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Colectivul preparației Petrila — 
pe calea îndeplinirii angajamentelor

La mina Lonea 
angajamentele au îosf 

depășite
Răspunzînd chemării minerilor 

de la Lupeni, colectivul minei 
Lonea s-a angajat să obțină în 
fiecare lună din anul acesta cel 
puțin 1500 tone de cărbune peste 
plan și o economie la prețul de. 
cost al producției de 75.000 lei. 
Colectivele celor 5 sectoare pro
ductive, ajutate din plin de teh
nicienii și inginerii minei, au tre
cut din primele zile ale anului 
la luptă pentru îndeplinirea rit
mică a angajamentelor asumate. 
Așa se face că în ianuarie, de 
la mina Lonea au pornit spre 
preparație 3103 tone de cărbune 
peste plan, iar în luna februarie 
alte 1525 tone de. cărbune peste 
plan, deși minerii au întîmpinat 
serioase greutăți în aproviziona
rea cu cele necesare muncii.

Harnicii mineri de la Lonea au 
avut în același timp o grijă deo
sebită față de calitatea cărbune
lui, față de folosirea rațională a 
lemnului, a energiei, față de 
creșterea productivității muncii 
prin reducerea posturilor nepro
ductive. Acestea le-au adus eco
nomii la prețul de cost al căr
bunelui extras în ianuarie în va
loare de peste 85.000 lei, din care 
aproape 10.000 lei economisiți 
numai prin buna calitate a căr
bunelui.

CRONICĂ VULCANEANĂ
încă 45 familii de întovărășiți

Țăranii muncitori din cele două 
întovărășiri zootehnice ..Miorița' 
si „Drumul Graiului" din Paro- 
șeni și-au unit avutul obștesc 
în întovărășirea zootehnică „U- 
nirea". Convingîndu-se de avan
tajele muncii în comun, în ziua 
unificării celor două întovărășiri, 
încă 45 de familii de țărani 
muncitori, cu un fond de bază de 
22 ha. teren și 37 de oi, au făcut 
cereri de intrare în întovărășire. 
Printre noii întovărășiți se nu
mără țăranii Purice Nicolae, 
Breben loan, Maier Nicolae și 
alții.

Un rol deosebit în creșterea 
numărului de întovărășiți l-au a- 
vut tovarășul Vlaicu Petru, pre
ședintele întovărășirii și depută
ții Drăghici Simion și Toma Ioan, 
care, zi de zi, au dus muncă de 
lămurire pentru atragerea de„ noi 
țărani muncitori în întovărășire, 
convingîndu-i de avantajele mun
cii în comun.

In felul acesta noua întovă
rășire zootehnică „Unirea" de
vine mai puternică, constituind 
un exemplu pentru celelalte înto
vărășiri din raion.

Cu sprijinul deputaților
Cu sprijinul tovarășului Cotoț 

losif, deputat raional și al tova
rășului Blaj Traian, deputat o- 
rășenesc, țăranii din întovărăși
rea „Viață nouă" Vulcan au a- 
menajat, dintr-o baracă veche 
un saivan cu o capacitate de 200 
oi. Saivanul întrunește condițiile 
cele. mai bune de adăpostite și 
hrănire a oilor.

O realizare frumoasă a depu
taților din Vulcan este și cons
truirea podului de peste Jiu care 
face legătura tntre cele două 
părți ale Paroșeniului Podul a 
fost construit prin contribuția vo
luntară a cetățenilor mobilizați 
de deputați.

în satul Coroiești se repară și 
se înfrumusețează sălile de clasă 
la ’ școala elementară, fără a stin
gheri procesul de învățămînt. 
Toate lucrările se fac prin con-

In sectorul II al minei Aninoasa, brigada condusă de tînă- 
rul Cosma Remus este cunoscută drept una din brigăzile fruntașe 
în lupta pentru mai mult cărbune. Din abatajul său, brigada a 
extras în prima jumătate a lunii februarie 308 tone de cărbune 
peste plan. IN CLIȘEU : O mică consfătuire de producție înainte 
de intrarea în șut între brigadierul Cosma Remus și ortacii săi 
dintr-un schimb de muncă.

Nu se știe cine va cîștiga întrecerea
La rampa puțului cel mare de 

la exploatarea minieră Aninoasa 
cuplătorii nu mai prididesc cu 
manipularea „plinelor". Din adînc 
sosesc aici tot mai multe vago- 
nete încărcate cu cărbune trimi
se de brigăzile de mineri aflate 
în întrecere. In abatajele came- 

tribuția voluntară a cetățenilor 
mobilizați îndeosebi de deputatul 
lor Pardos Ștejan.

Nu de mult, în incinta minei 
Vulcan s-a amenajat un bufet 
bine aprovizionat cu produse ali
mentare. Minerii au primit aceas
tă realizare a comitetului de în
treprindere și a muncitorilor de
putați cu multă bucurie, fiind 
astfel scutiți să se deplaseze pî
nă la magazinele din oraș pen
tru a-și cumpăra diferite alimen
te.

Tinerii luptă pentru economii
In perioada care a trecut de 

la Conferința raională U.T.M. ti
nerii muncitori de la Uzina e- 
lectrică Vulcan au colectat peste 
3000 kg. fier vechi și au încăr
cat, transportat și stivuit 4.000 
cărămizi de șamot, economisind 
astfel 1.300 lei.

Tinerii de la atelierul de re
parații electrice au rebobinat 
parțial prin muncă voluntară ge
neratorul de 2.500 kW. de la U- 
zina electrică Petroșani pe care 
l-au dat în folosință cu mult 
înainte de termen. Tot prin mun
că voluntară tinerii de aici au 
sudat carcasa metalică a unui 
transformator de la mina Lupeni, 
lucrare foarte urgentă pe care 
tinerii au executat-o cu multă 
conștiinciozitate..- In aceste ac
țiuni s-a evidențiat un mare nu
măr de tineri printre care Șuteu 
Remus, Marton Sigismund, frații 
Partene și loan Bîrlea de la 
U.E.V., Diaconu Silvia, Safta Ce
cilia, Nica Sultana, Vasilescu 
Ioan de la atelierul electric și 
alții.

Noi purtători ai insignei 
„Prieten al cărții”

La Uzina electrică Vulcan 
sînt înscriși la concursul „Iubiți 
cartea" 128 de tineri. Nu de mult 
au fost examinați 48 de concu- 
renți și declarați purtători ai in
signei „Prieten al cărții". Prin-

GH. C.

(Continuare în pag. 3-a) 

ră nr. 5 și 7 din cel mai mare 
sector al minei — sectorul I — 
lucrează ortacii lui Opreanu Ioan 
și Crîstea Aurel. In primele șa
se zile ale lunii februarie se cre
dea că ortacii lui Opreanu vor 
fi cîștigătorii întrecerii. Cărbunele 
extras de ei peste plan întrecea 
pe cel scos de ortacii lui Cris- 
tea cu 20 vagonete. După prima 
jumătate a lunii februarie însă, 
cîștigătorii sînt cei din abatajul 
nr. 7 conduși de Cristea Aurel. 
Cantitatea de cărbune trimisă la 
„ziuă" peste plan de ortacii lui 
Cristea în prima jumătate a lu
nii curente este egală cu 635 
tone și deci dă posibilitate bri
găzii lui Cristea să ocupe primul 
loc în întrecere. Pînă la sfîrșit 
de lună însă nu se știe care din
tre cele două brigăzi va fi cîști- 
gătoare, căci în ambele locuri de 
muncă întrecerea pentru mai mult 
cărbune se desfășoară cu însufle
țire.

Din activitatea unui comitet de părinți
Actualul comitet de părinți de 

pe lîngă Școala profesională de 
ucenici din Petroșani se poate 
mîndri cu o activitate rodnică 
în ceea ce privește sprijinirea 
pe linie administrativă a școlii 
și organizarea unui timp liber 
plăcut și instructiv elevilor uce
nici.

După 3 ani de activitate, co
mitetul de părinți a reușit ca
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Tovarășul Jcsan Adrian conduce o brigadă de reparații de la atelierul Depoului C.F.R. 
Petroșani. Brigada sa se străduiește să execute la timp și de bună calitate reparațiile planifi
cate la locomotive. In luna trecută, de pildă, această brigadă și-a întrecut sarcinile de plan cu 
20 la sută.

IN CLIȘEU: Tov. Josan Adrian împreună cu membrii brigăzii sale.

După cum se știe, pTepbrațiă 
Petriia prelucrează cărbunele e- 

. nergetic livrat de către exploa
tările miniere Petrila, Lonea, A- 
ninoasa și Vulcan. De mai mul
te ori colectivul prepărației a 
fost evidențiat pentru rezulta
tele remarcabile obținute în pro
ducție. Hărnicia muncitorilor și 
tehnicienilor de aici le-a adus 
la începutul anului curent, stea
gul roșu de uzină fruntașă pe 
Valea Jiului.

Primirea aoestei distincții a 
constituit pentru colectivul pre- 
parației Petrila un nou stimu
lent în vederea realizării de cît 
mai mari succese în activita
tea sa.

In cadrul consfătuirilor de 
producție ținute pe secții și gru
pe sindicale cu prilejul cărora 
s-au dezbătut sarcinile de plan 
pe acest an, muncitorii și tehni
cienii preparației, analizînd te
meinic posibilitățile lor de mun
că, și-au luat importante anga
jamente. Astfel, ei au hotărît să 
asigure primirea peste plan, fără 
stagnări, a 72.000 tone cărbune 
energetic din care pînă la 1 Mai 
25.000 tone și să depășească 
recuperarea planificată cu 0,2 
la sută. De asemenea, ei' s-au 
mai angajat să producă 20.000 
tone brichete peste planul anual 
și să facă economii la prețul de 
cost în valoare de 240.000 lei 
din care pînă la 1 Mai, 100.000 
lei.

Pornind la traducerea în via
ță a acestor angajamente colec
tivul preparației din Petrila a 
obținut pînă în prezent frumoa
se realizări în muncă. Datorită 
unor îmbunătățiri aduse proce
sului de producție cît și muncii 
însuflețite a întregului colectiv, 
planul producției nete a fost de
pășit de la începutul anului, cu 
peste 6000 tone de cărbune. In 
același timp s-au produs peste 
plan mai mult de 2.000 tone bri
chete, iar recuperarea planifica
tă a fost depășită cu 0,38 la 
sută. In fruntea întrecerii socia
liste s-a situat echipa condusă 
de Colda Teodor precum și 

prin diferite activități culturale 
— spectacole, festivaluri — să 
strîngă suma de 12.000 lei.

La ultima ședință a comitetu
lui, în urma discuțiilor s-a ho
tărît ca fondul strîns să fie în
trebuințat pentru cumpărarea a 
100 scaune cu spătar și pentru 
organizarea unei excursii la Bu
curești cu elevii fruntași la în
vățătură. 

schimburile maiștrilor Dălălău 
Ioan; Lipoveanu loan, Maior Io
sif, Filimdn Ioan II, Morosz Ște
fan și altele de la secțiile briche
ta), spălătorie, separație, uscă- 
torie și întreținere. La această 
ultimă secție echipa condusă de 
Hogh losif se evidențiază prin 
calitatea lucrărilor ce le execută.

In vederea încărcării cărbune
lui special pe linia a I l-a echi
pa de lăcătuși condusă de Bu- 
tuza Petru a făcut diferite mo
dificări la transportoare. Dato
rită acestui fapt timpul de în
cărcare a fost redus cu circa 10 
la sută.

însuflețiți de rezultatele do- 
bîndite pînă acum, muncitorii 
și tehnicienii preparației, în 
frunte cu comuniștii, sînt hotă- 
rîți să înscrie pe graficul lor 
de producție realizări din ce în 
ce mai însemnate în întrecerea 
socialistă. Ei trebuie să lupte și 
pe mai departe ca să asigure 
primirea la timp și în bunie con
diții a cărbunelui extras de că
tre minerii celor patru exploar 
țări furnizoare. De asemenea în 
centrul atenției colectivului pre
parației trebuie să stea realiza
rea de cît mai însemnate econo
mii la prețul de cost.

C. MATEESCU
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Un nou curs pentru 
tehnicienii 

electromecanici
La 1 februarie a. c. s-a des

chis la Petroșani un nou curs de 
specializare pentru tehnicienii e- 
lectromecanici de pe tot cuprin
sul țării, din industria minieră.

Acest curs are ca scop însuși
rea noilor metode de lucru din 
tehnica înaintată a Uniunii So
vietice pentru aplicarea lor în 
industria minieră din țara noas
tră.

Lecțiile la aceste cursuri! sînt 
predate de oameni competenți 
ca tov. ing. Bîrsan Traian de 
curînd întors din U.R.S.S., de 
ing. Bucur Sabin și alții.

Zi de zi noi, cursanții, urmă
rim cu atenție materiile ce nî 
se predau în cele 7 ore de curs 
zilnic și pe măsură ce intrăm 
mai mult în materie interesul 
nostru este tot mai mare.

Mecanizarea și automatizarea 
întreprinderilor miniere este un 
nou pas înainte în industria 
noastră grea. Ințelegînd acest 
lucru sîntem hotărîți ca după 
terminarea acestor cursuri să 
muncim susținut pentru a aplica 
la locurile noastre de muncă cele 
învățate aici.

A. RADU 
corespondent
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TIMPLUCRĂRI MINIERE LA
Șl RE BUNĂ CALITATE I

La sectorul de investiții al minei Vulcan :

S-a obținut o avansare de 101 m 
pe lună în galerie dublă

— Pagină specială consacrată lucrărilor de deschideri și pregătiri

In acest an, minerii Văii Jiului au sarcină 
să dea tot mai mult cărbune cocsificabil și e- 
nergetic. Executarea în termene scurte a lucră
rilor de deschidere și pregătire a noilor locuri 
de muncă este sarcina minerilor de la sectoa
rele de investiții și din pregătirile în cărbune. 
Acestora, Conferința raională de partid le-a 
stabilit CA OBIECTIV PRINCIPAL CREȘTE
REA VOLUMULUI DE PREGĂTIRI CU 6 LA 
SUTA ȘI A CELUI DE DESCHIDERI CU 48~-----------------*

DIN EXPERIENȚA MINERILOR FWNTAȘI

<
i

LA SUTĂ FAȚA DE REALIZĂRILE OBȚI- ? 
NUTE IN 1959. Incepînd să traducă în fapt j 
sarcinile ce le revin, unele brigăzi de înaintări j 
atr obținut pînă acum rezultate de seamă. I

Pagina de față își propune să înfățișeze mi- . 
uerilor de la toate exploatările Văii Jiului cîte- 5 
va aspecte din experiența brigăzilor de înain- > 
țări rapide, precum și greutățile pe care le în- ? 
tîmpină unele sectoare de investiții.

CUM AM OBȚINUT ÎNAINTĂRI MAI MARI
Ca să organizezi și mai ales 

să obții rezultate de seamă în- 
tr-o înaintare este o deosebită 
cinste pentru un miner. De a- 
ceea, sarcina ce mi-a fost încre
dințată de conducerea sectorului 
m-a bucurat. Cu cît scurtăm tim
pul de execuție a galeriei de le
gătură la orizontul XII cu atît 
dăm posibilitate punerii în ex
ploatare a unei cantități mai 
mari de cărbune.

Pentru ca să putem obține a- 
vansări mai mari brigada a fost 
omogenizată ținînd seama de ca
lificarea fiecărui ortac, de price
perea sa. Un ajutor de mare preț 
l-am avut în faptul că la locul 
de muncă ni s-a dat o bandă 
reîncărcătoare, am primit sfre- 
dele cu tăișurile armate cu plă
cuțe vidia (după o inovație fă
cută la mina noastră), iar pen
tru buraj cu nisip am primit o

CONSTANTIN FLEȘCAN 
brigadier sectorul de investiții 

mina Petrila

PE SCURT-
4

• Planul de muncă al mineri-, *.
►♦4

lor de la Vulcan prevede ca în * 
cursul acestui an în lucrările de 
pregătiri să se sporească viteza 
medie de avansare de la 31,1 
m/lună la cel puțin 35 m/lunâ 
în steril. Pentru îndeplinirea a- 
cestui obiectiv, două locuri de 
muncă vor fi dotate cu mașini 
de încărcat, iar alte 5 locuri de 
muncă vor primi reîncărcătoare 
cu bandă La perforare, se va 
trece la forarea de găuri lungi 
pentru îmbunătățirea coeficientu
lui de rupere etc.

• La mina Petrila pentru asi
gurarea unor viteze sporite de 
avansare la stratul 5 în raza 
sectoarelor I și 11 se va trece la 
podi rea cu jumătăți de brad, care 
permit forarea de găuri lungi 
fără pericol de avarie. Tot aici 

J brigada de avansări rapide con- 
J dusă de Fleșcan Constantin face 
J ultimele pregătiri pentru a în- 
î cepe săparea unei galerii unde 
4 — • “ •
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♦ încă trei reîncărcătoare cu ban-
* dă. De asemenea, presiunea ae- 
ț rului comprimat la aceste locuri
* de muncă se va menține între 
î 3,5—4 atmosfere. Prin aceasta 
t se scontează obținerea unor vi-
• teze de avansare mai mari.

„pușcă" cu aer comprimat: In 
aceste condiții brigada a conside
rat că poate să lucreze într-un 
ritm dinainte fixat. Conducerea 
sectorului ne-a alcătuit pe baze 
reale, o ciclogramă de lucru pe 
care am respectat-o în tocmai. 
Așa de pildă, schimburile II și 
III perforează, pușcă și încarcă 
sterilul, iar schimbul I încarcă 
și apoi armează golul excavat. 
Măsura aceasta ne-a înlesnit o 
bună aprovizionare cu goale și 
lemn deoarece operația de apro
vizionare o putem face în schim
burile cînd transportul este mai 
puțin solicitat de către abataje. 
Mai ales lemnul, l-am primit în
totdeauna fără dificultăți.

Banda reîncărcătoare s-a do
vedit un prețios ajutor în muncă, 
efortul fizic la încărcarea steri
lului fiind mult mai mic decît la 
încărcarea direct în vagonet.

In acest fel, brigada noastră 
a obținut o avansare medie de 
circa 70 în galerie simplă.

In luna ianuarie și pînă în pre
zent avansarea medie este mai 
mică. Aceasta din cauză că stră
batem cu galeria prin cărbune o 
distanță apreciabilă unde este 
permis doar lucrul din ciocanlil 
de abataj.

Aș vrea să mai adaug că folo
sirea mijloacelor tehnice ca și 
organizarea ritmică a muncii 
ne-a adus o productivitate mereu 
mai mare. Dacă la alte lucrări 
miniere avem un randament de 
cel mult 0,850 m.c. pe post, ă- 
cum randamentul a sporit la 1,200 
m.c. pe post și uneori chiar mai 
mult. Aceasta’ a influențat cîști- 
gul brigăzii. Un miner din bri
gada noastră obține un spor de 
cîștig de 400—500 lei față de 
cît a luat la lucrările executate 
înainte. Faptul acesta are un 
deosebit rol mobilizator asupra 
tuturor membrilor brigăzii.

In încheiere, bazîndu-mâ pe 
rezultatele obținute consider că 
înaintări superioare celor de pînă 
acum se pot obține în mai toate 
locurile.de muncă unde există o 
continuitate în lucru. Aceasta cu 
atît mai mult cu cît înzestrarea 
tehnică a minelor noastre crește 
de la o zi la alta și ea trebuie 
folosită din plin.

In Ultmiele luni ale anului 
1959, sectorul de investiții de la 
mina Vulcan a luat măsuri pen
tru a obține o avansare de cel 
puțin 100 m. galerie pe lună la 
săparea galeriei transversale de 
la puțul orb nr. XI, orizontul 
590, blocul IX spre puțul denu
mit „Plesnitoarea". Pentru rea
lizarea acestui obiectiv, condu
cerea sectorului, îndrumată de 
organizația de partid, a stabilit 
ca la locul de muncă presiunea 
aerului comprimat să 
la 4,5—5 atmosfere, 
aibă la îndemînă o 
încărcat tip EPM-1, 
placă pentru a li se 
nevra vagonetelor, 6 
re de tip C.P.-19. De asemenea, 
s-a organizat o aprovizionare 
ritmică cu goale, armături, piese 
de schimb. Brigada care a lucrat 
aici a avut o formație de muncă 
compusă din 7 mineri, 3 ajutori 
mineri și 9 vagonetari, toți mun
citori cu experiență capabili să 
obțină pe zi cel puțin 4 m. avan
sare la profil de galerie dublă. 
Lucrarea prezenta cîteva avan
taje să zicem teritoriale : halda- 
rea sterilului se putea face în 
rampa puțului XI; fiind o lucra
re izolată, s-a putut asigura un 
parc de vagonete stabil; apro
vizionarea separată cu materiale, 
iar aerul comprimat se debita de 
o stație de compresoare din a- 
propiere, la ort presiunea aeru
lui variind în jurul a 4,5—6 
mosfere.

Brigada și-a început lucrul 
1 decembrie 1959, avansînd 
prima decadă doar 10 m. din- 
cauză că a trebuit să execute și» 
unele lucrări de amenajare a căii? 
ferate. In a doua decadă a lunii; 
decembrie, avansarea obținută a* 
fost de circa 45 m., iar în a treia* 
decadă s-au obținut alți 46 m.î 
galerie, adică în total în decern- ! 
brie 1959 o avansare lunară de; 
101 m. în galerie cii profil de 101

tehnice:

se 
cel

cu înzestrarea tehnică ce i 
va acorda, va putea obține 
puțin 90 m. pe lună.

• Minerii care muncesc în 
crările de pregătire ca și în 
batajele minei Uricani vor bene
ficia, în scopul creșterii vitezei 
de avansare, de două mașini de

lu
ll-

de încărcat cărbune în 
asemenea, aici se

se debiteze 
minerii să 
mașină de 
un macaz 
ușura ma- 
perforatoa-

at-

laî
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împreună cu șeful brigăzii, Fleșcăit Constantin, se pregătesc să intre în mină o parte din ortacii 
săi: Gavriluță Ștefan, Boroș Ilie, Seftiuc Remus, Deak Ioan, Pașcani Mihai și Aiordăchioaie A- 

lexandru ,

mașini 
abataje. De 
prevede generalizarea burajului 
cu nisip.

• La mina Aninoasa sînt o 
seamă de lucrări miniere cu ter
mene urgente de executare. Pen
tru asigurarea executării lor la 
timp s-au luat măsuri pentru 
mecanizarea încărcării sterilului. 
Totodată, locurile de muncă în 
aceste lucrări vor fi dotate cu
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De

miniere, 
în bune

Una din condi
țiile de seamă 
ale realizării rit
mice a sarcinilor 
de plan la exploatările 
o constituie executarea
condițiuni a lucrărilor de pregă
tiri. Aceasta se face prin mări
rea vitezei me<Jii de avansare la 
lucrările de săpare și executarea 
de înaintări rapide — peste 100 
metri liniari pe lună — la dife
rite galerii a căror terminare 
condiționează deschiderea de noi 
orizonturi.

Cunoscînd aceste lucruri, con
ducerea sectorului VII investiții 
de la mina Lupeni a prevăzut 
pentru anul 1960 măsuri tehnico- 
organizatorice pentru mărirea 
vitezei medii de avansare la 40 
m. I. pe lună în galerii cu puș- 
care și pentru organizarea a 5 
înaintări rapide de peste 100 m. 
lunar în galerii cu o urgență 
deosebită. In acest scop, se vor 
introduce la lucrările de săpare 
două mașini de încărcat EMP-1, 
reîncărcătoare cu bandă, susți
nătoare telescopice, burajul cu 
nisip, înlocuirea lemnului cu cin- 
tre metalice la galeriile care se 
betonează imediat, armarea cu 
inele de bolțari și alte măsuri,

m. p. armată în lemn de brad 
cu cîmpuri de 1 m. și bandaja- 
rea obligatorie a tavanului. In 
luna ianuarie 1960 brigada a ob
ținut de asemenea o avansare 
medie de 98 m., săpînd galeria 
la profil dublu și apoi simplu.

Iată cîteva date
Roca străbătută a fost o al

ternanță de gresii grosiere și 
marne cenușii, friabile, caracte
ristice culcușului stratului 3. în
zestrarea brigăzii cu sfredele cu 
capete detașabile nu a dat re
zultate din cauza friabilității 
gresiilor. S-a obținut o viteză 
de circa 1 m./min. la perforarea 
găurilor în marne și de 0,25— 
0,30 m./min. în gresie. In front 
au fost bătute 20—23 găuri cu 
lungime de 2—2,20 m„ cu un 
coeficient de utilizare de 0,95— 
0,98. Consumul de exploziv a 
fost de 0,980 kg./m.c. steril. Bu
rajul s-a făcut cu nisip.

In urma rezultatelor obținute, 
conducerea sectorului de investi
ții consideră că la mina Vulcan 
există condiții pentru a se obține 
avansări de cel puțin 150 m. pe 
lună, bineînțeles cu o înzestrare 

tehnico-materială corespunzătoare. 
In cinstea zilei de 1 Mai, colec
tivul sectorului va obține o a- 
vansare 
lună.

ing.
șeful

de 150 m. galerie pe

CONSTANTIN CIOATĂ 
sectorului de investiții 

mina Vulcan

Recordul | 
unui miner sovietic |

In bazinul Krivoi-Rog, la mi
na „Novaia" acum cîțiva ani 
o brigadă de mineri a săpat în- 
tr-o lună 125 m. galerie. După 
cîtva timp, o altă brigadă a ex
cavat 140,3 m. galerie pe lună. 
Mai iirziu brigadierul Andrei 
Denisenko împreună cu .ortacii 
săi a obținut o avansare de pes
te 240 m. galerie pe lună. O 
seamă de brigăzi miniere, dotate 
cu tehnică avansată au excavat ; 
pe lună pînă la 315 m. galerie 
săpată in roci foarte dure.

In luna ianuarie a.c., briga- f 
da lui Denisenko a stabilit însă 
un nou record la înaintare. In 
decurs de o lună minerii acestei 
brigăzi au avansat cu 403,4 m. 
Denisenko, ajutat fiind de tehni
cieni și ingineri, a introdus o 
seamă de modificări în ciclogra- 
ma muncii brigăzii. Dacă înainte 
brigada executa în 24 ore 6 
cicluri, acum, prin eliminarea 
completă a timpilor morți prin 
folosirea unui număr de 7 perfo
ratoare și creșterea presiunii ae
rului comprimat, brigada exe
cută 8 cicluri în 24 ore de mun
că.

-------- - * * - ——— 
ce sînt neglijate brigăzile sectorului 

de investiții de ia Lupeni ?
să asigure succesul avansă- 

rapide. Pentru executarea
care 
rilor 
acestor lucrări au fost alese bri
găzi dintre cele mai bune cum 
sînt cele conduse de Huda Mi
hai, Guță Nicolae și altele.

Din primele zile ale lunii ia 
nuarie s-a văzut înisă că reali
tatea din mină nu corespunde cu 
planurile făcute pe hîrtie. Mine
rii din brigada tov. Huda Mihai 
au pornit cu mare avînt să exe.- 
cute galeria de transport de la 
puțul 8 orizontul 750 iar briga
da tov. Guță Nicolae să sape ga 
leria transversală de la orizontul 
800. Mai mult, minerii din bri
gada tov. Huda Mihai erau ho- 
tărîți să realizeze chiar 130 m. a- 
vansare pe lună! Insă, la sfîr- 
șitul lunii ianuarie rezultatul a 
fost altul. Brigada tov. Huda Mi
hai a realizat abia 23 m. înain
tare, iar brigada tov. Guță Nico
lae o înaintare de 20 m. Pe în
treg sectorul de investiții s-a să
pat cu 125 m. galerie mai puțin 
decît era planificat.

In luna februarie, de asemenea 
se obțin rezultate sub posibili-

8 zile lucrătoare mine- 
briga<da tov. Huda Mi

tăți. In 
rii din 
hai au înaintat cu săparea gale
riei lor cu 6 metri, iar ai lui 
Guță cu 7 metri.

Aer comprimat, vagonete goale, 
armături — sînt doleanțele mi
nerilor de la sectorul investiții 
al minei Lupeni.

— Intr-una din zile am avut o 
presiune de numai 1,9 atmosfe
re la perforator — spunea in
dignat tov. Huda Mihai, briga
dierul care anul trecut a realizat 
înaintări rapide de peste 100 ni. 
pe lună. „Nici dacă cerem nu ni 
se dau vagonete suficiente și ar
mături" — spun minerii din bri
gada tov. Guță Nicolae. Cum să 
poți face atunci înaintări rapide?

★
De unde provin greutățile în- 

tîmpinate de sectorul de inves
tiții ? De ce brigăzile care în 
urmă cu cîteva luni realizau 
peste 100 m. galerie, acum ob
țin avansări mici?

Răspunsul se poate găsi ușor: 
brigăzile de investiții nu primesc
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ele lemn de ar-

destul de limpe- 
și deschiderile

aer comprimat 
suficient (pentru 
că nu dau căr
bune!) nu li se

dau vagonete suficiente și nu se 
găsește pentru 
mare.

Situația este 
de : pregătirile
sînt neglijate, conducerea minei 
Lupeni interesîndu-se mai mult 
de brigăzile de la cărbune iar pe 
cele de investiții, care anul a- 
cesta trebuie să sape galerii în 
steril avînd un volum de 43.545 
m. c., să asigure condițiile ne
cesare pentru deschiderea unor 
noi abataje, le neglijează. Este 
semnificativ în direcția aceasta 
și faptul că din cca. 40 m. c. 
betonite de care au nevoie zilnic 
brigăzile de la pregătiri primesc 
de-abla 20- 25 
acută de balast 
de armături de 
de bază etc.

Conducerea minei Lupeni este 
mulțumită cu o asemenea stare 
de lucruri ? Ce are 
Direcția 
și chiar 
lui ?

m. c., duc lipsă 
pentru betonări. 

fier, eclise, plăci

de investiții 
conducerea

de spus ți 
a C.C.V.J. 
combinatu-

MIHAI ȘTEFAN

locurile.de


Din activitatea extrașcolară 
a universităților muncitorești

Brigada ș+i’urirfkcă din Vulcan 
și-a început ac+ivHa+ea

Colectivele universităților popu
lare și muncitorești din raion, 
în urma directivelor trasate de 
Consiliul sindical regional au 
avut sarcina ca, pe lîngă pro
gramele de lecții să întocmească 
pentru anul școlar 1959—1960 și 
un plan de activitate extrașcola
ră. In cadrul acestui plan s-a 
recomandat colectivelor de con
ducere să întreprindă acțiuni ca : 
vizionări .de filme documentare 
și artistice, vizionări de spec
tacole teatrale, excursii științi
fice la diferite întreprinderi, la
boratoare cît și vizitarea diferite
lor instituții culturale cu scopul 
de a da posibilitate cursanților 
să îmbine cunoștințele teoretice 
cu cele practice.

In acest sens universitatea 
muncitorească de la U.R.U.MP. 
a prevăzut ca în cursul anului 
școlar 1959—1960 să organizeze 
vizionări colective de filme do
cumentare și artistice, o excursie 
la Combinatul siderurgic Hune
doara și o excursie la Uzinele 
„Steagul roșu“ Orașul Stalin. 
Pînă în prezent o parte din cele 
prevăzute au fost deja realizate. 
Astfel, cursanții universității popu
lare au avut posibilitatea ca în 
fiecare duminică să vizioneze cîte 
un film artistic sau documentar. 
Cu ajutorul Consiliului sindical 
raional și al subfilialei S.R S.C. 
s-a făcut o excursie științifică la 
Combinatul siderurgic Hunedoa- 
îa.

Universitatea muncitorească 
Petrila, față de celelalte universi
tăți populare și muncitorești, și-a 
prevăzut o activitate extrașcolară 
mai bogată, mai interesantă. 
S-au efectuat vizionări de filme 
documentare legate de tematica 
lecțiilor predate. La socialism 
științific de pildă s-au vizionat 
filmele „Pagini de vitejie”, „Pe 
ogoarele patriei”. La disciplina 
„Bazele mineritului” s-au pre
zentat filme documentare, pri
vind combaterea incendiilor sub
terane, despre utilajul minier și 
altele.

Dar acțiunile extrașcolare nu 
s-au mărginit numai la atît. Du 
pă primele lecții de exploatări 
miniere s-a făcut o vizită la la
boratorul de exploatări miniere 
de la I.M.P. unde, cursanții au 
primit explicații prețioase din 
partea unor profesori ai institu
tului.

Duminică 7 februarie colecti

vul de cursanți de la universita
tea din Petrila s-a deplasat la 
termocentrala Paroșeni unde, 
membri ai crecului A.S.I.T. de 
aici le-au vorbit despre utiliza
rea rațională a combustibililor 
solizi și gazoși precum și despre 
procesul tehnologic al unei ter
mocentrale de nivelul celei de la 
Paroșeni.

Preocuparea conducerii univer
sității populare de la Petrila pen
tru astfel de activități este oglin
dită și în procentajul mare de 
prezenți la cursuri precum și de 
rezultatele obținute.de aceștia la 
învățătură.

Nu același lucru se poate spu
ne însă despre activitatea extra
școlară a universităților munci
torești din Vulcan și Lupeni un
de pînă în prezent nu a fost 
inițiată nici o activitate extra
școlară. Deși comitetele sindicale, 
pe lîngă care funcționează aceste 
universități, dispun de mijloacele 
necesare, ele nu au arătat inte
resul necesar pentru stimularea 
acestor forme de învățămînt popu
lar.

Pe viitor se recomandă colec
tivelor de conducere ale univer
sităților populare să dea atenția 
cuvenită activității extrașcolare 
și să ia măsuri pentru a îmbu
nătăți activitatea universităților 
populare.

NICOLAE ȘERBAN
secretarul subfilialei S.R.S.G.

Mîitale gowUiMă
j In ultima vreme, la prepara- 

ția Lupeni activitatea gospodă-
I rească a cunoscut o îmbunătăți

re substanțială. Acordîndu-se a- 
tenție muncilor de iarnă s-au 
executat lucrări de îmbunătățire 
a alimentării bazinelor cu apă și 
s-au făcut canale de scurgere 
din beton armat la liniile ferate 
normale de sub spălătorie ca a- 
pele adunate să nu se reverse 
pe linii. Izolarea conductelor 
pentru apă și aburi, repararea 
acoperișurilor la clădiri și lăr
girea canalului de alimentare cu 
apă pe o porțiune de 250 m. de 
asemenea au stat în atenția gos
podarilor preparației. Multe lu
crări gospodărești au contribuit

I la eliminarea strangulărilor în 
procesul de producție. Toate a- 

’ ceste lucrări s-au efectuat într-un 
timp relativ scurt.

In planul de perspectivă, pen
tru anul curent s-au prevăzut 
o serie de lucrări gospodărești

O formă nouă de răspîndire a 
științei și culturii în mase o 
constituie activitatea brigăzilor 
științifice, care se deplasează în 
diferite localități și dau răspunsuri 
la întrebările oamenilor muncii 
în probleme ale științei, tehnicii, 
politicii internaționale etc. Și 
brigăzile științifice din Valea 
Jiului și-au început activitatea. 
O brigadă cu oarecare rezultate, 
deși se află la începutul activi
tății sale este brigada, științifică 
din orașul Vulcan. Membiii a- 
cestei brigăzi au ținut pînă a- 
cum patru conferințe pe tema 
combaterii bolilor molipsitoare și 
una de politică externă. De fie
care dată în sală au fost peste 
300 de persoane.

Se pare însă că brigada știin
țifică din orașul Vulcan, (ca de-

Cronică
(Urmare din pag. l-a)

tre tinerii care au dat răspunsuri 
bune sînt tovarășii Bereczki Pe
tru, Oproiu Toan, Traistă Ștefa- 
nia, Cioceanu A. Georgeta și al
ții.

In afară de literatura beletris
tică prevăzută In programul con
cursului, aproape toți tinerii ci
tesc zilnic presa centrală și lo
cală la care sînt abonați. In u- 
zină sînt 600 de abonamente din
tre care 474 la ziarul „Steagul 
roșu" iar restul la „Scînteia",

la miatia Iwai
care vor ajuta mult la îndepli
nirea angajamentelor luate de 
preparatori precum și la înfru
musețarea incintei întreprinderii. 
Astfel, pentru alimentarea spă
lătoriei în bune condițiuni CU apă 
au fost prevăzute reparații ca
pitale la bazinul de alimentare 
nr. 1 și la turnul de apă al 
spălătoriei, tencuirea în interior 
a clădirii preparației precum și 
vopsirea construcției metalice. 
Se lucrează și la amenajarea 
unul atelier de metrologie.

Cele mai frumoase rezultate 
au fost obținute de echipa de zi
dari condusă de priceputul mun
citor David Alexandru, care de 
mai multe luni deține drapelul 
de fruntaș. Au muncit cu multă 
sîrguință și dulgherul Dinu loan, 
Georgean Traian, Ilie Simion, 
Grădinaru Nicolae, Waicsik 
Hendrik și alții.

D. VELESCU 
corespondent

altfel și din alte localități), nu a 
înțeles întocmai cum trebuie 
să-și ducă activitatea. Munca 
brigăzii științifice nu se reduce 
numai la prezentarea de confe
rințe, care fără îndoială au un 
mare rol educativ, ci trebuie în 
primul rînd să răspundă la în
trebările care frămîntă oamenii 
muncii. Lansarea ultimelor ra
chete cosmice sovietice și a ra
chetelor balistice intercontinen
tale, realizările în domeniul ști
inței electronice, succesele obți
nute în combaterea cancerului, 
combaterea religiei și misticis
mului etc., sînt probleme care 
trebuie să preocupe brigăzile 
științifice. Numai în felul acesta 
ele își vor atinge scopul pentru 
care au fost create.

•O-----------------

vu Icăneană
„Tînărul leninist", „Scînteia tine
retului" și alte publicații. De a- 
semenea, pentru o activitate cul- 
tural-educativă cît mai bogată, 
tinerii de aici au înființat o or
chestră și o brigadă artistică de 
agitație .

------ —

Bazarul obiectelor de mînă 
confecționate de femeile 

din Petroșani
La inițiativa Comitetului oră

șenesc al femeilor din orașul 
Petroșani, 73 femei casnice, au 
confecționat prin muncă volun
tară, diferite obiecte ca : rochii 
pentru femei și fetițe, capoade, 

bluze, șorțulețe și diferite lucruri 
de mînă.

Cu aceste obiecte, Comitetul 
orășenesc al femeilor din Petro
șani a deschis în ziua de 17 fe
bruarie a. c„ un bazar în locai- 
lul sediului comitetului.

La confecționarea obiectelor 
expuse și-au adus contribuția 
îndeosebi tovarășele Popa Ma
ria, Peterffy Margareta, Gris- 
tea Margareta, Csiki Zamfira, 
Cando Josefina, Uțu Pompilia, 
Farcaș Iudit, Jurca Leontina, 
Helcovschi Maria, Konicska Eli- 
sabeta, Mihai Olivia.

Asemenea bazare vor fi orga
nizate și în orașele Petrila și 
Lonea.

CORINA MUNTEANU 
corespondentă
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ANUNȚ |
Restaurantele

Minerul — Petroșani 
Cina — Lupeni 

Straja — Vulcan 
organizează 
O NOAPTE 

DE CARNAVAL 
în seara zilei de 

20 februarie a. c.
Muzică și dans 

Restaurantele oferă:
— un bogat sortiment de ;■

băuturi selecționate
— diferite preparate de ;;

artă culinară i:J • 
Rețineți mese din timp.

I

Mă r ți șo are
Un bogat sortiment de 

mărțișosre a pus în vîn- 
zare prin toate unități
le specializate din raion 
O. C. L. Produse In
dustriale Petroșani.

Procurați-vă din timp 
mărțișoare pentru cei 
dragi !

| INFORMAȚIE 5
5 PENTRU VINATOR1I ȘI $ 
♦ PESCARII SPORTIVI ♦ 
IA început viza permiselor £ 

de vînătoare și pescuit pe J 
anul 1960.

Operațiunile
♦ permiselor vor
♦ nători pînă la
• iar la pescari 

martie a. c.

♦ 
de vizare a * 
dura, la vî- ♦ 
29 februarie, ♦ 
pînă la 31 ♦

♦
♦
♦

TEATRUL DE STAT 
„VALEA JIULUI” 

PETROȘANI 
prezintă

sîmbătă 20
și duminică 21 februarie 1960 

PLATON KRECET 
piesă în 3 acte, 5 tablouri 

de Al. Korneiciuk
Regia artistică : Ion. Petrovici 
Scenografia: Lidia Pincus

In acest an 
colectivul sec
torului nostru 

Sectorul
are de îndepli
nit sarcini deosebit de impor
tante. Potrivit cifrelor de plan 
stabilite, sectorul III de la mina 
Petrila va extrage anul acesta 
cu 56.920 tone mai mult cărbu
ne față de producția extrasă în 
anul trecut.

Imediat după plenara C.C. al 
P.M.R. din 3—5 decembrie 1959, 
s-a trecut la popularizarea sar
cinilor de plan pe anul 1960 și 
a indicilor de bază privind creș
terea productivității muncii, re
ducerea prețului de cost și mic
șorarea procentajului de cenușă. 
Cu ocazia dezbaterii cu munci
torii din sector a sarcinilor eco
nomice pe anul 1960, colectivul 
sectorului III s-a angajat să dea 
patriei 12.000 tone de cărbune 
peste plan, să contribuie la rea
lizarea randamentului de 1,120 
tone pe post pe exploatare și să 
reducă prețul de cost cu 1 leu 
pe tona de cărbune.

In vederea realizării și depă
șirii angajamentului luat privind 
sporirea producției de cărbune, 
conducerea sectorului, îndrumată 
de organizația de partid și spri
jinită de comitetul de secție sin
dicală și de organizația de bază 
U.T.M. a studiat felul cum se 
desfășoară munca în sector, pre- 
conizînd măsuri concrete de îm-

nostru luptă pentru locul de fruntaș 
pe mină in întrecere

bunătățire a procesului de pro
ducție. Pe baza celor constatate 
a fost întocmit planul de mă
suri tehnico-organizatorice al 
sectorului.

La elaborarea planului de mă
suri conducerea sectorului a ți
nut cont de propunerile munci
torilor. S-a acordat atenția cu
venită reducerii efortului fizic 
al minerilor prin introducerea 
micii mecanizări, montîndu-se 
trolii de tras lemn pe suitori la 
3 abataje cameră, iar la propu
nerea cuplătorilor s-a montat 
împingătoare la puțul orb nr. 7, 
orizontul X B. La același ori
zont s-a asigurat brigăzilor ae
rul comprimat necesar prin 
montarea unei conducte de 150 
mm. în locul celei de 100 mm.

încă de la începutul anului, 
conducerea sectorului a luat 
măsuri ca minerii, ajutorii de 
mineri și vagonetarii să fie re
partizați cît mai just pe brigăzi, 
astfel ca fiecare brigadă să dis
pună de forțe apropiate și să-și 
îndeplinească ritmic sarcinile de 
plan. Ținînd seama de faptul că 
peste 60 la sută din efectivul 
sectorului nostru este format din 
tineri, la începutul acestui an 
au fost înființate încă două bri
găzi de tineret pe lîngă cele 6 

care au existat. In fruntea a- 
cestor brigăzi au fost puși mb 
neri de nădejde cum sînt Cîș- 
laru loan și Tereny Ludovic ca
re au muncit ca șefi de schimb 
în brigăzile fruntașe conduse de 
Szabo Carol și Kando Nicolae, 

Realizările obținute de la în
ceputul anului și pînă în pre
zent arată eficacitatea măsuri
lor tehnico-organizatorice luate 
de conducerea sectorului. Brigă
zile de mineri din sectorul nos
tru au extras în această lună 
peste 1500 tone de cărbune peste 
planul de producție, obținînd un 
randament de 5,530 tone pe post 
în cărbune și 2,500 tone pe post 
pe sector, iar procentajul de ce
nușă a scăzut cu 1,9 la sută față 
de cel admis.

In fruntea întrecerii pe sec
tor se situează brigada de tine
ret condusă de tovarășul Cîșlaru 
loan care pe luna ianuarie a. c. 
a avut o depășire a planului de 
40 la sută, iar în luna curentă 
a dat peste 300 tone cărbune în 
plus, deținînd în prezent drape
lul de brigadă fruntașă pe sec
tor.

Ca urmare a muncii însufle
țite și rodnice, minerii din sector 
au obținut salarii sporite. Sala
riul mediu pe cap de muncitor 

a crescut în luna ianuarie cu 
144 lei față de cel planificat. In 
brigada fruntașă pe sector spre 
exemplu, s-au obținut următoa
rele cîștiguri : șeful de brigadă 
Cîșlaru Ioan, 3839 lei, Geambău 
Cristea, ajutor miner, 3.378 lei, 
iar vagonetarul Beca Paștiu, 
2681 lei.

In urma eforturilor depuse, 
mai multe brigăzi din sector lu
crează în contul anilor viitori. 
Astfel, brigada condusă de tov. 
Cenușe Cornel dă cărbune în 
contul anului 1964, luna septem
brie, cea condusă de tov. Szabo 
Carol, lucrează în contul anului 
1962, iar brigadierul Baciu M. 
Grigore lucrează în contul lunii 
mai 1961.

Succesele obținute de brigă
zile din sectorul nostru se da- 
toresc în bună parte și îndru
mării tehnice date de maiștrii 
mineri, cum sînt Buciuman Ni
colae, Dreghici Iosif, Codreanu 
Gheorghe. Nu același lucru se 
poate spune însă despre mais
trul miner Bura Brutus care nu 
a dat o îndrumare tehnică si 
organizatorică satisfăcătoare bri
găzii conduse de tov. Jurca loan, 
ce se găsește în prezent sub 
plan.

Una din preocupările princi
pale ce stau în fața conducerii 
sectorului este intensificarea lup
tei pentru cît mai multe econo
mii. In această direcție s-au 

luat măsuri de reducere a con
sumului de energie pneumatică 
prin înlocuirea ventilatoarelor 
de aer comprimat cu ventilatoa
re electrice. Noi acordăm o aten
ție deosebită recuperării mate
rialului vechi de mină din aba
taje, răpindu-1 înainte de pră
bușire sau rambleiere. Pînă în 
prezent noi am refolosit peste 
12 m. c. de lemn vechi.

In aprovizionarea locurilor de 
muncă cu material lemnos sînt 
încă unele greutăți. Direcția co
mercială din C.C.V.J. nu insistă 
în suficientă măsură pe lîngă 
întreprinderile furnizoare să li
vreze lemnul la dimensiuni co
respunzătoare. Lemnul de molid 
rotund de 3,5 m. vine în canti
tăți foarte mici față de comandă 
și aceasta face ca minerii să 
taie din lemnul de 4 m. făcîn- 
du-se astfel risipă de aproxima
tiv 5 la sută, iar pe de altă par
te se irosește timp cu tăierea 
lemnului.

Hotărît să obțină drapelul de 
fruntaș pe mină, colectivul sec
torului nostru se va strădui să 
realizeze pe viitor succese cît 
mai de seamă în sporirea per
manentă a producției de cărbu
ne, în reducerea prețului de cost 
și îmbunătățirea calității.

ȘTEFAN TENCZLER 
șeful sectorului III 
de la mina Petrila
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Un avion neidentificat 
a violat spațiul aerian 

al R. D. Germane
BERLIN (Agerpres).
După cum a făcut cunoscut 

Ministerul Afacerilor Externe al 
R. D. Germane, la 16 februarie 
a. c. ora 10,26 un avion cu 
reacție neidentificat, venind din
spre Germania occidentală la o 
înălțime de 4000 metri, a pă
truns în apropiere de Finenbtirg 
pe o adîncime de 20 km. în spa
țiul aerian al Republicii Demo
crate Germane. Avionul și-a con
tinuat zborul deasupra terito
riului R. D. Germane și a pă
răsit spațiul aerian al R.D.G. la 
ora 10,40.

Ministerul Afacerilor Externe 
al R. D. Germane arată că a- 
cest fapt constituie o violare 
grosolană a suveranității Repu
blicii Democrate Germane. Ase
menea acțiuni ilegale nu pot a- 
vea alt scop decît să provoace 
incidente în destinderea încordă
rii internaționale.

Urmările unei vizite...
BLANTYRE 18 (Agerpres)
După cum anunță agenția. Reu

ter, judecătorul Southworth din 
Blantyre (Nyassaland) a început 
anchetarea unui număr de 36 a- 
fricani arestați în urma demons
trațiilor care au avut loc cu o- 
cazia vizitei lui Macmillan în 
Nyasssaland

împotriva arestărilor au fost 
ridicate numeroase proteste chiar 
și în presa engleză, care a în
vinuit poliția de brutalitate față 
de demonstranți.

Cu toate acestea judecarea 
procesului continuă.

După cum se știe, demonstra
țiile au avut loc în fața hotelu
lui „Roual" unde a fost reședin
ța lui Macmillan.

Luptele din Algeria
CAIRO 18 (Agerpres) TASS
La Cairo a fost dat publici

tății comunicatul înaltului co
mandament al armatei de elibe
rare națională a Algeriei cu pri
vire la operațiunile militare din 
Algeria în zilele de 11—12 fe
bruarie.

In urma luptelor crîncene din
tre unitățile armatei algeriene 
și trupele franceze, se spune în 
comunicat, au fost uciși 275 sol
dați și ofițeri din armata fran
ceză, au fost răniți 194 și au 
fost luați prizonieri 11.

S-a încheiat vizita 
lui N. S. Hrușciov In Birmania
RANGOON 

Corespondență
S-a încheiat vizita președinte

lui Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., N. S. Hrușciov în Bir- 
mania. Ziua de 17 
a doua zi a acestei 
cuprins un program 
încărcat. După ce în 
neții șeful guvernului sovietic a 
vizitat diferite locuri ale capita
lei Birmaniei, printre care clădiri 
înălțate cu ajutorul sovietic, în 
cursul după-amiezii N. S. Hruș
ciov a avut o întrevedere cu ge
neralul Ne Win, primul ministru 
al Uniunii Birmane. La convor
birea prietenească care a avut 
loc cu acest prilej ă participat 
A. A. Gromîko, ministrul 
rilor Externe al U.R.S.S. 
ceeași zi N. S. Hrușciov 
mit pe U Cijou Nein și 
Swe, oameni politici de frunte din 
Birmania.

U Win Maung, președintele 
Uniunii Birmane a oferit o mare 
recepție în cinstea înaltului oas
pete.

La recepția oferită tot la 17 fe-

18 (Agerpres) — 
specială:

februarie — 
vizite — a 
deosebit de 
cursul dimi-

Aface- 
în a- 

a pri- 
U Ba

bruarie de A.N. Ledoeski, am
basadorul U.R.Ș.S. în Birmania, 
N. S. Hrușciov a remis președin
telui U Win Maung și primului 
ministru Ne Win copii ale fa- 
nioanelor duse de racheta cosmi
că sovietică în Lună. „Fie ca 
aceste fanioane sovietice, a spus 
N. S. Hrușciov, să vă aminteas
că de convorbirile prietenești pe 
care le-am avut cu dv. la Ran- 
goon“. U Win Maung și Ne Win 
au mulțumit cu căldură lui N. S. 
Hrușciov pentru acest dar.

Joi dimineața, N. S. Hrușciov 
a părăsit Birmania. Pe aeroportul 
Mingaladom împodobit cu drape
le de stat ale Uniunii 
și Uniunii Birmane, N. 
ciov a fost condus de 
tele Uniunii Birmane 
Maung, primul ministru
de membri ai guvernului birman, 
de reprezentanții corpului diplo
matic acreditați în Birmania și 
de alte persoane oficiale.

La ora 7,57 (ora locală) avio
nul sovietic pe bordul căruia se 
afla N. S. Hrușciov a decolat în- 
dreptîndu-se spre Indonezia.

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

Sovietice 
S. Hruș- 
președin- 
u’ Win

Ne Win,

La Praga s-a deschis sesiunea 
Adunării Naționale a Republicii Cehoslovace

PRAGA 18 (Agerpres). TASS 
anunță :

La 17 februarie s-a deschis 
la Praga sesiunea ordinară a 
Adunării Naționale a Republicii 
Cehoslovace. Printre problemele 
care figurează pe ordinea de zi 
se află : Comunicarea Comitetu

lui pentru afacerile externe al 
Adunării Naționale cu privire la 
apelul Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. adresat parlamentelor 
și guvernelor tuturor statelor 
lumii, proiectul de lege guver
namental cu privire la bugetul 
de stat pe anul 1960.

Lordul Boothby și posibilitatea 
de rezolvare a problemei germane

a
s. 

șe-
în
se

N. S. Hrușciov
DJAKARTA 18 (Agerpres)
A început vizita lui N. 

Hrușciov — prima vizită a 
fului guvernului sovietic — 
Indonezia. Importanța care
acordă vizitei lui N. S. Hruș
ciov este subliniată de faptul că 
ziua de 18 februarie a fost decla
rată — din inițiativa comitetului 
pentru primirea șefilor statelor 
străine —- zi nelucrătoare — pen
tru a da posibilitate Ca majorita
tea celor 2.000.000 de locuitori 
ai capitalei Indoneziei să-l întîm- 
pine așa cum se cuvine pe înal
tul oaspete sovietic.

Pentru primirea conducătorului 
sovietic, capitala țării și-a pus 
haină de sărbătoare. Piețele, stră
zile și clădirile orașului Djakar
ta sînt împodobite cu portrete 
mari ale lui N. S. Hrușciov și 
Sukarno și cu drapelele celor 
două state prietene.

...In dimineața zilei de 18 fe
bruarie, pe aeroportul din Dja
karta a aterizat avionul pe bor-

sosit Ia Djakarta
dul căruia au sosit în Indonezia 
N. S. Hrușciov, președintele Con 
siliului de Miniștri ' 
și persoanele care 
Aeroportul capitalei 
era pavoazat cu 
stat ale U.R.S.S. 
Indonezia, 
întîmpinat 
te și prim 
Indonezia, 
prim 
cru, 
lui, reprezentanți 
tului, reprezentanți ai .
politice, ai vieții publice indone
ziene, membri ai corpului diplo
matic, de zeci de mii de locuitori 
ai Djakartei.

In cinstea sosirii înaltului oas
pete sovietic s-au tras 21 sal
ve de tun. Președintele Sukar
no și N. S. Hrușciov au rostit 
calde c'uvîntări de salut.

al U.R.S.S. 
îl însoțesc, 

indoneziene 
drapele de 

și Republicii 
N. S. Hrușciov a fost 
de Sukarno, 
ministru al

Djuanda, 
Cabinetului 

ai
ai

al 
miniștri

președin- 
Republicii 

ministru 
de lu- 

Cabinetu- 
parlamen- 
partidelor

Poporul afgan așteaptă cu nerăbdare 
vizita scumpului său oaspete, N.S. Hrușciov

KABUL 18 (Agerpres). TASS 
anunță :

La 17 februarie, un corespon
dent al agenției TASS a făcut 
o vizită primului ministru al 
Afganistanului, Muhammed Daud, 
și a avut cu el o convorbire. în
trebat ce părere are despre apro
piata vizită în Afganistan a lui 
N. S. Hrușciov, președintele 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., Muhammed Daud și-a 
exprimat satisfacția față de fap
tul că N. S. Hrușciov a accep
tat invitația regelui și a guver-

nului afgan de a vizita Afga
nistanul.

Sînt foarte bucuros, a spus 
primul ministru, să salut încă 
odată în țara mea pe un om de 
stat atît de remarcabil ca pre
mierul sovietic Hrușciov. N. S. 
Hrușciov a mai vizitat țara 
noastră în 1955, cînd i s-a fă
cut aici1 cea maî călduroasă pri
mire. Sînt convins, a subliniat 
Muhammed Daud, că și acum 
poporul afgan, care așteaptă cu 
nerăbdare vizita scumpului său 
oaspete, îl va primi cu aceeași 
căldură.
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Industria chineză ; 
: constructoare de mașini i 
: se dezvoltă în ritm : 

rapid J

• - mașini se I 
rapid, Im J 

de eliberare j 
nu existau »

BERLIN 18 (Agerpres).
Răspunzînd la întrebarea cu 

privire la posibilitatea rezolvă
rii problemei germane, lordul 
Boothby, membru al Camerei 
lorzilor, a declarat într-un in
terviu acordat televiziunii R. D. 
Germane că trebuie recunoscută 
existența a două state germane 
și urmările care decurg din a- 
ceasta.

Omul politic englez s-a pro
nunțat pentru e-xtinderea comer
țului între Est și Vest și pen
tru reunificarea Germaniei pe 
baza unei confederații pe în
treaga Germanie. El a subliniat

Opinia publică Haiiană condamnă 
planurile guvernului de a crea 
în italia Daze penîrsi lansarea 

de racheie
ROMA 18 (Agerpres).
Știrea transmisă de agenția 

americană Associated Press că 
guvernul italian a hotărît să 
traducă în viață în viitorul cel 
mai apropiat acordurile pe care 
le-a încheiat cu Washingtonul 
și care prevăd crearea în Italia 
a unor baze pentru lansarea de 
rachete a provocat o profundă> 
îngrijorare în cercurile demo- < 
cratice și în rîndurile populației ? 
țării. >

In legătură cu aceasta un nu- s 
meros grup de senatori socialiști < 
a adresat lui Pella, ministrul ? 
Afacerilor Externe al Italiei, o S 
scrisoare în care condamnă pla- < 
nurile guvernului. In momentul ? 
în care se fac pregătiri' în vede- > 
rea convocării conferinței la ni- î 
vel înalt, Italia, care a suferit ? 
atît de mult de pe urma războiu- > 
lui, trebuie să contribuie la slă- > 
birea încordării internaționale, < 
refuzînd să accepte ca pe teri- > 
toriul ei să fie amplasate ra- s 
chete, se spune în această seri-c 
soare. s

Consiliul provincial al orașu- > 
lui Matera a adoptat de aseme- ! 
nea o rezoluție de protest îm- 
potriva creării unor baze ame- 1 
ricane pentru arma rachetă pe 
teritoriul Italiei.

că dacă aceasta va avea loc, a- 
tunci este necesar să se recu
noască granița de pe Oder 
Neisse ca fiind granița de ră
sărit a Germaniei și să se re
nunțe la înarmarea atomică a 
Germaniei.

Boothby a subliniat de aseme
nea că Germania reunificată nu 
trebuie să facă parte nici din 
blocul nord atlantic nici din Tra
tatul de la Varșovia.

Referindu-se la perspectivele 
conferinței la nivel înalt, Boothby 
a declarat : Fără îndoială că în 
prezent are loc o slăbire și o 
destindere în relațiile interna
ționale, care în primul rînd se 
explică prin eforturile lui N. S. 
Hrușciov, Macmillan și Eisen
hower.

Subliniind că la conferința la 
nivel înalt trebuie discutată pro
blema Berlinului, Boothby a de
clarat că el nu vede căile de re
zolvare a acestei probleme fără 
recunoașterea guvernului Repu
blicii Democrate Germane.

In încheiere Boothby s-a pro
nunțat pentru încheierea acor
dului cu privire la încetarea ex
periențelor cu arma nucleară.

încăierare t 
în parlamentul C 
de la Ankara >

ANKARA 18 (Agerpres) C 

După cum anunță agenția ?! 
Reuter, circa 150 deputați din S1 

parlamentul de la Ankara s-au < 
încăierat în cursul ședinței de ? 
miercuri. Unul dintre membrii S 

opoziției, deputatul îsmail Inan < 
a fost rănit și a trebuit să ' 
fie internat în spital.

Bătaia din parlamentul turc , 
a izbucnit în urma cuvintării > 
ministrului Industriei, Sabati $ 
Ataman, care a calificat drept < 
„îndrăzneală" dfirmația opozi- 2 

ției în legătură cu anumite a- > 
faceri comise cu ocazia încheie- < 
rii unor contracte industriale 2 

sub conducerea fostului minis- > 
tru al Industriei.
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Filmul „Ucigașul de la Lvov" 
pulează la Londra

LONDRA 18 (Agerpres).
Filmul documentar produs de televiziunea germană intitulat 

„Ucigașul de la Lvov“, care se ocupă de activitatea fascistă 
criminală a ministrului vest-german, Oberlander, a trezit un deo
sebit interes printre ziariștii englezi care l-au vizionat la Londra 
la 17 februarie. Din inițiativa unui grup de deputați conserva
tori și laburiști acest film va fî proiectat 
viitoare în Camera Comunelor. Interesul 
cu atît mai mare cu cît se știe că filmul 
de documente originale demascînd faptele 
hitlerist Oberlander, actualmente membru 
Germane.

în cursul săptămîniî 
deputaților englezi este 
a fost elaborat pe bază 
comise de fostul șef 

al guvernului R. F.
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PEKIN 18 (Agerpres).
Ini R. P. Chineză industri 

constructoare de 
dezvoltă în ritm 
timp ce înainte 
în întreaga țară 
decît cîteva ateliere de repa-* 
rațîi de mașini, astăzi în Chi- ♦ 
na se dezvoltă o puternică in- ♦ 
dustrie constructoare de ma- î 
șini avînd zeci de ramuri mo-J 
derne și ale cărei produse a-; 
ting , un înalt nivel mondial. • 
In China se fabrică astăzi » 
mașini grele, mașini de înaltă * 
precizie, printre care: avioa- • 
ne cu reacție, diferite tipuri ♦ 
de automobile, tractoare, lo- ’ 
comotive electrice și cu corn- • 
bustie internă, vase maritime, ♦ 
bluminguri de 750 mm., prese • 
hidraulice, forje de 2500 tone, ! 
furnale înalte cu o capacitate * 
de 1500 m.c., generatoare pen-♦ 
tru turbine cu aburi de 50.000» 
kW., aparataj radioelectronic • 
etc. j

In anul 1959 producția de» 
mașini a Chinei a depășit cu * 
mult obiectivele trasate pen- J 
tru anul 1962, ultimul an al » 
celui de al doilea plan cinci- > 
nai. :
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PROGRAM DE RADIO
20 februarie

PROGRAMUL I. 8,00 Din 
presa de astăzi', 9,00 Curs de ini
țiere muzicală: Concert ghici
toare (X) (reluare), 10,00 Limba 
noastră — Vorbește acad. prof. 
AL Graur (reluare), 11,45 Re
vista revistelor. 13,05 Concert de 
prînz, 14,00 Soliști de muzică 
populară romînească, 15,10 Mu
zică de estradă, 16,15 Vorbește 
Moscova ! 17,25 Formații de
muzică ușoară, 18,00 Roza vîn- 
turilor, 18.30 Cu cîntecul și jo
cul pe meleagurile patriei, 19,05 
Muzică de dans, 20,10 Pe teme 
internaționale, 20,30 La microfon ; 
Satira și umorul, 21,15 Muzică 
de dans. PROGRAMUL II :
14.30 Muzică populară ro
mînească, 15,00 „Realizările oa
menilor muncii oglindite în 
creația compozitorilor noștri",
15.30 Concert interpretat de fan
fară, 16,15 Muzică ușoară romî
nească, 17,00 Cîntecul și jocul 
popular în creația compozitori
lor noștri, 17,30 Sfatul medicu
lui, 17,45 Știința în slujba păcii, 
18,05 Concert coral, 18,30 Emi
siune literară consacrată Zilei

ceferiștilor, 19,00 Din muzica 
popoarelor, 19,30 Muzică din o- 
perete, 20,30 Muzică de dans, 
21,05 Emisiunea „Scrisori din 
țară", 21,15 „La sfîrșit de săp- 
tămînă, cîntec, joc și voie bună", 
21,50 „Ani de ucenicie", Din ac
tivitatea cercurilor literare, 22,00 
Muzică de dans.

Radiojurnale și buletine de 
știri: Programul 1 — 5,00:
6,00; 7,00; 11,00; 13,00; 15,00;
17,00, 19,00, 20,00, 22,00, 23,52. 
Programul II — 14,00; 16,00;
18,00 ; 21,00 ; 23,00.

CINEMATOGRAFE
20 februarie

PETROȘANI — 7 NOIEM
BRIE : Casa părintească; AL. 
SAHIA: Cartea junglei; PE- 
TRILA: Oleko Dundici; LO-
NEA: Fatima; LIVEZENI :
Gcdzila; ANINOASA : Stelele; 
VULCAN : O întîmplare extra
ordinară (seria 11-a); LUPENI : 
Micuța; URICANI : O întîmpla
re extraordinară (seria I-a).


