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Pentru un nou avînt 
în întrecerea socialistă, 

pentru îndeplinirea 
sarcinilor trasate 

de Conferința raională 
de partid

Răspunsul metalurgiștilor 
de la U. R. U. M. F.
Colectivul de muncitori, teh

nicieni și ingineri de la Uzina 
de reparat utilaj minier din Pe
troșani analizînd p&sibilitățile ce 
le are în vederea traducerii în 
fapt a indicilor de plan pe anul 
1960 și a sarcinilor stabilite de 
Conferința raională de partid în 
lumina documentelor plenarei 
C.C. al P.M.R. din decembrie
1959, răspunde cu entuziasm che
mării la întrecere a colectivului 
minei Lupeni și se angajează sâ 
realizeze următoarele obiective:

1) REALIZAREA PLANULUI 
GLOBAL DE PRODUCȚIE CU 
15 ZILE ÎNAINTE DE TERMEN.

2) CREȘTEREA PRODUCTI
VITĂȚII MUNCII CU 2 LA 
SUTĂ FAȚĂ DE PLAN.

3) REALIZAREA UNOR ECO
NOMII SUPLIMENTARE 
PREȚUL DE COST 
RE DE 240.000 LEI 
50.000 LEI PÎNĂ
1960.

Colectivul de
U.R.U.M.P.-ului este ferm hotă- 
rît ca sub îndrumarea comitetu
lui de partid, cu sprijinul orga
nizațiilor sindicale și de U.T.M. 
să lupte cu tot elanul pentru în
deplinirea și depășirea acestor 
angajamente.

FARKAS EMERIC 
șeful uzinei 

HEBEDEAN IOSIF 
președintele comitetului sindical 

GAGEAN DUMITRU 
secretarul comitetului de partid 

ONAC TIBERIU 
secretarul comitetului U.T.M.

Conferință 
pe teme actuale

Luni după-amiază a avut
. sala A.S.I.T. din Petroșani o 

interesantă și utilă conferință pe 
teme economice.

Au fost prezenți elevi ai Școlii se
rale economice de pe lîngă Co
mitetul raional de partid, propa 
gandiști ai cercurilor de econo 
mie concretă și alte cadre de 
conducere de partid,- de stat și 
din unitățile economice impor
tante din Valea Jiului.

Avînd ca temă „însemnătatea 
descoperirii și folosirii rezerve
lor interne pentru realizarea de 
economii (folosirea capacității u- 
tilajelor, a suprafețelor de 
ducție, reducerea normelor 
consum la materii prime și 
teriale etc.)", conferința a 
ținută de lectorul deonomist 
sene Ștefan din București.

Axată pe principalele sarcini 
stabilite de plenara C.C. al 
P.M.R. din 3—5 decembrie 1959 
și îmbogățită cu o seamă de 
exemple locale, arătînd concret 
mijloacele care duc la înfăptui
rea acestor sarcini, Conferința s-a 
bucurat de o caldă primire din 
partea celor prezenți.
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LUCRĂRI GOSPODĂREȘTI
Una din preocupările Comite

tului executiv al Sfatului popu
lar al orașului Petroșani este e- 
fectuarea unor importante lucrări 
gospodărești. In cătunul Dîlja 
Mare, cu sprijinul contribuției în 
muncă a cetățenilor se repară 
două poduri din lemn. Cetățenii 
din Dîlja au și transportat la fa
ța locului materialul lemnos cît 
și grinzile metalice necesare lu
crărilor respective.

Pentru asfaltarea trotuarului

4 pag. 20 bani
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onoare de Ia mina Uricani, brigada condu- > 
Dumitru, ocupă un loc de frunte între ce- > 
minei. Luna aceasta brigada și-a întrecut > 
100 tone de cărbune cocsificaWl de bună ț 

Dumitru „stabilește", ț

Pc panoul de 
să de tînărul Rusu 
lelalte brigăzi ale 
planul cu aproape 
calitate. IN CLIȘEU: Brigadierul Rusu 
de față cu cîțiva din ortacii săi de muncă, rezultatele de pînă ț 
acum și posibilitățile pe care Ie atu pentru a-și spori continuu; 
realizările. j

Cit mai mult cărbune peste plan

realizarea sarcinilor de 
acest an. Munca sa a- 

n-a întîrziat să-și arate

încă de la începutul acestui 
an colectivul minei Lonea, în 
frunte eu comuniștii, a pornit ho- 
tărît la 
plan pe 
vîntată 
roadele.

Printr-o bună organizare a 
muncii, colectivele de muncitori, 
tehnicieni și ingineri ale sectoa
relor T, III și V au extras în 
cele 14 zile lucrătoare ale aces
tei luni 600 tone de cărbune pes
te planul de producție.

Drept rezultat al eforturilor 
depuse de către brigăzile de mi
neri din cadrul sectorului 
minei care au extras 210 
cărbune peste sarcinile de 
acest sector ocupă acum 
de frunte în întrecerea socialistă 
pe mină pentru 
cărbune și la un 
scăzut

Și minerii de la 
și V ale minei și-au depășit sar
cinile de plan în această perioa
dă a lunii curente, cu 168 tone 
cărbune și, respectiv, 149 tone.

I al 
tone 
plan, 
locul

cît mai mult 
preț de cost

sectoarele III

Citiți în pag. IV-a
• K. Voroșilov, F. Kozlov 

și E. Furțeva au plecat 
în India

Știrea vizitei lui Adenauer 
în Italia primită cu răcea
lă de opinia publică ita
liană

Comunicatul 
îndeplinirea 
stat al R.R. 
nul 1959

cu privire 
planului 

Ungare pe

o U.R.S.S. este „o țară 
care S.U.A. pot și trebuie 
să colaboreze"

străzii Gh. Gheorghiu-Dej 
Petroșani s-au alocat 40.000 
Lucrările de asfaltare a trotuaru
lui se vor executa pe porțiunea 
începînd de la podul de peste pî- 
rîul Maleia și pînă în dreptul a- 
renei sportive „Jiul".

Sume importante de bani au 
fost alocate și pentru lucrările 
de asfaltare și reparare parțiala 
a trotuarelor din străzile N. Băl- 
cescu, Cloșca cît și pentru pava- 
rea străzii 6 Martie.
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La aceste realizări au contribuit 
în mare măsură brigăzile de mi
neri conduse de tovarășii Zorilă 
loan și Compodi loan care au 
extras cîte 300 tone cărbune pes
te plan fiecare, Miclea Pamfil 
care împreună cu brigada pe ca
re o conduce a dat mai mult de 
200 tone cărbune în afara sarci
nilor de producție, iar brigadierii 
Timar Gheorghe, Berindei Aurel. 
Molnar Traian și Toacă Ștefan 
împreună eu brigăzile pe care le 
conduc au extras între 100—150 
tone de cărbune peste sarcina 
planificată.

Aceste exemple ale sectoare
lor de mai sus trebuie să fie ur
mate și de către colectivele sec
toarelor II și IV care în prezent 
se află sub plan.

La Casa piaalcralul 
din Petroșani

fiecare zi la Casa pionie- 
din Petroșani se adună 
de copii din toate colțu-

In 
rului 
sute 
rile orașului. Fie că activează în 
cercul științelor naturii, la cel 
de strungărie sau coregrafie, pio
nierii vin cu bucurie la casa lor. 
pentru că știu că aici învață lu
cruri noi, folositoare. In cadrul 
Casei pionierului funcționează 7 
cercuri, la care sînt înscriși cir
ca 700 școlari.
Un ansamblu de cîntece 

și dansuri
In cursul acestui an școlar pe 

lîngă Casa pionierului a luat fi-

O bună mînuitoare a acului 
este și pioniera Moldovan Ju
liana.

Măsuri de o uriașă însemnătate pentru 
cauza păcii și destinderii internaționale

în centrul atenției opiniei pu
blice mondiale se află în prezent 
hotărîrea de însemnătate istori
că luată de recenta sesiune a 
Sovietului Suprem al U.R.S.S. 
privind întărirea păcii și des
tinderea încordării internaționa
le.

Oamenii muncii din Valea Jiu
lui salută cu mare însuflețire 
noua inițiativă de pace a Uniu-

Uniunea Sovietică — reazimul de nădejde 
al păcii și prieteniei între popoare

Raportul „Dezarmarea — ca
lea spre consolidarea păcii și a- 
sigurarea prieteniei între popoa
re" prezentat de tovarășul N. S. 
Hrușciov la recenta sesiune a So
vietului Suprem al U.R.S.S. 
constituie o expresie strălucită 
a politicii de pace și colaborare 
internațională promovată de U- 
niunea Sovietică pe plan inter
național. Prin hotărîrea de a-și 
reduce din nou forțele armate cu 
1.200.000 de oameni în decurs de 
1—2 ani, Uniunea Sovietică do
vedește în fața întregii lumi că 
e hotărîtă să traducă în viață 
istoricele măsuri privind dezar
marea generală și totală. Puter
nicul stat socialist, Uniunea So
vietică, își consacră uriașa sa 
forță economică, prestigiul său 
imens cauzei nobile a păcii și 
destinderii încordării internațio
nale.

Cadrele didactice de la Insti
tutul de mine din Petroșani sa
lută cu entuziasm noua măsură 
a guvernului sovietic cu 
la reducerea unilaterală a for
țelor armate ale U.R.S.S.

Această măsură arată 
țărilor calea justă spre destinde
rea încordării internaționale și

privire

tuturor

In fruntea luptei pentru fericirea omenirii
Vestea despre hotărîrea luată 

de sesiunea Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. - - - -
speranțe 
celor ce
Uniunea 
căodată 
ferm pentru destinderea încordă
rii internaționale, pentru pace și 
fericirea omenirii.

Deși 
măsuri 
rală a 
ța ei 
tarea

a umplut de bucurie și 
inimile noastre, ale a- 
muncesc. Prin aceasta 
Sovietică, dovedește în- 
întregii lumi că luptă

Uniunea Sovietică ia 
pentru reducerea unitate- 
forțelor sale armate, for- 

crește necontenit. Dezvol- 
uluitoare a tehnicii, a

Intre elementele talentate 
fie se numără și pionierele 
C. și Șerban V.

ință între altele 
Și un ansamblu 
de cîntece și 
dansuri al celor 
mici. Pînă în 
prezent, ansam
blul numără 60 
coriști, care repe
tă cu regularitate 
piesele muzicale 
incluse în pro
gram. Dansurile 
sînt pregătite în 
cadrul cercului 
de coregrafie, ca
re funcționează 
sub conducerea 
profesoarei La« 
zăr Melania. In
tre membrele ta
lentate din acest 
cerc se numără 
și pionierele Mihăilă Draga, Pi
țurcă Cornelia și Șerban Valeria. 
Pentru ca ansamblul să fie și 
mai complet, cu ajutorul Școlii 
populare de artă, se va înființa 
și o orchestră. In cursul trimes
trului II, ansamblul de cîntece 
și dansuri al Casei pionierului 
va prezenta pe scenă primul său 
program.

Mîini îndemmatice
Cercul mîinilor îndemînatice 

este foarte îndrăgit de fete, 
el numărînd mai mult de 50 
de eleve ale cursului elementar 
din cadrul școlilor din oraș. Sub 
supravegherea și îndrumarea 
prof. Dumbravă Natalia, aici fe- 

nii Sovietice, care a hotărît să 
efectueze o importantă reducere, 
unilaterală a forțelor sale ar-, 
mate, cu 1.200.000 de oameni in 
decurs de 1—2 ani. Prin scrisori 
sosite la redacție, numeroși oa
meni ai muncii din Valea Jiului 
salută cu bucurie noile măsuri 
luate de U.R.S.S. — contribuție 
uriașă la destinderea încordării 
internaționale și întărirea păcii.

popoarele așteaptă ca și celelal
te puteri să ia măsuri similare, 
deoarece dezarmarea generală și 
totală constiiuie calea sigură 
spre pace. Noile măsuri luate de 
sesiunea Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. sînt o dovadă a puterii 
invincibile a U.R.S.S. bazată pe 
prietenia de granit a țărilor so
cialiste.

Poporul nostru urăște războiul, 
el vrea ca niciodată să nu mai 
apară norii negri ai războiului. 
Noi, cei care muncim la Institu
tul de mine, avem nevoie de pace 
pentru a putea da patriei noastre 
dragi ingineri bine pregătiți, ca
pabili să-și pună toată puterea 
lor de muncă, tot spiritul lor 
creator în slujba poporului din 
rîndurile căruia s-au ridicat și, 
să împingă înainte economia 
noastră națională.

Cadrele didactice și studenții 
de la Institutul de mine sînt 
convinși că norii războiului se 
vor risipi definitiv, că lupta pen
tru apărarea păcii, în fruntea 
căreia se află Uniunea Sovieti
că va triumfa.
ing. CONSTANTINESCU ILIE 

prorector al institutului de mine 
Petroșani

cuceririlor științifice, înzestrarea 
forțelor armate ale Uniunii So
vietice cu o tehnică 'fără seamăn, 
ne dă nouă, oamenilor muncii, 
încredere în viitorul socialist spre 
care pășim, ne întărește 'convin
gerea că pacea va învinge.

Gîndurile noastre, pline de re
cunoștință se îndreaptă din nou 
spre Uniunea Sovietică, luptă- 
toarea cea mai consecventă pen
tru pacea și fericirea omenirii.

GHEORGHE TEFELEȘ 
lăcătuș la Uzina de reparat 

utilaj minier Petroșani

din cercul coregra- 
Milăilă D., Pițurcă

cusături romîneștî, 
din lîrnă șî

tele învață 
împletituri artistice 
țesături felurite.

O bună mînuitoare a acului, 
este și pioniera Moldovan Li
liana, de la Școala de 7 ani nr.; 
1, care este la fel de bună și la 
învățătură.

Viitori pictori 
și desenatori
115 școlari care sînt în- 

la cercul de desen și pic- 
condus de prof. Szilagyî 

reușit să învețe
M. CHIOREANU

Cei 
scriși 
tură, 
Adalbert, au

(Continuare în pag. 3-a)
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Pentru
utilizarea 
raționali 

a ventilatoarelor pneumatice
tubulare

In noul bazin 
carbonifer din Ucraina

& w; w!S . /.:
H -? -
B.

Brigada comunistului Vascul Dumitru de la mina Uricani, re- 
;olosind lemnul recuperat de la prăbușire, extrage însemnate can
tități de cărbune fără a primi lemn nou. IN CLIȘEU: Brigadie
rul Vascul Dumitru discută împreună cu minerul șef de schimb 
Dreguș Gheorghe și cu doi ortaci, condițiile care le au în prezent 
pentru a recupera la prăbușire o cantitate cît mai mare de lemn 
de mină.

----------- o------------
Minerii din toata tara depun eforturi 
pentru a extrage cărbune de calitate

In exploatările carbonifere din 
țară se dezvoltă acțiunea pentru 
îmbunătățirea calității cărbunilor 
chiar în procesul de extracție, la 
tăiere, încărcare și transport. In i 
acest scop, majoritatea exploa- ( 
țărilor au fost dotate în cursul ( 
anuluî trecut cu noi utilaje pen- > 
tru separarea sterilului din căr- / 
bune. De asemenea minerii în ( 
timpul încărcării cărbunelui se o- ( 
cupă de sortarea acestuia în ve- ( 
derea eliminării sterilului ca și > 
muncitorii care lucrează la trans- ( 
portul cărbunelui în subteran ( 
sau la suprafață. )

O experiență bună au obținut ( 
în această direcție minerii din ) 
exploatările carbonifere din bazi- ( 
nul Schitu Golești, Banat și din ( 
cadrul trustului minier Ardea- ? 
Iul. Ca urmare a măsurilor luate ( 
pentru îmbunătățirea continuă a S 
calității cărbunelui chiar în pro- / 
cesul de extracție, minerii din ( 
bazinul Schitu Golești au rea- > 
lizat în numai trei trimestre din C 
anul trecut, economii la prețul > 
de cost al cărbunelui expediat t 
întreprinderilor de peste 641.000 i 
lei, iar cei din Banat și de la ) 
trustul minier Ardealul de peste ( 
1.650.000 lei. )

In acest an, acțiunea pentru 4

îmbunătățirea calității cărbune
lui va fi intensificată în toate 
bazinele carbonifere ale țării.

In bazinul carbonifer Lvov- 
Volînia a fost dată în exploatare 
mina nr. 3 „Velikomostovskaia" 
care conform prevederilor va da 
o producție zilnică de 2.500 tone 
de cărbune. Aici toate procesele 
de extracție și de transport sînt 
mecanizate.

Aceasta este a zecea întreprin
dere pusă în funcțiune în noua 
bază de combustibil care a luat 
ființă în vestul Ucrainei. Zăcă
mântul de huilă, alcătuit din cî
teva straturi, descoperit aici du
pă cel de-al doilea război mon
dial, este valorificat în ritm ra
pid.

Faptul că aici s-a descoperit 
acest combustibil ieftin, a des
chis largi perspective pentru in
dustrializarea acestei regiuni 
mari, rămasă în urmă în trecut 
Pe baza cărbunelui extras în noul 
bazin, care calitativ nu este in
ferior celui din Donbas și Sile- 
zia, au și început să funcționeze 
numeroase uzine și o mare cen
trală electrică.

In anii septenalului, pentru 
dezvoltarea bazinului se vor in
vesti cîteva miliarde de ruble. 
Extracția de cărbune va crește 
de cinci ori.

cu mult 
al ventila-

economic.

Măsuri tehnice pentru bunul mers 
al producției

aerajul

anului 
pentru

parțial sînt

1959, Stația 
securitatea

® La mina Aninoasa pentru 
mecanizarea transportului la o- 
rizontul XI se vor introduce în
că în ianuarie două locomotive 
electrice cu acumulatori. Se 
prevede de asemenea dublarea 
pe o porțiune de cîteva sute de 
metri a liniei ferate din tunelul 
Piscu-Aninoasa, pentru a se eli
mina strangulările în transpor
tul pietrei la haldă. In scopul 
asigurării curățirii eficace a 
vaigonetelor, la Aninoasa se va 
pune în funcțiune în luna 
toare un culbutor vibrant 
mare randament.

ținerii metalice într-un panou 
de abataj frontal în blocul V 
nord. In trimestrul I 1960 în a- 
batajele minei Uricani vor func
ționa trei mașini de încărcat 
tip Valea Jiului.

vii- 
de

mi-• In cursul acestui an la 
na Uricani se va efectua cerce
tarea și pregătirea blocului IV 
est precum și culcușul fals din 
acest bloc între 
700—750 astfel ca 
apropiat rezervele 
de aici să poată fi 
ploatare. Tot aici, 
nîco-organizatoric 
Producerea experimentală a sus

orizonturile 
în viitorul 
de cărbune 
puse în ex- 
planul teh- 
prevede in-

FERESTRE SPRE VIITOR

° 1 a mina Petrila pentru 
mărirea vitezei de avansare în 
stratul 5 la sectoarele I și II 
se va trece la generalizarea în 

toate abatajele a podirii cu ju
mătăți, care va permite fora
rea și pușcarea găurilor iungi 

în condiții de deplină siguranță.

• Adîncirea puțului principal 
de la mina Lonea I se va efec
tua cu o seamă de mecanisme 
moderne. încărcarea sterilului 
se va face cu greifere iar la 
perforare vor fi folosite perfo
ratoare verticale grele. In 1960 
la 60 
muncă 
utiliza 
pentru 
mină.

ia sută din locurile de 
ale minei Lonea se vor 
susținătoare telescopice 
perforarea găurilor de

Noutăți în domeniuî dislocării rocilor
In ultimul timp cercetătorii din 

diferite țări cu tradiție în mine
rit și în special cei din Uniunea 
Sbvietică au pus la punct, în 
condiții experimentale, o seamă 
de noi utilaje de mare produc
tivitate* pentru dislocarea rocilor 
Cercetătorii sovietici au constatat 
că dacă un vîrf metalic este cu
fundat într-un lichid și pus să 
vibreze cu o frecvență de circa 
20.000 Hz (ultrasunete) el poate 
disloca cea mai dură rocă într-o 
fracțiune de timp. Așa s-a con
ceput primul tip de perforator cu 
ultrasunete (vezi figura nr. 1). 
Corpul acestuia conține un miez 
din tole de nichel pe care, se în
fășoară o bobină. 
Mieaul se con
tinuă spre exterior 
cu un vîrf me
talic (piconul 
propriu-zis). Tre- 
cînd prin bobină 
un curent de 
înaltă frecvență, 
miezul de nichel 
se comprimă sau 
se alungește de 
un număr de 
ori corespunzător

cu frecvența, creînd unde ultra- 
sonice. Apropiind unealta de ro
ca udată cu lichid abraziv, se 
realizează perforarea acesteia 
doar la simpla atingere. In roci 
foarte dure (cuarțit, granit) vi
teza de perforare a fost de 4 
mm/minut. Miezurile din semicon- 
ductori au dat rezultate mult su
perioare.

O altă unealtă care exclude 
folosirea explozivului este cioca
nul de abataj cu curenți de înal
tă frecvență. Realizarea practică 
s-a făcut 
camdată. 
electric 
(240.000

a-

tub 
apă 
se apro-

de 
ser

doar în laborator deo- 
Un generator
de înaltă

perioade pe

de curent 
frecvență 
secundă)

a

Figura nr. 1: Schema unui perforator cu ul
trasunete.

cu ran-

consta- 
fabrica-

jectarea aerului comprimat tan- 
gențial la discul turbinei.

După înlocuirea duzelor la un 
ventilator Unio cu duze tip 
U.R.U.M.P. turația ventilatorului 
a crescut de la 3450 Ia 4150 pe 
minut, presiunea maximă a cres
cut de la 45 la 86 mm. col. apă, 
iar debitul a crescut de ia 65 la 
75 m.c./tnin.

Urmărind eficacitatea ventila
toarelor în lucru pe diferite co
loane de aeraj s-a constatat că 
ventilatoarele cu diametru de 
300 mm. și 400 mm. lucrează cu 
randament optim în coloane bine 
etanșate, lungi de 50—100 ni. la 
presiunea aerului comprimat de 
4 at. Ini aceste condiții ventila
toarele cu diametrul de 300 mm. 
realizează 15—30 m.c./min, iar 
cele cu diametrul de 400 mm. 
realizează 46—65 m.c./min.

După cum se vede capacita
tea acestor ventilatoare este foar
te redusă și ele nu pot fi folo
site cu succes în lucrările cu de
gajări mari de gaze. Este ni 
sar însă să se intervină pentru 
proiectarea și construirea unor 
ventilatoare potrivit posibilități
lor tehnicii moderne, cu debite 
mai mari și randament mai bun.

Intrucît s-a constatat că du
zele ventilatoarelor Unio Satu 
Atare nu au construcție cores
punzătoare, este necesar ca aces
tea să fie înlocuite cu duze ase
menea celor construite 
U.R.U.M. Petroșani.

De asemenea este necesar 
atelierele de reparații să fie
tate cu standuri pentru încerca
rea ventilatoarelor, unde după 
fiecare reparație sau corecție a- 
dusă elementelor principale ale 
ventilatoarelor să se determine 
noile caracteristici de funcționa
re în scopul utilizării ventilatoa
relor în modul cel mai favorabil.

ing. EUGEN MUREȘAN 
S.C.S.M. Petroșani

de

Ventilatoarele pneumatice pre
zintă o serie de avantaje față 
de ventilatoarele electrice tubu- 
lare, fiind de construcție sim
plă și robustă, ușor de montat 
la coloanele de aeraj, mai sigu
re și cu domeniu larg de func
ționare, putîndu-se regla turația 
cu multă ușurință. Costul ener
giei consumate la ventilatoarele 
pneumatice este însă 
mai ridicat decît cel 
toarelor electrice.

Cu tot neajunsul
ventilatoarele pneumatice nu pot 
fi înlocuite complet în subteran 
cu ventilatoare electrice și con
tinuă să fie perfecționate și a- 
preciate în minele grizutoase, 
datorită siguranței contra aprin
derii metanului și maleabilității 
în funcționare. Din această cau
ză la minele din Valea Jiului, 
29—30 la sută din ventilatoarele 
utilizate în 
pneumatice.

In cursul 
de cercetări
minieră a studiat cîteva aspecte 
în legătură cu această problemă. 
In primul rînd s-au determinat 
curbele caracteristice ale unor 
ventilatoare vechi și noi de fa
bricație U.R.U.M. Petroșani și 
Unio Satu Mare, apoi s-a stabi
lit lungimea coloanelor de aeraj 
bine etanșate la care ventilatoa
rele respective lucrează 
dament optim.

Cu această ocazie s-a 
tat că ventilatoarele de
ție U.R.U.M.P. deși vechi, utili
zate 2—3 ani în subteran, lu
crează cu randament mai ridicat 
cu 100 la sută decît ventilatoa
rele de fabricație Unio Satu Mare.

In general, Ia ventilatoarele 
pneumatice cercetate s-au con
statat deficiențe în construcția 
turbinei, a paletelor de dirijare, 
a duzei de injecție a aerului com
primat și la asamblarea elemen
telor. Astfel, paletele turbinelor 
nu sînt unifbrme și la aceeași 
distanță între ele, paletele de di
rijare nu au aceeași curbură, in
terstiții le sînt mari. La ventila
toarele Unio Satu Mare duzele 
sînt nefinisate și nu permit in-

mediu lichid și unde s-au mă
surat presiuni enorme care pot 
distruge corpuri oricît de dure. 
Unealta se compune dintr-un e- 
lectrod care se rotește în inte
riorul unei coroane metalice din
țate care se apasă ușor 
că (vezi figura nr. 2). Un
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Figura nr. 2: Așa arată schema de

debitează curent într-un 
cupru spiralat răcit cu 
vind ca inductor. Acesta 
pie de rocă, 
vînd întrepus în
tre el și rocă o 
bandă de azbest. 
In rocă se naște, 
sub influența in
ductorului, un pu
ternic cî'mp e- 
lectromagnetic ca 
re o încălzește 
puternic. Blocuri 
de minereu de 
fier de peste 
100 kg. greutate,
supuse acestui cîmp, s-au dislo
cat în bucăți mărunte după o ac
țiune de 1—2 minute. Dificulta
tea constă în greutatea și dimen
siunea generatorului care-1 fac 
impropriu pentru subteran. Folo
sirea transistorilor se pare că 
poate duce la rezolvarea practică 
a acestei probleme.

Cercetătorul sovietic L. A. lut- 
kin, a construit un sfredel de 
mină bazat pe efectul electrohidra- 
ulic. Acest efect ia naștere în 
imediata apropiere a zonelor un
de se produc scîntei electrice în

î principiu 
perforatorului cu descărcări electrohidraulice.

de apă spală continuu zona de 
lucru, îneît descărcările electrice 
au loc în mediu lichid și se pro
duc între electrod și fiecare din
te al coroanei. Se folosește ener
gie de 25.000 volți care dă o 
seînteie lungă de 7 mm și cu o 
frecvență de două scîntei pe se
cundă. Cu un astfel de sfredel 
s-au perforat găuri de 40 mm. 
diametru într-un bloc de corin- 
don (cel mai dur mineral cunos
cut I) iaf în șisturi argilo-cuar- 
țitice s-a obținut o viteză de per
forare de 50 mm/minut.
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Un om al zilelor noastre
...Eram la orizontul 543 în sec

torul IV .4 al minei Lupeni. Din 
urmă am ajuns cîțiva oameni îm- 
brăcați în șalopete cu lămpile de 
benzină în mină, care împingeau 
un cărucior încărcat cu stîlpi de 
fier spre suitorul ce duce la aba
tajul frontal unde lucrează bri
gada condusă de candidatul de 
partid Dobay loan.

— Noroc bun — le-am zis.
— Noroc — mi-au răspuns în 

cor
...Unul dintre ei, mic de sta

tură, cu ochi ageri, privindu-mă 
f~<pe sub caschetă, m-a întrebat:

— Unde mergi 2
— La abatajul lui Dobay pe 

stratul III.
— Atunci, mergem împreună 

— îmi răspunde. Avem același 
d

Astfel am aflat că cel care a 
început discuția lucra ca briga
dier de transport chiar la abata
jul frontal al lui Dobay.

— Și cum merge treaba-n a- 
bataj 2 întreb eu.

De cînd brigada lui Dobay a 
început să armeze cu stîlpi me
talici lucrul merge mult mai bi
ne — vine răspunsul. Dobay cu 
ortacii săi clștigă bani frumoși. 
Brigada lui se numără printre 
cele fruntașe pe mină.

...După șut, cînd ieșeam pe 
galeria de coastă, iarăși m-am 
întîlnit cu cunoștința mea de di
mineață, și cum galeria e cam 
lungă, pînă la suprafață am con
tinuat să discutăm.

ricioiu Gheorghe, căci des
pre el este vorba, nu are nici 22

La mina Ani
noasa, ca și la 
toate celelalte 
mine și între
prinderi din raionul nostru, a- 
nul 1960 a fost declarat anul e- 
conomiilor. Imbinînd strîns mun
ca politică cu activitatea econo
mică comuniștii de la mina Ani- 
noasa desfășoară o largă acțiu
ne pentru transpunerea în viață 
a sarcinilor trasate de Conferin
ța raională de partid. Organiza
țiile de bază sprijină activitatea 
comisiilor de sectoare pentru 
descoperirea de noi rezerve in
terne.

Cuprinzînd muncitori fruntași, 
inovatori, tehnicieni și ingineri, 
oameni care luptă cu perseveren
ță pentru îmbunătățirea continuă 
a procesului de producție, comi
siile pentru descoperirea rezer
velor interne au obținut reali
zări frumoase. De exemplu, la 
sectoarele II și IV, membrii lor 
au ajutat brigăzile de mineri să 
folosească mai bine timpul de 
lucru. O atenție deosebită se a- 
cordă reducerii prețului de cost 
pe tona de cărbune, prin rea
lizarea de economii la toate lu
crările de regie și refolosirea 
lemnului de mină vechi. Comi
siile din sectoarele II și IV a- 
cordă o atenție deosebită ridi
cării nivelului profesional al ti
nerilor muncitori.

Un bun exemplu de activitate 
rodnică și inițiativă dă comisia 
pentru descoperirea și folosirea 
rezervelor interne de la sectorul 
VI al minei. La propunerea to-

Minerilor le 
sini necesare 
lămpi de mină 
bine întreținute 
și controlate. 
Colectivul de 

muncitori al lăm- 
păriei minei Vul
can se achită cu 
cinste de sarci
nile ce-i revin. 
IN CLIȘEU: Tî- 
năra muncitoare 
Buică Georgeta 
de la lămpăria 
minei Vulcan 
controlează cu 
atenție starea li
nei lămpi de si
guranță cu ’'“n- 
zină.

de ani împliniți dar este membru 
de partid., Ca cel mai mic fiu al 
unor țărani muncitori de prin 
părțile Piteștilor, (părinții lui 
sînt membri ai întovărășirii a- 
gricole din comuna Galicia, re
giunea Pitești), în 1957, împreu
nă cu alți prieteni a venit la Lu
peni, să lucreze în mină.

La început a lucrat ca vago
netar la un abataj cameră, apoi 
peste tot unde a fost nevoie. In 
vara anului trecut, conducerea 
minei, analizînd activitatea sa 
în producție, l-a propus să urmeze 
Școala . medie serală din Lupeni, 
creîndu-i condiții să lucreze nu
mai în schimbul de dimineață.

Miricioiu s-a prezentat la exa
men și a fost admis în clasa 
VIII-a. Acum, pe lingă faptul că 
contribuie prin munca sa la rea
lizarea planului de producție ai 
sectorului IV A, este și elev în 
clasa a Vlll-a C a Școlii medii 
serale din Lupeni.

Ca și în mină, în școală, la 
lecții Miricioiu Gh. se situează 
printre cei mai buni, obținînd re
zultate frumoase la învățătură.

Cînd ne-am despărțit la intra
rea în baia minerilor, tînărul 
eiev-muncitor Miricioiu Gheorghe 
mi-a spus:

■— Sînt hotărît să termin școa
la medie serală și să devin un 
muncitor de bază al minei Lu
peni, ca astfel să-mi aduc apor
tul meu la traducerea în viață 
a hotărîrilor partidului și guver- | 
nulul.

V. DRAGAN
_  corespondent j 

Din activitatea comisiilor pentru descoperirea și folosirea 
rezervelor interne de ia mina Aninoasa
varășilor Bulea Teodor, Florea 
Dumitru și David Simion, mem
bri ai comisiei, a fost introdus 
în hala culbutorului principal 
un troliu acționat cu energie 
pneumatică. Acest lucru a ușu
rat efortul fizic al muncitorilor 
și a eliminat 3 posturi neproduc
tive. Tot la propunerea comisiei, 
la culbutor a fost mecanizat pro
cesul de introducere în culbutor 
a vagonetelor pline, operație ca
re înainte se făcea manual. In 
apropierea tunelului dinspre 
Piscu, pentru dirijarea rapidă a 
vagonetelor pline și goale s-au 
introdus trolii electrice. Organi
zația de bază (secretar tovară
șul Bodor Emeric) a canalizat 
activitatea comisiei spre atra
gerea majorității muncitorilor 
din sector spre a face propuneri 
concrete privind îmbunătățirea 
procesului de producție. In a- 
cest scop au fost afișate la pu
țuri, la locurile de muncă și în 
atelierele de reparații lozinci mo
bilizatoare. In biroul sectorului, 
un afiș al comisiei informează 
colectivul de muncitori în ce di
recție să-și intensifice activita
tea și cui trebuie date propune
rile sau sezisările menite să îm
bunătățească procesul de pro
ducție.

Despre felul cum muncitorii 
ajută comisia în activitatea sa 
și se preocupă de problema îm
bunătățirii continue a procesu-

La Casa pionierului 
din Petroșani 
(Urmare din pag. l-a)

multe lucruri noi în cele cîteva 
luni care au trecut de la înce
perea activității acestui cerc. 
Pe lîngă lecțiile teoretice, aici 
se desfășoară o muncă intensă 
pentru dezvoltarea la elevi a 
gustului pentru frumos prin ac 
tivități practice.

Astfel, paralel cu lecțiile teo
retice, se lucrează la diferite ta
blouri care oglindesc activita
tea clocotitoare a oamenilor 
muncii din patria noastră, aspec
te din fabrici și uzine, din viața 
minerilor, din viața și activita
tea pionierilor etc.

In prezent, sub directa îndru
mare a Cenaclului Uniunii Ar
tiștilor Plastici din Petroșani, 
membrii cercului pregătesc cîte
va compoziții, care vor fi expuse 
în cursul acestui an la galeria 
de artă. în curs de deschidere 
în localitate.

La cercul 
științelor naturii

In orele dimineții, în sala un- 
de-și desfășoară activitatea cer
cul științelor naturii sînt adu
nați mulți pionieri pentru a ur
mări experiențele ce le face prof. 
Vonica Maria. In cadrul acestui 
cerc, frecventat de circa 200 șco
lari, se fac studii asupra plante
lor, observații la microscop, 
proiecții de diafilme etc. Printre 
cei care s-au remarcat prin par
ticiparea la discuții, cît și la lu
crările practice se numără elevele 
Kovacs Elvira, Mitache Ileana și 
Săsărman Doina.

in cercul micilor naturaliști elevele Kovacs E., Mitache I. și 
Săsărman D. sînt apreciate pentru străduința ce o depun.

lui de producție, a introducerii 
micii mecanizări și de descoperi
rea rezervelor interne, vorbește 
registrul de evidență înființat în 
acest scop.

Majoritatea propunerilor făcu
te de muncitori au fost aprobate 
de conducerea sectorului, ele a- 
ducînd după sine economii im
portante. Să luăm de exemplu 
propunerea tovarășului Savin 
Constantin, muncitor la tericoa- 
ne. El a propus înlocuirea unui 
culbutor vechi, care uza mașina 
de extracție, cu unul nou creat 
pe baza cerințelor tehnicii mo
derne. Comisia a constatat că 
propunerea este justă și că acest 
lucru evită o pagubă de cîteva 
zeci de mii de lei.

O altă propunere importantă 
a fost făcută de muncitorul Do- 
brișan Ilie. Pentru a se ușura 
munca și a mări viteza de lucru 
pe rampa puțului central la o- 
rizontul VII, el a propus înlo
cuirea troleiului de tras vago- 
nete pline montat între linii, cu 
două trolii laterale de capacitate 
mai mică. Studiind această pro
punere, comisia a constatat că în 
felul acesta se poate mări con
siderabil viteza de lucru.

Electromecanicii Bodor Emeric, 
Sicoi Sabin și Asztalos Ludovic 
și-au propus, la îndemnul comi
siei pentru descoperirea și folo
sirea rezervelor interne, să re
pună în funcție o locomotivă de

SwnizHia te teză mobilizează coiettivol setlertloi 
Is iWiiM anoaiameDtelor te întrecere

Sectorul III este unul din sec
toarele fruntașe ale minei Pe- 
trila. Planul de producție pe a- 
nul trecut a fost îndeplinit cu 
20 de zile înainte de termen, iar 
în noul an 1960 colectivul secto
rului e hotărît să dezvolte suc
cesul obținut.

In urma muncii politice de 
masă desfășurate de comuniști, 
minerii și tehnicienii din secto
rul III și-au fixat ca angajam nt 
de întrecere să extragă peste 
planul pe anul 1960 cantitatea 
de 12.000 tone de cărbune. Adi
că să realizeze în fiecare lună 
o depășire de plan de 1000 tone 
de cărbune pe seama creșterii 
productivității muncii. Paralel cu 
aceasta, colectivul sectorului și-a 
asumat sarcini importante privind 
realizarea de economii, îmbună
tățirea calității producției, redu
cerea consumurilor specifice.

Toate brigăzile din sector și-au 
luat angajamente de întrecere, 
fixîndu-și ca obiectiv să extragă 
în acest an între 500—1500 tone 
de cărbune mai mult decît pre
vede planul. In afară de depă-, 
șirea cantitativă a planului, toa
te brigăzile de mineri s-au hotă
rît să intensifice lupta pentru e- 
conomii. Astfel, angajamentul de 
întrecere al brigăzii conduse de 
tov. Enache Chiriță prevede, pa
ralel cu extragerea peste plan a 
1000 tone cărbune, economisirea 
a 3 m.c. lemn de armătură, pre
cum și a 1—2 cartușe de exploziv 
de fiecare schimb. O altă briga
dă, cea condusă de tov. Bun 
loan, s-a angajat să dea peste 
plan 500 tone de cărbune, să e- 
conomisească 4 m.c. lemn și să

tip vechi scoasă 
la reformă. A-
ceasta, prin lun
girea șasiului și 

adaptarea la dimensiunile cutii
lor cu demenți de fero-nichel.

O activitate bună în descope
rirea și folosirea rezervelor in
terne pentru îmbunătățirea con? 
tinuă a procesului de producție 
și pentru ușurarea pfortului fi
zic al muncitorilor depun și 
membrii din comisiile sectoare
lor II, IV și VIII ale minei.

Nu în aceeași măsură își des
fășoară activitatea unii membri 
din comisiile sectoarelor I și III 
In aceste sectoare, față de altele, 
puțini muncitori vin cu propu
neri concrete. Insă și membrii 
comisiei fac prea puțin în aceas
tă privință. Cu toate că și aici 
s-au obținut o serie de realizări 
bune, față de posibilitățile exis
tente ele sînt încă mici.

Inițiativa, succesul în muncă, 
atragerea tuturor muncitorilor în 
activitatea de îmbunătățire con
tinuă a procesului de producție 
depinde în mare măsură de fe
lul cum organizațiile de bază 
îndrumă și ajută activitatea a- 
cestor comisii.

însuflețiți de exemplul comu
niștilor, minerii, mecanicii, teh
nicienii și inginerii de la mina 
Aninoasa luptă neobosit pentru 
a extrage mai mult cărbune, mai 
ieftin și de calitate bună, trans- 
punînd astfel în viață hotărîrile 
Conferinței raionale de partid.

A. N. 

reducă consumul de exploziv, în 
fiecare schimb, cu 3 cartușe.

Organizația de bază în frunte 
cu biroul ei desfășoară o muncă 
politică susținută pentru ca a- 
ceste angajamente să fie traduse 
în viață. Din colectivul de agi
tatori al organizației de bază fac 
parte 117 agitatori, repartizați 
la toate locurile de muncă, pe 
fiecare din cele trei schimburi. 
Principala sarcină pe care bi
roul organizației de bază a pus-o 
în fața agitatorilor este aceea 
de a duce o muncă politică sus
ținută, zi de zi, pentru a ține 
mereu trează atenția muncitori
lor asupra angajamentelor de în
trecere. S-a programat ținerea u- 
nei plenare cu agitatorii în care 
aceștia vor fi instruiți asupra 
modului în care trebuie muncit 
pentru mobilizarea minerilor la 
îndeplinirea angajamentelor de 
întrecere. De asemenea biroul or
ganizației de baza a programat 
ținerea unei consfătuiri cu acti
vul fără de partid, în care se 
vor discuta probleme legate de 
modul în care tovarășii din ac
tivul fără de partid trebuie să 
lupte alături de comuniști pentru 
traducerea în viață a obiectivelor 
economice pe anul 1960. In ca
drul instructajelor cu agitatorii, 
precum și cu activul fără de par
tid, biroul organizației de bază 
pune un mare accent pe desco
perirea și valorificarea rezervelor 
interne, micșorarea consumurilor 
specifice, a cheltuielilor de pro
ducție în vederea reducerii pre
țului de cost.

Biroul organizației de bază a 
luat și alte măsuri menite să du
că la îmbunătățirea continuă a 
muncii în sector. Cei mai buni 
maiștri și tehnicieni între care 
tov. Codreanu Gheorghe, Buciu- 
man Nicolae, sînt repartizați să 
sprijine brigăzile care întîmpină 
greutăți în îndeplinirea planului. 
Comitetul secției sindicale a fost 
îndrumat să pună un mare accent 
pe aplicarea în viață a propune
rilor făcute în consfătuirile de 
producție privind îmbunătățirea 
organizării procesului de produc
ție. In fiecare consfătuire lunară 
se vor prezenta informări despre 
modul în care se duc la îndepli
nire angajamentele de întrecere 
la fiecare loc de muncă, și a- 
ceasta nu numai privitor la rea
lizarea planului ci și în privința 
realizării de economii, creșterii 
productivității muncii.

Preocupîndu-se îndeaproape de 
problemele producției, de îndepli
nirea angajamentelor de întrece
re, organizația de bază mobili
zează colectivul sectorului spre 
succese importante în realizarea 
sarcinilor economice sporite puse 
de partid în anul 1960. Sub con
ducerea organizației de partid 
colectivul sectorului își depășește 
ritmic planul de producție.

I. BRANEA
—=★=—

In răspunsul dat la chemarea 
la întrecere a. minerilor de la 
Lupeni, comitetul sindical al mi
nei Lonea s-a angajat să spri
jine munca minerilor, să țină e- 
vidența zilnică a întrecerii socia
liste, să popularizeze fruntașii, 
metodele lor de muncă. Or, așa 
cum arată panoul din clișeul nos
tru, panou așezat chiar sub fe
restrele comitetului sindical al 
minei Lonea se poate aprecia că 
munca depusă pînă acum în a- 
ceastă direcție este cu totul ne
satisfăcătoare.



ȘTIRI DE PESTE HOTARE
K. Voroșilov, F. Kozlov 

și E. Fuf teva 
au plecat în India

MOSCOVA 19 (Agerpres). — 
TASS anunță:

In dimineața zilei de 19 ia
nuarie au părăsit Moscova ple- 
cînd pe bordul unui avion 
TU-104 la Delhi, într-o vizită 
de bunăvoință, Kliment Voro-
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șilov, președintele Prezidiului a 
Sovietului Suprem al U.R.S.S., I 
Frol Kozlov, prim-vicepreședin- ț 
te al Consiliului de Miniștri * 
al U.R.S.S., și Ekaterina Fur- T 
țeva, deputat al Sovietului I 
Suprem al U.R.S.S. Ei au ple- | 
cat în India la invitația pre- ; 
ședintelui Rajendra Prasad și ț 
a guvernului acestei republici ? 
prietene.

Pe aeroportul Vnukovo 
aflau Averki 
Ignatov, Otto 
tas Mikoian, 
dinov, Mihail Suslov, Nikolai * 
Șvernik, Piotr Pospelov, Ale- « 
ksei Kosîghin, Dmitri Po- 
lianski, miniștri, mareșali ai 
Uniunii Sovietice, diplomați 
străini și numeroși reprezen
tanți ai oamenilor muncii din ț 
Moscova. j

♦4
se ț 

Aristov, Nikolai ? 
Kuusinen, Anas- i 
Nuritdin Muhit- f
- ...................... t

t
i

i
♦

0 declarație a lui Cyrus Eaton
NEW YORK 19 (Agerpres).
Intr-un interviu publicat în 

ziarul „Chicago Dailj' News" cu
noscutul financiar și industriaș 
american Cyrus Eaton declară că 
apropiata vizită a președintelui 
Eisenhower în Uniunea Sovieti
că „îi va deschide ochii mai' mult 
ca oricînd" și va întări1 pacea în 
întreaga lume.

Eaton îndeamnă Statele Unite 
să întreprindă acțiuni mai con
crete pentru realizarea unui a- 
cord cu Uniunea Sovietică. „In 
propunerile lor, arată el, rușii 
ne-au venit în mare măsură în 
întîmpinare, dar noi nu am pro
cedat la fel".

Eaton critică deosebit de vehe
ment hotărîrea Statelor Unite de 
a nu prelungi moratoriul asu
pra experiențelor atomice.

Subliniind în continuare că se 
pronunță cu hotărîre pentru o po
litică 
Eaton

de coexistență pașnică, 
declară : „Altă posibiîita-

U. R. S. S. este „o țară cu care S. U- A. pot 
și trebuie să colaboreze"

— Opiniile unui publicist american —
NEW YORK 19 (Agerpres) -

TASS anunță:
U.R.S.S. este „o țară cu care 

Statele Unite pot și trebuie să co
laboreze" — la această conclu
zie ajunge Corliss Lamont, pu
blicist și profesor universitar, în
tr-o broșură în care vorbește des
pre călătoria pe care a între
prins-o în jurul lumii.

Lamont scrie că această călă
torie a fost pentru el deosebit de 
plăcută, dat fiind faptul că timp 
de 8 ani — din anul 1951 pînă 
în anul 1958 Departamentul de 
Stat al S.U.A. a refuzat să-i eli
bereze pașaport pentru că „și-a 
exprimai în mod public păreri ce 
nu sînt în concordanță cu politica 
oficială externă și internă a 
S.U.A.".

Autorul consacră o mare par
te a broșurii sale Uniunii Sovie
tice, pe care n-a mai vizitat-o 
din anul 1938. Lamont amintește 
că atunci cînd s-a înapoiat din 
Uniunea Sovietică, în urmă cu 
peste 20 de ani, scria: „Mi-am 
format părerea că poporul sovie-

Știrea vizitei W Adenauer în Italia 
primita cm răceala 

de opinia publică italiană
BERLIN 19 (Agerpres).
Vizita oficială pe care cance

larul Adenauer urma s-o facă în 
Italia începînd de miercuri s-a 
amînat pentru 23 ianuarie. După 
părerea celor mai mulți comen
tatori de presă, ea va avea loc 
în condiții și mai nefavorabile 
guvernului de la Bonn decît cele 
existente la anunțarea acestei

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

Experiențele atomice 
franceze în Sahara 

„ar putea avea Ioc într-un 
viitor apropiat”

PARIS (Agerpres)
Agenția France Presse rela

tează că Ministerul de Război al 
Franței a dat publicității un co
municat în care avertizează avi
oanele comerciale care zboară 
deasupra Saharei că experiențele 
atomice franceze în această re
giune ar putea avea loc într-un 
viitor apropiat.

Comunicatul precizează că.» a- 
ceste noi instrucțiuni vor fi în 
vigoare „în lunile care urmează".

Instrucțiunile interzic zborul 
deasupra unui teritoriu vast des
pre care agenția United Press 
International precizează că „în
trece de două ori suprafața Fran
ței".

te nu există. Alternativa ar fi 
distrugerea generală și am avea 
ce pierde".

„Chemarea elocventă cu privi
re la dezarmarea generală, adre
sată de primul ministru Hruș- 
ciov Organizației Națiunilor U- 
nite continuă el, arată omenirii 
calea pe care trebuie s-o urmeze 
pentru a se salva".

Arătînd că în prezent perspec
tivele păcii în întreaga lume 
stat mult mai îmbucurătoare 
decît oricînd după terminarea 
celui de-al doilea război mondial, 
Eaton declară că dacă Statele 
Unite nu vor permite pumnului 
de reacționari tacăpățtaați, puțin 
numeros, dar foarte gălăgios, să 
împiedice S.U.A. să fie mai mo
derate, S.U.A. vor găsi ptaă la 
urmă că este bine să promoveze 
o politică de prietenie atît cu 
Uniunea Sovietică, cît și cu Re
publica Populară Chineză.

... . . = 

tic este aproape invincibil din 
punct de vedere economic, mo
ral și militar. Dezvoltarea socia
lismului sovietic ar fi putut fi, 
fără îndoială, reținută dar el nu 
poate 'fi nimicit... Însăși faptul 
că pe un teritoriu care depășește 
cu mult teritoriile Statelor Unite 
și Europei neruse, luate la un 
loc, planificarea economică socia
listă acționează deja, de mulți ani 
pe o bază destul de eficientă, de
monstrează că ea este posibilă".

Potrivit cuvintelor lui Lamont, 
noua sa vizită în U.R.S.S., pe 
care a întreprins-o anul trecut, 
l-a convins că observațiile sale 
de atunci au fost în mod „evi
dent o subapreciere".

„In prezent, scrie el, ar fi mai 
precis să spunem că planificarea 
sovietică se desfășoară pe scară 
atît de largă și cu un asemenea 
succes încît lumea întreagă, in
clusiv majoritatea capitaliștilor 
și economiștilor conservatori, re
levă și recunoaște realizările ex
cepționale ale Rusiei sovietice".

Autorul broșurii declară că, res- 

vizite. Se știe că și atunci opi
nia publică italiană a reacționat 
cu răceală manifestată față de 
sosirea cancelarului Adenauer în 
Italia. Această răceală s-a ac
centuat și mai mult în ultimele 
zile, îndeosebi după discursul 
rostit de cancelar în Berlinul 
occidental. In prezent recunoaște 
ziarul vest-german „Die Welt", 
ta Italia are loc o adevărată 
„răsturnare a stării de spirit în 
ce privește Republica Federa
lă...". Ziarul subliniază că decla
rațiile făcute săptămîna trecută 
la Berlin de cancelarul Adenauer 
„au influențat simțitor opinia 
publică italiană în defavoarea 
Bonnului".

Comunicatul cu privire Ia îndeplinirea 
planului de stat al R. P. Ungare 

pe anul 1959
BUDAPESTA (Agerpres).
La 17 ianuarie, a fost publicat 

comunicatul Direcției Centrale de 
Statistică a Republicii Populare 
Ungare cu privire la îndeplinirea 
pianului economiei naționale a 
R. P. Ungare în anul 1959.

In anul 1959 producția glo
bală a industriei socialiste a 
sporit cu 11 la sută în compaira- 
ție cu anul 1958. In ce privește 
indicii economici a fost atins ni
velul prevăzut pentru anul 1960 
ta planul trienal. Producția in
dustriei socialiste a depășit încă 
din anul 1959 nivelul de pro
ducție planificat pentru anul 
1960. “ ' .........
anul 
5 la 
1958.

In 
dezvoltarea considerabilă a miș-

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

Productivitatea muncii în 
1959 a fost cu aproximativ 
sută mai ridicată decît în

agricultură, concomitent cu

de obicei în fabricile de ț 
din R. P. Ungară la sfîr- ?

Producție mare de zahăr 
în R. P. Ungară

Sezonul de producție se în
cheie 
zahăr um i\. r. uugaia ia sui" ; 
și tul lunii decembrie. Anul a- j 
cesta însă ele își continuă acti- ( 
vitatea, deoarece producția de > 
sfeclă de zahăr a fost deosebit > 
de mare. In această perioadă fa- < 
bridle au dat 340.000 tone de < 
zahăr, adică cu 90.000 tone mai ? 
mult decît în sezonul trecut. > 

tabilindu-se după pierderile sufe
rite în cel de-al II-lea război mon
dial, „socialismul sovietic și-a re
căpătat toate forțele și acționează 
cu vădit succes în toate dome
niile. Producția în Uniunea So
vietică se dezvoltă în condițiile 
inexistenței șomajului și poate 
sprijini remarcabilele realizări so
ciale și culturale". Lamont relevă 
„minunile tehnicii Uniunii Sovie
tice în domeniul cercetării spa 
țiului cosmic", sistemul sovietic 
de învățămînt, ampla construcție 
de locuințe și ridicarea nivelului 
de trai al populației.

In încheierea capitolului con
sacrat vizitei sale în U.R.S.S., 
Lamont scrie că în urma acestei 
vizite el și-a format convingerea 
că U.R.S.S. este „o țară cu care 
Statele Unite pot și trebuie să 
colaboreze in domeniul comerțu 
lui internațional normal, schim
bului cultural, interzicerii armei 
atomice, dezarmării generale și 
stabilirii unei păci trainice în 
lumea întreagă".

IJn mare miting 
în Berlinul occidental 
împotriva activizării 
forțelor neofasciste
BERLIN 19 (Agerpres)
Lai 18 ianuarie în raionul Char

lottenburg din Berlinul occiden
tal a avut loc un mare miting 
de protest împotriva activizării 
forțelor antisemite și neofasciste. 
La miting au participat aproxi
mativ 3.000 de persoane — stu- 
denți, asistenți și profesori de la 
instituțiile de învățămînt superior 
din Berlinul occidental. Poliția a 
atacat pe studenții care purtau 
pancarte cu numele foștilor na
ziști activi care ocupă în prezent 
funcții de conducere în Germania 
occidentală — miniștrii Oberlăn- 
der și Schroder, secretarul de 
stat Globke și alții. Au fost ares
tați 10 studenți de la Universi
tatea din Berlinul occidental.

cării cooperatiste, au fost obți
nute rezultate însemnate în pro
ducție. Producția globală a agri
culturii a depășit volumul plani
ficat.

La sfîrșitul anului 1959, 55,8 
la sută din întreaga suprafață 
arabilă a țării aparținea secto
rului socialist.

In anul 1959 a continuat creș
terea nivelului de trai al popu
lației. Veniturile bănești ale 
populației au crescut în acest an 
cu 8 la sută. Veniturile reale 
ale muncitorilor și funcționari
lor au sporit într-un ritm mai 
rapid decît prevedea planul.

Mari succese au fost obținute 
în acest an în domeniul culturii 
și ocrotirii sănătății.

de-al doilea 
a fost lipsit 

ani de memorie, 
vorbirii, și-a de

prima oară iden- 
fost considerat 
urmă. In toți a-

0 emoționantă 
„readucere la viață...”

MAKEEVKA 19 (Agerpres) 
PASS anunță:

Mitraliorul Taras Martiniuk, 
care în urma rănilor căpătate 
în timpul celui 
război mondial 
timp de 17 
auz și darul 
clarat pentru 
titatea. El a 
dispărut fără 
cești ani soldatul, a cărui iden
titate nu se cunoștea și ale 
cărui acte fuseseră pierdute în 
timpul luptelor, a fost supus 
unor tratamente medicale in
tr-o serie de orașe din Uniu
nea Sovietică. De curînd me
dicii din orașul ucrainean Sta- 
lino, au reușit să-l facă să-și 
recapete memoria și vorbirea.

Inapoindu-se în orașul său 
natal Makeevka, situat în 
propiere de Stalino, Taras Mar
tiniuk l-a văzut pentru prima 
oară pe fiul său cel mai mic 
care s-a născut la două luni 
după plecarea sa pe front. El 
și-a revăzut și fiul cel mare, 
Martiniuk Mihail în vîrstă de 
20 de ani, pe care îl văzuse 
pentru ultima oară pe vremea 
cină acesta avea trei ani.

a-

BILANȚ TRAGIC
PARIS 19 (Agerpres).
După cum transmite agenția 

France Presse în catastrofa de 
la Frejus, provocată de ruperea 
barajului Malpasse în noaptea 
de 2 spre 3 decembrie 1959, au 
murit sau au dispărut 421 per
soane. Peste 2500 de familii au 
avut de suferit. Pagubele popu
lației în afara celor suferiîe de 
stat se cifrează la 11.000.000 de 
franci noi.

• PUBLICITATE

f...anunț "Iî; _
■j Direcția regională C.F.R. ■ 
:• Timișoara recrutează candi- ; 
•: dați pentru școala de impie- i 
ji gați de mișcare. Examenul i 
:■ de admitere se va ține la J

Grupul școlar C.F.R. Timi- j 
'•i șoara din strada C. Rădu- ii 
j: lescu nr. 1 la datai de 1 fe- ț 
ți bruarie 1960.
■; Se primesc numai bărbați ;l 

cu vîrsta între 18—35 ani ț 
și și cu diploma de maturitate i 
ți sau bacalaureat.
[ji Durata școlii este de 12 ii 
ții luni. (ț
ți Cererile de înscriere înso- |ț 

țite de actele de mai jos se i 
î; vor depune la Grupul școlar > 
ii C.F.R. Timișoara pînă la i 
ii data de 31 ianuarie a. c.
i: — Certificat de naștere
ji (copie legalizată).
>: — Certificat de studii o- i
:: riginal. !
ii — Dovadă eliberată de : 
I sfatul popular asupra stării ■ 

materiale a candidatului și î 
a părinților.

— Autobiografie.
ii Pe timpul școlarizării e- ;i 
ji levii vor primi o bursă de ij 
•i 500 lei lunar și cazare. Ma- ji 
ti sa se primește la cantina >î 
ii Grupului școlar contra cost. !> 
ii Informații suplimentare se i; 
:• pot primi la stațiile C.F.R., 
:■ respectiv la Grupul școlar i? 
■; C.F.R. Timișoara, telefon 
:i interior 128 și 129 și de la |î 
?: Serviciul de personal C.F.R. ț 
j: Timișoara, telefon interior i; 
1; 123. i
ji DIRECȚIA REGIONALA ■

C.F.R. TIMIȘOARA

Relnnei!i-vâ Mwnieie 
la ziarul 

„Steagul roșu“ 
Abonamentele se pri

mesc de către difuzorii din 
întreprinderi și instituții, de 
către factorii poștali și la 
oficiile P.T.T.R.

PRB6RAM DE RADIO
21 ianuarie

PROGRAMUL I. 7,15 Melodie 
și ritm, 8,00 Din presa de as
tăzi, 8,30 Muzică populară ro- 
mînească, 9,00 Cîntece revolu
ționare ruse, 10,00 Drumeții eli 
(reluare), 11,03 Soliști și oi „ies- 
tre de muzică populară romîneas- 
că care au concertat peste ho
tare, 12,08 Muzică ușoară, 13,05 
Concert de muzică din opere, 
14,00 Concert de prînz, 15,10 
Muzică populară din diferite re
giuni ale țării, 16,15 Vorbește 
Moscova! 18,30 Almanah știin
țific, 19,20 Program de cîntece 
și jocuri populare romînești, 
19,45 Transmisie din sala Ate
neului a concertului orchestrei 
simfonice a Radioteleviziuniii,
22.30 Radiojurnal, buletin me
teorologic și sport. PROGRA
MUL II. 14,07 De la cimpoi la 
marile ansambluri, 15,00 „De 
toate, pentru toți" (reluare),
15.30 Muzică ușoară, 16,15 Cîn
tece despre mineri, 17,35 Muzică 
din operete interpretată de Io- 
landa Mărculescu și Ion Dacian, 
18,05 Soliști și formații artistice 
de amatori, 19,45 Buchet de me
lodii sovietice, 21,15 Muzică 
populară romînească, 22,00 Lu
crări muzicale inspirate din lupta 
popoarelor pentru pace.

----- O-----

CINEMATOGRAFE
PETROȘANI — 7 NOIEM

BRIE : Primăvara (seria I-a); 
AL. SAHIA : Abuz de încredere; 
PETRILA: Sufletul mării; LO- 
NEA: O întîmplare extraordi
nară (seria Il-a); ANINOASA : 
Azi pentru ultima oară; VUL
CAN : Pavel Korceaghin; CRI- 
VIDIA : Godzila; LUPENI : Ma
eștri schiori de mîine; BAR- 
BĂTENI : Cîntecul matrozilor; 
URICANI : Dimineața mohorîtă.


