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Un important succes 
al minerilor 

de la Petrila 
Conferința raională de par- 4

tid a stabilit pentru colectivul 4 
minei Petrila o seamă de sar- î 
cini economice mobilizatoare J 
printre care și cea privind 4 
realizarea unui randament pe 4 
mină de 1,120 tone pe post, ț 
Pentru realizarea acestui ran-4 
dament, pe lîngă măsurile cu 4 
caracter tehnic luate de con-î 
ducerea minei, comitetele sin-î 
dicale de secție au dus o mun-4 
că susținută pentru antrena-4 
rea tuturor brigăzilor în între-* 
cere cu obiective concrete și î 
au urmărit realizarea acestora. j 

Rezultatul: pînă în prezent • 
colectivul minei Petrila a ex-j 
tras peste plan de la începutul J 
anului circa 6000 tone de căr-1 
bune. Dacă în luna ianuarie* 
productivitatea medie pe mină ‘ 
crescuse la 1,080 tone pe post, J 
în luna aceasta randamentul ♦ 
mediu a depășit la data de 15 î 
februarie 1,140 tone de cărbu- J 
ne pe post, adică s-a depășit ♦ 
nivelul stabilit de Conferința ♦ 
raională de partid. Succesul î 
acesta își găsește explicația în 4 
faptul că la mină, paralel cu 4 
munca pentru asigurarea unor, 
condiții optime tuturor brigă- î 

! zîlor, s-a trecut cu hotărîre la ♦ 
f reducerea posturilor neproduc- • 
4 tive. |

LA LONEA

cărbune sarcinile pe 14

Sectorul II 
în fruntea întrecerii
Luna februarie s-a dovedit a fi 

rodnică pentru colectivul minei 
I.onea. De aici, economia națională 
a primit peste plan cîteva sute 
de tone de cărbune energetic. 
Acum, pe panoul de onoare al 
minei, colectivul sectorului II se 
află în frunte. Harnicii săi mi
neri și-au depășit cu 1005 tone 
de __ r_ 12
z:le de muncă. Succesul obținut 
de minerii acestui sector are o 
deosebită semnificație. El de
monstrează grăitor că există pre
ocupare pentru asigurarea liniei 
de front. In sectorul II al minei 
Lonea în ultimele zile ale lunii 
ianuarie s-au dat în exploatare 
cîteva abataje cameră cu capaci
tate sporită de producție.

Brigăzile conduse de Molnar 
Traian, Dorneanu Mihai, Vancso 
Gheorghe, Nedelcu Nicolae au 
obținut însemnate depășiri 
plan.

Prin aplicarea inițiativei 
minerilor de la Aninoasa

In prima jumătate a lunii fe
bruarie minerii sectorului III de 
la Vulcan au trimis la ziuă 826 
tone de cărbune peste plan. A- 
proape toate brigăzile din aba
taje și-au îndeplinit și depășit 
planul. Așa de exemplu, brigada 
condusă de Nicoară Ioan a dat 
peste 400 tone de cărbune peste 
plan.

Un fapt pozitiv în activitatea 
minerilor de aici îl constituie 
strădania pentru continua creș
tere a productivității muncii. 
Aplicînd inițiativa minerilor de 
la Aninoasa, brigăzile sectoru
lui obțin zilnic cîte 0,300—0,950 
tone de cărbune pe post peste 
sarcina de plan. Aceasta a per
mis Ca randamentul în 
să crească cu peste 600 
bune pe post.

ing. HARĂȚI U 
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Sectorul III al minei Lupeni a 
obținut chiar din primele zile 
ale acestui an importante rea
lizări în producție. Luna ianua
rie, de pildă, sectorul a înche
iat-o cu un plus de 1196 tone de 
cărbune. Rezultatele obținute în 
primele zile din februarie arată 
că harnicul colectiv al sectorului 
III este decis să-și sporească 
realizările. De acest lucru vor
besc dealtfel cele 554 tone de 
cărbune extrase peste plan în 
perioada cuprinsă între 1—-15 fe
bruarie de minerii acestui sec
tor.

Printre brigăzile sectorului 
care au obținut cele mai’ frumoa
se rezultate în luna curentă se 
numără cele conduse de minerii 
Dioancă Sabin și I.uca Vasile 
care au extras 130 tone și, res
pectiv 354 tone de cărbune pes
te prevederile planului.

Două brigăzi harnice
Brigada condusă de minerul 

Roth Reinhold din sectorul VII 
al minei Lupeni sapă o galerie 
transversală spre puțul orb nr. 
VII orizontul 519. De cîteva zile 
acestei brigăzi i-a fost reparti
zată de conducerea sectorului o 
mașină de încărcat EPM-1. Deși 
sectorul VII duce mare lipsă de 
vagonete goale, membrii acestei 
brigăzi, folosind mașina de în
cărcat 
prima 
cu 19 
cate.

O altă brigadă din sectorul 
VII al minei Lupeni care mun
cește cu spor este cea condusă 
de minerul Bartha Dionisie. La 
săparea puțului orb nr. 21 a- 
ceastă brigadă a avansat între 
9—12 februarie, 4 m. de puț.

M. C.

au reușit să-și întreacă în 
decadă a lunii februarie 
la sută sarcinile planifi-

Spor și voie bună
— Tare, dă-i tare! — strigă 

vesel tînărul Ciobu Toma de la 
culbutorul minei Lupeni, împin- 
gînd în fugă vagonetul de căr
bune.

JEAN

abataje 
kg. căr-
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Brigada de tineret condusă 
de tov. CHIBULCUTEANU 
MIHAI de Ia sectorul V sud 
al minei Lupeni își depășește 
planul cu cîte 7—20 la sută. 
Pentru meritele 
Chibulcuteanu M. a fost a- 

les secretarul U.T.M.

— Dă-î tare — îi răspund rî- 
zînd și ceilalți, Pîrvu Constan
tin, Pop loan, Giurca Gheorghe 
și Pîslaru Vasile care iau vago- 
netele de la „lanț" și le introduc 
în culbutor.

Cu toată munca grea, voia 
bună nu părăsește o clipă pe a- 
cești muncitori de la culbutorul 
minei Lupeni, ca și pe Țucă Ni
colae care este la „cheie", sau 
pe Tudor Constantin de la ma
caz și Copoeru Ghizela de lai 
„mărci".

Și, munca în schimbul lor se 
desfășoară cu mult avînt. Echi
pa culbut'ează pînă la 400 vago- 
nete peste plan pe șut. Și asta 
multă voie bună. Sînt doar 
toții tineri...

cu 
cu

cu
de

mi-

acestei lucrări.

Montatorii și-au făcut 
datoria

Pentru buna aprovizionare 
aer comprimat a brigăzilor 
mineri din sectorul V sud al 
nei Lupeni era nevoie de monta
rea unui compresor de 45 m.c. 
„Reșița“ la punctul numit „Blo
cul VI Maria“. Gerul puternic, 
depărtarea mare — chiar sub 
creasta muntelui — care îngreu
na transportul de piese, materia
le și utilaje făcea deosebit de di
ficilă executarea

In echipa de montare au in
trat membri și candidați de par
tid Frățeanu Tudor, sudor, Ko
vari Alexandru, Zaizum Vasile. 
lăcătuși, împreună cu Gothard 
Ioan, Szegato Ștefan, Vlad Ște
fan, Velceanu Gheorghe, Marcu 
Florian, Szilveszter Pavel și Boz- 
go loan. Echipa — condusă de 
ing. Tivic Nicolae — a pornit la 
muncă cu hotărîrea să înfrîngă 
toate greutățile și să execute lu
crarea în timpul stabilit.

Nu a fost ușor. De multe ori 
lăcătușii Zaizum Vasile, Gothard 
Ioan, Szegato Ștefan, sudorul 
Vlad Ștefan și alții au lucrat cîte 
două și trei schimburi. Din cau
za gerului puternic, mîinile se 
„lipeau" de fierul rece, dar lu
crul nu s-a oprit. După două săp- 
tămîni de muncă încordată, com
presorul a început să funcționeze 
trimițînd aer comprimat mineri
lor.

Eleva CROMEI ANA din 
clasa a IX a de la Școala 
medie mixtă Lupeni, este 
fruntașă la învățătură și în 
activitatea obștească. Ute- 
miștii au ales-o în comitetul 

U.T.M. pe școală.

In cursul lunii ianuarie au fost propuse la cabinetul teh
nic al minei Lonea cîteva inovații de valoare. Una din aces
tea este inovația mecanicului Vane so Ioan care a conceput un 
mecanism simplu care asigură închiderea etanșă a orificiilor 
de inspecție a compresoarelor tip Reșița de 45 m. c. aer/min.

IN CLIȘEU: Inovatorul Vancso Ioan discută inovația sa 
împreună cu ing. Marko Gheorghe, șeful cabinetului tehnic și 
cu tehnicianul mecanic Bîja Nicolae.

ancheta noastră ; Cum sînt îndeplinite angajamentele de întrecere

Cînd preocuparea pentru asigurarea 
liniei de front slăbește»

ne peste plan. Luna februarie 
a început pentru colectivul de 
aici tot cu minus față de plan. 
La data de 12 februarie sectorul 
II trăgea în urmă realizările mi
nei Vulcan cu peste 1090 tone de 
cărbune cocsificabil. In această 
situație este normal ca nici una 
din brigăzile de la abataje și cea 
mai mare parte din brigăzile de 
pregătiri să nu aibă îndeplinite 
sarcinile de plan la zi. Care a 
fost atunci baza angajamentelor 
luate de membrii de partid, de 
șefii de brigăzi ? Cum justifică 
conducerea sectorului rămînerea 
în urmă ? Redăm mai jos păre
rea tov. ing. Stoica Petru : 

momentul de față 
dispunem 
capabilă 

planificată 
din moti-

au dezbătut sarcinileDupă ce
de plan pentru anul 1960, mine
rii sectorului II de la mina Vul
can, sector de tineret care ex
trage cărbune cocsificabil, s-au 
angajat să dea în acest an în
semnate cantități de cărbune pes
te plan. Așa de pildă, brigadie
rul Drob Gheorghe, secretarul or
ganizației de bază de partid din 
sector, a hotărît împreună cu or
tacii săi să extragă peste planul 
anual 3000 tone de cărbune, bri
gadierul Tițu Toma — 3000 to
ne de cărbune, Boghianu Dumi
tru, împreună cu minerii săi — 
1500 tone de cărbune peste plan. 
Angajamente mobilizatoare, pe 
măsura posibilităților și a condi
țiilor pe care conducerea sectoru
lui s-a obligat să le asigure, și-au 
luat și Bordea Emanoil, Gantz 
Ștefan și alți mineri șefi de bri
găzi din abatajele sectorului. To
varășul ing. Stoica Petru, șeful 
sectorului s-a angajat în numele 
întregului colectiv să depășească 
planul anual doar cu... 4000 tone 
de cărbune, invocînd motivul că 
abatajele vor trece prin situații 
nefavorabile din punct de vede
re al capacității de producție, se 
vor întîlni în cursul anului o 
seamă de lucrări vechi, alii etc. 
Secretarul organizației de bază 
a aprobat acest lucru, deși știa 
că angajamentul sectorului este 
cu mult sub suma angajamente
lor luate de mineri

a rămas sub plan cu peste 350 
tone de cărbune, pentru ca în ul
timele zile, după un „rucăl" tare 
să-și recupereze datoria și să în
cheie luna cu 64 tone de cărbu-

Ce s-a realizat pînă în pre-
zent din angajamentele asuma-
te?

In luna ianuarie în primele
două decade de muncă sectorul

Postul utemist de control de 
pe șantierul de construcții 
de locuințe din Lupeni, al 
cărui responsabil este tînă- 
rul CÎRSTOIU VALENTIN, 
a devenit un mobilizator ac
tiv la realizarea de economii.

„In
februarie) nu 
linie de .front 
asigure producția 
și angajamentele, 
ve obiective, tehnice. Astfel, la 
abatajul nr. 2 mergem cu profil 
redus clin cauza lucrului vechi, 
la frontalul de pe stratul 15 lu
crăm într-un singur panou numai 
din ciocanul de abataj din cauza 
aerajului descendent 
frontalele de p'e stratul 
sînt închise din cauza 
în urmă cu pregătirile, 
jul nr. 1 a apărut în

(12 
de 
să

pe front,
17 și 18 
rămînerii 
la abata- 
tot ortul 

un banc de steril, la alt abataj 
o cameră planificată în cărbune 
a fost găsită complet rambleiată, 
Avem însă posibilități pentru re
dresarea situației sectorului. In- 
tîmpinăm greutăți în privința a- 
sigurării cu materiale sp'eciale ca 
granturi, piatră .spartă pentru 
linia ferată, ciment".

Intr-adevăr sectorul trece prin- 
tr-un complex de situații. defavo
rabile de ordin tehnic. Dar mul
te din aceste „cauze obiective" 
puteau fi prevăzute și evitate 
dacă din partea conducerii sec
torului și a minei s-ar fi luat 
din timp măsuri eficace. Cum 
este oare ,.......
cunoască în sector situația unor 
galerii executate doar cu cîțiva 
ani în urmă ? Unde au fost oare 
tovarășii topografi ai minei ?

La sectorul II al minei Vulcan 
întrecerea socialistă nu este ur
mărită zi de zi, nu sînt aduse 
operativ la cunoșiiința minerilor 
rezultatele muncii lor. Aceasta, 
cu toate că în biroul sectorului 
își tac de lucru pe lîngă secre
tarul tehnic o seamă de munci- 

ing. GH. DUMITRESCU

posibil ca să nu se

(Continuare în pag. 3-a)

Citiți în pag. IV-a
• N. S. Hrușciov a sosit la 

Rangoon
• Telegrama adresată de N. 

S. Hrușciov președintelui 
Indiei,' Prasad și primului 
ministru, Nehru

• Vizita delegației oameni
lor de stat sovietici în 
S.U.A.
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Măsurile tehnico-organizatorice - factor 
de seamă In realizarea sarcinilor de plan

SM»

Anul I960 a 
pus în fa|a colec
tivului prepara
tei Lupeni sar
cini sporite de 
plan pentru a a- 
sigura cărbunele 
cocsificabil nece- 
de cocs de Ia Hu- 

Reșița. Muncitorii,
sar bateriilor 
ned^ara și 
tehnicienii și inginerii noștri cu
nosc foarte bine importanța mun
cii lor și de aceea ei s-au an
gajat, la chemarea minerilor de 
la Lupeni, să recepționeze în 
cele mai bune condițiuni întrea
ga cantitate de cărbune brut pri
mită de la minele Lupeni, Vul
can și Uricani, să sporească re
cuperarea cărbunelui special la 
42 la sută, să îmbunătățească 
cu 0,1 la sută calitatea cărbune
lui cocsificabil și să realizeze 
250.000 lei economii la 
cost.

Angajamentele luate 
tivul nostru sînt o mărturie vie 
a aprecierii forțelor și posibilită
ților de care dispunem, consti
tuind totodată un puternic fac
tor mobilizator.

La întocmirea planului com
plex de măsuri tehnico-organi- 
zatorice menite să asigure înde
plinirea angajamentelor luate 
ne-a folosit experiența cîștigată 
anul trecut în privința descoperi
rii și valorificării rezervelor in
terne. Prima grijă a conducerii 
preparației la întocmirea planu
lui complex de măsuri tehnico- 
organizatorice a fost orientarea 
în direcția eliminării tuturor lo
curilor de strangulare

Printre cele mai importante 
măsuri, prin aplicarea cărora

de colec-

»♦♦♦♦♦ ♦ • • •

; Transporturi interne •
* rapide și ieftine
♦ Sectorul de transport de la 
4 preparația Lupeni are sarcini 
J mari în acest an. Muncitorii fe- 
J roviari vor trebui să asigure un 
4 număr mai mare de vagoane, să 
ț le aducă la timp la punctele de

încărcare și să evite cît mai mult 
locațiile.

Avîndu-se in vedere volumul

I
♦ ♦

t♦
t

o ♦ o

o

• 
mare de lucru al sectorului trans- » 
port, s-a stabilit, pe bază de cro- * 
nometrări o normă 
ționarea medie a vagoanelor. 
Această normă unică a fost sta
bilită mai mică față de anul tre
cut cu circa 30 la sută, cu sco
pul ca vagoanele să staționeze 
cît mai puțin pe liniile de garaj 
ale preparației.

Pentru a putea face față sar
cinilor sporite, conducerea secto- * 
rului de transport a luat măsuri J 
cu caracter organizatoric creînd • 
posibilitățile necesare. •

S-a fixat ora cînd locomotiva * 
cu vagoane goale trebuie să pie- ♦ 
ce la E. M. Uricani pentru a se » 
încărca producția extrasă de mi- ț 
neri — într-un ritm continuu. J 
S-au luat măsuri ca locomotive- J 
le să staționeze cît mai puțin la 4 
alimentarea cu cărbune și apă. ’

♦ Sarcinile sectorului de trans- î
• port fiind dependente de activi- ’
* tatea depusă de personalul de la • 
1 rampele de încărcare — descăr- 1

care, ele nu pot fi realizate în î 
întregime fără a se lua măsuri j 
organizatorice în vederea descăr- î 
carii vagoanelor în termenele î 
stabilite. în acest scop, avem T 
nevoie de sprijinul exploatărilor *

bună a lucrului J 
se f

e oaza ae cro-
ă privind sta- ♦

♦

t

4
♦
î
♦
* 
« 4 
4
• pe care le deservim, pentru or

ganizarea mai 
la descărcări, pentru a nu 
bloca liniile cu vagoane ce aș
teaptă descărcarea, ca și spriji
nul stației Lupeni care să nu 
mai țină locomotivele imobilizate 
ore întregi, așa cum s-a tnttm- 
plat pînă acum.

ing. MĂNDOIU DUMITRU
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vom putea realiza toate angaja-; 
menitele noastre arătăm : dublai 
rea acționării la banda Wiper 
nr. 3 prin care vom obține o si
guranță mai mare în recepționai- 
rea cărbunilor bruți, faianțarea 
peretelui despărțitor la bateria 
0—10 înm., golirea turnului prin 
ciurul de control, dublarea cra- 
țerului de șlam, montarea schim
bătoarelor de curea la sitele Zim
mer etc. care va mări mult selec
tivitatea și siguranța funcționă
rii instalațiilor de preparare.

In acest an, sarcina noastră 
centrală constă în ridicarea con
tinuă a recuperării în cărbunele 
cocsificabil și îmbunătățirea con
tinuă a calității acestuia. In a- 
cest scop, au fost prevăzute o 
serie de lucrări ca înlocuirea 
jgheabului fix de la med u-dens, 
mărirea vitezei elevatorului in
termediar nr. 1, mărirea înclina
ției jgheabului de șist la bateria 
3 zețaj etc.

Reducerea prețului de cost șl 
realizarea de economii la prepa
rația Lupeni este strîns legată 
de creșterea capacității de pro
ducție și reducerea consumurilor 
specifice. Au fost stabilite mă
suri care vor ridica debitul spă 
lătoriei ceea ce va aduce econo
mii de circa 100.009 lei pe an. 
Totodată consumul de barită va 
fi redus cu 0,30 kg./tonă, iar cu
rentul electric cu 0,25 
jungînd la realizarea 
nomii de cca. 120.000

Mai avem greutăți 
mai ales în ce privește asigura
rea cu vagoane goale la Uricani 
precum și în direcția descărcării 
de materiale de către mina Lu
peni, depozitul Lupeni și Benzol. 
Pentru eliminarea acestor defi
ciențe, s-au luat și aici măsuri 
ca: aranjarea vagoanelor la ram
pe în ordinea descărcării, pune
rea în funcțiune a troliului la 

silozul Uricani—Vulcan, stropirea 
vagoanelor antodescărcătoare cu 
motorină și sare pe timp de iar
nă, ceea ce va duce la o func
ționare mai optimă 
rii vagoanelor.

Bazați pe forțele 
muncă și îndrumați 
nență de către organizația de 
partid, vom traduce în fapte an
gajamentele noastre în cele mai 
bune condițiuni și înainte 
termen.

ARDELEAN VICTOR 
șeful preparației Lupeni

kW/h. a- 
unor eco- 
lei.
și lipsuri

îmbunătățirea 
protecției muncii 

în centrul atenției
La preparația Lupeni, rezol

varea problemelor de tehnica se
curității și protecție a muncii 
constițuie o preocupare perma
nentă a organizației de bază, a 
conducerii uzinei precum și a co
mitetului sindical.

In acest scop au fost preco
nizate o seamă de acțiuni prin
tre care menționăm : instruirea 
și reinstruirea periodică a tutu
ror muncitorilor; amenajarea 
instalațiilor cu organe în miș
care cu dispozitive de protecție.

Pînă acum s-a făcut reinstrui
rea muncitorilor cu privire la 
respectarea măsurilor de protec
ție a muncii, au fost afișate ins
trucțiunile de modul cum funcțio
nează diferite instalații, s-au pus 
table avertizoare la căile de ac
ces și locuri mai periculoase, 
iar în cadrul măsurilor tehnice, 
în lunile acestea se va trece la 
realizarea a o seamă de măsuri 
ca reducerea zgomotului la con
ducta suflantului de la flotație și 
zidirea camerei, montarea a două 
aeroterme, construcția de poduri 
din tablă striată pentru acces 
sub aparatele Rheo, instalarea u- 
nui ventilator în casa pompelor 
și altele.

Comparativ cu anul 1958, în 
anul trecut accidentele s-au re
dus cu 24 la sută.
ing. NEGULESCU STELIANA

i in ultimii ani preparația Lupeni s-a dezvoltat continuu. Aici 
au fost construite și dotate cu utilaje dintre cele maî moderne 
secția de zețaj, de spălare în medii dense, s-a pus în funcție o 
nouă linie tehnologică de spălare cu aparate Rheo. IN CLIȘEU : 
Aspect de la linia de spălare Rheo.

--------- o------------

Inovatorii în sprijinul producției
Mișcarea de inovații la prepa

rația Lupeni a cunoscut o con
siderabilă dezvoltare comparativ 
cu anii precedenți. Față de anul
1958 cînd au fost aplicate doar 

4 inovații din 6 propuse, în anul
1959 au fost aplicate 37 inovații 
din 88 propuse. Propunerile a- 
plicate au rezolvat o seamă de 
probleme tehnico-economice ca: 
îmbunătățirea calității cărbunelui 
mixt, reducerea consumului de 
barită sau eliminarea aproape 
completă a pierderilor tehnolo
gice de cărbune. Inovații ca: 
modificarea schemei de elimina
re a șistului la instalația Rheo 
10—80 mm., clasor pentru sus
pensia de 
tindere a 
WDG, au 
rezolvarea

reducerea varia-

La sectorul cie preparare

O

barită, sistem de în- 
împletiturii pe sitele 
contribuit <lin plin la 
unor probleme ale

Echipele de muncitori asigură 
mai bună întreținere a utilajelor

știe că pe anul 1960 prepa-
Lupeni are sarcini sporite

de anul 1959 — sarcini ce

procesului de preparare a căr
bunelui.

Studiile și cercetările efectuate 
de serviciul tehnic și-au adus și 
ele contribuția la îmbunătățirea 
procedeelor și schemelor tehno
logice, pentru
țiilor calitative și reducerea pier
derilor. In cadrul temelor de cer
cetare au fost stabilite debitele 
de cărbune special la procedeul 
de spălare, s-a determinat pro
porția de cărbune de la Lupeni, 
Vulcan, Uricani în cărbunele 
special pentru cocs, s-au efec 
tuat o serie de încercări indus 
triale la subsecțiile zețaj, flo- 
tație și RheO IO—80 mm. și s-au 
determinat condițiile de funcțio
nare optimă a circuitului de re
generare a suspensiei de barită.

La toate aceste realizări și-a 
adus contribuția și cercul A.S.I.T. 
din cadrul preparației. Colecti
vul cabinetului tehnic, format din 
membri A.S.I.T., a ajutat inova
torii pentru punerea în aplicare 
a inovațiilor.

Temele din planurile de muncă 
ale cercului A.S.I.T. au comple
tat în majoritatea cazurilor pro
blemele tehnologice sau electro
mecanice care nu au fost cuprinse 
în planul intern de cercetări al 
serviciului tehnic. In acest fel, 
cercul A.S.I.T. și-a îndeplinit 
unul din principalele scopuri: 
dezvoltarea tehnicii în ramura 
industrială respectivă.

Planul de stat pe I960 preveo,e 
sarcini sporite pentru preparația 
Lupeni. Avînd la bază experien
ța anului 1959, aceste sarcini 
vor fi cu siguranță îndeplinite 
și depășite, dacă alături de efor
tul pe linie direct productivă, 
inovatorii, muncitorii, tehnicienii 
și inginerii își vor spori efortu
rile pentru dezvoltarea tehnicii.

Se 
ra/Za 
fa/ă 
revin în mare parte sectorului de 
preparare.

Pentru ca procesul tehnologic 
să aibă un mers continuu, trebuie, 
ea instalațiile electro-mecanice să 
fie întreținute în bune condițiuni 
spre a fi eliminate defecțiunile 
Pentru aceasta, toate instalațiile 
s-au trecut pe grupuri la echipe. 
Avantajele acestui mod de asi
gurare a întreținerilor sînt: echi
pa se ocupă numai de un grup 
de utilaje restrîns și deci poate 
observa mult mai bine orice de
fecțiune. Ea are o evidență mai 
clară a pieselor de schimb ceea

într-un 
mai dez- 
reparare

ce înlătură oprirea instalației din 
eauza lipsei pieselor de schimb. 
Simțul de răspundere 
asemenea caz este mult 
voltat și lucrările de 
sînt de bună calitate.

în vederea măririi recuperării 
în cărbunele special s-au luat 
măsuri de eliminare a strangu
lării procesului tehnologic la flo
tație prin înlocuirea pompelor cu 
piston cu pompe centrifugale care 
au avantajul unui mers continuu 
și debit mai mare. Se dă o 
mai mare atenție din punct de 
vedere gospodăresc la eliminarea 
scurgerilor pe planșee.

ing. IONICĂ 1OAN

Dezvoltarea capacltâlii preparației 
nivelai sarcinilor

a manevră-

noastre de 
în perma-

de

la
Colectivul de muncitori, tehni

cieni și ingineri- de la preparația 
Lupeni a dovedit anul trecut că 
este capabil să rezolve cele mai 
grele probleme de producție, că 
este conștient de sarcinile ce i 
s-au încredințat.

La obținerea unor indici supe
riori celor realizați în 1958, co
lectivul a fost îndrumat și spri
jinit în permanență de organiza
ția de bază, ajutat fiind de corni-

IO mm. se va monta un al treilea 
elevator de griș și se va mări 
lățimea jgheaburilor în așa fel 
ca să permită reciclarea unei 
cantități mai mari de material, 
asigurînd prin aceasta o creștere 
a extracției la cărbune special.

La circuitul 0—3 mm. 
monta 6 hidrocicloane șivor

site pentru deshidratarea mate
rialului, asigurîndu-se prin aceas
ta o bună funcționare a hidroci- 
cloanelor și o mărire a selectivi
tății lor.

— Deșlamarea prealabilă a 
materialului brut 0—10 mm. pen
tru a îmbunătăți tehnologia în 
acest circuit.

— Extracție mărită de șlam

cocsificabil prin modificările adu
se la circuitele de flotație.

In vederea reducerii prețului 
de cost pe linie tehnică s-a pre
conizat mărirea debitului insta-

ția de bază, ajutat fiind de 
tetele sindical și U.T.M.

O activitate susținută a 
și cabinetul tehnic și 
A.S.I.T. care au rezolvat 
probleme de producție.

In acest an, uzina noastră va 
furniza cocsarilor hunedoreni cu 
5,8 la sută mai mult cărbune 
cocsificabil ca în anul 1959. Co
lectivul nostru 
spele și să sorteze 
32.000 tone de cărbune 
bil peste plan

In vederea realizării 
și angajamentelor colectivul pre
parației Lupeni a analizat posibi
litățile interne șl a trecut la a- 
plicarea unor măsuri tehnice 
dintre care cele mai importante 
sînt:

— La circuitul de spălare 0—

depus 
cercul 
multe

s-a angajat să 
cel puțin 
cocsifica-

sarcinilor

(12.02

SortartjQ.
Japcni

H£o%

Carbvnft tetiwn facapefyn fandom 
supus. toc-siltcabtl cărbuni q lobai

SfiaJar/ț social
Qc.cxbzarecL mjcUetfiot. fe/uuci. 195$

conizat mărirea 
lațiilor prin :

— Montarea 
la preclasare în 
tente cu capacitate redusă.

— înlocuirea elevatoarelor de 
repetiție cu altele de capacitate 
mai mare.

— Lărgirea jgheabului III 
Rheo 10—80 mm.

— Montarea unui ciur de re
clasare în locul actualului ciur 
fix.

Toate aceste măsuri tehnice 
împreună cu celelalte măsuri or
ganizatorice sînt cuprinse în pla
nul de muncă pe 1960 a cărui 
realizare se urmărește zi cu zi.

Rezultatele obținute anul tre
cut au dat 
lui și i-au 
și în viitor 
succese din 
se. Realizîndu-și angajamentele, 
preparatorii vor contribui la dez
voltarea economiei naționale și 
creșterea bunei stări a oamenilor 
muncii.

ing. PISO POMP1LIU 
inginer-șef al preparației Lupeni

unor ciururi noi 
locul celor exis-

un imbold colectivu- 
mărit încrederea că 
el va putea obține 

ce în ce mai frumoa-



Educarea candidaților 
biroului organizației de bază

Sectorul I se numără de mul
tă vreme între colectivele frun- 

■' tașe ale minei Aninoasa în lupta 
pentru sporirea și ieftinirea pro
ducției de cărbune. In luna ia
nuarie, sectorul și-a depășit sar
cinile de producție cu aproape 

■ 1000 tone de cărbune. In acest 
sector se depune acum o muncă 
stăruitoare pentru reducerea con
sumului de material lemnos prin 

lemnului vechi pentru 
strîngători etc. In luna 
sectorul I Aninoasa a 
60 m. c. lemn vechi, 

astfel 4.000 lei eco-
c.

bază 
celor

din

folosirea 
bandaje, 
ianuarie 
refolosit 
realizînd 
nomii.

Succesele colectivului acestui 
sector oglindesc munca politică 
susținută pe care o desfășoară 
organizația de partid pentru 
mobilizarea brigăzilor de mineri 
la înfăptuirea sarcinilor econo
mice puse de partid. Paralel cu 
conducerea activității economice, 
biroul organizației de bază a- 
cordă o atenție deosebită mun
cii politice pentru întărirea rîn
durilor organizației de 
prin primirea în partid a 
mai înaintați muncitori.

In organizația de bază 
sectorul I al minei Aninoasa își 
fac în prezent stagiul 30 de can
didați de partid. Numai de la 
începutul acestui an și pînă în 
prezent au fost primiți 11 can
didați. Printre aceștia se numă
ră tov. Hirsai Mihai, Nistor 
loan, Moșneguț Traian și alții, 
toți mineri calificați, muncitori 
fruntași. In activitatea biroului 
organizației de bază, un loc în
semnat ocupă munca de educa
re a candidaților. Preocupîndu- 
se de pregătirea candidaților 
pentru a se ridica la nivelul ce
rut unui membru de partid, bi
roul organizației de bază trasea
ză fiecărui candidat sarcini con
crete, legate mai ales de spori
rea producției și productivității 
muncii, realizarea de economii. 
Un număr de 20 candidați de 
partid au fost încadrați în co
lectivul de agitatori. Acești to
varăși au sarcină să țină con
vorbiri cu minerii din brigăzile 
unde lucrează despre însemnăta
tea folosirii din plin a timpului 
de lucru, să îndemne la extrage
rea unei producții de calitate. 
Candidații Siptilici Nicolae și 
Cîfiieală Mihai au primit sar
cina de a se ocupa de îmbună
tățirea desfășurării învățămîntu-

M politic U.T.M. De educarea 
candidaților sînt îndrumați să se 
ocupe și acei membri de partid 
care le-au dat recomandări pen
tru intrarea în partid. Astfel tov. 
Cristea Aurel se ocupă de candi-

Ce trebuie să știm despre gripă
Gripa este o boală infecțioasă 

foarte molipsitoare manifestîndu- 
se sub formă de epidemii care 
uimesc prin repeziciunea cu care 
se întind. Epidemiile de gripă 
pot cuprinde în cîteva săptămîni 
teritorii imense pricinuind mili
oane de îmbolnăviri. Gripa se 
datorește unui virus de 80—100 
militnicroni și se transmite pe 
cale aerogenă, adică prin tușă, 
strănut sau vorbire. Virusul este 
răspîndit de către bolnav în ju
rul său. Cei ce se găsesc în 
preajma bolnavului respiră ae
rul în care se găsește virusul și 
în felul acesta gripa se răspîn- 
dește printre oamenii sănătoși.

Deosebit de prielnice pentru 
răspîndirea gripei sînt aglome
rațiile mari — călătoriile în 
tobuse, trenuri, staționările 
localuri publice, plimbările 
străzile cu circulație mare

Frigul, sau schimbările bruș
te de temperatură, înlesnesc 
răspîndirea gripei prin răcirea 
bruscă a corpului și prin tulbu
rări provocate în mecanismul de 
apărare al organismului. Bolna
vul de gripă are dureri în 
mușchi, frisoane, temperatură ri
dicată (39—40 grade), are o sta
re de toropeală și dureri mus- 
chiulare, dureri de cap, ochii u- 
șor injectați, simte dureri în 
globii ochilor, limba îi este în
cărcată — albă. Bolnavul tu-

au- 
în 
pe 

etc.

dații Macovei Nicolae și Dobre 
Alexandru, Matei loan se ocupă 
de tov. Adămuț Avram. In cursul 
anului trecut, comunistul Bojte 
Adalbert, spre exemplu, s-a ocu
pat de trei candidați de partid și 
anume de Ștefan Alexandru, An
tal Ștefan și Popa Iosif.

Organizația de bază acordă 
multă atenție ridicării nivelului 
politic și ideologic al viitorilor 
membri de partid. Toți candidații 
sînt încadrați în cercuri de stu
diere a Statutului P.M.R., iar 
cei mai pregătiți, în. cercul de 
studiere a Istoriei P.M.R. Biroul 
organizației de bază s-a îngrijit 
ca toți candidații să fie abonați 
la presa de partid și să participe 
la conferințe pe teme legate de 
disciplina de partid, felul cum 
se păstrează documentele de 
partid.

In privința educării partinice 
a viitorilor membri de partid, 
organizația de bază nr. 1 de la 
Aninoasa a obținut rezultate 
bune. Majoritatea candidaților 
frecventează cu regularitate în- 
vățămîntul de partid, își îndepli
nesc sarcinile ce le revin pe li
nie de producție. Dar în orga
nizația de bază nr. 1 de la mina 
Aninoasa mai sînt candidați, în
tre care tov. Catalina Nicolae, 
Moț loan, Ianăș Gheorghe, Ște
fan Grigore, care nu participă 
la viața de partid, lipsesc de la 
adunările generale ale organiza
ției de bază, neglijează ridicarea 
nivelului lor politic și ideologic. 
De aceste lipsuri se fac răspun
zători și tov. Codrea Petru, On- 
cea Vasile și alți membri de 
partid care nu se ocupă suficient 
de educarea candidaților mai 
sus amintiți.

In munca de primire în partid 
la sectorul I al minei Aninoasa 
se mai manifestă și un alt ne
ajuns. Unii membri de partid 
cum sînt tov. Bodo Francisc, 
Andrica Ludovic. Cioica Iosif și 
Tudoran loan neglijează sarci
nile ce le revin în legătură cu 
întărirea rîndurilor organizației 
de bază. De multă vreme ei nu 
au dat 
solicită intrarea în partid și me
rită acest lucru, nu se 
atragerea și educarea 
ților de partid.

Biroul organizației 
trebuie să ia măsuri 
pentru lichidarea lipsurilor exis
tente în munca de primire în 
partid și în educarea candidați
lor. Să asigure ca toți comuniș
tii să se preocupe cu simț de 
răspundere de întărirea rîndurilor 
organizației de bază.

I. DUBEK

recomandări celor care

ocupă de 
candida-

de bază 
grabnice

șește și strănută. Temperatura 
ține 3—5 zile (dacă durează mai 
mult înseamnă că s-au ivit com
plicații) .

Gripa poate deveni foarte gra
vă atunci cînd se ivesc compli
cații (otită, sinuzită, pneumo
nie). In caz de îmbolnăvire, în 
primul rînd trebuie chemat me
dicul. Numai el poate preciza 
dacă bolnavul are gripă sau altă 
boală mai gravă.

Bolnavul trebuie izolat de cei-

Sfatul medicului

lalți și mai ales de copii. El 
poate fi tratat acasă dacă boala 
este ușoară. Dacă boala este mai 
gravă sau dacă s-au ivit compli
cații trebuie internat în spital. 
Gripa ușoară poate fi tratată 
simplu. Bolnavul trebuie ținut 
la pat pe toată durata bolii. Re
gimul alimentar trebuie să fie 
hrănitor. Pe timpul febrei va 
consta mai mult din lichide (ceai, 
lapte, sirop). Imediat după tre
cerea febrei, bolnavul trebuie să 
se alimenteze bine. Contra du
rerii de cap bolnavul poate lua 
antinevralgice sau piramidoane, 
iar în caz de dureri mușchiula- 
re, ventuzele dau rezultate bune. 
In nas este bine să se picure apă 
cu sare sau oleu gomenolat. Bol-

In cadrul reviziei de vagoane din Petroșani sarcina verificării 
și reparării frînelor de aer comprimat este încredințată atelierului 
în care muncește și lăcătușul de frîne, fruntaș în producție, Cî- 
cortaș Ioan.

IN CLIȘEU: Lăcătușul Cicortaș loan lucrind la repararea 
unui ventil de distribuire a aerului Ia frîna automată.

------------------------------- ---- . -----------------—------------- ---- .• ~Brigada de muncă patriotică nr. 3 din sectorul II al minei Uricani întîmpină împlinirea unui an de activitate
gajat ca pînă la data de 4 mar
tie a. c„ să scoată la suprafață 
din sector vagonetele defecte, 
scocuri, lugne, țevi și lemne pen
tru a fi refolosite. Pînă la 4 mar
tie fiecare membru al brigăzii 
va executa cîte 6 ore de muncă 
voluntară la încărcatul cărucioa
relor cu lemn și scîndură pentru 
abataje.

Tovarășii Ungureanu Constan
tin, Panțu Petru, Enache Harar 
lambie, Scorpie Gheorghe, Tam- 
ba Gavrilă și Dimofte Grigore, 
membri în brigadă, au propus ca 
în viitor membrii brigăzii să-și 
îndrepte atenția în activitatea lor 
în special spre brigăzile de tine
ret care au rămas în 
de realizarea zilnică 
stabilit.

Activitatea rodnică
de muncă patriotică nr. 3 de lai 
sectorul II face cinste organiza
ției U.T.M. de la mina Uricani.

A. NICHIFOREL

Brigada de muncă patriotică 
nr. 3 de la sectorul II al minei 
Uricăni numără 39 de tineri. Cei 
mai mulți dintre ei sînt fruntași 
în producție. Toți lucrează în 
subteran ca mineri, ajutori mi
neri, vagonetari etc. Membrii 
brigăzii se pregătesc să întîmpi- 
ne peste cîteva zile un eveniment 
deosebit în viața și activitatea 
lor. La 4 martie 1960 se împli
nește un an de cînd, sub îndru
marea organizației de partid și 
a organizației U.T.M. în sector 
s-a constituit prima brigadă de 
muncă patriotică.

Sarcina de a conduce această 
brigadă a fost încredințată de 
către adunarea generală a or
ganizației U.T.M. tovarășilor 

Măgureanu Constantin, Gaf.ti- 
niuc Petru și Bădescu Nicolae. 
In perioada de aproape un an 
de cînd a luat ființă brigada ti
nerii care o alcătuiesc au ajuns 
să fie cunoscuți de toți munci
torii de la mină ca tineri harnici 
și de nădejde.

Acest lucru a fost confirmat 
și de analiza făcută nu de mult 
de către biroul organizației 
U.T.M.

Brigada a economisit prin di
ferite acțiuni de muncă patrioti
că aproximativ 90.000 lei.

Acțiunile recente întreprinse 
de brigadă în vederea încheierii 
unui an de activitate cu reali
zări cît mai frumoase sînt re
marcabile. Iată cîteva din ele.

navul va face gargară cu ceai de 
mușețel sau vă suge bomboane 
de eucalipt, borocain etc.

Să ne ferim de sulfamide, pe
nicilină, deoarece ele nu dau nici 
un rezultat. Copilul mic trebuie 
tratat de gripă numai sub su
pravegherea medicului în spital.

In caz de îmbolnăvire nu se 
recomandă „să se ducă boala pe 
picioare'* pentru că cel în cauză 
se expune la complicații și de
vine în același timp un focar de 
infecție pentru cei din jur. Se 
impune ca de la primele semne 
să fie consultat medicul pentru 
lămurirea situației.

Bolnavul trebuie izolat pînă la 
completa însănătoșire. Copiii 
mici trebuie feriți de bolnavi1. 
Obiectele de care s-a folosit bol
navul trebuie dezinfectate prin 
fierbere. După vindecare, camera 
bolnavului trebuie bine curățită 
și aerisită. Podelele se vor spăla 
cu apă fiartă și leșie. Copiii care 
prezintă simptome de gripă nu 
vor fi trimiși la școală sau la 
grădiniță. Se recomandă stărui
tor celor care tușesc sau stră
nută să țină batista la gură pen
tru a nu contamina pe cei din 
jur.

Un program normal de viață 
duce la întărirea rezistenței or
ganismului ferindu-1 de îmbol
năviri.

dr. GEORGE DIRLEA 

Din cauza defectării culbutoru- 
lui la halda nr. 2 descărcarea 
vagonetelor se făcea greoi și 
provoca în transport greutăți. 
Brigada a descărcat manual 250 
vagoane cu steril. Dulgherii 
subterani Baba Traian, Mogoș 
loan, Iacobescu Valeriu, membri 
ai brigăzii, au reparat în afara 
orelor de serviciu scările defecte 
din suitori, au executat peste 60 
metri pătrați de căptușeală de 
scîndură în rostogoalele din sec
tor și au acoperit canalele de 
scurgere din galeriile principale. 
De asemenea brigada a strîns 5 
tone de fier vechi și a încărcat 
zeci de vagonete cu diferite ma
teriale ca : bolțari, blocuri, nisip 
și pietriș etc. necesare minerilor 
la lucrările din subteran.

In activitatea lor, membrii 
brigăzii primesc o îndrumare 
permanentă din partea membrilor 
de partid din sector care le în
drumă pașii în majoritatea ac
țiunilor. Recent, într-o consfă
tuire, membrii brigăzii s-au an-

................... ......................................... ■

7A de odihna la Paring
Mă întrebam mereu de unde 

ia tovarășul meu atîta putere 
de muncă, atîta dragoste de via
ță. Odată. întrebîndu-l, mi-a răs
puns: „Vino duminică cu mine 
și vei știi".

. Răspunsul scurt, mi-a stîrnit 
Și mai mult curiozitatea.

M-am decis. Duminică îl voi 
însoți în căutarea răspunsului.

l-am adus la cunoștință hotă- 
rîrea luată

...Zorile vesteau o zi senină. 
Zăpada sclrția sub bocanci. Fri
gul mă pișcă de urechi vrînd par
că să mă determine să mă întorc 
acasă. De renunțat la drum însă 
nici gînd.

La locul de întilnire, disting 
de departe silueta tovarășului 
meu. Mă aștepta deja.

După binețe am pornit la drum 
'fără întrebări sau alte explicații 
In stingă drumului am observat 
un indicator cu mențiunea: Pa
ring — 3 ore.

...Cărarea șerpuia pe imensa 
mantie bătută cu steluțe de ar
gint purtîndu-ne prin galeria u 
nei expoziții în care natura și-a 
expus tot ce are mai strălucitor. 
In apropiere, apele unui mic pl- 
rîiaș luptau din răsputeri să nu 
încapă cu totul în cleștele de 
cristal al gheții, Mai încolo, 
mlădițe tinere ori copaci bătrîni 
se uitau la noi, drumeții, pe sub 
căciula de nea: O perdeluță de 
nor grăbită s-a dat la o parto 
din dreptul unei stînci ce-și scoa 
te pieptul descoperit tn bătaia 
primelor raze ale soarelui.

Cită măreție în acest tot me 
reu în mișcare.

Departe, dincolo de Lupeni 
sau chiar la Uricani, se profilea
ză munți și întinderi nesfîrșite 
de păduri. Din măruntaiele lor 
harnicii mineri scot mii de tone 
de cărbune cocsificabil, pîinea in
dustriei noastre socialiste.

Cind preocuparea 
pentru asigurarea 

liniei de front slăbește
(Urmare din pag. l-a) 

tori care ar putea foarte ușor să 
(țină o evidență zilnică a întrece
rii socialiste.

Situația sectorului se poate re
media. Este însă nevoie să se pu
nă rînduiaîă în activitatea de 
concepție tehnică a conducerii 
sectorului, să fie analizată cu toa
tă seriozitatea munca depusă 
pentru îndeplinirea măsurilor teh- 
nico-organizatorice elaborate. Sec
torul trebuie să-și asigure în cel 
mai scurt timp fronturi de lu
cru suficiente pentru îndeplinirea 
sarcinilor și a angajamentelor 
asumate de brigăzile de mineri. 
Tehnicienii sectorului trebuie o- 
bligați să ia măsurile cerute de 
N.T.S, privitoare la redeschide
rea locurilor de muncă oprite. 
Minerii sectorului sînt datori să 
lupte pentru ca în mod ritmic, 
lună de lună, toate brigăzile să-și 
îndeplinească angajamentele de 
onoare ce și le-au asumat.

urmă față 
a planului

a brigăzii

Privesc în juru-ml... Tot ce-mi 
zăresc ochii este încîntător, o- 
dihnitor. Simt în mine transpusă 
acea dragoste mișcătoare ce 
răscolește aprig dorința de viață 
de muncă.

...Cabana, răsărită ca din pă- 
mint, scoate rotocoale alburii de 
fum ce înscriu pe fondul unui 
mir.mat albastru: „Bine ați ve
nit".

Intrăm. Cristalul rîsetelor ce
lor ce ne-au luat-o înainte, s-a 
curmat odată cu zgomotul ușii 
deschise.

In fața mea era viu panoul 
cu fruntași în muncă de la l.T.C. 
Petroșani, întreprindere unde 
muncesc. Șoferul Popescu Cons
tantin, care pe luna ianuarie și-a 
îndeplinit planul în proporție de 
164 la sută, șoferul lohrend Ion, 
electricianul Vătui Ilie, Boidwa 
loan, secretarul organizației de 
bază P.M.R. șl... ca să-i înșir 
pe toți mi-ar trebui multe rîn- 
duri, căci erau mulți, veniți aici 
ca să se recreeze în colectiv.

Efectul primelor clipe de mi
rare s-a șters, 
curia 'faptului 
turi de acești 
zi de odihnă.

Se petrece 
rîsete, dans 
voie bună.

Ziua trece ,
— Ce părere 

minunată zi 2 — 
tenul meu de muncă, 
fost greu deloc să-i dau răspun
sul.

— Intr-adevăr, minunată zi! 
— pentru mine, pentru ceilalți. 
Azi, am reușit să cunosc încă un 
mijloc de recreare, un mijloc de 
a recîștiga forțele după o săptă- 
mînă de muncă.

luîndu-i locul ba
de a petrece ală- 
oameni harnici, o

minunat.
Și

Glume, 
o permanentă

pe nesimțite.
ai de această 

mă întrebă prie- 
Nu mi-a

OLTEANU AUREL
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N. S. Hrușciov a sosit la Rangoon
RANGOON 16 (Agerpres) —• 

Corespondență specială:
La 16 februarie ora 12,56 (ora 

locală), ora 8,56 (ora Moscovei), 
la invitația guvernului bîrman 
a sosit la Rangoon N.S. Hruș- 
ciov, președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S.

Pe aerodromul Mingaladom, 
N. S. Hrușciov și persoanele 
care îl însoțesc au > fost întîm- 
pinați de U Win Maung, preșe
dintele Uniunii Birmane, Ne Win, 
primul ministru al Birmaniei, 
membri ai guvernului bîrman, 
reprezentanți ai organizațiilor 
obștești din Birmania, A. M. Le- 
dovski, ambasadorul U.R.S.S. în 
Birmania, conducători ai insti
tuțiilor sovietice din Birmania 
precum și reprezentanți ai cor
pului diplomatic acreditați la 
Rangoon.

Cuvîntarea de salut a fost ros
tită de U Win Maung, președin
tele Uniunii Birmane.

Vă salutăm — a spus el — 
ca pe un prieten care a venit din 
nou ia noi în scopul întăririi re
lațiilor de prietenie existente în
tre cele două țări ale noastre, 
relații la făurirea cărora ați con
tribuit în timpul primei dv. vi
zite.

Sînt încredințat, a spus pre
ședintele Uniunii Birmane, că 
aceste relații de prietenie s-am 
dezvoltat și se dezvoltă pe baza 
celor 5 principii ale coexistenței 
pașnice.

Președintele și-a exprimat con
vingerea că spiritul unei mai 

bune înțelegeri reflectă recunoaș
terea crescindă a valorii acestor 
principii de către tot mai multe 
țări.

Aceasta, a continuat el, este 
într-adevăr o perfectă cotitură 
în evenimentele pe arena inter

națională. Contribuția dv. perso
nală la crearea acestei! atmosfe
re mai pline de speranțe este bi
ne cunoscută. Apreciem mult e- 
forturile dv. și ne exprimăm sin
cera speranță că dorința dv. de a 
realiza pacea pe pămînt va fi în
cununată de succes.

In încheierea cuvîntării sale, U 
Win Maung și-a exprimat con
vingerea că vizita lui N. S. Hruș
ciov va întări relațiile de prie
tenie dintre cele două țări și va 
sluji prin aceasta cauzei păcii și 
înțelegerii în întreaga lume.

A luat apoi cuvîntul N. S. 
Hrușciov care și-a exprimat re
gretul că vizita în Birmania va 
fi de scurtă durată, dar, a spus 
el, cred că acest lucru nu ne 
va împiedica să examinăm îm
preună cu dl. prim ministru și 
cu ceilalți conducătorii ai guver 
nului bîrman unele probleme de 
cea mai mare importanță ale 
contemporaneității, care preocu
pă profund popoarele Uniunii 
Sovietice și Birmaniei. Cea mai 
arzătoare problemă, a declarat 
el, care se află în fața popoare
lor și guvernelor este realizarea 
unei păci generale și trainice pe 
pămînt. Apreciem și înțelegem 
eforturile pe care le depun în 
prezent guvernul și poporul bir- 
man în vederea realizării păcii. 
Fără o pace trainică nu poate fi 
creat un stat înfloritor, spre crea
rea căruia năzuiește poporul dor
nic de libertate și muncitor al 
Birmaniei.

Sîntem convinși, a spus N. S. 
Hrușciov în încheiere, că întîl- 
nirile noastre cu conducătorii 
Birmaniei vor contribui la dez
voltarea prieteniei între țările 
noastre și la măreața cauză de 
asigurare a unei păci trainice în 
întreaga lume.

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

Vizita delegației oamenilor de stat 
sovietici în S. LL A.

BISMARCK 16 (Agerpres). — 
TASS anunță :

In dimineața zilei de 14 fe
bruarie membrii delegației oa
menilor de stat sovietici au con
tinuat) vizitarea orașului Salt- 
Lake-City. Cîțiva membri ai de
legației au vizitat minele de cu
pru din apropiere de Salt-Lake- 
City. Pretutindeni oaspeții sovie
tici au fost salutați cu căldură de 
populația locală. Fermierul F. 
Hampton a străbătut 150 de mile 
pentru a avea prilejul să strîn- 
gă mîna reprezentanților Uniu
nii Sovietice. El a înmînat lui 
D. S. Polianski un mic dar — 
cîteva borcane cu miere de la

ferma sa. D. S. Polianski a mul
țumit fermierului pentru caldele 
cuvinte de salut și, la rîndul său, 
i-a dăruit un ceas de mînă.

In aceeași zi, oamenii de stat 
sovietici au sosit în orașul Bis
marck, capitala statului Dakota 
de nord. Ei au fost întîmpinați 
pe aerodrom de sute de locui
tori, mulți veniți din regiunile 
îndepărtate ale statului special 
pentru a întîlni pe solii poporu
lui sovietic. Asistența a salutat 
cu căldură pe membrii delega
ției sovietice.

La 15 februarie, oaspeții so
vietici au vizitat o fermă în îm
prejurimile orașului Bismarck.

----------------- O------------------Cercetările oamenilor de știință sovietici în Antarctica
MOSCOVA 16 (Agerpres) -- 

TASS anunță :
După cum se anunță din An- 

tarctida, la 15 februarie în apro
pierea observatorului sovietic 
Mirnîi, a fost dată în exploatare 
o stație glaciologică temporară

In decurs de cîteva zile, din 
Mirnîi au fost transportate pe 
calea aerului pe un ghețar de 
coastă din vestul Antarctidei, e- 
chipamentul și alimentele necesa
re pentru începerea lucrărilor Ia 
noua stație.

La cercetări vor participa co
laboratori științifici, inclusiv gla- 
ciologul și seismologul american

Telegrama adresată de N. S. Hrușciov 
președintelui Indiei, Prasad 
și primului ministru, Nehru
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DELHI 16 (Agerpres) TASS 
anunță :

De pe bordul avionului cu care 
a plecat din Calcutta, N.S. Hruș
ciov a adresat președintelui! In
diei, Prasad și primului minis
tru al Indiei, Nehru, o telegramă

Rezultatele îndeplinirii 
planului de stat 
al R.D. Vietnam 

pe anul 1959
HANOI 16 (Agerpres).
După cum anunță agenția viet

nameză de informații, la Hanoi

în care a urat Republicii prie
tene India, succese și prosperi
tate.

Avionul nostru abia a traver
sat frontiera de stat a ospitalie
rei dv. republici, se spune în te
legramă. Permiteți-mi să vă 
mulțumesc din inimă pentru pri
mirea deosebit de cordială pe 
care mî-ați făcut-o și să-mi ex
prim satisfacția pentru convor
birile prietenești avute și care, 
fără îndoială, vor contribui la 
dezvoltarea continuă a relațiilor 
sovieto-indiene, la întărirea pă
cii în întreaga lume.
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Succesul 
unei artiste romîne 

la Sverdlovsk
SVERDLOVSK 16 (Ager

pres) TASS anunță:
La Sverdlovsk se desfășoa

ră cu succes turneul Măriei 
Sindilaru, solistă a Teatrului 
de Operă și Balet al R. P. 
Romîne. Artista și-a dat con
cursul pînă acum la două 
spectacole ale Teatrului de 0- 
peră și Balet din Sverdlovsk, 
interpretlnd rolul Tatianei 
opera „Evgheni Oneghin" 
Ceaikovski și al Mihaelei 
opera „Carmen" de Bizet.

Relevînd marile calități 
cale ple artistei, lirismul 
frumusețea vocii ei Serghel 
Ebergardt, muzicolog, profesor 
la conservator, scrie în ziarul 
„Vecernii Sverdlovsk'' 
a repurtat un succes 
binemeritat.

Luni seara artista 
a dat un recital la postul de 
televiziune Sverdlovsk.
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Gilbert Dewart, care lucrează în 
cadrul celei de a 5-a expediții 
sovietice pe baza unui acord în
tre comitetele naționale ale 
U.R.S.S. și S.U.A. pentru cerce
tările în Antarctica. Glaciologul 
sovietic Sveneld Evteev, care a 
sosit la sfîrșitul lunii ianuarie la 
baza americană Mac Murdo, va 
lua parte la investigațiile oame
nilor de știință americani pe ghe
țarul de coastă Ross.
------  -----O-----

Cum vor arăta uzinele 
automate ale viitorului

MOSCOVA 16 (Agerpres)
Dr. Aleksandr Lerner, cunoscut 

specialist sovietic în domeniul 
teoriei automatizării, este de pă
rere că în viitor cînd procesele 
de producție vor fi complet au
tomatizate, va dispare necesita
tea de a se construi uriașe cor
puri de uzine. Automatizarea va 
exclude sau va reduce la mini
mum participarea omului la pro
cesele de producție, iar apărarea 
mașinilor contra influenței atmos
ferei poate fi asigurată cu ajuto
rul unor mantale speciale și a- 
coperiri anticorozive.

Utilajele uzinelor automate ale 
viitorului, a comunicat prof. Ler
ner unui corespondent al agenției 
TASS trebuie să se caracterizeze 
printr-o siguranță și rezistență 
mai mare decît a utilajelor de. as
tăzi. Atunci va deveni inutilă 
urmărirea și îngrijirea cotidiană 
a automatelor.

Prof. Lerner a subliniat că 
ideea renunțării la clădirile in
dustriale a și început să fie tra
dusă în viață în sectorul ener
getic unde funcționează cu suc
ces substații și termocentrale de 
tip descoperit.

■; T.A.P.L. PETROȘANI
■: vinde prin licitație publică :: 
■; o mînză murgă de un an. :: 
■: Licitația va avea loc în 1!
■ 19 februarie 1960 în oborul :: 

de vite din Petroșani.
Mînza poate fi văzută în "

■ grajdul din curtea fostului
i restaurant „Parîngul“. ::
■: Licitanții vor depune 10 ii
■; la sută din prețul de stri- ii
ii gare.

........... ’.--------- =■

a fost dat publicității comuni
catul Biroului Central de Statis
tică de pe lîngă Comitetul de 
Stat al Planificării al R. D. 
Vietnam cu privire la rezultatele 
îndeplinirii planului pe anul 1959.

In ciuda greutăților -provocate 
de secetă și de inundații, pro
ducția agricolă a sporit în de
curs de un an cu 8.2 la sută, in
clusiv cea de cereale — cu 13,2 
la sută. A sporit de asemenea 
recolta de orez, bumbac și alte 
culturi agricole.. In scopul aju
torării agriculturii, statul a a- 
cordat țăranilor credite în sumă 
de 19.000.000 donci, dintre care 
15 milioane cooperativelor agri
cole.

In anul 1959, producția in
dustrială a fost cu 31 la sută 
mai mare decît în anul 1958. A 
fost pusă la punct producția 
multor tipuri noi de produse. 
S-ău construit 60 obiective im
portante. I

OSLO — La 14 februarie, gu 
vernul Norvegiei; a oferit o masă 
la hotelul Bristol în cinstea lui 
A. I. Mikoian, prim-vicepreședin- 
te ai Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S.

Cu acest prilej primul minis 
tru Gerhardsen și A. I. Mikoian 
au rostit cuvîntări.

MOSCOVA — După cum in
formează revista „Planovoe Ho- 
zeaistvo“ care a apărut la Mos
cova. Comitetul de Stat al Pla
nificării al U.R.S.S. elaborează 
în prezent proiectul planului ge
neral de perspectivă de dezvolta
re a economiei naționale a 
U.R.S.S. pe 15—20 ani.

TOKIO — La 15 februarie. în 
orașul Fukuoka s-a deschis Con
gresul extraordinar al Federației 
japoneze a sindicatelor muncito
rilor din industria cărbunelui. 
Congresul va discuta programul 
de luptă al minerilor împotriva

ofensivei patronilor asupra drep
turilor vitale ale muncitorilor 
japonezi și va elabora planul de 
participare a minerilor japonezi 
la lupta împotriva ratificării 
noului tratat de securitate ja- 
pono-american.

BRUXELLES — Potrivit rela
tărilor presei belgiene, minerii 
din bazinul Borinage sînt ame
nințați cu concedierea. După cum 
a declarat guvernatorul provin
ciei Hainaut, din 29.000 de mi
neri care lucrează la minele a- 
cestui bazin carbonifer ar urma 
să fie concediați 17.500 de oa
meni.

PHENIAN — La 14 februa
rie, vasele Cailion și Tobolsk au 
ancorat în portul Cihoncijin, 
venind din Japonia de unde au 
transportat un nou lot de 1015 
coreeni repatriați din Japonia. 
In timpul călătoriei, pe unul din 
vase s-a născut un copil, nou ce

tățean al Coreei! democrate. La 
acostarea vaselor în port un mare 
număr de omeni ai muncii și 
studenți au făcut o caldă pri
mire cetățenilor repatriați.

ATENA — După cum relatea
ză ziarul „To Vima“, Confede
rația Generală a muncii arată 
într-o scrisoare adresată minis
trului Muncii că în Grecia șoma
jul a atins proporții uriașe. Nu
mărul șomerilor, se spune în 
scrisoare, a depășit 280.000.

NEW YORK — 25 de persoa
ne au murit în urma violentei' 
furtuni de zăpadă care a bîntuit 
la sfîrșitul săptămînii trecute re
giunile din sudul și din nord- 
estul Statelor Unite. Numeroase 
șosele au fost blocate de zăpada 
abundentă. S-au produs multe 
accidente de circulație.

LONDRA — La 15 februarie 
primul ministru al Angliei, Ha
rold Macmillan s-a înapoiat la 
Londra din călătoria sa de 6 
săptămîni prin țările Africii.

PROGRAM DE RADIO
18 februarie

PROGRAMUL I. 8,00 Din pre
sa de astăzi, 9,00 Muzică corală 
romînească, 10,00 Drumeții ve
seli (reluare), 11,30 Inovatori și 
inovații, 12,10 Muzică ușoară,
16.15 Vorbește Moscova ! 17.30
Tinerețea ne e dragă, 18,00 Curs 
de inițiere muzicală : DicȚ onar 
muzical (XI). Despre timbrul 
sunetului, 18,30 Almanah știin
țific, 19,05 Tribuna Radio, I\£ 
Program pentru iubitorii muzicii 
populare romînești, 19,45 Trans
misie din sala Ateneului a con
certului! popular al orchestrei 
simfonice a Radioteleviziunii 
dat pentru muncitorii, tehnicie
nii și inginerii din întreprinde
rile raionului Grivița Roșie. PRO
GRAMUL II. 14,07 Orchestre de 
muzică populară romînească din 
diferite orașe ale țării, 15,00 
De toate pentru toți (reluare),
17.15 O seară la televizorul unui 
cămin cultural, 17,30 Sfatul me
dicului, 17,35 Muzică ușoară de 
Vasile Veselovski și Emanuel 
Ionescu, 18,05 Soliști și formații 
artistice de amatori, 19,30 Gos
podari, inițiative, realizări, 19,45 
Concert de muzică distractivă din 
țări prietene, 20,30 Conducerea 
de către partid, chezășie a suc
ceselor literaturii noastre rea- 
list-socialiste (însemnări de 
scriitor), 21,45 Părinți și copii, 
22,00 Concert simfonic.

Radiojurnale și buletine de 
știri: Programul 1 — 5,00;
6,00; 7,00; 11,00; 13,00; 15,00;
17,00; 19,00; 22,30; 23,52 ;
Programul II — 14,00; 16,00;
18,00; 21,00; 23,00.

CINEMATOGRAFE
18 februarie

PETROȘANI — 7 NOIEM; 
BRIE : Căsnicia Lorentz; AL. 
SAH1A: Cartea junglei; PE- 
TRILA: Contrabandiștii; LO- 
NEA: Fatima; ANINOASA: O 
întîmplare extraordinară (seria 
Il-a); VULCAN: O întîmplare 
extraordinară (seria I-a); LU- 
PENI ; Stelele; URICANI : Mi
cuța.
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