbune de la Uricani.

Colectivul alcătuit din ing. Vol- 
chiță loan, Teodorescu Florin, 
Wertlen loan, Hoajă Gheorghe, 
a studiat la fiecare loc de mun
că modul cel mai rațional de ar
mare, condițiile geologice și de 
exploatare, venind cu soluții 
practice care aplicate au dus la 
reducerea consumului specific de 
lemn de mină. Colectivul a ți
nut seama in propunerile sale 
șl de angajamentele luate de 
brigăzile de mineri precum și de 
extinderea inițiativelor mineri- 
lor fruntași, 
nute în urma 
rilor făcute în 
Mina a redus

sumul specific de material lem
nos.

Alt colectiv de ingineri și teh
nicieni a studiat posibilitățile 
pentru extinderea armării cu în
locuitori ai lemnului, ln urma 
concluziilor la care s-a ajuns la 
mina Uricani s-au armat cu inele 
de bolțari 376 m. 1. galerie, iar 
în fier s-au armat 310 m. 1. In 
lucrările de deschidere din stra
tul 8—9 blocul

tehnicienii 
și-a pro- 

drept una 
principalele 
preocupări

Pe marginea adunării 
generale de dare de seamă 

fi alegeri A. S. /. T. 
de la Uricani

V și în alte lu
crări. Au fost de 
asemenea sus
ținute în prefa
bricate din beton 
armat două gale
rii transversale. 
Așa au fost eco
nomisiți aproape

a veni astfel

Rezultatele obți- 
aplicării propune- 
studiu sínt bune, 
considerabil con-

în 
Ia 

Pe 
â - 

șezate doze de presiune în 3 
puncte de observație. Acest aba
taj frontal se susține metalic 
stîlpi GHH și grinzi de fier 
Pentru o mai mare precizie 
măsurători penele stîlpilor 
fost bătute cu același număr 
lovituri de intensitate aproape e- 
gală. Fiecare punct de observa
ție are doi stîlpi pe două doze 
de presiune și o grindă. Urmă
rirea s-a făcut timp de 3 zile, a- 
vîndu-se în vedere evoluția ac
țiunii coperișului pe stîlpi con
comitent cu «fesfășurarea nor
mală a proceselor de muncă. In 
perioada observației nu s-a pier
dut nici o fîsie.

cu 
U. 
în 
au 
de

S-a observat cu prilejul exe
cutării ciclurilor de muncă că 
presiunea pe stîlp crește trep
tat în funcție de timp atingînd 
valorile maxime în timpul fazei 
de răpire cînd se creează gol în 
spatele zonei active a abataju
lui spre linia de ruptură. In a- 
semenea caz presiunea litostati- 
că atinge valori de pînă la ma
ximum 36 tone pe stîlp, la dozele 
montate printre primele, adică 
cele care au ajuns în zona de 
ruptură. La stîlpii care se află 
lîngă frontul de lucru presiunea 
nu depășește 18—22 tone pe 
stîlp.

In schimbul de tăiere și o par
te din schimbul de montare, pre
siunile se manifestă lent dar to
tuși în creștere cu 1—3 tone pe 
stîlp, fiind determinata de ta-

aba-tre presiune și deschiderea 
tajului.

Concomitent cu studierea 
nifestărilor presiunii în funcție

ma-

de desfășurarea procesului de 
muncă în abataje s-au urmărit 
și cedările stîlpilor GHH. In a- 
ceastă privință concluziile sînt 
cît se poate de importante. S-a 
observat că cedarea merge as
cendent cu manifestarea presiu
nii pînă la o limită de 35—36 
tone la care corespunde o ceda
re de maximum 24 cm. pentru 
doza nr. 4 așezată la mijlocul 
frontalului.

Interesant de asemenea este 
fenomenul observat că presiu
nea maximă și deci cedarea ma
ximă nu se manifestă asupra 
stîlpului dinspre surpare (soco
tit de la frontul de lucru) ci a- 
supra stîlpului nr. 3. 
ția armăturii de lemn 
pe fîșia III schimbă cu 
cărcarea pe armăturile 
preluînd o însemnată parte din 
presiune, lucru care permite ră
pirea mai ușoară a coloanei de 
stîlpi nr. 4 în condiții mai bune 
de siguranță.

Măsurătorile efectuate la mi
na Lupeni au dus la o seamă 
de concluzii importante atît pen
tru munca de construire a noilor 
armături metalice cît și în pri
vința îmbunătățirii metodelor de 
muncă în frontalele de pe stra
tul 5, la continua creștere a pro
ductivității muncii în aceste a- 
bataje de mare capacitate.

300 m. c. lemn de mină numai 
la lucrările de pregătiri.

Membrii cercului A.S.I.T. s-au 
ocupat și de aspectele reducerii 
consumului de exploziv. Ingine- - 
rii și tehnicienii minei, membre ¡* 
ai cercului au urmărit Îndea
proape condițiile geologice și 
miniere la fiecare loc de muncă 
in parte și pe baza studiilor fă
cute au 
exploziv 
odată și 
cele mai 
lor luate 
diiior făcute de membrii cercu
lui A.S.I.T. consumul de explo
ziv este în continuă scăgere. La. 
Uricani s-a foîoslt cu 31M gr. 
mai puțin exploziv în octombrie 
decît în perioada trimestrului I, 
la fiecare tonă de cărbune ex
trasă.

Adunarea generală de alegeri 
a cercului A.S.I.T. de- la Uri
cani a apreciat ca1 satisfăcătoare 
activitatea cercului în drecția re
ducerii consumurilor specifice. 
Vorbitorii au scos în evidență 
faptul că, date fiind condițiile 
de exploatare de la Uricani, con
sumurile specifice, în special la 
lemnul de mină, se puteau redu
ce mai mult. Armarea cu bol- 
țari, cu prefabricate și cu fier nu 
s-a aplicat la toate galeriile un
de ar fi fost posibilă. Au fost 
de asemenea prea puțin folosite 
metodele economice de pușcare.

In anul viitor mina Uricani 
va trebui să extragă 
mult cărbune decît în 
Minerii de aici vor 
pună mai mare accent 
mia de materiale, pe 
vitezelor de avansare, 
că cercul A.S.I.T. trebuie să stu
dieze mai in amănunt aspectele 
armării cu înlocuitori ai lemnu
lui mai ales la galeriile în des
chidere, să vină cu soluții noi, 
eficiente în această privință.

ing. GH. DUMITRESCU

stabilit 
raționale, 
schemele 
bune, in 
la mină,

consumuri de 
indicind tot- 
de pușcare 

urma măsuri- 
pe baza stu-

mult mai 
acest an. 
trebui să 
pe econo- 
creșterea 
lată deci

★

Interven- 
așezată 

totul în- 
metalice,

Construirea unor noi mine 
în R. Cehoslovacă

ln anul 1960 va începe în R. 
Cehoslovacă cel de-al treilea plan 
cincinal de dezvoltare a indus
triei. In noul cincinal dezvolta
rea industriei carbonifere a țării 
va căpăta o mare amploare. Pro
ducția de cărbune cocsificabil va 
spori numai în bazinul Ostrava- 
Karvina la 30 milioane tone în 
anul 1965. In acest bazin se 
construiesc și se modernizează o 
seamă de mine. Așa de pildă, 
mina Sucha-Stonova v i intra în 
producție în anul 1961. De ase
menea va intra în producție în 
1964 și mina tineretului. Aceste 
două mine se află azi în cons
trucție. In anii cincinalului se 
vor mai construi și da în exploa
tare încă 7 mine noi.
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Lupeni au devenit mai puternice, 
mai ales ' prin primirea a 282 
membri noi de partid și a 280 
candidați. Sporindu-și rfndurile 
organizațiile de partid de la mi
nă, preparație, de la I. E. l.u- 
peni, au reușit să concucă co- 
lectivele respective spre obținerea 
de rezultate valoroase în îndepli
nirea sarcinilor economice.

Din lucrările conierinței 
desprins însă faptul că unele 
ganizații de partid nu și-au 
dicat ■ activitatea la nivelul
rințelor. Din lipsa unui control 
eficient din partea comitetului o- 
rășenesc, munca dc partid pe șan
tierul de construcții nu s-a ridi
cat la nivelul cerințelor. Fostul 
secretar al organizației de baz; 
tov. Hevele Mihai a desfășurat o 
muncă sectară, folosea metode de 
comandă, ceea ce a dăunat mun
cii de partid pe șantier. O situa
ție asemănătoare a existat și la 
filatură, unde tov. Lado Mihai, 
fostul secretar al organizației de 
bază nu ținea seama de propu
nerile comuniștilor, de criticile 
lor, nu milita pentru înfăptuirea 
hotărîrilor adoptate de adunarea 
generală. Asemenea deficiențe n-ar 
fi existat dacă comitetul orășe
nesc de partid s-ar fi preocupat 
în suficientă măsură de îndruma
rea și controlul activității orga
nizațiilor de partid din întreprin
deri, de creșterea rolului lor de 

anducători politici activi. In ac
tivele fără de partid ale orga
nizațiilor de bază din orașul Lu
peni au fost cuprinși peste 1000 
de tovarăși, însă aceste active nu 
BÎnt atrase peste tot la muncă. 
Unele organizații de bază, cum 
sînt cele de la întreprinderea de 
explorări, șantierul de construcții, 
de la preparație, au neglijat com
plet munca cu activele fără de 
partid. Se neglijează în mod cu 
totul nepermis activizarea și ins
truirea colectivelor de agitatori, 
deși este cunoscut rolul lor deo
sebit de important în intensifi
carea luptei pentru economii, pen
tru îndeplinirea planului la toți 
indicii. Se impune ca noul co
mitet, toti membrii săi, să acor
de o atenție deosebită ridicării 
nivelului

bază 
iuții.

activității organizațiilor 
din întreprinderi și ln>-

culturală a orașuluiViața
Lupeninl zilelor noastre devine 

nu numai un important centru 
minier, ci și un oraș în plină 
dezvoltare, cu o activitate multi
laterală, Se simte <ot mai puter
nic pulsul unei bogate munci cul
turale. Există în oraș ciuburi ale 
minei, filaturii, cinematografe, o

școală medie, o mare școală pro
fesională, multe școli elementare.

Prin glasul delcgațilur la con
ferința orășenească s-a făcut sim
țită dorința minerilor și munci
torilor ca activitatea culturală a 
orașului să devină tot mai boga
tă. E adevărat, clubul minier 
desfășoară o activitate bogată, 
multilaterală, fiind un puternic 
fbcar de cultură. Tovarășii Da- 
mian Traian, miner în sectorul 
V sud. Selniceanu Terezia, munci
toare Ia filatură și alții au -ară
tat că în acest domeniu există 
însă multe posibilități nefolosite. 
Activitatea clubului filaturii fîn- 
cezește și tov. Dăniîă Iuliu, pre
ședintele comitetului sindical de 
la filatură nu ia măsuri de îm
bunătățire. Cu 4 ani în urmă co
rul filaturii s-a destrămat și nici 
pînă acum nu a fost reînființat. 
Cadrele didactice nu sînt atrase 
activ la viața culturală a orașu
lui ; munca de partid în rîndul 
lor este neglijată. Ca dovadă, 
deși în Lupeni funcționează cca. 
150 cadre didactice, organizația 
de bază a cadrelor didactice nu
mără doar 6 membri și 6 candi
dați de partid. Au loc încă pu
ține recenzii, conferințe, concursul 
„Iubiți cartea“ cuprinde puțini ti
neri. Activitatea universității popu
lare de asemenea șchioapătă.

Conferința a cerut noului co
mitet orășenesc să acorde aten
ția cuvenită vieții culturale a o- 
rașului, să ia măsuri pentru îm
bunătățirea muncii educative în 
școli și mai ales în rîndul tineri
lor mineri și muncitori.

Lupennd poate fi 
mai bine gotpodărit

Intre alte numeroase probleme 
discutate în cadrul conferinței/ 
un loc de seamă !-a ocupat gos
podărirea orașului. E adevărat, 
mai ales în ultimii ani, orașul ‘a 
devenit mai frumos, s-a îmbu» 
tățit aspectul său urbanistic, dar 
nu în măsura posibilităților. Mi
nerul Gerbert Francisc a arătat 
că unele străzi ale orașului sînt 
slab luminate. Mai mulți vorbi
tori au arătat că o parte din de- 
putați nu participă activ la gos
podărirea orașului, nu mobilizea
ză cetățenii la acțiuni de înfrumu
sețare a orașului. Tovarășul Io- 
sivescu Aurel, președintele sfatu
lui popular a fost mult criticat 
pentru birocratism, pentru faptul 
că nu asigură un control perma
nent asupra activității unităților 
comerciale, din care cauză apro
vizionarea populației cu unele 
produse se face defectuos. Exis
tența acestor lipsuri reflectă făp
tui că îndrumarea de către comi
tetul orășenesc de partid a sfa

tidui popular o-a fost ia ameM 
cerut.

★

Lucrările conferinței orășenești 
de partid au constituit un bogat 

•izvor de învățăminte pentru îm
bunătățirea activității de viitor.. 
Pentru anul 1960 conferința oră
șenească a stabilit r.ob>ective eco
nomice importante. Luînd cuvîn- 
țu> în fața conferinței tov. Szabo 
GarpLi membru in Biroul Corni-, 
tetuîui regional de partid, Szuder 
Wiliam« membru în Biroul Co
mitetului raional de partid au dat 
indicații prețioase privind îmbu
nătățirea continuă a muncii de 
partid — garanția îndeplinirii cu 
succes a tuturor celorlalte sar
cini.

In cuvîntul de închidere a lu
crărilor conferinței, tovarășul Plic 
Alexandru, secretar al Comitetu
lui raional de partid, s-a oprit 
asupra principalelor sarcini care 
stau în fața minerilor șl mun
citorilor Lupeniului, a căror în
deplinire cere o muncă hotărîtă 
pentru sporirea productivității 
muncii, reducerea consumurilor 
specifice, întărirea disciplinei în 
muncă. Luna decembrie trebuie 
să constituie pentru colectivul 
minei Lupeni o perioadă de luptă 
susținută pentru ridicarea la ni
velul planului a brigăzilor răma
se în urmă. La mină, la între
prinderea de explorări, la Filatu
ra Lupeni, la preparație, precum 
și în celelalte unități trebuie lua
te din timp toate măsurile pentru 
ca sarcinile sporite pe anul viitor 
să fie îndeplinite începînd din 
primele zile ale noului an.

Vorbitorul a subliniat că ga
ranția îndeplinirii cu succes a 
sarcinilor economice, a îmbunătă
țirii activității culturale, gospo
dărești etc., o constituie întări
rea continuă a muncii de partid, 
îmbunătățirea muncii de primire 
în partid, activizarea . tuturor 
membrilor și candidaților de 
partid, grija pentru studiul 
comuniștilor, activizarea agitato
rilor — iată numai cîteva din 
sarcinile importante a căror înde» 
plinire va permite organizațiilor 
de partid a mobilizeze mai ac
tiv oameitn muncii din orașul 
Lupeni la aplicarea în viață a 
politicii partidului și guvernu
lui. '

Parîagul Lonea 
-2)

pe teren, făcîadu-și reciproc ne

In optimile de tiwală ate Cupei R. P. R. la fotbal

2—0 
știi... 
(?!)
„s-a

f

Dacă duminică dlupă meciul 
de fotbal dintre Minerul și Pa- 
rîngul, întrebai un lupenean 
cine a cîștigat, ți s-ar fi răs
puns : Mai întrebi ? 1 Minerul, 
cu 3—21

— Da...! Cum a fost ?
— Au conduș lonenii cu 

vreo 70 de minute, dar 
fiindcă s-au lăsat ai noștri

Da. Intr-adevăr, Minerul
lăsat“ condusă aproape 70 de 
minute, atît în fotbal, cît și pe 
tabela de marcaj, numai că- nu 
de bună voie. Dovadă, cîndi Mi- 
lea a marcat în minutul 78 go
lul victoriei, toți coechipierii lui 
l-au sărutat, cuprinși de o bu
curie nestăvilită. Oare atît de 
puțin sperată a fost victoria lu- 
penenilor în fața unei echipe de 
regiune ? Cam prea modeste pre
tenții pentru o formație de ca
tegoria A I

Echipa lupeneană știa bine că 
în meciurile amicale anterioare 
cu Parîngul, n-a reușit să învin
gă decît cu o diferență de unu 
sau două goluri. Aceasta ar jus
tifica într-un fel bucuria obți
nerii victoriei în optimile Cupei, 
dar atunci cum se explică atitu
dinea din primul mitan a jucă
torilor Minerului ? Ei au intrat 
pe teren cu o doză de înfumu
rare cu nimic justificată (poate 

. doar de diferența de categorie). 
In loc să arate publicului ce au 
învățat într-un întreg tur al cam
pionatului categoriei A, jucătorii 
Minerului mai mult s-au certat

numărate observații, în loc să 
se ajute, pentru a demonstra un 
fotbal de calitate, de cave nu se 
poate spune că n-ar fi capabili. 
In schimb lonenii, în primul 
mitan, printro voință de luptă 
demnă de laudă, au prestat un 
fotbal clar, tehnic și corect, în 
fața căruia un om în Recunoș
tință de cauză nu ar fi i putut 
crede că este o echipă din cam
pionatul regional. Peste dificul
tățile terenului desfundat ei au 
trecut mai ușor decît lupenenii, 
controlînd bine balonul, pres- 
tînd un joc cu deschideri în a- 
dîncime

Dacă 
trăgeau 
atac o 
imobilă 
ruptă de restul echipei, rezulta
tul ar fi fost poate altul. Aceas
tă orientare greșită de a se a- 
păra pentru menținerea rezulta
tului a lonenilor a dat posibili
tate lupenenilor să pornească la 
atac, să domine și în ultima in
stanță să învingă. In plus, în 
mitanul doi lonenii au părut o- 
bosiți, impunîndu-se condiția fi
zică mai bună a Minerului.

Deși învinsă, echipa din Lo
nea a lăsat totuși publicului a 
frumoasă impresie, ceea ce nu 
a reușit să facă în schimb echi- 
pa din Lupeni, deși ar fi fost 
mai „în drept“, avînd în vediere 
categoria în care activează.

M. D.

și în plină viteză.
în mitanul doi riu se re- 
în apărare lăsînd la 

linie de patru oameni 
și ineficace, complet

G

Intîlnire triunghiulară de handbal redus
Secțiile de handbal redus ale 

asociațiilor sportive Minerul Lu
peni, Energia Paroșeni și Rete
zatul Uricani au organizat pen
tru duminică o interesantă în- 
tîlnire triunghiulară. In primul 

“ meci, Energia Paroșeni a înttl- 
nrt Minerul Lupeni - de care a 
dispus cu 12—11 după un meci 
deosebit de dinamic. In schimb, 
a doua întîlnire dUntre Retezatul 
Uricani și Ene [ia Paroșeni a

-------- ------ 'i = ♦♦♦♦

Oboală frecventă la copii

a
Cum a obținut colectivul minei Uricani 

îndeplinirea planului anual 
înainte de termen

(Urmare din pag. l-a)
putea raporta la Conferința raiona
lă de partid succese de seamă, ei 
vor raporta și rezultate bune ob
ținute în domeniul protecției mun
cii, a grijii față de om. Măsurile 
luate de conducerea minei au dat 
roade și în acest sens. Printre 
minerii și tehnicienii noștri s-a 
reușit să se creeze o opinie de 
masă pentru respectarea măsli
nilor de protecție a muncii. Noi 
putem raporta acum că în ulti
mele luni la mină au fost inexis
tente accidentele grave de mun
că, s-au redus aproape la minim 
accidentele ușoare. Față de anul 
1958 în cele 11 luni trecute din 
acest an numărul de accidente a 
scăzut cu 58,5 la sută

Și aceasta, ca, și rezultatele în 
producție, constituie pentru mi
nerii noștri un puternic factor mo
bilizator în lupta pentru cuceri
rea drapelului de colectiv fruntaș 

. pe bazin și chiar ai celui 
fruntaș pe țară.

De acum noi dăm cărbune 
contul anului viitor. Minerii 
la Uricani știu că sarcinile

de

în 
de 
de

fost mai slabă din punct de ve
dere tehnic, scorul fiind stabi
lit în ultimul minut ia 14—14. 
Minerul Lupeni — Retezatul U- 
ricani: 34--25. Clasamentul în- 
tîlnirii se prezintă deci astfel: 
1. Energia Paroșeni — 3 p; 2. 
Minerul Lupeni — 2 p.; 3. Re
tezatul Uricani 1 p.

Cei mai buni jucători au fost: 
Ilcău, Ardeleanu, Vlădeanu (E- 
nergia); Mileșan, ștefănescu, 
Stîngă (Retezatul); Kovacs, 
Moroe, Gros și Slăvuțeanj (Mi
nerul). O notă bună merită e- 
chipa Retezatul Uricani, care, 
deși de curînd formată, s-a pre
zentat destul de bine, dovedind 
că antrenamentele jucătorilor se 
fac cu regularitate, atrăgînd în 
această disciplină sportivă tot 
mai

SCĂRI
Saarlatina este o boală infec

ta contagioasă cauzată de un 
microb numit streptococul hemo- 
litic. Căile de transmitere a scar- 
latmei sînt două, directă și in
directă. Calea directă : de la o- 
mul bolnav la cel sănătos, prin boală apare 
tușă, strănut sau picături foarte 
mici de salivă ce le împrăștie 
bolhavuj în jurul său pe rază 
de un metru în 
Calea indirectă • 
ce-au venit în 
contact cu bol
navul. cum ar fi 
vesela, cărțile, 
jucăriile etc. 
Boala este mai 
frecventă la copii 
rile reci (toamna, 
măvara).

Streptococul hemolltic ajunge 
în gîtul copilului sănătos unde, 
găsind condiții de dezvoltare si 
înmulțire prielnice, secretă toxi
ne care irită mucoasa farinee- 
lui. De cînd streptococul hemoli- 
tic a pătruns în organism, pînă 
la primele semne de boală trec 
6—7 zile. Invazia bolii este de 
24—36 ore și apare brusc la co
pii, care fac febră (39—40° C). 
au dureri în gît, jenă în timpul 
înghițirii, vărsături și uneori du
reri de cap, fără poftă de min-' 
care

Dacă ne uităm în gîtul bolna
vului amigdâlele sînt roșii, mari, 
prim semn al scairlatinei, iar 
limoa , ie încărcată cu un de
pozit albicios. Tot în acest timp 
apare și erupția pe corp. Ea a- 
pare ca o roșeață difuză pe to- 
race, abdomen, membre.

A TINA
Intre elementele erupției nu 

este nici un loc liber. Fața bol
navului are un aspect specific și 
anume: pomeții 
în jurul gurii și, 
părți palide. F

timpul vorbirii, 
prin obiectele

sînt roșii, iar 
, . nasului sínt 

După a 10-a zi de 
decojirea pielii bol- 
poate fi de aspect 

sub formă dc fîșii. 
de fîșii se face pe

multi tineri.
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POPICPnavului. Ea 
tărîțos sau 
Sub formă 
palme și tălpi.

De la primele simptome, copi
lul , trebuie . pus 
în pat și se izo
lează de restul 
familiei. După 

ce se stabilește 
diagnosticul, in

ternarea copilului bolnav în spi
tal este obligatorie. Gei care au 
fost în contact țu bolnavul se 
țin- în carantină (sub observa
ție), pentru a vedea dacă nu 
manifestă semne de boală. In a- 
cest timp se iau măsuri de pre
venire. După ce bolnavul a fost 
izolat la spital, se face dezinfec- 
ția locuinței, rufăriei, veselei și 
tuturor obiectelor ce au venit în 
contact cu bolnavul. De aseme
nea se face dezinfecția școlii, 
grădiniței sau căminului unde 
învăță copilul.

Pot apărea și complicații în 
cursul scarlatinei și ele se vor 
trata ca atare. De aceea, la cele 
mai mici semne, cum ar fi: tem
peratură ridicată, dureri în gît, 
stare generală proastă, anunțați 
medicul.

NISTOR MARIA 
t spitalul de copii — Petroșani

t conside- 
a le pu- 
este ne

susținută, 
Cu toate 
seamă de 
exploatare 
ca acum,

plan pentru 
rabil sporite 
tea îndeplini 
cesară o muncă mai 
mat bine organizată, 
că în anul viitor la o 
abataje condițiile de 
vor fi mult mai grele 
la sectoare și în ansamblu pe 
mină au și fost luate și se în
deplinesc o seamă de măsuri me
nite să ducă la deschiderea unor 
noi abataje, la menținerea și 
creșterea potențialului de produc
ție al minei. Noi va trebui să 
acționăm mai hotărît asupra creș
terii vitezelor de avansare, atît 
în abataje cît și la lucrările de 
pregătiri, să veghem mai atent 
asupra condițiilor de muncă ale 
brigăzilor, asupra creșterii con
tinue a randamentelor și asupra 
ieftinirii continue a prețului de 
cost al producției.

Avem condiții pentru aceasta 
și colectivul minei noaștre va 
face totul pentru a-și menține 
renumele de colectiv fruntaș cu 
toate brigăzile peste plan și în 
anul viitor.

1960 sínt 
și pentru 
și depăși

i

i

Sfatul medicului

în anotimpu* 
iarna, pri-

i

din cadrul 
dintre e- 

Voința și 
interesant.

Voința a întrecut cu greu 
Utilajul

Întâlnirile de popice 
campionatului raional 
chipele petroșănene 
Utilajul au un istoric
Aproape de fiecare dată cînd se 
întîlneau aceste două formații 
se înregistrau noi recorduri (ra 
ionale sau regionale). Anul tre
cut, de . pildă, Andrei Morar 
(Voința) a stabilit două recor
duri (437 p.d. în tur — 439 p;d. 
în retur). De data aceasta, deși 
întîlnirea a 
mult interes 
sportului cu bila, ea nu a cores
puns așteptărilor. Jucătorii am
belor echipe s-au comportat ner
voși. Jocul a fost cîștigat de 
Voința cu o diferență de 58 p.d.

fost așteptată cu 
de către iubitorii

Q*m —

orele 10, în sala Tea- 
stat din Petroșani are 
ședință de vizionare a 
artistic din această lu-

Ședință de vizionare
Azi, la 

trului de 
loc prima 
consiliului
nă, pe marginea spectacolului cu 
piesa „Cei din urmă“ de Maxim 
Gorki.
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N. S. Hrușciov a

I
|C ciov, prim-secretar al C.C. al 

S P.C.U.S., conducătorul delega- 
Miei P.C.U.S. la cel de al VII- 
¡> lea Congres al Partidului 
< Muncitoresc Socialist Ungar a 
( plecat din Budapesta cu un 
i' tren special. La gară N. S. 
*> Hrușciov a fost condus de mii

e

părăsit Budapesta 
de oameni ai muncii dm ca
pitala Ungariei.

împreună cu N. S. Hruș
ciov, călătoresc Jănos Kădăr, 
secretar al C.C. al P.M.S.U., 
Bela Biszku, membru al Bi
roului Politic al C.C. al 
P.M.S.U., Apro Antal, prim- 
secretar al Comitetului orășe
nesc Budapesta al P.M.S.U

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

Hidrocentrala subterană de la Lipno 
a intrat în

La Budapesta s-a semnat

BUDAPESTA (Agerpres). 
La 7 decembrie, N S. Hruș-

PRAGA 8 (Agerpres).
Agenția CETEKA anunță 

Ia 7 decembrie a fost dat în ex
ploatare ultimul turbogenerator 
al hidrocentralei subterane de la 
Lipno. Cea de a doua turbină 
instalată la o adîncime de 160 
metri sub pămînt a început să 
funcționeze. Fiecare turbină, cu 
comandă automată, are o putere 
de 60 de kW și produce 150 mi-

că

Un elicopter militar occidental 
a violat spațiul aerian 

al R. D. Germane
BERLIN 8 (Agerpres)
După cum transmite agenția 

A.D.N. la 6 decembrie un elicop
ter militar occidental a violat 
spațiul aerian al Republicii De
mocrate Germane. Elicopterul a 
pătruns în spațiul aerian al 
R.D.G. pe o adîncime de aproxi
mativ 35 km. dinspre Germania 
occidentală în apropiere de Hefli- 
genstadt.

Secția de presă a Ministerului 
Afacerilor Interne al Republicii 
Democrate Germane este împu
ternicită să declare că cei care 
se fac vinovați de astfel de vio
lări ale spațiului aerian al R. D. 
Germane poartă toată răspun
derea pentru consecințele și dau
nele ce decurg de aici.

funcțiune
lioane de kWJi energie electrică 
pe an.

Prin punerea în funcțiune a 
hidrocentralei s-a încheiat cu 
succes munca depusă timp de 8 
ani de mii de muncitori și teh
nicieni care au participat la con
strucția hidrocentralei. Barajul 
centralei „Lipno“ constituie o 
verigă superioară a cascadei de 
pe Vltava. Zidul de beton al ba
rajului are o înălțime de 27 me 
tri și o lungime de 250 metri. 
In spatele barajului a fost creat 
un tec artificial cu suprafața de 
4650 ha. avînd o capacitate de 
306 milioane mx. de apă. Lun
gimea lacului este de 43 km. iar 
lățimea lui ajunge în unele lo
curi la 16 km.

Din acest lac, prin două mine 
adinei de 165 m. apa este adu
să la paletele a două turbi
ne. Apoi apa trece printr-un tu
nel lung de 3000 metri, vărsîn- 
du-se în bucla vechii albii a 
VltaveL .

Cu prilejul punerii în func
țiune a ultimului agregat al hi
drocentralei „Lipno“ a avut loc 
o adunare festivă în cadrul că
reia s-a anunțat decorarea a 70 
dintre cei mai merituoși con
structori.

Plani de ifflw lonlio-w de ulaln 
jliioiilită pe

BUDAPESTA 8. Coresponden
tul Agerpres anunță :

In seara zilei de 7 
s-a semnat la Clubul 
de știință planul de 
domeniul colaborării 
pe 1960 între Academia R. P. 
Romîne și Academia Ungară de . în care s-au referit la importan- 
Stiințe. La semnare au fost de 
față Șandor Szerenyi, membru 
al C.C. al P.M.S.U., Perene Er- 
dei, secretar general al Acade
miei Ungare de Știință, oameni 
de știință, reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe al 
R. P. Ungare. A participat de a- 
semenea Vasile Pogăceanu, am-

M.

decembrie 
oamenilor 
muncă în 
științifice

mi 1M
basadorul R. P. Romîne la Bu
dapesta. Planul de muncă a fost 
semnat de prof. Remus Răduleț 
din partea romînă și Pal Gomori 
din partea ungară. După sem
nare conducătorii celor două de
legații .au rostit scurte cuvîntări

ța colaborării dintre cele două 
academii pentru adîncirea cerce
tării științifice și a prieteniei 
dintre cele două popoare vecine 
constructoare ale 
In aceeași seară 
demieî a oferit 
cinstea delegației

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

Coastele Angliei bintuite 
de o puternica furtună

socialismului. 
Prezidiul Aca- 

o recepție în 
R. P. Romîne.

TEATRUL DE STAT 
„VALEA JIULUI“ 
PETROȘANI 

ANUNȚĂ 
programul spectacolelor : 

sîmbătă 12 
și duminică 13 XII 1959 

orele 19,30 
PREMIERA’. 

CEI DIN URMA 
piesă în 4 acte 

de Maxim Gorki 
Regia : Marcel Soma 

Scenografia : Lidia Pmcus 
—*-----

15 XII 1959 Petrila
16 „ 11 Lonea
17 „ JÍ Uricani
18 „ 11 Aninoasa

ocnim BABEI

TOKIO. După cum relatează 
din Omuta (insula Kiusiu) la 8 
decembrie aproximativ Î5.000 de 
mineri de la minele carbonifere 
„Miike“ ale societății „Mițui“ 
din această regiune au declarat 
o nouă grevă de 24 de ore în 
semn de protest împotriva con
cedierilor în masă. Aceasta este 
a 17-a grevă declarată de mi
nerii acestor mine după ce patro
nii societății au elaborat un plan 
de „raționalizare a producției“ 
al cărui scop este concedierea în 
masă a minerilor.

LONDRA. In cadrul unei con
ferințe de presă ținută la Lon
dra, Abu Mayanja, secretarul 
general al partidului Congresul 
Național din Uganda a protes
tat împotriva represiunilor la 
care supun autoritățile britanice 
din Uganda populația de culoa
re.

MONTEVIDEO. A luat sfîrșit 
prima sesiune a Congresului de 
constituire a noii organizații sin
dicale — Centrul unic al oame
nilor muncii din Uruguay. Con
gresul a adoptat un statut pro
vizoriu și a format un comitet 
executiv provizoriu.

In declarația adoptată se sub
liniază că Congresul a reprezen
tat „un nou pas spre unitatea 
oamenilor muncii din țară“.

LONDRA 8 (Agerpres)
In ultimele cîteva zile coastele 

de est și de sud ale Angliei au 
fost bîntuite de o furtună puter
nică. Cîteva nave de diferite na
ționalități s-au scufundat. Potri
vit unor date preliminare au pie
rit aproximativ 30 de marinari. 
Pînă acum np se știe nimic des
pre zeci de mici vase de pescuit 
pe care furtuna le-a surprins în 
Marea Nordului și Marea Mînecii. 
Din cauza furtunii cel mai mare 
transoceanic „Queen Elisabeth“ 
nu a putut intra zile întregi în 
portul Southampton. Valuri uria
șe de 20—25 metri înălțime au 
inundat puntea superioară. Nava 
a fost serios 
mulți pasageri

Pe‘ coasta 
puternice ploi

unele locuri, îndeosebi în comi
tatul Devonshire, au provocat 
inundații. Fluviul Exe s-a revăr
sat inundînd mai multe cartiere 
din orașul Exeter. Comunicațiile 
cu o serie de localități se men
țin cu ajutorul bărcilor. Liniile 
pentru transportul energiei elec
trice șî de telecomunicații au fost 
avariate.

Marea a inundat o mare por
țiune din litoralul cuprins între 
orașele Exmouth și Torquay. Șo
selele Sînt inundate. Au fost dis
truse mai multe construcții.
-----  ----- O-----

Comedie în 3 acte 
de G. Vasilescu 

Regia : C. Dinischioiu 
Scenografia : Ion Prahase

avariată iar mai 
au fost răniți.
Angliei au căzut 
torențiale care în

w Prav da" despre rezultatele tratativelor 
militare anglo-vest-germane

MOSCOVA 8 (Agerpres) —-
ȚAȘS anunță:

Comentînd rezultatele tratati
velor militare anglo-vest germane 
care au avut loc zilele trecute la 
Bonn ziarul „Pravda“ arată că 
vizita ministrului de război a> 
Angliei Watkineon în Germania 

"occidentală și tratativele sale cu 
colegul său de la Bonn, Strauss, 
au fost întreprinse în baza acor
dului secret încheiat în timpu1 
recentei vizite la Londra a h': 
Adenauer. Aceste evenimente, scrie 
„Pravda“, pun în adevărata lor 
lumină tratativele 
loc la Londra și 
o încercare de a 
dicțiile economice 
pe baza continuării cursei 
mărilor.

Amintind faptul că Btrndes

care au avut 
care au fost 

atenua contra- 
anglo-germane 

înar-

wehrul a efectuat primele expe
riențe cu proiectilul teleghidat 
„Honest John“, furnizat de en
glezi forțelor armate ale R.F.G. 
în conformitate cu acordul secret, 
precum și faptul că în prezent 
s-a căzut de acord la Bonn asu
pra colaborării dintre specialiștii i 
englezi și vesț-germani pentru 
producția noului proiectil teleghi
dat „Blue Water“, „Pravda“ se 
întreabă cît valorează după toa
te acestea asigurările oficiale ale 
autorităților engleze că ele conti
nuă să raniînă adversare înarmă
rii nucleare a Bundeswehrului ?

Acțiunile autorităților engleze 
care încurajează în mod fățiș în
tărirea potențialului militar 
al revanșarzilor vest-germani, 
subliniază ziarul, stîrnesc îngrijo
rare și indignare în opinia pu
blică din Anglia,

Convocarea unei conferințe 
la nivel înalt — o necesitate
•f

BAGDAD 
Sub titlul 

vel înalt și 
lor“ ziarul „As Soar“ publică co
mentariile observatorului său 
politic care se pronunță în fa
voarea convocării unei conferin
țe la nivel înalt pentru rezolva
rea unor probleme internaționale 
cum sînt dezarmarea generală 
și statutul Berlinului occidental.

„Convocarea unei conferințe la 
nivel înalt, scrie autorul, este 
astăzi o necesitate reală. Dom
nul Hrușciov — stegarul ideii 
convocării unei conferințe la cel 
mai înalt nivel — a dobîndit suc
cese ridicînd această problemă 
pe arena internațională. Propu
nerile sale au fost sprijinite dle 
întreaga opinie publică mon
dială“.

reală
8 (Agerpres). — 
„Conferința la ni- 
aspirațiile popoare-

La Moscova s-a deschis

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

Proteste împotriva rușinosului proces 
de la Düsseldorf

BERLIN 8 (Agerpres)
Organizațiile obștești din R.D. 

Germană continuă să protesteze 
împotriva rușinosului proces de 
la Düsseldorf intentat luptători
lor vest-germani pentru pace.

Conducerea Uniunii juriștilor 
democrați din Germania a cerut 
să se acorde libertate activiștilor 
mișcării vest-germane pentru a- 
părarea păcii, să înceteze proce-

-------------------- . - 4 t’,——'"l:1,,.,...— ---------  ~~

Anglia trebuie să renunțe la discriminarea rasială
LONDRA 8 (Agerpres)
La 7 decembrie în Camera co

munelor din 
dezbateri în 
nării rasiale.

In numele 
deputatul D.

Anglia au avut loc 
problema discrimi-

opoziției laburiste 
Callaghan, a pre*

zentat o rezoluție în care protes
tează împotriva discriminării ra
siale și cheamă guvernul ca în 
toate împrejurările, și îndeosebi 
la O.N.U. să acționeze în con
formitate cu principiul renunțării 
la discriminarea rasială.

sul de la Düsseldorf și să se 
pună capăt politicii „războiului 
rece“. După cum transmite agen
ția A.D.N., în rezoluția adoptată 
de conducere se spune: Procesul 
de la Düsseldorf intentat repre
zentanților Comitetului luptători
lor pentru pace din R. F. Ger
mană este o lovitură dată tutu
ror persoanelor din Germania oc
cidentală care se pronunță pentru 
slăbirea încordării internaționale, 
pentru înțelegere reciprocă și 
pace; Cu ajutorul acestui prqpes, 
subliniază autorii rezoluției, uti
litariștii vest-germani încearcă 
să se opună destinderii încordă
rii care s-a conturat în relațiile 
internaționale, să împiedice orice 
înțelegere pe întreaga Germanie și 
orice înțelegere internațională, în
cearcă șă continue „războiul rece*.

Expoziția de mostre 
ale mărfurilor 

din Brazilia
MOSCOVA 8 (Agerpres). — 
La 7 decembrie, într-una din 

sălile hotelului „Metropol“ din 
Moscova, s-a deschis Expoziția 
de mostre ale mărfurilor produ
se de industria Braziliei.

Această expoziție este orga
nizată de delegația guverna
mentală comercială braziliană 
care se află la Moscova și care 
duce tratative cu privire la sta
bilirea de legături comerciale în
tre Uniunea Sovietică si Bra
zilia.

In cursul convorbirilor care 
au avut loc au fost stabilite 
căile lărgirii comerțului dintre 
cele două țări în perioada ime
diat apropiată, precum și cerin
țele părților în ce privește varie
tatea și caracteristicile mărfuri
lor.

Schimbul de păreri a demon
strat dorința reciprocă de a 
lărgi comerțul dintre U.R.S.S. 
și Brazilia pe baza egalității în 
drepturi și a avantajului reci
proc.

..im (imiiiiiiiii
Intre 1 și 31 decembrie 

1959 O.C.L. Produse Indus
triale Petroșani organizează 
în toate unitățile sale din 
raion „Luna cadourilor“.

Toate magazinele au fost 
aprovizionate din belșug cu 
mărfuri specifice sezonului 
de iarnă.

Procurați-vă <Mn timp ju
cării șl podoabe pentru po
mul de iarnă.

Vizitați magazinele O.C.L 
Produse Industriale.

PR06RAM DE RADI
10 decembrie

PROGRAMUL I. 7,15 Muzică 
ușoare, 8,00 Materiale din pre
să, 8,30 Muzică populară romî- 
neasca, 10,00 Drumeții veseli, 
11,03 Muzică populară romîneas- 
eă din Moldova, 12,10 Valsuri, 
12,35 Cîntece despre mineri și fe
roviari, 13,05 Concert simfonic 
popular, 14,00 Concert de estta- 
dă, 15,40 Concert de muzică 
din opere, 16,15 Vorbește Mos
cova ! 16,45 Muzică ușoară, 18,30 
Almanah științific, 19,20 Pro
gram de cîntece și jocuri, 19.45 
Transmisie din sala Ateneului a 
concertului orchestrei simfonice 
Radio, 22,30 Radiojurnal, bule
tin meteorologic și sport. PRO
GRAMUL II. 14,07 Muzică popu
lară romînească, 15,30 Muzică u- 
șoară, 16,30 Muzică sovietică de 
cameră, 17,00 Cîntece populare 
romînești, 17,35 Muzică ușoară 
sovietică, 18,05 Soliști și forma 
ții artistice de amatori din di
ferite regiuni ale țării, 19,45 
Muzică ușoară romînească, 21,15 
Vechi melodii populare romî
nești, 22,00 „Festiva) Bregenz —» 
1959“.

----- O-----

CINEMATOGRAFE
PETROȘANI — AL. SAHIA: 

Pe țărmuri îndepărtate; LONEA; 
De partea cealaltă; PETRILĂ: 
Pe drumurile Romîniei; LU- 
PEN1: Cîntecul matrozilor; BAR- 
BATENI: Razia; URICANI ‘ Ev- 
gheni Oneghln,
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