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In întrecerea dintre exploatările miniere ale Văii Jiului, colec
tivul minei Lonea s-a angajat ca pînă la 1 Mai să obțină 300.000 
lei economii la prețul de cost. In sprijinul acestui angajament 
al minerilor, în atelierele mecanice ale minei se confecționează 
noi tipuri de armături metalice pentru susținere în suitor. La 
confecționarea suporților pentru armăturile metalice la atelierul 
minei Cîmpa II se folosesc bucăți de tuburi recuperate.

IN CLIȘEU: Sudorul Florian Grațian împreună cu ajutorul 
rău Jurca Ștefan pregătesc dintr-un tub recuperat din fier vechi 
suporți pentru armături metalice.
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ANGAJAMENTE
De mai bine de doi ani de cînd 

aplică inițiativa minerilor de la 
Aninoasa, colectivul sectorului II 
de la mina Petrila obține ran
damente tot mai mari. In luna 
trecută de pildă, brigăzile de 
mineri din sector au extras cu 
0,400—0,900 tone de cărbune 
peste plan la fiecare post pres
tat. Minerii din brigada condu
să de Păsărică Nicolae, care 
s-au angajat să extragă 350 kg.
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jVIZITE TOVĂRĂȘEȘTI
LA SPITAL :<4

J Era o zi obișnuită. Sora La- ♦ 
« zăr, cu conștiinciozitatea care «
• o caracterizează își vedea de J 
J munca ei plină de răspundere j 
; in salonul VII interne a spi- •
• talului din Lupeni cînd o vo- ’
• ce abia auzită o 'făcuse atentă •
• să-și îndrepte privirile înspre * 
J ușa salonului. Am privit cu ț
• toții într-acolo. Un grup de to- J 
J varăși își făcuseră apariția în • 
J salon. Erau reprezentanți ai *
• sindicatului minier și ai ser- • 
t viciului de protecția muncii din » 
I cadrul minei. Vizitatorii s-au *

1
 interesat de fiecare dintre noi ♦

adresîndu-ne cuvinte pline de. ♦ 
grijă și încurajare. J

Acum sînt obișnuite aceste I 
ț vizite tovărășești la bolnavii J 
t aflați în spital. Mai zilele tre- ♦ 

;f cute tovarășii Ardeleana Vie- * 
! tor, șeful preparației, ing. Fi- J 
I lip Gheorghe, secretarul or- ♦ 
T ganizației de bază și ing. Ne- • 
ț gulescu Steliana șefa serviciu- * 
î lui protecția muncii din cadrul ' 
J preparației au venit în vizită • 
j la salariații preparației aflați ' 
* în spital. C
* Trăim vremuri cînd omul se ’ 
î bucură de o deosebită prețui- » 
• re. Drept recunoștință pentru î 
• grija ce ne o poartă partidul, • 
j reîntorși în producție cu sănă- • 
♦ tatea redobîndită vom munci ♦ * ♦ J cu elan sporit să dovedim că ♦ 
J sîntem demni de prețuirea ce ♦ 
î ni se acordă. ♦
î S. BANĂ ;
; GH. NAGY :
I muncitori aflați în tratament * 
* la spitalul din Lupeni 2 

ȘI REZULTATE 
de cărbune pe post peste plan 
și-au întrecut angajamentul. Din 
abatajele lor s-au dat cîte 820 
kg. de cărbune peste plan de fie
care post prestat. Randamente 
superioare au obținut și brigă
zile conduse de Cosma Ernest, 
Borca Iuliu, Sidorov Vasile, 
Cristea Nicolae. Brigăzile secto
rului au putut munci cu spor, 
deoarece tehnicienii și inginerii 
sectorului le-au acordat ajutor și 
s-au interesat de buna aprovi
zionare a locurilor de muncă.

In luna aceasta brigăzile sec
torului obțin noi succese. In pri
mele 7 zile lucrătoare, colectivul 
sectorului a extras peste plan 
156 tone de cărbune.

ÎN IMAGINI
In incinta Depoului C.F.R. Pe

troșani nu de mult a fost termi
nată și dată în folosință o nouă 
clădire frumoasă. Este clădirea 
căminului pentru personalul de 
tură. Aici muncitorii ceferiști 
care vin cu locomotivele în de
pou au condiții optime de odih
nă și cazare.

IN CLIȘEUL DIN DREAPTA: 
Vedere a căminului personalului 
de tură.

★

La Depoul C.F.R. Petroșani 
echipa de reparații condusă de 
comunistul Cazan Aurel execută 
reparații de calitate și la timp. 
In luna ianuarie echipa și-a de
pășit sarcinile de plan cu peste 
20 la sută. IN CLIȘEUL DE 
JOS : Comunistul Cazan Aurel 
împreună cu o parte din munci
torii echipei sale.

BILANȚ RODNIC
Bilanțul făcut la începutul lu

nii februarie a. c. asupra- rezul
tatelor obținute în anul trecut 
arată că eforturile depuse de co
lectivul termocentralei Paroșeni 
au dus la frumoase realizări. 
Planul de producție de energie 
electrică a fost îndeplinit în 
proporție de 100,35 la sută. Pla
nul de producție a fost îndepli
nit și depășit la toți indicii. 
Producția de energie electrică a 
crescut cu 97 la sută față de lu
na ianuarie a anului 1959. A 
fost redus consumul specific de 
căldură produsă pe kWh. cu 0,7 
la sută și cu 5,8 la sută față de 
consumul specific realizat în luna 
ianuarie 1959. Consumul propriu 
tehnologic a fost redus cu 5,1 
la sută față de plan, iar față de 
prima lună a anului 1959 cu 
37,5 la sută. In decurs de un 
an randamentul termocentralei a 
crescut cu 2,26 la sută ceea ce 
reprezintă economii de milioane 
de lei.

In această perioadă a fost in
trodusă reglarea automată a 
menținerii parametrilor optimi 
la instalațiile din sala mașini
lor și cazanelor. La sfîrșitul a- 
nului 1959, din timpul de func
ționare a instalațiilor automati
zate, 95 la sută au mers pe au
tomat, în timp ce în luna ianua
rie a . aceluiași an au funcționat 
numai 30 la sută din timp pe 
automat.

Odată cu începerea noului an 
colectivul de muncitori, tehni
cieni și ingineri de la termocen
trala Paroșeni a pornit cu avînt 
să traducă in viață hotărîrile 
plenarei C.C. al P.M.R. din de
cembrie 1959. Comuniștii sînt în 
primele rînduri în lupta pentru 
reducerea consumurilor specifice, 
prin descoperirea și utilizarea 
rezervelor interne, pentru a da 
economiei naționale cît mai mul
tă energie electrică la un preț 
de cost cît mai scăzut.

Sosirea delegațiilor romine 
care au luat parte 

la Consfătuirile de la Moscova
Duminică la amiază au sosit în Capitală, venind de la Mos

cova, membrii delegațiilor romîne care au luat parte la Consfă
tuirea Comitetului Politic Consultativ al statelor participante la 
Tratatul de la Varșovia de prietenie, colaborare și asistență mu
tuală și la Consfătuirea reprezentanților partidelor comuniste și 
muncitorești din țările socialiste ale Europei cu privire la schim
bul de experiență în dezvoltarea agriculturii.

La sosire, în gara Băîieasa, tovarășii Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, Chivu Stoica, Alexandru Moghioroș, general de armată Leon- 
tin Sălăjan, Alexandru Bîrlădeaptu, Avram Bunaciu au fost întîm- 
pinați de tovarășii Emil Bodnăraș, Petre Borilă, Nicolae Ceau-j 
șescu, Alexandru Drăghici, Constantin Pîrvulescu, Dumitru Coliu, 
Leonte Răutu, Ștefan Voitec, Ion Gheorghe Maurer, Ianoș Fazekaș.j 
Gherasim Popa, de membri ai C.C. al P.M.R., ai guvernului și; 
Prezidiului Marii Adunări Naționale, activiști de partid, de stat și 
ai organizațiilor oamenilor muncii.

Au fost de față V. F. Nikolaev, însărcinatul cu afaceri ad-interim 
al Uniunii Sovietice la București, și membri ai ambasadei.

(Agerpres)
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Mobilizarea tîneretolui la aitinails organizate 
de donări —

In cadrul acțiunii de cultura
lizare a oamenilor muncii, tinere
tul prin elanul și entuziasmul 
care-1 caracterizează, ocupă un 
loc dintre cele mai importante. 
Tn formațiile artistice de ama
tori, în cercurile de creație, în 
colectivele de sprijin ale bibliote
cilor, tinerii aduc un aport pre
țios prin puterea lor de muncă, 
prin interesul ce-1 manifestă fa
ță de tot ceea ce e nou și îna
intat, față de frumos.

Unde conducerile cluburilor au 
înțeles acest lucru, mobilizînd a- 
lături de oamenii muncii vîrst- 
nici mai mulți tineri, cerînd a- 
jutorul U.T.M. prin întocmirea 
unor planuri comune de activitate 
în organizarea unor serii de ac
țiuni, s-a observat o înviorare a 
muncii de culturalizare a celor 
ce muncesc. Tn frunte cu artiștii 
amatori mai vîrstnici, cu expe
riență, formațiile artistice de la 
cluburile miniere din Lonea sau 
din Aninoasa, se pot mîndri că 
au obținut succese din cele mai 
remarcabile, mai ales pe linie co
rală, teatrală și de brigăzi ar
tistice de agitație.

Tinerii, avînd și mai mult timp 
liber, dacă sînt atrași la acțiu
nile clubului, nu numai că sînt 
îndemnați spre o activitate uti
lă, dar sînt sustrași și de la o 
serie de înclinații dăunătoare, 
care țin de influența ideologiei 
burgheze, străine concepției mar- 
xist-leniniste.

Nu din întîmplare la Uricani 
sau Vulcan se semnalează unele 
înclinații nesănătoase la unii ti
neri — desigur la un număr in
fim, nesemnificativ. Aceasta se 
întîmplă și pentru că aici exis
tă un interes scăzut față de mo 
bilizarea tineretului și mai ales 
a celui minier, la traducerea în 
viață a programului cluburilor 
existente aici. Oare întîmplător 
la Uricani și Vulcan nu activea
ză decît la zile mari brigăzi ar

In teRlrol aimiiei
tistice de agitație ? Oare întîm
plător nu se folosește aici și pe 
această cale, prin mijlocirea sce
nei, cu tot curajul, arma criticii 
și autocriticii ? Aceasta se întîm
plă nu doar din pricina slabei 
munci cultural-politice desfășura-i 
te de organizațiile de masă (sin
dicat și U.T.M.) în rîndurile oa
menilor muncii, ci și datorită 
faptului că organizațiile de par
tid, deși își propun în planurile 
de muncă să folosească în pro
paganda de partid și aceste im
portante mijloace, nu o fac îri 
suficientă măsură. Astfel se dă 
posibilitate elementelor înapoia
te integrate în activitatea cultu- 
ral-artistică, să -introducă în pro
gramele cluburilor puncte apoli
tice, rupte de viața specifică a 
mînei, întocmite pe calapodul 
„artei de dragul artei“.

Conducerile cluburilor, îndru-.' 
mate de comitetele de partid, au 
datoria de a scoate din progra
mele formațiilor artistice de a- 
matori ori ce puncte gen estradă 
ieftină, cu iz bulevardier. întoc
mite „doar să îneînte ochiul11. De 
multe ori acest soi de „marfă 
artisticească“, ascunde în dosul 
poleielii de „frumos“ idei străi
ne nouă — cosmopolitismul, ten
dința de a îndepărta, pe specta
tori de problemele vieții puse 
spre rezolvare de mersul nostru 
victorios înainte. La aceasta a 
contribuit și faptul că în Valea 
Jiului la majoritatea cluburilor 
există un slab interes pentru re
generarea formațiilor artistice cu 
noi elemente talentate, pentru în
ființarea de noi echipe ale artiș
tilor amatori.

Dacă Ia unele cercuri artistice 
din cadrul cluburilor Lupeni, A- 
ninoasa și. Lonea activitatea s-a 
îmbunătățit, cheia acestui succes 
o aflăm tocmai în interesul con
ducerii clubului de a atrage noi 
și noi tineri la acțiunile cultu
ral-politice organizate aici.

Membrii și candidații de par
tid, utemiștii să se situeze în 
fruntea acțiunilor cultural-politice 
desfășurate de club. Clubul mi-

(Continuare în pag. 3-a)

Un nou schimb 
de tineret

Din inițiativa organizației 
U.T.M. de la sectorul X al minei 
Petrila a luat ființă la data de 
1 februarie 1960 un schimb de 
tineret pentru încărcări și des
cărcări de vagoane cu diferite 
materiale și cărucioare cu mate
rial lemnos pentru minerii de la 
Aninoasa și Petrila.

îndrumat îndeaproape de cot- 
muniști, în prima săptămînă de 
lucru a lunii februarie a. c., 
schimbul de tineret a descărcat 
38 Vagoane cu lemn. El a între
cut la descărcări cu 18 vagoane 
schimbul III și cu 6 vagoane 
schimbul II cu care se află în 
întrecere.

In cinstea alegerii organelor 
sindicale din întreprindere, 
schimbul de tineret s-a angajat 
să sporească economiile, să par
ticipe în mod voluntar la des
cărcarea a 150 tone lemn de mi
nă și să amenajeze prin stivui- 
re depozitul de lemne.

I. CIUR 
corespondent
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Brigada care muncește la abatajul 2 vest de ia seciorul IIL 
al minei Petrila, condusă de minerul fruntaș Kando Nicolae și-a 
depășit în luna trecută cu 440 tone de cărbune sarcinile sale de 
plan. In cadrul sectorului III brigada este cunoscută și pentru 
faptul că muncește în deplină concordanță cu normele de tehnică 
a securității. Monografia de armare este o lege pe care o respectă 
cu strictețe fiecare muncitor 
dă controlul locului de muncă 
orice posibilitate de avarie.

IN
Avram, 
Marian

Măsuri pentru 
îmbunătățirea 

condițiilor de muncă
• Planul de măsuri tehnico- 

organizatorice al minei Lupeni 
prevede să se realizeze în cursul 
acestui trimestru o seamă de 
lucrări miniere avînd caracter 
de protecție a muncii. Astfel, 
între puțul Victoria și puțul orb 
nr. 9 se va termina străpunge
rea unei galerii de legătură, 
fapt ce va duce la îmbunătățirea 
aerajului în abatajele de pe stra
iele 15 și 18 din blocul VI. De 

asemenea la stația Planir se va 
construi un canal de aeraj 
dinamic pentru reducerea 
tențelor de aeraj.

aero- 
rezis-

minei

spe- jPagină 
ș cială consacrată 
? îmbunătățirii 
S protecției mun- 
: cii minerilor.
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Cercetări asupra ameliorării condițiilor 
de perforare umedă a găurilor de mină

CLIȘEUL NOSTRU: 
din care fac parte și 
Aurel.

• Planul de măsuri al 
Aninoasa prevede ca pînă la 1 
aprilie 1960 suitorul de aeraj 

din brigadă. De asemenea în briga- C Piscu să fie complet rearmat in
se. face în așa fel incit se elimină ( ^re orizonturile VI și IV, iar 

ț mai tîrziu acest suitor central 
Schimbul condus de minerul Peteleu 7 de aeraj va fi amenajat de la 
Wingfein Adam, Popescu Lucian și I orizontul VIII și pînă la supra- 

X față.

TEME DE INOVAȚII
vatorii minei vor găsi 
practică pentru răpirea 
stîlpi de la distanță. Tot 
nul tematic s-au prevăzut ca te- ' 
me de inovații un dispozitiv mo- i 
bil pentru rambleierea golurilor 1 
de tasare în urma rambleului 
hidraulic, un dispozitiv pentru ' 
închiderea etanșă a corpurilor de 
iluminat în subteran, precum și 
dispozitive pentru răpirea armă
turilor metalice și a lemnului, 
precum și alte teme.

La Lupeni, o stație
In minele Văii Jiului măsurile 

pentru asigurarea unui microcli
mat favorabil, lipsit de praf si
licogen, au dat pînă acum roade 
bune. S-au luat de asemenea 
măsuri cu caracter medical pen
tru combaterea silicozei, mai ales 
pentru minerii vîrstnici. Astfel 
la Petrila și Lupeni funcționează 
stații de inhalare a aerosolilor,

La mina Vulcan, planul tema
tic de inovații pe acest an pre
vede o seamă de teme cu carac
ter de protectie a muncii. Ast
fel s-au prevăzut ca teme pentru 
inovatorii minei cîteva dispoziti
ve care să ducă la ușurarea e- 
fortului fizic în deplină siguran
ță de muncă. Vagoanele care vin 
cu lemn în depozitul minei, au 
pe margine stîlpi pentru susți
nerea încărcăturii. Tăierea aces
tora constituie un permanent pe
ricol de muncă. Desigur că ino-

modernă de

o solu(ie 
acestor 
în pla-

aerosoli

z
l

® La mina Petrila este prevă- j 
zut să se monteze în cursul a- 5 
cestui an un ventilator de 3500 
m.c./minut la stația Centru, pre- / 
cum și două ventilatoare de cîte ? 
2500 m.c./minut la stafia Vest. \

4 ț

Perforajul uscat mecanic este încă 
operațiunea care produce cea, mai 
mare cantitate de praf în lucră
rile miniere, circa 85 la sută din 
totalul prafului care ia naștere. 
Dintre măsurile aplicate pentru 
a combate apariția prafului la 
această operație, perforajul umed 
cu apă simplă sau în unire cu 
substanțe tensio-active este me
toda cea mai indicată. Perfora
jul umed poate reduce cantitatea 
de praf în suspensie în aer pînă 
la 98—99 la sută 
încă suficient. 
Combinarea a- 
pei cu substanțe 
tensio-active cum 
ar fi săpunuri 
naftenice. umec- 
tanții cu sulf, cu 1 
rește eficacitatea. In bazinul 
Krivoi-Rog aplicarea umectantu- 
lui D.B. a redus cu peste 50 la 
sută cantitatea de praf liber scă
pat de la perforarea umedă cu 
apă simplă în atmosfera subte
rană.

La noi în țară perforajul u- 
med se aplică din anii 1948— 
1949, fiind extins la toate ex
ploatările din bazinul Baia Mare, 
încercările făcute la lucrările în 
steril din Valea Jiului au stabi
lit o eficacitate a perforajului 
cu apă simplă de 90,1 la sută 
față de perforajul uscat și de 
peste 95 la sută cu folosirea să
punului naftenic drept umectant.

Din studiile întreprinse în a- 
ceastă direcție în țara noastră, 
cercetătorii ajung la concluzia 
că ameliorarea condițiilor de 
desprăfuire la locurile de muncă 
este posibilă prin aplicarea u- 
nor măsuri tehnice de combatere 
a prafului, prin trecerea la per
forajul umed cu aplicarea umec
tanților ca și prin aplicarea unui 
complex de măsuri medico-s-ani- 
tare.

In bazinul Baia Mare, o sea
mă de experiențe la locurile 
muncă din subteran au dus 
concluzia că debitul optim 
apă este de 2,5 litri pe minut 
cazul perforatoarelor folosite 
colo. Important este și faptul 
observat că numărul particule-«»*»♦-«-»-.»-».«-»«»«.««.« «.« 
lor de praf submicronice rămase» .. •
în aer scade de la peste 700 pe J UR OiSpOCST SUlOfflfll • 

ț La laboratorul de automatică « 
talifere. Dar, este absolut nevoie J telemecanică minieră al Ins- ♦

dar nu este

PE TEME
ACTUALE

bentonite, ma
in

cm. cub de aer la sub 300 parti
cule pe cm. cub de aer în func
ție de debitul de apă folosit la 
perforaj.

Ameliorarea condițiilor de per
forare și de reducere a prafului 
silicogen liber este de asemenea 
în funcție de ventilația practi
cată la locurile de muncă. Ast
fel ventilația locală prin aspi
rație are o eficiență în jurul a 
30 la sută. In condiții de aeraj 
aspirant probele luate la nivelul 
și după refularea aerului din tu

buri au arătat 
valori ale gradu
lui de prăfuire 
apropiate, ceea 
ce înseamnă că 
prin acest sistem 
circuitul general

i

se aruncă în
de aeraj cantități însemnate de 
praf.

In cercetările de pînă acum 
s-au făcut și unele determinări în 
condițiile aplicării umectanților 
(săpun naftenic, bentonită). In 
prima etapă s-au determinat e- 
ficiențe de 57 la sută pentru să
punul naftenic și de 84 la sută 
pentru bentonită, în condițiile 
debitului folosit uzual de miner 
(1,5—2 1/min.), față de perforajul 
cu apă simplă.

Ca urmare a acestora, se ajunge 
la o seamă de concluzii importan
te pentru ameliorarea condițiilor 
de perforare umedă. Astfel este 
necesar ca perforajul umed să 
se extindă în toate bazinele mi
niere. La toate exploatările exis
tă și pot fi create condiții pen
tru introducerea acestui mod de 
perforare (există conducte de 
apă, ciocane perforatoare care 
se pot modifica pentru trecerea 
axială a apei). Este de aseme
nea nevoie ca în toate locurile 
de muncă să se stropească fron
tul de lucru înainte de perfora
re, fie că e vorba de rocă utilă 
sau de steril. Cercetările viitoa
re să fie axate pe găsirea solu
ției pentru reținerea completă a 
prafului silicogen submicronic

G. D

{
Pînă la finele primului semestru 
se vor trece pe scheme de aeraj

> parțial toate abatajele cameră 
f de pe stratul 5 de la sectoarele 
? I și ÎI ale minei. De asemenea 
c la sectorul II vor fi săpate două 
( suitoare de aeraj pentru trecerea 
\ aerajului la orizontul XIII pe 
? stratele subțiri.

I
» La mina Lonea în cursul a- 
cestui an s-au prevăzut o seamă 
de măsuri cu caracter de protec
ție a muncii pentru ușurarea e- 
fortului fizic. Așa de pildă la a- 
dîncirea puțului principal de la 
sectorul I la încărcarea sterilului 
vor fi 'folosite greifere pneuma
tice, iar la puțurile aflate în să
pare se vor folosi perforatoare 
grele. De asemenea minerii de 
aici și-au propus ca în acest an 

la mai bine de jumătate din nu
mărul locurilor de muncă să in
troducă suporți telescopici pneu
matici la perforare.

r1

frecventate de un 
măr de muncitori 
rînd la Lupeni, 
spital a fost dată în folosință o 
altă stație de aerosoli. Stația es
te înzestrată cu aparate moderne 
de inhalații și este deservită de 
un personal medical bine cali
ficat. Această nouă stație cons
tituie încă o expresie a grijii care 
se acordă sănătății minerilor.

★

Pneumoconiozele în industria minieră 
*)
cetătorilor categorisesc ca peri
culoase pentru organism, parti
culele de bioxid de siliciu cu di
mensiuni de 0,2 microni, 
nele noastre, dispersia 
particule este de circa 80 
în atmosfera subterană.

Măsurile de profilaxie 
combaterea pneumoconiozelor, 
trebuie aplicate diferențial, în 
funcție de riscul de îmbolnăvire. 
Astfel sterilul minelor carboni
fere, ca și toate minele metali
fere, trebuie considerat ca cel

însemnat nu- 
mineri. De cu- 

în local noului de 
la 
de 
în 
a-

'k

și prevenirea ’or
Pneumoconiozele și combate

rea lor tehnică și medicală con
stituie de multă vreme o proble
mă centrală în vederea asigură-

r1
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Conioprofesiograma minerului 
la perforare uscată.
rii unei stări de sănătate opti
mă muncitorilor mineri.

Cercetările efectuate pînă a 
cum au dovedit că atît concen
trația medie a prafului ca și li
mitele sale extreme au valori 
mari la lucrările în steril în tim-

*) Extrase din comunicarea cu 
același titlu, ținută de dr. B. 
Barhad la Conferința inginerilor 
și tehnicienilor mineri.

pul perforării. In această fază 
de lucru atunci cînd se perfo
rează uscat, concentrația de praf 
varia înainte vreme in medie în 
Jurul a 362 mg./m cub de aer, 
cu maximum la 1814 mg./m. c. 
aer. Astăzi, datorită măsurilor 
de protecție a muncii, limitele a- 
cestea sînt mult mai mici. La 
celelalte operațiuni, gradul de 
prăfuire a atmosferei la locuit/de 
muncă este mai puțin ridicat 
decît în cazul de mai sus.

S-a constatat că într-un abataj 
frontal în cărbune, unde există 
în general o ventilație mai bună 
decît în abatajele cameră, gra
dul de prăfuire este mai redus. 
In timpul perforării la un fron
tal gradul de prăfuire a atins o 
valoare medie de 70,07 mg./m.c. 
aer, pe cînd într-un abataj ca
meră s-a înregistrat 146,9 
mg./m.c. aer. Această constata
re prezintă practic o valoare 
mare, deoarece acum se tinde în 
minele noastre spre abatajele 
frontale, de mare productivitate.

Un factor important îl are în 
combaterea pneumoconiozelor și 
în special a silicozei, compoziția 
chimică a prafului din mină. 
Concentrația de bioxid de siliciu 
în atmosfera subterană variază 
la fiecare loc de muncă, după 
compoziția mineralogică a roci
lor, fiind găsit chiar și în aba
taje în cărbune. Majoritatea cer-

In mi- 
acestor 
la sută

pentru

ca măsurile de profilaxie să fie * titutului de mine din cadrul Fi- •

**

extinse și la locurile de muncă • lialei din Siberia a Academiei 
din cărbune. Se impune de ase- ț de Științe a U.R.S.S. a fost rea- 
menea un riguros examen medi- J lizală aparatura „Sibir-59” ca- 
cal asupra muncitorilor mineri,» . „ ,
atît la angajare, cît și periodic î re as‘g“ra legătură intre dispe- 
de cel puțin două ori pe an. J C(?/7 V mecanicii de pe calea fc-

Muncitorii, bolnavi de silicoză, J rată electrică subterană. „Sibir- 
sau suspectați de aceasta, nu este • 59" a găsit o largă aplicare în 
absolut necesar să fie scoși la • m/ne/<? din Kuzbas și Krivoi- 
suprafață, Ia „muncă ușoară" ci • contribuind cu succes la

munciidoar retrași din zonele cu con- ’ îmbunătățirea protecției 
centrație de praf, folosiți în J 
munci de supraveghere, deoare- ’ 
ce mare parte din ei posedă o * 
bogată experiență
Trecerea lor

CUbnuVte, {ucau.

2’2$- 4
J- uznuulo»

‘to

Fujuxa Z

Conioprofesiorespirograma minerului 
la perforarea umedă.

nociv și în această direcție;mai
să se îndrepte atenția cadrelor 
tehnice și medicale asupra mun
citorilor din locurile de muncă 
situate în steril sau în roci me-

î
i
*
♦

*
♦
♦♦* 

elabo- J 
de se- î

în transportul subteran.
Noua aparatură a fost 

rată în întregime pe' bază 
miconductori, cu folosirea celor J
mai noi materiale radiotehnice. j 
Ea este compactă, rezistentă la * 

*

* 
♦
r 
:

1
T

muncă. ♦
mai u-• 
se facă * _

* porturbații, poate deservi pînă
* la 100 de posturi, iar cu ajutorul

în
la munci 

șoare să 
în mod 
și cu mare aten- J 
ție. <

In combaterea j «««* sistem de telesemnalizare 
pneumoconiozelor » permite efectuarea de însemnări 
și a prăfuirii J automate (cu ajutorul înregis- 
in general, teh-♦ .. , . .
nica trebuie să-și J traru pe banda> a n"mar“^
spună mai ho- J timpului trecerii locomotivelor e.
tărît cuvîntul. J lectrice prin punctele de control. 
Este necesar ca ♦ In felul acesta dispecerul va pu- 
încă de ia proiec- ț 
tarea noilor me- • 
canisme și utila- • 
je miniere, aces-t 
tea să fie prevă- £ 
zute cu dispozi- • 

combată producerea *
In;

tive care să 
prafului în timpul lucrului, 
condițiile create de regimul de- * 
mocrat-popular, aceasta este pe j 
deplin posibil. »

tea urmări mai bine îndeplinirea 
graficului de circulație în dife
rite puncte ale căilor din mină 
și va putea dirija cu precizie 
materialul rulant de pe linii. Cu 
ajutorul aparaturii „Sibir-59" 
dispecerul va putea să cheme 
pe oricare conductor.



Să fie lichidate lipsurile in desfășurarea 
învățămîntului de partid 

la preparația Petrila !
Joi, 28 ianuarie a. c. la prepa

rata Petrila, conform progra
mului, trebuiau să-și țină ședin
țele mai multe cercuri și cursuri 
ale învățămîntului de partid. 
Printre acestea amintim cercul 
de studiere a Statutului P.M.R.
— propagandist tov. Țîrlea Du
mitru — și cursul seral anul II
— propagandist tov. Gîlcă loan. 
Ședințele programate nu s-au ți
nut. Motivul — după cum afirmă 
tov. Marcu Dumitru care răs
punde în cadrul biroului organi
zației de bază de problemele 
muncii de propagandă și agita
ție — n-au fost mobilizați 
cursanții.

S-a ajuns la situația de a nu 
ține învățămîntul de partid da
torită faptului că nu s-a lămurit 
cine anume trebuie să se ocupe 
de mobilizarea cursanților. Tov. 
Marcu Dumitru susține că nu 
dînsului îi revine această sarci
nă ci tovarășului Tiraci. Ceilalți 
tovarăși din birou spun că to
varășul Marcu trebuie să se o- 
cupe de această problemă. 
Poate comitetul orășenesc de 
partid Petrila va face lu
mină în această direcție 
precizînd cui îi revine sarcina de 
a se ocupa de bunul mers al în- 
vățămîntului de partid și va a- 
juta așa cum se cuvine biroul 
organizației de bază de la p re
parație.

O altă problemă care trebuie 
clarificată la preparația Petrila 
e aceea privind cursul seral a-

11 11. Nu se știe cine este pro
pagandist la acest curs. După 
scripte și după afirmațiile tova
rășilor din comitetul orășenesc 
de partid propagandist ar fi tov. 
Gîlcă loan. Din tabelele birou
lui organizației de bază și din 
cele spuse de tov. Marcu Dumi
tru reiese că dînsul este propa
gandist și nu singur ci împreună 
cu tov. Kupșan Alexandru. Deci 
există trei propagandiști printre 
care și responsabilul cu munca 
de propagandă și agitație și to
tuși lucrurile nu stau bine, frec
vența este în medie de 50 la 
sută, iar la ultima ședință nu 
s-a prezentat nici un cursant.

Este necesar ca tov. Marcu 
Dumitru să fie ajutat în mod 
serios pentru a privi cu mai 
mult simț de răspundere ducerea 
la îndeplinire a sarcinii ce i s-a 
încredințat. întregul birou al 

anizației de bază să acorde 
i...portanța cuvenită desfășurării 
învățămîntului de partid.

Vorbind despre lipsurile ce se 
manifestă în activitatea unor 
cercuri și cursuri ale învăță
mîntului de partid, trebuie ară

tat că nu se acordă atenție nici 
educării candidaților de partid. 
Aceștia sînt încadrați la cercul 
de studiere a Statutului P.M.R. 
Propagandistul acestui cerc — 
tov. Țîrlea Dumitru — muncește 
cu multă dragoste, se pregătește 
temeinic. Totuși, prin faptul că 
nu se asigură mobilizarea 
cursanților, frecvența se ridică 
abia la 70 la sută. Unii candi
dați de partid ca tov. Ivancu 
Dumitru, Dincă Gheorghe, Iacob 
loan și alții n-au participat în 
acest an școlar decît la o singu
ră lecție. Ar fi bine ca biroul 
organizației de bază să analize
ze felul în care aceștia se pre
gătesc pentru a fi primiți în rîn- 
durile membrilor de partid.

Mai grav decît cele arătate 
pînă aici e felul în care se ra
portează situația frecvenței la 
învățămîntul de partid. Așa de 
pildă pe luna ianuarie a fost rac 
portat că la cercurile de econo
mie concretă și de studiere a 
Statutului P.M.R. frecvența a 
fost de 100 la sută. Or, la acea 
dată cele două cercuri nici nu 
ținuseră măcar ședințele.

Trimiterea unor asemenea si
tuații necorespunzătoare realită
ții nu face decît să dăuneze, să 
împiedice luarea unor măsuri de 
îmbunătățire a muncii. Comitetul 
orășenesc de partid are datoria 
de a cerceta cine se face vino
vat de trimiterea datelor inexac
te și de a lua toate măsurile 
pentru ca în cel mai scurt timp 
situația învățămîntului de partid 
la preparația Petrila să se ridi
ce la nivelul cerințelor.

---------- t-----------------€>■?' ' --------- ------------ --

Asociația sportivă Parîngui Lonea 
a primit drapelul de fruntașă pe raion
Recenit, a avut loc în sala clu

bului minier din Lonea o adu
nare festivă în care i s-a decer
nat Consiliului asociației spor
tive Parîngui Lonea drapelul de 
asociație fruntașă pe raion.

Cu aoest prilej au fost eviden
țiate succesele obținute la ma
joritatea disciplinelor sportive 
de reprezentanții asociației Pa
rîngui Lonea, fapt pentru care 
li s-a înmînat drapelul. Cu aju
torul organizației de partid, a 
comitetului sindical și ai condu
cerii minei, cei 2500 membri ai 
acestei asociații au depus în a- 

nu! 1959 o activitate bogată, 
multilaterală. De pildă, secția 
de schi condusă de tov. Savu 
Marin, datorită pregătirii conti
nue, a reușit să se claseze în 
primele 10 locuri pe țară la un

IN EDITURA POLITICA 
au apărut: 

Filozofia marxist-leninistS.
Materialismul dialectic 
și materialismul Istoric 

de M. CERNEA
In prima parte a lucrării, au

torul explică obiectul filozofiei, 
arată în ce constă revoluția să- 
vîrșită de marxism în filozofie 
și subliniază importanța însuși
rii filozofiei marxist-leniniste de 
către oamenii muncii pentru o- 
pera de construire a socialismu
lui, pentru lupta împotriva ideo
logiei burgheze, a revizionismu
lui contemporan.

Cel de-al doilea capitol cuprin
de expunerea materialismului 
dialectic, analiza tezelor mate
rialismului filozofic marxist, a 
legilor generale ale dialecticii și 
a teoriei marxiste a cunoașterii.

Ultima parte a lucrării expune 
concepția materialistă în dome
niul istoriei.

în apărarea 
Iul Manolis Giezos

Broșura „In apărarea lui Ma
nolis Glezos“ oglindește atitu
dinea maselor largi din țara 
noastră față de procesul însce
nat de autoritățile grecești erou
lui de pe Acropole și altor de- 
mocrați greci. Ea ne descrie per
sonalitatea lui Giezos, analizea
ză motivele care au dus la în
scenarea procesului, demască 
lipsa lui de fundament și pre
zintă atitudinea a numeroși mun
citori, țărani muncitori, intelec
tuali, organizații de masă care 
și-au exprimat, în mitinguri, în 
mesaje și scrisori trimise zia
relor, indignarea lor cerînd eli
berarea celor arestați pe nedrept.

concurs de amatori organizat re
cent. La tir, tîmărui de 18 ani, 
Ignaț Mihai a ocupat locul III 
pe țară, cîștigînd și numeroase 
medalii și diplome de onoare. 
In cadrul întrecerilor din raion 
echipele acestei asociații au avut 
o bună comportare, atît disci
plinar cît și tehnic.

Din partea consiliului asocia
ției, cei care au luat cuvîntul s-au 
angajat să depună eforturi și 
mai mari în vederea perfecțio
nării măestriei sportive. Totoda
tă în numele sportivilor s-au an
gajat să trimită siderurgiștilor 
hunedoreni 30.000 kg. fier vechi, 
adunat prin muncă voluntară. 
Ei s-au angajat de asemenea să 
antreneze pe toți tinerii sportivi 
la cucerirea • insignelor de 
„G.M.A." și „Prieten al cărții".

Din economii un apartament nou
La începutul acestui an, mun

citorii sectorului I.L..L. Petro
șani, au ținut o consfătuire de 
producție. Atunci s-a discutat 
problema folosirii rezervelor in
terne pentru obținerea de eco
nomii cît mai mari. Tot atunci 
zugravul Kiss Arpad a venit cu 
propunerea să se lucreze o pe
rioadă de timp în fiecare lună 
din materialele economisite la re

Tîmplarii Binder Friedrich, Horvăth Ștefan, Brindușa Se
vastian și Borza Iuliu, au contribuit activ Ia lupta pentru recupe
rarea materialului lemnos.
parații și cu cele recuperate din 
deșeuri.

Propunerea a prins viață. La 
numai cîteva zile după aceasta, 
echipa lui Kiss obținea primele 
succese. Pe strada Stahanov, au 
zugrăvit cu material economisit 
un apartament. Toate echipele de 
meseriași au început să dea mai 
multă atenție recuperării mate
rialelor. De multe ori, zidarii 
Kosma Iosif, Dorr Mihai, Kadair 
Ștefan veneau la sector aducînd 
cărămizi, var, nisip, totul recu
perat la lucrările ce le executau 
pe teren. Aproape în fiecare zi 
comuniștii Pop Mihai, Pelcsik 
Alexandru, candidatul de partid 
Ghezu Iosif aduceau la sector 
materiale de construcție econo
misite pe șantiere, le înregistrau 
și le depuneau într-un loc anu
me stabilit.

Nu s-au lăsat mai prejos nici 
meseriașii din ateliere. Maistrul 
tîmplar Mitra Mihai, ortacii săi 
Borza Iuliu, Kovacs Vasile, 
Kustrin Petru. Binder Friedrich, 
au trudit multe zile la rînd pen
tru a recupera din materialul 
lemnos, ba o ușă veche care se 
putea repara, ba o fereastră. Prin 
mîinile meștere ale tinichigiilor 
au trecut multe bucăți de tablă 
care se mai putea folosi, clanțe 
și broaște de uși uzate se refă
ceau în piese noi.

Pe la mijlocul lunii trecute 
organizația de partid a analizat 
într-o adunare situația economii
lor. De atunci s-a pornit cu mai 

mult avînt întrecerea între e- 
chioele de muncitori. Fișele de e- 
vidență a economiilor de mate», 
riale au început să poarte în
scrise pe ele din ce în ce mai 
multe materiale economisite.

Zilele trecute s-a făcut soco
teala economiilor obținute de 
sector în luna ianuarie. Bilan
țul este rodnic: au fost recupe
rate 49 ferestre, 320 kg. tablă 

veche, material lemnos, 1183 kg. 
de ciment, 1470 bucăți de cără
midă, 6 m. c. de nisip și alte 
materiale, totul în valoare de 
peste 8540 lei. Aceasta împreună 
cu cei aproape 3000 lei econo
misiți prin folosirea rațională a 
posturilor ridică economiile ob
ținute în sector la peste 10.500 
lei.

Lîngă sector se află un teren 
liber, o fostă grădină. S-ar pu
tea construi acolo un apartament 
cu o cameră, baie și bucătărie 
s-au gîndit muncitorii sectoru
lui. Material este doar deajuns, 
muncă vor depune echipele în 
mod voluntar. Ideea a fost bună. 
Toți șefii de echipă au fost de 
acord. S-a hotărît să se ceară a- 
probare de la combinat pentru 
acest lucru.

Aprobarea va veni fără îndo
ială și poate că peste o lună, 
două, o familie de mineri va a- 
vea un nou apartament. Chiar 
dacă ceea ce au economisit pînă 
acum nu va ajunge la construc
ție, oamenii sînt hotărîți să-șl 
pună planul în aplicare. Lupta 
pentru economii continuă. Fișele 
de evidență vor înregistra noi și 
noi materiale recuperate.

D. G.

Mobilizarea tineretului 
la acțiunile organizate 
de cluburi — în centrul 

atenției

ftSwwm LA SONDA 5628
Coastele munților care stră

juiesc orașul Lupeni dorm sub 
mantaua albă și strălucitoare a 
zăpezii. Dorm, e doar un fel 
de a spune, pentru că potecile 
răsună de pași înfundați, iar în 
răstimpuri ajunge pînă jos zgo
mot de motoare. Aici este acum 
domeniul harnicilor sondori de 
la Bărbăteni. Chiar sub vechea 
carieră de - nisip, cîțiva oameni 
trebăluiesc în jurul unei pompe 
de noroi. Pompa asta, spun ei, 
va duce pînă sus la sonde li

chidul dătător de viață motoa
relor. motorina, scutind pe Săn 
ducu Gheorghe, Sicoie Tonta, 
Tokacs loan, Cristea Nicolae și 
ceilalți muncitori de la trans 
port să nu mai ducă motorina la 
sonde.

...Ascunsă după un dimb, lo
cația 5628 cum spun sondorii, 
sondei lor, duduie înfundat. Gra- 
nicul mînat de puternice motoa
re electrice, acționate de un grup 
electrogen, trage din greu prăji 
nă după prăjină din gura son

dei. Sondorul șef de echipă Vi- 
șan Constantin stă în fața ma
netelor ca un adevărat coman
dant de navă. Sondorii Mete- 
leangă Alexandru și Stan Mihai 
deșurubează cu îndemânare pră
jinile extrase din puț (vezi cli
șeul). Brigadierul Pițigoi Dumi
tru urmărește atent operația de 
extracție, ascultă vuietul surd al 
granicului ZIF—1200 A, primit 
nu de mult din U.R.S.S.

Deodată toba granicului înce
pe să bată, să macine parcă niș
te bile. Oamenii tresar. Sondo 
rul șef s-a aplecat peste granlc. 
Ascultă atent. Strigă celor de la 
gura puțului:

— Puneți broaștele, apoi că
tre motorist: — Stop motor, tu
rația normală! Măriți circulația 
spurungulut să nu prindem la 
puț!

Ce se întlmplase 2 Cămașa 
rulmentului de la axa tamburu 
lui se deplasase și freca pe lagăr. 
Vișan scapă printre dinți cîteva 
vorbe de năduf. Acum, cînd mai 
avem doar cîțiva „pași" de scos, 
poftim, să stăm ! Cum a aflat 
despre ce-i vorba, unul din son
dori a și luat-o la goană, după 
mecanicul de revizie.

In răstimpul acesta, oamenii 
s-au grămădit lîngă sobă la căi 
dură. Se fac socoteli, calcule.

Brigadierului Pițigoi nu-i vine sh 
creadă că cea mai bună sondă 
a sa, are un defect.

— Ce mai stăm, le spuse son
dorilor. Haideți să dăm jos car
casa. Cind o veni mecanicul 
Popescu să găsească totul pre
gătit pentru reparație.

Comunistul Popescu Titu -■ 
mecanicul de revizie al sectoru
lui a venit curînd. Defectul a 
fost repede înlăturat. Cămașa de
plasată a rulmentului a fost re 
pusă la loc, carcasa montată și 
munca și-a reluat ritmul nor 
mal. La sfîrșitul schimbului, 
etnd garnitura fusese coborîtă 
din nou în puț și forajul mer
gea normal sub oblăduirea stric 
tă a mecanismelor, sondorul șef 
Vișan Constantin a notat pe 
scurt în raportul de sapă :

„La ora 11,20 s-a oprit extra
gerea. Rulmentul de la tambur a 
fost defect. La ora 11,45 defectul 
a fost înlăturat. S-a extras pro
ba. S-a recuperat 95 la sută. La 
ora 12,30 s-a introdus garnitu
ra. Forajul continuă".

Brigadierul Pițigoi Dumitra, 
ne relatează că echipele acestei 
locații din care mai fac parte 
sondorii șefi Diaoonescu loan, 
Dragomir Tănase, Niculescu 
Gheorghe împreună cu tovarășii 
lor de muncă au forat în tuna 
ianuarie 80,15 m. de sondă pes
te sarcina de plan.

GH. DUMITRESCU

f % c

(Urmare din pag. 1-ai)

nier din Lupeni deținător al dra
pelului de club fruntaș pe regiu
ne, este lrecventat în proporție 
de 60—70 la sută de tineri. Aici 
se organizează zilnic diferite ma
nifestări cu caracter educativ un
de tinerii alături ,de cei vîrstnici 
își aduc aportul, oferind progra
me noi și folositoare pentru cei 
care sînt nelipsiți de la club. Șe- 
zătorile și simpozioanele literare, 
tehnico-științifice sau politice 
sînt ceva obișnuit la acest club, 
fiind așteptate cu interes de vi
zitatori. Nu există joie de tineret 
organizată aici, }a care să nu 
existe un program artistic, vreo 
conferință sau un alt gen de ma
nifestare cu caracter politico-edu- 
cativ. In felul acesta, cei circa 
300 de tineri care sînt prezehți 
în medie la aceste joi își folo
sesc în mod plăcut timpul liber, 
dar și într-un mod util.

Exemplul clubului minier din 
Lupeni este demn dc luat în sea
mă de toate celelalte cluburi din 
Valea Jiului. N-ar fi rău dacă pe 
această linie Consiliul raional al 
sindicatelor în colaborare cu Co
mitetul raional U.T.M. ar organiza 
un schimb de experiență sau o 
altă formă de popularizare a 
mijloacelor de muncă folosite, 
pentru a tace ca acțiunile orga
nizate la toate cluburile din Va
lea Jiului să fie atractive, dar 
în același timp să-și atingă și 
scopul educativ.

I- S.
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aviz important!
N. S. Hrușciov a acceptat invitația lui 
Seku Ture, de a face o vizită in Guineea

MOSCOVA 9 (Agerpres). — 
TASS anunță:

N. S. Hrușciov, președintele 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., a acceptat invitația 
făcută de Seku Ture, președin
tele Republicii din Guineea, de 
a face o vizită oficială în aceas
tă țară. Reprezentanțele diplo
matice ale celor două țări' vor 
pune de acord data vizitei.

Ziarele din Moscova au publi
cat textul invitației adresate lui 
N. S. Hrușciov de a vizita Gui
neea și răspunsul lui N. S. 
Hrușciov. In răspunsul său N. S. 
Hrușciov scrie: împărtășesc în- 
trutotul părerea dvs. în ceea ce 
privește importanța menținerii și 
dezvoltării contactelor personale 
pentru cauza întăririi înțelegerii 
și a colaborării care leagă ță
rile noastre.

N. S. Hrușciov subliniază că 
recunta vizită a lui Seku Ture 
în Uniunea Sovietică a contri-

La conferința
GENEVA (Agerpres). TASS 

transmite: La 8 februarie a a- 
vut loc la Geneva ședința ordi
nară a Conferinței celor trei pu
teri cu privire la încetarea expe
riențelor cu arma nucleară. Con
ferința a trecut la examinarea 
anexei numărul 2 la tratat cu 
privire la privilegii și imunități 
prezentată de delegația S.U.A.
La baza acestei propuneri se
află convenția cu privire la pri-

-----O-----

A încetat din viață 
cunoscutul savant 

sovietic Igor Kurceatov
MOSCOVA (Agerpres) TASS 
La 7 februarie a încetat subit 

din viață celebrul savant sovie
tic, academicianul Igor Kurcea
tov, în vîrstă de 58 de ani, — 
unul din cei mai mari oameni 
de știință sovietici.

Igor Kurceatov a fost membru 
al Prezidiului Academiei de Știin
țe al Uniunii Sovietice, directo
rul" Institutului de energie atomi
că al Academiei de Științe al 
U.R.S.S. El a fost membru al 
Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice, deputat în Sovietul 
Suprem al U.R.S.S., de trei ori 
Erou al muncii Socialiste. 

buit într-o măsură însemnată la 
dezvoltarea continuă a relații
lor de prietenie dintre U.R.S.S. 
și Guineea. Șeful guvernului so
vietic își exprimă convingerea 
că noile sale întîlniri și convor
biri cu Seku Ture vor apropia 
și mai mult popoarele Guineei 
și Uniunii Sovietice.

N. S. Hrușciov anunță de a- 
semenea că Uniunea Sovietică 
va fi bucuroasă să primească pe 
Seku Ture, președintele Repu
blicii și guvernului din Guineea, 
la orice dată care îi convine. Țin 

să vă încredințez, scrie N. S. Hruș
ciov lui Seku Ture, că atunci 
cînd veți vizita din nou Uniunea 
Sovietică, așa cum am convenit 
Ia întîlnirea noastră din Caucaz, 
vi se vor pune la dispoziție cele 
mai largi posibilități ca să cu
noașteți și mai bine viața po
poarelor U.R.S.S. și veți fi prf- 
mit pe pămîntul sovietic ca un 
oaspete de seamă și scump.

de Ia Geneva
vilegiile și imunitățile O.N.U. 
și acordul cu privire la privi
legiile și imunitățile Agenției 
internaționale pentru energia a- 
tomică. Reprezentantul sovietic, 
după ce a declarat că proiectul 
american este în linii mari ac
ceptabil, a prezentat o serie de 
amendamente care precizează 
unele prevederi ale acestui pro
iect.

... =•♦♦ — .....~— ---------

Declarația C. C. al D. C. 
din Germania

BERLIN (Agerpres).
Comitetul Central al Partidu

lui Comunist din Germania a 
dat publicității o declarație în 
legătură cu documentul antico
munist „Disputa dintre social 
democrație și comunism" publi
cat recent de conducerea de 
dreapta a P.S.D.G.

C.C. al Partidului Comunist 
din Germania subliniază în de
clarația sa că acest document 
rușinos este respins nu numai 
de numeroși membri și activiști 
ai P.S.D.G. dar și de o parte 
considerabilă a membrilor sindi
catelor, a muncitorilor fără de 
partid și muncitorilor creștini.

încă niciodată, subliniază C.C. 
al Partidului Comunist din Ger

Vizita lui
A. I. Mikoian în Cuba

HAVANA 9 (Agerpres).
La 8 februarie A. I. Mikoian, 

prim-vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S., a vi
zitat Institutul național pentru 
reforma agrară din Cuba (INRA) 
menit să traducă în viață una din 
cele mai importante legi ale re
voluției din Cuba — legea cu 
privire la reforma agrară.

După ce s-a interesat amănun
țit de activitatea institutului în 
domeniul transformărilor revolu
ționare a relațiilor funciare din 
Cuba, A. I. Mikoian a stat de 
vorbă cu colaboratorii institutu
lui care l-au însoțit. A. I. Miko
ian a salutat hotărîrea Cubei de 
a înfăptui reforma agrară și in
dustrializarea țării.

----- O-----

Trupe americane 
au fost debarcate 

în Republica Dominicană
NEW YORK (Agerpres).

După cum relatează agenția 
Associated Press, autoritățile do
minicane au confirmat existența 
uneii vaste mișcări insurecționale 
îndreptate împotriva dictatorului 
Trujillo.

In scopul stăvilirii acestei 
mișcări, în zilele de 6 și 7 fe
bruarie, la Ciudad Trujillo, ca
pitala Republicii Dominicane, au 
ancorat șapte niaVe ale flotei 
maritime militare ale Statelor 
Unite, de pe bordul cărora au 
fost debarcați peste 4.000 de sol
dați ai infanteriei marine ame
ricane.

mania, nu s-a văzut atît de clar 
cît de adînci sînt contradicțiile 
din sînul Partidului Social De
mocrat din Germania. Muncito
rii — membri și activiști ai 
P.S.D.G., se pronunță împotri
va imperialismului, împotriva 
burgheziei monopoliste. Liderii 
partidului însă merg spre dreap
ta, sprijină legislația militaris- 
tă, ajută la pregătirea legii cu 
privire la starea excepțională.

După cum subliniază C.C. al 
Partidului Comunist din Germa
nia, documentul anticomunist al 
conducerii P.S.D.G. este îndrep
tat în primul rînd împotriva in
tereselor vitale ale masei mun
citorilor membri ai Partidului 
Social Democrat din Germania.

Autobaza I.R.T.A. Petroșani aduce la cunoștință instituții- 
lor, întreprinderilor, organizațiilor comerciale și cetățenilor < 
particulari, că începînd cu data de 11 februarie 1960 orga- S 
mizează transporturi interurbane de coletărie rapidă zilnic pe 5 
ruta LUPENI—DEVA și retur conform următorului program: )

Plecarea din Lupeni la ora 7,00 ; sosirea în Deva la ora ’ 
14,15; plecarea din Deva la ora 15; sosirea în Lupeni la > 
22,15. )

Se admit la transport colete de minimum 10 kg. și ma- ) 
ximum 500 kg. per bucată, pînă la un total de 1500 kg. de < 
predator sau destinatar, pentru orice localitate de pe ruta Ș 
de mai sus. )

Taxarea se va face Ia greutatea mărfii efectiv trans- ) 
portată conform H.C.M. nr. 81/1960, ceea ce reprezintă o iefti- ) 
nire cu aproximativ 26 la sută față de tarifele anterioare. <

Cei interesați se vor adresa: Ia Lupeni la telefon inter- > 
urban 53; la Petroșani la telefon interurban 121; la Hațeg 5 
la telefon interurban 26. indicînd adresa exactă de unde ur- 7 
meatză a fi ridicată marfa și modul de plată. <

Folosiți cu încredere sistemul de transport-coletărie care Ș 
este în avantajul dvs.! 5

i; TEATRUL UE STAT ! 
■: „VALEA JIULUI" : 
!; PETROȘANI ;! 
j prezintă ; P

/ sîmbătă 13 februarie 1 
< 1960

IHS1R-TE MfflSIÎE ;i 
; poem feeric în 5 acte !1 
I de Victor Eftimiu 1;

J Regia artistică : ;!
i i Ion Petrovici !

Scenografia: Al. Olian / 

r duminica 14 februarie ! 
;l I960

IHSPECTORIIL DE POLITIE i;
! piesă în 3 acte 1 ;
i ; de J.B. Priestley ;
' Regia artistică ' >
' ' și scenografia : J >

Horea Popescu j >
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I ANUNȚ s
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8 I.R.T.A. — autobaza Petroșani aduce la cunoștință între- g
8 prinderilor, instituțiilor și tuturor cetățenilor că începînd cu °
8 data de 1 februarie 1960 potrivit H.C.M. nr. 81 din 28 ianv t 
8 rie 1960 prețurile la transportul de marfă cu autocamioa... 8 
8 s-au redus cu 26 la sută. 8
8 Autobaza Petroșani satisface cu promptitudine toate cere- 8 
8 rile de transporturi. 8
° o
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PROGRAM DE RADIO
11 februarie

T. A. P. L„ Petroșani
Invită pe turiștii și consu

matorii din Valea Jiului să 
viziteze cu încredere toate 
unitățile sale, unde vor găsi 
din abundență produse de 
artă culinară de bună cali
tate, produse de cofetărie și 
patiserie precum și un bo
gat sortiment de băuturi din 
toate regiunile țării.

♦♦♦♦♦♦♦«♦♦♦♦♦♦
I INFORMAȚIE
î PENTRU VINĂTORII ȘI
» PESCARII SPORTIVI
< A început viza permiselor 
î de vînătoare și pescuit pe 
î anul 1960.
T Operațiunile de vizare a 
$ permiselor vor dura, la vî- 
♦ nători pînă la 29 februarie, 
O iar la pescari pînă la 31 
e martie a. c.

1

♦
♦♦
♦ 
♦
♦

♦♦♦♦♦♦« »♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Notă externă CE îl NEMULȚUMEȘTE ?
După primele încercări impro

vizate de a arunca o umbră asu
pra hotărîrii Sovietului Suprem 
al U.R.S.S. cu privire la noua 
și importanta reducere a efecti
vului forțelor armate sovietice, 
propagandiștii războiului rece 
au trecut la un atac mai orga
nizat. Printre „balenele" pre
sei occidentale care au fost arun
cate în acest atac se numără și 
comentatoarea Margueritte Hig
gins.

într-un articol publicat la 18 
ianuarie în ziarul „New York 
Herald Tribune" Higgins ne în
credințează că hotărîrea Sovietu
lui Suprem al U.R.S.S. reprezin
tă o încercare „de a înfășură o 
ladă cu bombe nucleare într-un 
ambalaj pe care sînt zugrăviți 
niște porumbei". Cu o furie vi
zibilă Higgins scrie că Uniunea 
Sovietică încearcă „să-i prosteas
că pe oameni, să-i convingă că 
a adus un aport concret la men
ținerea păcii"

Ce i-a provocat un asemenea 
acces de furie onorabilei doam
ne ? Faptul că Uniunea Sovietică 
nu intenționează să se dezarme

ze în întregime în fața Occiden
tului înarmat pînă în dinți. Mar- 
guerittei Higgins nu-t place că 
Uniunea Sovietică își menține 
puterea de foc și după această 
nouă reducere a forțelor armate, 
că ea va continua să dețină ar
ma nucleară modernă și mijloa
cele de trimitere a acesteia la 
țintă. De aici, comentatoarea 
conchide că guvernul sovietic 
duce față de Occident „o politică 
de pe poziții de forță".

O asemenea concluzie însă nu 
are nimic comun cu realitatea. 
Uniunea Sovietică, îngrijindu-se 
de puterea sa de apărare, este 
gata în același timp să treacă 
la dezarmarea totală de îndată ce 
Statele Unite și alte puteri vor fi 
de acord cu acest lucru. Amin
tim că la sesiunea Sovietului Su
prem al U.R.S.S., N. S. Hrușciov 
a declarat:

„Da, desigur, noi vom face to
tul pentru a folosi timpul pe care 
l-am cîștigat în dezvoltarea ar- 
melor-rachetă și a ocupa un loc 
de frunte în acest domeniu, atîta 
timp cît nu va fi realizat un a

cord internațional în problema 
dezarmării".

Dar propagandiștii războiului 
rece trec sub tăcere tocmai a- 
ceastă precizare. Ei încearcă să 
creeze impresia că Uniunea So
vietică ar voi să-și mențină pen
tru totdeauna superioritatea în 
domeniul armei nucleare și al
armei rachetă.

Această campanie își are mo 
tivele ei bine determinate. La 
aceasta se referă, bunăoară, zia
rul „Star" din 'Washington, care 
la 17 ianuarie s-a plîns că ho 
tărîrea Sovietului Suprem „pune 
Occidentul într-o situație difici
lă" silindu-l să întreprindă „mă
suri similare".

Acest lucru însă nu e de dorit 
de cercurile influente din Occi
dent, care se opun din răsputeri 
unor măsuri concrete în dome
niul dezarmării. De aceea s-a și 
pornit campania de calomnii îm
potriva Uniunii Sovietice, de a- 
ceea se și răsptndesc basme pe 
tema „pericolului sovietic care 
amenință Occidentul".

Din „Timpuri noi“ nr. 6/1960

PROGRAMUL 1. 6,45 Salut
voios de pionier, 7,30 Program 
interpretat de orchestra Sfatului 
popular din Giurgiu, 8,00 Din 
presa de astăzi, 9,00 Cîntece și 
marșuri ostășești, 10,00 „Dru
meții veseli" (reluare), 11,03 
Muzică populară romînească, 
11,30 Inovatori și inovații, 12,35 
Muzică corală romînească, 14,00 
Concert de estradă interpretat 
de mari soliști, 16,15 Vorbește 
Moscova! 16,45 Muzică ușoară 
interpretată de Alexandra Iako
venko — voce și Vladimir Tarta- 
kovski — la trompetă, 17,30 „Ti
nerețea ne e dragă". Din cu
prins : — „Pe noi ne crește 
partidul" (din munca și viața 
tineretului de pe șantierul de la 
Chișcani). — Tineri în concediu. 
— „Scrisoare către un prieten" 
(din volumul de povestiri al 
scriitorului sovietic Anatoli A- 
leksin). 18,00 Curs de. inițiere 
muzicală : Dicționar muzical (X) 
Tempo sau mișcare (b), 18,30 
Almanah științific, 19,05 Tribu
na- Radio: U.R.S.S. în fruntea 
progresului social, 19,45 Trans
misie din sala Ateneului a con
certului orchestrei simfonice a 
Radioteleviziunii. PROGRAMUL

II. 15,00 „De toate pentru toți" 
(reluare), 16,30 Soliști amatori 
în studiourile noastre, 17,30 Sfa
tul medicului, 17,35 .Muzică u- 
șoară, 18,30 Concert coral, 19,45 
Cîntă orchestra de estradă a Ra
dioteleviziunii, 20,30 Scriitori la 
microfon : Siito Andrâs, 21,15 
Concert de muzică populară ro
mînească, 21,45 Părinți și copii.

★

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

Radiojurnale și buletine do
știri: Programul 1 — 5,00 ;
6,00; 7,00;' 11,00; 13,00; 15,00;
17,00; 19,00; 22,00; 23,52.
Programul II — 14,00; 16,00;
18,00; 21,00; 23,00.

CINEMATOGRAFE
11 februarie

PETROȘANI — 7 NOIEM
BRIE : Ștrengarii; AL. SAHIA: 
Secretul cifrului; PETRILA : Fa
tima; LONEA: Vizita lui N. S. 
Hrușciov în America; ANINOA- 
SA : Micuța; VULCAN : Stelele; 
LUPENI : O întîmplare extraor
dinară (seria I-a); URICANI: 
Pe malurile Antarctidei.


