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Organ al Comitetului raional P. M. R. Petroșani și al Sfatului popular raionai

Colectivul sectorului III este fruntaș în întrecerea socialistă 
la mina Petrila. La cele 2835 tone de cărbune extrase peste plan 
în luna februarie de minerii sectorului, brigada condusă de tînă
rul Cîșlaru Ioan a contribuit cu peste 280 tone de cărbune. 
Brigada aceasta, înființată în cursul acestui an, a extras peste 
planul primelor două luni aproape 1200 tone de cărbune, obținînd 
un randament de peste 8 tone pe post. Ea este în prezent una din 
cele mai bune brigăzi ale minei Petrila. IN CLIȘEU: Candidatul 
de partid Cîșlaru loan se întreține cu ortacii săi Neagu Roman, 
Pană Ion și Beca Petru, înainte de a păși spre abataj.

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

Agîtâtia vizuală în sprijinul 
îndeplinirii sarcinilor de plan

Sarcinile de plan ce revin pe 
.acest an minerilor din Lupeni 
sînt însemnate. Prin chemarea 
la întrecere pe care au lansat-o 
către toate colectivele exploată
rilor miniere din raion ei și-au 
propus să extragă pînă la sfîrși- 
tul anului 15.000 tone de cărbu
ne peste plan, să obțină un ran
dament de 0,950 tone pe post și 
să realizeze o economie de 
1.280.000 lei.

Pentru mobilizarea minerilor 
la îndeplinirea angajamentelor 
luate în întrecere, comitetul de 
partid și organizațiile de bază 
au elaborat importante măsuri 
pentru îmbunătățirea muncii po
litice de masă. In cadrul acestor 
măsuri un loc important îl ocu
pă reînnoirea agitației vizuale.

La mina Lupeni există în pre- 
m.t o agitație vizuală cu o for

mă atractivă și cu un conținut 
mai strîns legat de sarcinile e- 
conomice. Numeroase panouri și 
lozinci așezate la locurile cele 
mai vizibile din incinta minei, 
cheamă pe mineri să extragă 
cantități sporite de cărbune peste 
plan, să reducă prețul de cost. 
„Mineri —- stă scris pe unul din 
panourile așezate la intrarea în 
mină — urmați exemplul brigă
zii conduse de tov. Popa Ioan de 
Ia sectorul II care s-a angajat 
să dea peste planul anual 4.000 
tone de cărbune". Lozincile mo
bilizează minerii la alegerea șis-

tului vizibil, la întărirea disci
plinei în producție, îi îndeamnă 
pe ingineri și tehnicieni să spri
jine brigăzile rămase în urmă, 
să le ridice la nivelul celor frun
tașe. Pozitiv este și faptul că 
agitația vizuală a fost extinsă 
și în subteran. Pe galeriile prin
cipale, în locurile bine luminate, 
au fost expuse lozinci. Totodată, 
la cinematograful din oraș, îna
intea începerii filmelor sînt pro
iectate prin diapozitive lozinci 
care cheamă minerii să-și inten
sifice eforturile pentru extrage
rea peste plan a celor 15.000 
tone de cărbune, pentru îndepli
nirea obiectivelor de întrecere.

Se poate remarca de 
nea caracterul combativ 
tației vizuale de la mina 
O caricatură însoțită de 
satiric îl înfățișează pe
Ambruș Carol de la sectorul IV 
B care și-a modificat foaia de 
boală. Un alt panou critică mai 
mulți muncitori, între care pe 
Proca Ilie, Moga Constantin, 
Kovacs Ioan, Mihăilescu Ion 
care au ieșit din mină cu o oră 
și jumătate înaintea terminării 
schimbului. Gazeta de perete 
publică de asemenea caricaturi 
care combat indisciplina, lipsa 
de grijă față de utilaje. Un ca
racter profund mobilizator în 
vederea lichidării deficiențelor

aseme- 
al agi- 
Lupeni. 
un text 
minerul

(Continuare în pag. 3-a)
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Citiți în pagina IV-a
• Vizita lui N. S. Hrușciov în Indonezia'.
• Cea de a 42-a aniversare a armateil și flotei! maritime mi

litare sovietice.
• Vizita președintelui Eisenhower în Porto Rico.
• Crește valul de scumpete în Iran.
• La Bruxelles s-a deschis o mare expoziție despre atrocită

țile din lagărele fasciste.

în întîmpinarea Zilei femeii
In acest an la 8 Martie, se îm

plinesc 50 de ani de cînd, la 
propunerea neînfricatei revoluțio
nare Klara Zetkin, Congresul fe
meilor socialiste care a avut loc 
la Copenhaga în 1910, a hotă- 
rit ca cea de a 8-a zi a lunii 
martie să fie declarată Ziua in
ternațională a femeii luptătoare 
pentru pace, pentru bunăstare.

De atunci, an de an, ziua de 
8 Martie a fost sărbătorită ca zi 
de luptă a femeilor de pretutin
deni pentru emancipare, pentru 
drepturi, pentru un viitor lumi
nos.

Pentru a întîmpina cu realizări 
de seamă această sărbătoare, fe
meile din Valea Jiului mobili
zate de comitetele de femei, des
fășoară o activitate bogată.

Cadouri pentru 8 Martie
Zilele trecute la Comitetul ra

ional al femeilor din Petroșani 
au sosit numeroase cadouri tri
mise în cinstea zilei de 8 Martie 
de comitetele de femei din locali
tățile raionului nostru. Femeile 
muncitoare de la Filatura Lupeni 
au trimis în cinstea Zilei femeii 
o machetă a întreprinderii lor. 
Comisia de femei din cadrul mi
nei Lupeni a trimis la comitetul 
raional 4 machete de ciocane de 
abataj. Frumoase cadouri au fost 
pregătite și de comisiile de femei 
de la U.R.U.M.P. și mina Lonea. 
Aici au fost confecționate în 
cinstea Zilei femeii machete care 
reprezintă un vagonet și o lampă 
de mină. Aceste machete vor fi 
trimise organizațiilor de femei 
din țările prietene.

țiativa comisiei de femei, a că
rei președintă este tov. Belba 
Elisabeta, se pregătește piesa în- 
tr-un act și două tablouri „Ches
tiuni familiare" de M. Talvest; 
care va fi prezentată la 8 Mar
tie.

Iată distribuția piesei: Inter
pretul lui Peter, soțul demagog, 
pînă la urmă reabilitat, este tî
nărul Lucian Temelie. Rolul E- 
mei, soția sa, este interpretat de 
Anca Ledunca-Pavlescu.

Și, în sfîrșit, rolul Tinei, xeri- 
șoara lui Peter, care vine să fa
că ordine în această căsnicie, pu- 
nînd în practică ceea ce Peter 
numai teoretic făcuse în ședința 
ținută cu ocazia zilei de 8 Mar
tie, este interpretat de tov. Bel
ba Elisabeta.

MARIA DUMITRESCU 
corespondentă
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Acțiunî 
cultural-educative

In preajma Zilei femeii, co
mitetele de femei desfășoară o 
bogată activitate cultural-educa- 
tivă.

La Petroșani a avut loc nu de 
mult o consfătuire a intelectua
lelor și a soțiilor de intelectuali. 
In urma acestei consfătuiri acti
vitatea intelectualelor în 
niul culturalizării maselor 
mei s-a îmbunătățit.

In orașul Petroșani au 
constituite încă 12 cercuri
tit și 7 biblioteci de casă, care 
sînt conduse de tov. Starna Ilea
na, Dancu Maria, Vălureanu Ma
ria și altele.

dome- 
de fe-

fost 
de ci-

O piesă despre căsnicie
In vederea zilei de 8 -Martie 

se desfășoară pregătiri intense 
și la Teatrul de stat „Valea Jiu
lui". La Teatrul de stat din ini-
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Activitatea 
secției de puțuri 

de Ja mina Lupeni 
s-a îmbunătățit

Pînă în ultimele luni ale anu
lui trecut activitatea secției de 
puțuri a atelierului mecanic de 
la mina Lupeni lăsa mult de do
rit.

Organizația de bază de partid 
a atelierului electro-mecanic a- 
nalizînd aceasta situație a luat 
o seamă de măsuri de îndrepta
re. Vechiul șef al secției a fost 
schimbat, secția a fost întărită 
cu oameni capabili și cu simț 
de răspundere față de sarcini. In 
urma acestor măsuri activitatea 
s-a îmbunătățit substanțial.

Muncitorii acestei secții au re
parat capital mașina de extrac
ție de la puțul Ileana în numai 
3 zile lucrătoare. La această lu
crare s-au evidențiat echipele 
conduse de Klementz Augustin, 
Demian Gheorghe și Muta Va- 
sile.

In prezent fiecare echipă are 
sarcina să răspundă de buna 
funcționare a cîte trei puțuri. 
Din luna ianuarie și pînă acum 
pe lîngă lucrările de întreținere 
a instalațiilor de la puțuri, mun
citorii secției au mai executat o 
seamă de lucrări printre care 
menționăm: instalarea unei co
livii cu un etaj la puțul orb nr. 
7, schimbarea unui motor la pu
țul 5 
secții 
6000

In 
pînă
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Cînd șeful brigăzii a apărut 
în hala locomotivelor băieții care 
pînă atunci discutau gălăgioși 
s-au adunat în jurul lui. Mai 
erau cîteva minute pînă la înce
perea schimbului și în acest 
timp el a repartizat sarcini fie
căruia.

— Avem de reparat azi loco
motiva 150.1102, care la ora 23 
trebuie să intre în turnus. Trea
bă la ea avem destulă: schim
barea saboților pentru tenderi, 
punerea la punct a mecanisme
lor de distribuție, a jrînei, ex-

8 plica Josan Adrian, șeful brigă- 
8 zii de reparații complexe, după 

foaia de comandă pe care o ți
nea în mină.

Cînd la ora 7 vuietul sirenei 
depoului a anunțat începerea 
schimbului de dimineață, în hala 
cea mare a locomotivelor băieții, 
lui Josan, urcați pe colosul de 
fier, trebăluiau de zor. Intr-o ju
mătate de oră piesele instalații
lor care trebuiau reparate au și 
fost demontate.

— Josane, vino repede! s-a 
auzit dintr-o dată strigătul 
maistrului Crișan loan. Acesta 
îi explică agitat:

— Frate, la ora 11 locomotiva 
150.1102 trebuie să remorce un 
tren suplimentar. Deci trebuie 
terminată în 4 ore. E sarcină...

Șeful brigăzii n-a stat mult pe 
gînduri. A verificat încă odată 
foaia de comandă, apoi și-a adu
nat brigada. Peste cîtev.a minute 
munca se desfășura intens. Mais
trul Crișan urmărea cu atenție 
cum brigada împărțită în două 
echipe lucra pe întrecute.

...Era pe la începutul lunii de
cembrie. Josan și-a consacrat o 
după-amiază întreagă studierii 
documentelor plenarei C. C. al 
P.M.R. din 3—5 
A doua zi și-a 
la o convorbire.

— Tovarășul 
orghiu-Dej vorbește și de noi 
ceferiștii în expunerea sa la ple
nară — le-a spus el membrilor, 
brigăzii. Ne îndeamnă să obți-
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decembrie 1959. 
adunat brigada

Gheorghe Ghe-

nem noi realizări în domeniul e- 
conomiilor. Deci să ne gîndim, 
să studiem fiecare posibilitate 
pentru a face economii..

„Ce putem face ?" — această 
întrebare a devenit preocuparea 
întregii brigăzi. Au urmat dis
cuții, analize minuțioase. Si nu 
fără roade. Intr-o zi șeful brigă
zii de reparații s-a prezentat la 
maistrul Crișan Ioan cu propu
neri importante în vederea rea
lizării de economii

— Uite la ce ne-am glndit -- 
i-a spus Josan maistrului. Pati
nele „cap de cruce" ale. meca- 
nismului-motor sînt din bronz, 
sînt scumpe și se uzează 
repede. Trebuie schimbate la cî
te două luni. Ce ar fi, ca în loc 
să înlocuim patina uzată i-am 
căptuși suprafața de frecare cu 
o compoziție care se uzează mai 
greu și costă mai puțin ? Pro
punerea a fost experimentată și 8

I. DUBEK

(Continuare în pag. 3-a)

Adereu mai mulți cititori |
Biblioteca clubului minier din * 

Petrila este zilnic vizitată de t 
zeci de cititori. Mereu alți și alți ; 
oameni ai muncii din această * 
așezare minieră își 
pul liber citind. O dovadă con
cludentă în acest sens sînt cei 
peste 1800 de cititori care îm
prumută cu regularitate cărți be. 
letristice, politice și tehnice de 
la biblioteca clubului. In acest 
an de pildă, numărul cititorilor 
bibliotecii din Petrila a crescut 
cu 147. Printre cititorii cei mai 
activi 
c.hiev 
cisc, 
Ionel 
Aurel

atn aceasta x 
i petrec tlm- * 
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se numără minerii Mi- 
Gheorghe, Bartha Fran- 
Somogyi I uliu, Popescu 
ajutor miner, Radulescu 
tehnician și alții.

36.000 spectatori în 2 luni
De la

4
$
t prezent

citoresc
zentate
ces s-au bucurat îndeosebi fil
mele de producție sovietică „Ko- 
dubei", „Fatima", „Marinarul
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începutul anului pînă în 
la cinematograjul mun- 
din Petrila au fost pre- 
16 filme. De mare suc-
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îndrăgostit", filmul studiourilor ț 
maghiare „Casa liniștită" și alte
le. In cele aproape două luni din 
anul curent filmele ce au rulat 
la Petrila au fost vizionate 
peste 36.000 spectatori.
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Formațiile artistice 
în plină activitate

In ultimele luni artiștii ama
tori din Petrila au pregătit spec-

ț tacolul muzical „Album de melo- 
* dii" pe care l-au prezentat de 

două ori în Petrila în fața a 
peste 700 de persoane. De cu
rtină formația și-a început turneul 
în raion cu acest spectacol.

In același timp echipa de tea
tru a clubului a început să lu
creze la punerea în scenă a pie
sei „Pescărița de pe Volga" cu 
care urmează să participe la fes
tivalul bienal „I. L. Caragiale" 
care va începe la 15 martie a.c

Alături de formația de teatru, 
artiștii amatori din Petrila pre
gătesc în cadrul brigăzii artisti
ce de agitație, un nou program 
Acesta este al patrulea program 
din acest an pe care brigada ar
tistică de agitație îl va prezenta 
în fața 
dîndu-i 
du-i pe 
cioși.
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și altele. Colectivul acestei ♦ 
a colectat de asemenea 

kg. fier vechi.
toate acțiunile întreprinse 
acum s-au evidențiat mun

citorii Taborschi Carol. Crainic 
Sabin, Szabo Mihai și alții.
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minerilor petrileni lău- 
pe cei harnici și criticîn- 
cei mai puțin sîrguin-
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Calitatea pieselor de schimb confecționate, preocupă pe toți 
muncitorii secției mecanice de la U.R.U.M.P. Tînărul muncitor 
Olteanu Nicolae se străduiește ca toate piesele pe care le con
fecționează să fie numai de bună calitate. El își depășește sar
cinile de plan cu 5—15 la sută. IN CLIȘEU : Tînărul Olteanu 
Nicolae lucrînd la semicalibrarea unuil lanț Gali.
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Pagină specială 
privind oroblemele 
de automatizare și 
mecanizare.

Automatizarea pompelor folosind 
cu electrozidispozitive

Ini general pentru automati
zarea pornirii sau opririi pom
pelor de mină se folosesc insta
lații cu flotoare sau instalații 
pneumatice. Primele se defectea
ză des din cauza uzurii rapide, 
iar celelalte nu sînt destul de 
sensibile. Pentru înlăturarea a- 
cestui neajuns, s-a prepus un dis
pozitiv cu electrozi, care foloseș-

Sortare automata
*

încercat 
a dat rezul- 
E1 se com- 
dintr-un e- 

cu diame-

se
care 

în

cilindric
100—150 mm., în-lăuntrul 

află un cablu flexibil 
sînt fixați doi elec- 
formă de disc și 
din plăci de oțel 

Fixarea electrozilor

te conductibilitatea electrică 
apei. Acest dispozitiv, 
în condiții de mină, 
tate satisfăcătoare, 
pune (vezi figura) 
lectrod 
trul de 
căruia 
pe 
trozi
executați 
inoxidabil.
se face cu șaibe de cauciuc cu 
diametrul mai mare decît al dis
cului. Șaiba' de cauciuc este pre
văzută cu o serie de crestături 
între care se adună irului și șla- 
mul. Fixarea șaibei se face pritt- 
tr-un șliț special cu bride.

Conductoarele din cablu fle
xibil servesc pentru conduce
rea curentului electric, în care

—=*

O uzină de preparare 
automată

In orașul Almalîk din Uzbe
kistan se află în construcție o 
uzină de preparare pentru înno
bilarea cuprului la care toate a- 
gregatele sînt automatizate. La 
secția de concasare de pildă, pro
cesul tehnologic este execut ;t de 
aparate care funcționează după 
semnalele izotopilor radioactivi. 
Funcționarea ciururilor de clasa
re se face de asemenea cu dispo
zitive de control automate. In 
secția de flotație un dispozitiv cu 
raze gamma reglează introduce
rea soluției și comandă funcțio
narea pompelor, asigurînd consis
tența și presiunea pulpei de flo
tație. Uzina va fi dotată cu apa
rate de televiziune industrială, 
care va permite operatorilor să 
comande cu precizie întregul flux 
tehnologic.

LA LONEA

Clteva problems privind extinderea 
mecanizării ia minele Văii JiuluiCu cîtva timp in urmă la prc- 

parația Lupenl s-au studiat po 
sibilitățile de aplicare a automa
tizării în secțiile de producție 
Pentru început s-au cercetat con
dițiile pentru trecerea pe lucrul 
automat la secția de sortare. A- 
ceastă secție preia cărbunele 
brut livrat de minele Lupeni, U- 
ricani și Vulcan și îl clasează pe 
sorturi. Adus de benzile trans
portoare cărbunele cade pe un 
ciur cu bare rotative. Din refu
zul circuitului se elimină bucă
țile de steril, lemn sau alte de
șeuri aduse odată cu cărbunele, 
iar blocurile de cărbune se trec 
la concasarea prealabilă de 80 
mm. Sortul de cărbune rezultat 
(clasa 0—80 mm.) este apoi în- 
silozat separat pe mine.

Secția cuprinde 38 de utilaje 
cu o putere instalată totală de 
558 kW și este deservită de pes
te 100 de muncitori.

Realizarea proiectului va duce la 
eliminarea unui mare număr de 
posturi devenite neproductive, la 
reducerea consumului de energie 
electrică și la sporirea conside
rabilă a capacității secției. De 
îndeplinirea acestui proiect se . 
ocupă tov. ing. Onciu Teodor de ; 
la C.C.V.J. " >

La preparație, iov. ing. Filip S 
Gheorghe, Feher Simion și Un- < 
gureanu Dumitru au prezentat ? 
inovații privind automatizarea 5 
ungerii agregatelor și a luării 5 

ț de probe de flotație.
{ ing. P. PISO 5

>>

ultimii ani producția de căr- 
cocsificabil și energetic ex- 
din Valea Jiului a sporit

In 
bune 
tras 
considerabil. A crescut de ase
menea productivitatea 
minerilor, ca urmare a unei mai 
juste corelații între posturile pro
ductive și cele neproductive, a 
extinderii metodelor avansate de 
muncă și a creșterii gradului de 
mecanizare în subteran. Anul 
trecut de pildă, transportul me
canizat pe galerii 

efectuat în 
de 98,2 
ceea ce 
rezultat

de bun.

muncii

PE TEME

scop cablul este curbat pe cîțiva 
centimetri, iar conductorul scos 
afară și fixat printr-o bornă la 
electrod. Partea de sus a cilin
drului este prevăzută cu un ca
pac, iar cea de jos cu e plasă 
rară. Corpul cilindrului are de 
asemenea găuri pentru a înlesni 
pătrunderea apei. Reglarea limi
tei de nivel se face prin schim- ? 

barea distanței / 
între electrozii > 
cu disc. Cilii*-  £ 
drul se fixează < 
vertical pe pere- ? 
tele bazinului de S 
colectare a ape- f 
lor. (

In caz cind se. 
decuplează cu- ?

rental electric, pentru ca pompa) 
să nu rămînă fără apă se pre-' 
vede un dispozitiv de control ( 
format dintr-uni bulon montat în î 
conducta de aspirație a pompei, S 
o placă de oțel inoxidabil, ine- ' 
Iul de cauciuc și cablul, adică < 
un alt cuplu de electrozi, din care ? 
unul este chiar corpul pompei. > 
Dispozitivul reacționează singur ? 
la scăderea debitului de apă, " 
este ușor de construit si întreți- | 
nut. El poate fi ușor aplicat și < 
în condițiile Văii Jiului, rezol- - 
vînd o veche cerință : automat!- ’ 
zarea pompelor de mină.
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LA ANINOASA

Primele rezultate ale lucrului 
cu mașina G. M. L. - 30 M

In luna trecută la mina Ani
noasa a fost adusă o mașină de 
încărcat în abataj de tipul sovie
tic G.M.L.-30 M, cu autopropul- 
sare pe șenile. Mașina se corn 
pune din patru părți principale: 
organele de încărcare formate din 
brațe metalice acționate de cîte 
un excentric, un scurt transpor
tor metalic care se continuă cu 
un transportor cu bandă de cau
ciuc și șasiul cu organele de pro
pulsie și comandă. Acest utilaj 
dă un 
crările de pregătire, 
cauciuc se putea roti 
părți doar într-un 
maximum 20 grade.

Pentru a o face aptă la lucrul 
în abataj, lăcătușul Manea Valter 
împreună cu un colectiv a adop
tat mașinii un dispozitiv cu cre- 
malieră care permite rotirea ben
zii cu 80 grade. Colectivul a 
scurtat și transportorul cu bandă 
cu 1,5 m. făcîndu-1 totodată ușor 
demontabil.

încercată mai întîi la supra
față mașina G.M.L.-30 M, a în
cărcat 50 tone de cărbune pe oră. 
Apoi a fost introdusă în preaba-

randament mexim în 
Banda 

i însă 
unghiu

lu
de 
în 
de

♦♦♦♦

Teleiomanda poimloi Pa la mina II
In anul trecut inovatorii și raționalizatorii de la mina Lonea 

au contribuit la lupta întregului colectiv pentru economii cu suma 
de 50.600 lei, sumă care exprimă valoarea celor 20 de inovații și 
raționalizări aplicate la mină. Printre cele mai de seamă ino
vații se numără: avansul automat al strungului la operația de 
strunjire și canelare a tobelor de la mașinile de extracție, modifi
carea aparatelor de salvare tip Draeger 160-A, instalație de tele
comandă pentru pornirea și oprirea pompelor de la stația de 
pompare Lonea. Aceasta din urmă inovație prezintă un deosebit 
interes.

Telecomanda pompelor s-a făcut prin montarea unui întreru
pător și un ampermetru în circuitul de alimentare electrică a 
motoarelor și a unui manometru în circuitul apei pentru indica
rea mersului pompei cu apă sau în gol. întrerupătorul este astfel 
montat încît se poate manipula de la un post central de co
mandă. Pentru a se asigura scurgerea apei din conductă, aceasta 
a fost prevăzută cu un sorb cu clape și două ventile speciale. 
Avantajul creat prin introducerea acestei inovații constă în redu
cerea unui post pe fiecare schimb, post care era necesar pentru 
manipularea pompelor. Inovația este creația unui colectiv condus 
de tov. Catrina Dumitru.

tajul nr. 10 din sectorul I al mi
nei unde lucrează brigada lui 
Mujnai Nicolae. De la introdu
cerea sa în subteran mașina s-a 
comportat bine, fără defectări. 
S-au obținut o seamă de rezul
tate promițătoare. Astfel cărbu
nele rezultat de la pușcarea or
tului se încarcă, fără efort fizic, 
de un singur muncitor în 15 mi
nute, față de 40 minute cît era 
necesar înainte la trei muncitori.

Brigada de mineri s-a acomo
dat ușor și rapid lucrului cu a- 
ceastă mașină sovietică.

ing. N. RADU

cunosc prea bine această stare 
de lucruri, nu au luat încă mă
suri eficiente pentru remedierea 
celor semnalate. Sînt de ase
menea slab folosite mașinile de . 
încărcat în galerii. In luna ia
nuarie numai circa 50 la sută din 
numărul de mașini de încărcat 
în galerii au fost folosite și încă 
nu la capacitatea lor deplină. 
Există la exploatări ideea că ele 
sînt bune numai în lucrările de 

mare lungime. 
Dar oare folosi
rea lor la lucrări 
în steril sau căr
bune de lungime 
mai mică nu 

prin creșterea

ACTUALE i

a dus la 
vitezelor 
și abata- 
de exem-

s-a 
proporție 
la sută, 
este un 
deosebit
-Mecanizarea încărcării 
creșterea simțitoare a 
de avansare în galerii 
je. La mina Uricani, 
piu, în abataje s-au obținut vite
ze de avansare de 75—80 m. lu
nar.

Apreciind rezultatele obținute 
în anul trecut. Conferința raio
nală de partid a trasat colecti
velor miniere sarcina de a spori 
cu cel puțin 10 la sută viteza 
de avansare în abatajele cameră 
și cu 8 la sută la abatajele fron
tale. îndeplinirea acestei sarcini 
de seamă impune din partea, in
ginerilor și tehnicienilor mineri 
o atenție mai mare pentru intro
ducerea mijloacelor mecanizate 
în toate locurile de muncă unde 
aceasta este justificată din punct 
de vedere economic.

In luna ianuarie minerii Văii 
Jiului au extras peste plan 7.475 
tone de cărbune, au sporit la 
peste 0,950 tone pe post produc
tivitatea muncii pe bazin. Suc
cesul acesta s-a obținut mai mult 
pe seama aplicării metodelor 
bune de muncă și într-o măsură 
apreciabilă pe seama extinderii 
mecanizării în subteran. Dar, cu 
toate studiile și observațiile fă
cute, mașinile de încărcat căr
bune în abataje cameră nu au 
fost răspîndite pe măsura posi
bilităților, nu au ajuns încă la 
un stadiu constructiv care să le 
facă apte pentru 
abatajele cameră, 
ricani, Aninoasa, 
tea au prezentat 
mecanice
r.ele tehnice din combinat

condițiile din 
La minele U- 
mașinile aces- 
dese defecțiuni

și constructive. Orga- 
deși

★

Experiența minerilor din alte bazine carbonifere

Automatizarea 
încărcare

In mineritul din țara noastră, 
cu ajutorul Uniunii Sovietice și 
al țărilor prietene, mecanizarea 
a atins un stadiu destul de avan
sat permițînd ca multe procese 
tehnologice miniere să treacă la 
faza superioară de automatizare. 
In această privință, la Conferin
ța pe țară a inginerilor și tehni
cienilor mineri, care a avut loc 
în ianuarie la București, au fost 
prezentate comunicări interesan
te. Alai jos redăm în rezumat 
comunicarea privind automatiza
rea stației de sortare și încărca
re a lignitului de la Filipeștii 
de Pădure.

Dintre minele de lignit din ța
ra noastră, mina de la Filipeștii 
de Pădure este cea mai bogat 
înzestrată în mecanisme de trans
port. Aici există p'atru grupe dis
tincte de blocuri de comandă în 
transport (S.C.B.) : transportul 
pe orizontală în subteran cu benzi 
de cauciuc de mare lungime, 
transportul pe puț, un sistem de 
semnalizare, centralizare și blo
care a comenzilor în transportul 
cu locomotive și . sistemul exis
tent la sortare, însilozare și în
cărcare la suprafață.

Demn de menționat este siste-

este justificată 
vitezei de avansare, prin scurta
rea termenelor de execuție ? A- 
supra acestei probleme ar tre
bui să reflecte mai adînc specia
liștii din combinat.

In prezent 
miniere se 
tensă activitate 
cercetări. La 
s-a propus de mult timp 
metodă de armare metalică 
abataje cameră, 1 
făcut pînă acum o seamă de îrjf 
---- s_.- ... pUșCarea millsecundă 

fac în- 
armă- 

metali- 
acestor

la exploatările 
desfășoară o iu

de studii și ' 
mina Lonea

<ț>
. _ ______  în
la Vulcan s-au-’

cercări cu 
încununate de succes, se 
cercări pentru extinderea 
rii cu ancore, a armării 
ce în frontale. Mersul 
studii și cercetări este însă ne
satisfăcător, lent.

Pentru intensificarea lor, pen
tru rezolvarea rapidă și econo
mică a acestor studii este nece
sar să fie defalcat un abataj sau 
galerie destinate exclusiv ex
perimentelor. La mina Petrila 
sau la altă mină, defalcarea 
unui abataj pentru studii și cer
cetări' nu ar afecta cu nimic sar
cinile de plan ale exploatării ți- 
nînd seamă de actuala capaci
tate de extracție. In schimb ex
perimentele s-ar putea face 
maximum de eficacitate.

Gradul înalt de mecanizare/ 
existent azi în minele Văii Jiu
lui, îmbunătățit continuu prin 
studii și cercetări, poate și tre
buie să contribuie mai activ la 
eforturile generale pentru creș
terea continuă a productivității 
muncii minerilor.

G. D.

parțială a stației de sortare — 
de la Filipeștii de Pădure
mul automat și cu telecomandă 
existent la suprafață. Aici s-a 
realizat comandă centralizată a 
ciururilor de sortare și a siste
mului de transport cu benzi la 
silozuri. Sistemul electric de co
mandă a fost astfel conceput în- 
cît asigură printr-o seamă de re
lee funcționarea totală sau par
țială a agregatelor de transport, 
decuplîndu-le total sau parțial în 
caz de avarie. Instalația (vezi 
clișeul) este astfel construită în- 
cît agregatele pornesc în sens 
invers cu fluxul tehnologic al 
cărbunelui.

Acționarea se face electric și 
independent pentru fiecare bandă 
transportoare, totul fiind condus 
de la un bloc central de comandă 
înzestrat cu avertizoare luminoa
se și acustice pentru fiecare agre
gat în parte.

Instalația, așa cum s-a pre- , 
zentat în comunicate, aduce în
semnate economii bănești și re
duce la minimum posturile nece
sare pentru deservirea stației de 
sortare-încărcare.

Ținem să remarcăm cu acest

în

vagon

Valea Jiului, la se-

vagon

prilej că
parația minei Vulcan tehnicienii 
și inginerii de aici au conceput 
și realizat o instalație asemănă
toare, care la încărcările experi
mentale a dat rezultate satisfă
cătoare.



STEAGUL ROȘU

'V'
Legătura cu masele, chezășia succeselor 

gospodărești
locatarilor tot mai plăcută. Pe 
lingă acțiunile de înfrumusețare 
în incinta blocurilor (nivelări de 
teren, plantări de flori și între
ținerea acestora) comitetele' 
blocuri mai 
lea atentă 
instalațiilor 
scărilor, cît 
rilor de a-și

Din activitatea 
sfaturilor populare

in acțiunile
Legătura cu masele constituie 

chezășia succeselor în munca sfa
turilor populare. Bazîndu-se în 
activitatea sa pe acest principiu, 
Comitetul executiv al Statului 
popular raional a avut recent o 
valoroasă inițiativă. El a prevăzut 
ca în cursul lunilor februarie și 
martie toate comitetele executive 
ale sfaturilor populare orășenești 
și comunale să 
organizeze în fie
care circumscrip
ție electorală co
mitetele de cetă- 

ț țeni, de străzi și
de blocuri, după specificul fiecă
rei localități, cu ajutorul cărora 
sa desfășoare largi acțiuni gospo
dărești.

Această măsură a fost dezbă
tută în sesiunile din februarie 
a c. ale sfaturilor populare, oră
șenești și comunale luîndu-se mă
suri corespunzătoare. Printre al
tele, s-a hotărît ca aceste organe 
de sprijin în munca sfaturilor 
populare să fie alese în adunări 
publice organizate în fiecare cir
cumscripție. In aceste comitete 
vor trebui aleși oameni cinstiți, 
respectați de mase, buni gospo
dari, preocupați de ridicarea as
pectului gospodăresc al circum
scripției electorale.

Fiecare comitet de cetățeni, de 
străzi sau de blocuri, își va cons- 
<titui un activ lărgit de cetățeni 

\ care să sprijine deputății în mo
bilizarea maselor, la efectuarea 

e munci voluntare de interes 
gospodăresc și de înfrumusețare 
â, localităților respective.

In fața comitetelor de cetățeni, 
de străzi și de blocuri stau sar
cini multiple. In toate localită
țile și cartierele raionului sînt 
necesare o serie de îmbunătățiri 
gospodărești : desfundări de șan
țuri. și rigole pentru scurgerea 
apei, curățirea ierbii, așterneri 
de pietriș în gropile de pe unele 
străzi, măturarea trotuarelor. In 
cătunele țărănești cqnștruirea și 
repararea podețelor cu materiale 
din resure locale și prin munci 
voluntare, cît și întreținerea dru
murilor și a potecilor, vor înlesni 
circulația înspre finețe și stîni.

In cartierele de blocuri, se pot 
efectua prin contribuția locatari
lor importante lucrări gospodă
rești care vor duce la crearea 

’'r condiții care să facă viața

de 
au în sarcină îngriji- 
a apartamentelor, a 
sanitare, măturatul 
și lămurirea locata- 

achita cu regulari
tate chiria pre
cum și taxele a- 
ferente prestări
lor de serviciu. 

Comitetele exe
cutive ale sfatu- 
au datoria să spri-srilor populare

jine comitetele de cetățeni cu ma
teriale și îndrumare tehnică, să 
inițieze întreceri patriotice între 
circumscripțiile electorale, stimu- 
lînd și popularizînd comitetele 
fruntașe și ajutînd pe cele răma
se în urmă, sau cu mai puțină 
inițiativă.

Comitetele de cetățeni, cît și 
deputății sfaturilor populare tre
buie să desfășoare o asemenea 
muncă politică îneît nici un cetă
țean să nu rămînă în afara ac-i 
țiunilor gospodărești pentru în
frumusețarea localităților raionu
lui nostru.

GH. ELISEI
șeful secției organizatorice 
a Sfatului popular raional

★ = —

Randamente sporite

■v..

♦
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Muncitoare harnică 
și artistă amatoare 

talentată

Cîștigători ai întrecerii
De curînd, colectivul oficiului 

poștal din orașul Vulcan a pri
mit drapelul de fruntaș pe raion. 
Rapiditatea în deservire, con
știinciozitatea în muncă a colec
tivului au dus la cîștfgarea dra
pelului de fruntaș.

Datorită bunei organizări a 
muncii planul lunar pe ianuarie 
a fost realizat în proporție de 
110 la sută. Au obținut rezultate 
frumoase în muncă tov. Stoico- 
vicî Maria, Laschi Maria, Droica 
Constantin și alții. In cadrul în
trecerii ce s-a desfășurat, s-au 
obținut rezultate îmbucurătoare 
și în difuzarea presei. Planul dt> 
abonamente a fost depășit cu a- 
proape 600 de ziare.

N. ROVENȚA 
corespondent

Abundentă de mărfuri
Zilele acestea magazinele in

dustriale din Aninoasa au cunos
cut o mare afluență. Sute de 
cumpărători și-au completat că
minele cu lucruri utile și fru
moase. Intr-o singură zi prin 
magazinul industrial nr. 21 au 
fost vîndute mărfuri1 în valoare 
de peste 35.000 lei printre care 
mașini de spălat rufe, aparate 
de radio, confecții și tricotaje de 
tot felul.

In magazinul textil nr. 20 în- 
fr-o singură oră s-au vîndut 
cumpărătorilor peste 40 perechî 
încălțăminte de sezon, 7 plăpumf 
de mătase și zeci de metri de 
stofe șî țesături1 de bumbac.

A fost salvat un om...
dini Pe- 

deja pre- 
o nouă zi

La Spitalul unificat 
troșani medicii erau 
zenți cu toții. începea 
de muncă pusă în slujba vieții. 
Potrivit obiceiului printre primii 
sosiți se aflau șeful spitalului, 
medicul 
stantin, dr. 
alții.

...E zi de 
cale. După 
medicii chirurgi se îndreaptă spre 
sala de operații. începe spăla
rea mîinilor. Ceasul de sticlă își 
cerne nisipul fin de culoare cără
mizie. Spălatul durează pînă ce 
și ultimul grăunte de nisip se 
strecoară prin orificiul subțire 
de cealaltă parte a tubului. E 
cam mult timp dar medicii tre
buie să aibă mîinile curate. Apoi 
încep operațiile. E o muncă grea. 
E doar vorba de viață sau moar
te. Mai întotdeauna viața iese 
biruitoare. încordarea chirurgilor 
în timpul intervențiilor e mare. 
Pe frunțile lor apar broboane de 
sudoare. Absorbiți cu totul de 
muncă, nici nu-și dau seama de 
trecerea timpului. Și nu rare sînt 
cazurile ca atunci cînd ultimul 
operat din ziua respectivă odih
nește într-unul din saloanele spi
talului, acele ceasornicelor să 
arate că ziua e pe sfîrșite.

Obosiți, dar mulțumiți, chirur
gii se îndreaptă spre casele lor. 
Nu peste multă vreme simțul da
toriei le îndreaptă din nou pașii 
spre spital. Saloanele 
tate din nou

Uneori telefonul 
că salvarea ad-uce

emerit Lăpădatu Con- 
Fărcașiu Mihai și

intervenții chirurgi- 
terminarea vizitei,

sînt vizi-

vestește 
un caz

grav ce necesită de urgen
ță o intervenție chirurgicală. In 
asemenea situații freamătul din 
secția chirurgie crește. Se fac 
pregătiri. Așa s-a întîmplat cu 
cîteva săptămîni în urmă. Inse
rarea își întinsese de mult ari
pile cînd s-a anunțat că de la 
Banița va fi adus un accidentat. 
Nu. după multă vreme a sosit și 
salvarea.
Pacientul 
fracturate 
deschisă, 
erau rupte. Doar o singură ar
teră continua să mai ducă lichi
dul roșu, dătător de viață, prin 
piciorul mutilat. Pentru a lua a 
hotărîre nu era mult timp. Exis
tau două posibilități. Amputarea 
sau încercarea de a-i salva pi
ciorul. Cu toate riscurile și com
plicațiile, s-a ales cea de a doua 
variantă. S-a muncit mult. Arte
rele au fost prinse cu migală.

— încearcă degetele piciorului
— se auzi o voce.

O soră prinse degetele de la 
piciorul operat a! bolnavului. 
Au trecut cîteva momente de aș
teptare încordată :

— încep să se încălzească
— se auzi glasul sorei.

Era dovada că sîngele începea 
să circule. Munca a continuat cu 
și mai mare sîrg. Cînd operația 
s-a terminat, era aproape de 
miezul nopții.

Că medicii au găsit varianta 
cea justă o dovedește starea ac
tuală a bolnavului. Piciorul a fost 
salvat. In curînd, Oșan Etica va 
fi sănătos. Și acesta nu-I un sin
gur caz. Prin munca și spiritul, 
de abnegație al colectivului Spi
talului unificat 
în fiecare lună sînt redați vieții 
zeci de oameni...

D. CRIȘAN

Accidentul era grav, 
avea ambele picioare 
din care unul cu rană. 
Arterele și tendoanele

Printre frumoa
sele angajamente

I ale minerilor ani- 
is noseni se numără 
’ și extinderea la 

2- toate brigăzile a 
*3 inițiativei mineri

lor din brigada 
Tucac.îuc Mihai — de sporire 

continuă a randamentelor. Ran
damente, sporite se întîlnesc în 
prezent la multe brigăzi de la 
Aninoasa. In cărțile de raport 
ale sectoarelor pot fi întîlnife 
zilnic cifre care oglindesc mun
ca spornică a celor, care au îm
brățișat inițiativa ortacilor din 
brigada lui Tucaciuc.

La 15 februarie minerii con
duși de Cozma Remus din secto
rul II au înscris cel mai frumos 
randament. Fiecare membru al 
brigăzii a extras pe post 6 tone 
și 200 kg. cărbune energetic. In 
acea zi ei și-au întrecut randa
mentul planificat cu o tonă și 
900 kg. cărbune. Tot atunci ti
nerii ortaci ai lui Schneider 
Francisc și-au întrecut randa
mentul planificat cu o tonă și 
70 kg. cărbune, pe post iar 
membrii brigăzii lui Rădulea 
Aurel — au înscris pe post cîte 
770 kg. de cărbune mai mult.

lui

Literatură pentru tineret și copii
U n sprezece

de E. BARBU 
oglindește prefacerile 

le suferă membrii unei

raion la colectivizare; căsuța din 
Fălticeni, în care Sadoveanu a 
creat primele sale lucrări și noua 
filatură din același oraș.Cartea 

pe care 
echipe de fotbal dintr-un orășel 
de provincie, sub influența po
zitivă a unui antrenor de tip 
nou, a organizației de partid și . împletind în .paginile acestui 
a organizației U.T.M 

. Lucrarea reliefează posibilită
țile și perspectivele ce se des
chid astăzi tineretului nostru în 
orice domeniu de activitate și 
lupta împotriva unor practici 
învechite, neconforme cu morala

etica noastră și eliminarea lor.

Spărgătorul de nuc!
de E. HOFFMAN1

Și

din Petroșani,

(Urmare din pag. l-a)

9
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Șoaptele pămîn tulul
de V. GAFIȚA

Volumul reunește o suită de 
reportaje din regiunea Suceava, 
Autorul descrie frumusețea lo
curilor, reînvie străvechi legende 
istorice, dar mai ales sezisează 
noul ce se consolidează tot mai 
puternic pe aceste meleaguri, 
transformarea acestor .ținuturi 
într-o regiune industrială în pli
nă înflorire.

Viniciu Gafița descrie cu a- 
ceeași dragoste și emoție locu
rile în care a copilărit Creangă; 
Broștenii — comună fruntașă pe

basm faptele reale cu cele ima
ginare, visul cu realitatea vieții, 
autorul satirizează cu vervă și 
îndrăzneală unele tare ale tim
pului său.

Această originală îmbinare de 
fantastic cu real farmecă în a- 
ceeași măsură atît pe copii, cît 
și pe cei mari; ca în orice basm, 
binele și răul sînt și aici în 
luptă, în care binele va triumfa.

l Timpul în imagini
de O. SEKORA

Lucrarea face cunoscute copii
lor preșcolari o serie de fenome
ne ale naturii (vînt, ploaie, ful
ger, trăsnet, nori etc.) pe care 
aceștia le vor studia temeinic 
abia în perioada școlară. Cartea 
cuprinde un „cuvînt înainte", a- 
dresat părinților povestitori și 
dă explicațiile pe baza cărora de
senele de pe fiecare pagină pot 
fi intuite de copii.

Agitația vizuală în sprijinul îndeplinirii 
sarcinilor de pian

are

9
9

Pe utemisla Gurău Ana, mun 
citoare la lămpăria minei Ani
noasa, o cunosc aproape toți mi
nerii exploatării. Deși foarte tî- 
nără, n-a împlinit încă 18 ani, 
Ana este muncitoare harnică și 
conștiincioasă și o talentată ar
tistă amatoare. Cupletele inter
pretate de ea în cadrul brigăzii 
artistice de agitație s-au bucu
rat de mult succes. Anuța este 
la fel de apreciată și ca inter
pretă de teatru. In piesa „Doc
tor în filozofie" jocul său a fost 
răsplătit în repetate rînduri cu 
aplauze. In aceste zile, în fieca
re după-amiază Anuța, împreună 
cu alți tineri, poate fi întîl'nită 
în sala clubului minier din Ani
noasa făcînd repetiții la piesa a- 
mintită pe care aninosenii o vor 
prezenta nu peste mult timp pe 
scena Teatrului de. stat „Valea « 
Jiului" din Petroșani, •

t
A

ț 
i 
i
ț 
ț

i
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procesul de producție îl 
expoziția de caricaturi de la 

clubul minier.
La mina Lupeni s-au obținut 

în ultimul timp unele rezultate 
în privința îmbunătățirii agita
ției vizuale. Caracterul combativ, 
varietatea mijloacelor folosite în 
agitație, (panouri și lozinci la 
suprafață și în subteran, diapo
zitive, expoziția de caricaturi 
etc.) dovedesc că a existat o 
preocupare susținută pentru a da 
un caracter mobilizator agitației 
vizuale.

Se putea face însă și mai mult. 
Agitației vizuale i se putea im
prima un caracter mai concret. 
Acest lucru ar fi ridicat și mai 
mult caracterul mobilizator al 
agitației vizuale. Numeroase lo
zinci cheamă minerii la îndepli
nirea angajamentelor luate în 
întrecere. Dar în afara panoului 
care cuprinde chemarea la în
trecere a colectivului exploată-

rii, nici o lozincă nu vorbește 
despre angajamentele concrete 
ale sectoarelor. Rezultatelor obți
nute de brigăzi în întrecere, în 
îndeplinirea angajamentelor li 
se acordă prea puțină atenție. 
Comitetul de partid trebuie să 
urgenteze confecționarea noilor 
panouri pentru urmărirea rezul
tatelor obținute în întrecerea so
cialistă.

In cursul lunii ianuarie mi
nerii din Lupeni și-au îndeplinit 
sarcinile de plan. Se. putea însă 
face mai mult dacă nu s-ar fi 
simțit lipsa de goale. Din aceas
tă cauză, în intervalul 
bruarie mina Lupeni a 
urmă față de sarcina 
cu peste 1380 tone de 
Ar fi necesar ca agitația vizuală 
să militeze pentru lichidarea de
ficiențelor existente în organiza
rea transportului subteran, pen
tru îmbunătățirea aprovizionării 
locurilor de muncă. La mină nu 
există însă nici o lozincă care

1—22 fe- 
rămas in 
de plan 
cărbune.

din 
în-

să se adreseze muncitorilor 
sectorul de transport, să-i 
demne la îmbunătățirea întreți
nerii liniilor, la mărirea vitezei 
de rulaj a vagonetelor sau să 
critice cauzele care frînează des
fășurarea transportului subteran.

Agitația vizuală suferă uneori 
și în privința operativității. Pe 
un panou sînt criticate brigăzile 
care dau producție de slabă ca
litate. Nu există însă o preocu
pare pentru afișarea cu regula
ritate a brigăzilor care nu aleg 
șiștul vizibil. Acest lucru slă
bește eficacitatea acestei forme 
de agitație.

Pentru ca agitația vizuală de 
la mina Lupeni să contribuie și 
mai mult la mobilizarea mineri
lor la îndeplinirea angajamente
lor luate în întrecere, ea trebuie 
să aibă un caracter mai con
cret, un conținut strîns legat de 
sarcinile și rezultatele sectoarelor 
și brigăzilor în sporirea pro
ducției, a productivității muncii 
și reducerea prețului de cost.

Brigada lui Josan
(Urmare din pag. I-a)

pusă în aplicare. O patină de 
bronz care costă cca. 1000 lei și 
care înainte trebuia înlocuită la 
două luni, în prezent, prin căp- 
tușirea suprafeței sate de freca
re cu o anumită compoziție, du
rează un an. Prin această meto
dă se vor economisi la o loco
motivă aproape 5000 lei anual.

O altă inițiativă care a pornit 
de la această brigadă se referă 
la o mai bună organizare a mun
cii. La propunerea lui Josan bri
gada a fost împărțită în două 
schimburi. Aceasta a dus la li
chidarea orelor suplimentare și 
terminarea la timp a reparații
lor. Totodată schimburile au fost 
împărțite în două echipe, după 
caracterul reparațiilor. Fiecare e- 
chipă execută săptămînal, în ro
tație, un anumit fel de lucrări. 
Acest lucru ajută membrilor bri
găzii să se specializeze, să cu
noască fiecare piesă a locomo
tivei, să-și ridice continuu cali
ficarea. Prin noua metodă de or
ganizare a muncii timpul de re
parații s-a redus cu 20 la sută.

Despre brigada lui Josan A- 
drian, despre preocuparea sa pen
tru economii cît mai însemnate, 
pentru lucrări de calitate se pot 
spune multe lucruri bune. Briga
da își depășește lunar sarcinile 
de plan cu cîte 20—30 la sută, 
realizează mii de lei economii. 
Ea este apreciată de colectivul 
depoului ca o școală a viitorilor 
mecanici de locomotivă .40 de ti
neri au plecat din brigadă în 
cursul anului trecut pe locomoti
ve.

...Maistru Crișan s-a apropiat 
din nou de locomotiva 150.1102. 
Se apropia ora 11. Locomotiva 
trebuia să plece. Deodată Ruță 
Aurel, unul din membrii brigăzii, 
cu fața mînjită de ulei îl strigă 
cu bucurie pe

— Tovarășe 
va-i gata!

...După 20 de minute locomo
tiva 150.1102 ieșea șuierînd din 
depou, pornind spre garnitura 
lungă, pregătită pentru Hunedoa
ra.

șeful brigăzii.
Josan, locomoti*



ȘTIRI DE PESTE HOTARE
Vizita Iui N. S. Hrușciov 

in Indonezia
SURABAYA 23. De la trimi

sul special al Agerpres, AL 
Gheorghiu.

La 22 februarie, N. S. Hruș
ciov, președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., împreună 
cu președintele Sukarno, au vi
zitat templul budist Borobudur, 
situat la aproximativ 40 de km. 
de Djokdjakarta. Operă a ma
eștrilor secolului al VlII-lea el 
este cel mai mare templu budist 
din lume. Cele două terase ale 
sale se înalță la peste 30 de me
tri. Nenumărate statui și baso- 
relieuri, constituind un bogat 
tezaur de artă tradițională bu
distă, împodobesc pereții exte
riori și interiorul acestui monu
ment.

In cursul aceleiași zile, N. S. 
Hrușciov și persoanele care-1 
însoțesc au părăsit Djokdjakarta, 
îndreptîndu-se cu avionul spre 
Surabaya, unde au sosit la ora 15.

Surabaya, leagăn al revolu
ției indoneziene, situat în răsă
ritul insulei Java, este cel mai 
mare port al țării și important 
centru comercial și industrial. 
Cetățenii orașului s-au pregătit 
încă de cîteva zile să-1 primeas
că pe primul ministru al U.R.S.S. 
In această zi nu s-a lucrat șî

Oamenii de silință francezi condamnă 
experiențele atomice din Sahara

PARIS 23 (Agerpres).
Cercetătorii științifici din Pa

ris care fac parte din Federația 
lucrătorilor din învățămînt au 
adoptat în unanimitate o rezo
luție în care condamnă experien
țele efectuate cu arma atomică

O nouă formă de luptă a negrilor din S.U.A. 
împotriva discriminării rasiale

NEW YORK 23 (Agerpres).
După cum s-a mai anunțat, în 

statele sudice ale S.U.A. a luat 
naștere o nouă formă de luptă 
a populației de culoare împotri
va discriminării rasiale practica-

La Bruxelles 
s-a deschis o mare 

expoziție despre 
atrocitățile 

din lagărele fasciste

J
♦ *

♦ ♦
♦

♦
♦
♦ » 

I BRUXELLES 23 (Agerpres).»
In clădirea Gării centrale ♦ 

din Bruxelles s-a deschis o * * 
mare expoziție despre atroci- * 
tățile din lagărele de concent j 
trare fasciste. t

nite s-au abătut puternice visco
le și geruri. In statele Pennsyl
vania, Virginia, Mississippi, New 
Jersey, Iowa și California din 
cauza accidentelor de circulație 
provocate de polei și viscol au 
murit 34 de persoane, iar circu
lația a fost întreruptă. Mii de 
automobile sînt înzăpezite. Plan
tațiile de citrice din statul Flo
rida sînt în pericol.

• MOSCOVA. — A devenit o 
tradiție ca la sfîrșitul celei mat 
friguroase luni a anului, în ora
șele și satele sovietice să se des
fășoare sărbătoarea populară 
„Iarna rusească“. La Moscova 
sărbătoarea s-a deschis sîmbătă 
seara și va ține pînă la 1 mar
tie. Seară de seară pe stadionul 
Lujniki vin zeci de mii de mos- 
coviți pentru a participa la a- 
ceastă sărbătoare.

Expoziția a fost organizată ♦ 
de Uniunea foștilor deținuți ț 
din lagărele de concentrare și J 

♦ de Confederația națională a ♦ 
î foștilor deținuți politici din » 
î Belgia. Patronajul de onoare» 
J ai expoziției îl are Elisabeta,. 
♦ regina Belgiei. J
* Luînd cuvîntul la deschide- • 
J rea expoziției, vicepreședintele * 
• Confederației naționale a foș-, 
• tilor deținuți politici a decla- ‘ 
♦ rat: „Vrem să amintim tutu- • 
î ror celor care le-au uitat șt♦ 
♦ să le arătăm celor care nu ♦ 
• le-au cunoscut grozăviile prinț 
* care au trecut deținuții din j 
ț lagărele de concentrare și cri- ♦ 
♦ mele comise de fasciști împo- * 
♦ triva omenirii, civilizației și J 
Z democrației, împotriva libertă-t 
Z ții individului". ♦
• „Vrem de asemenea, a con-Z 

tinuat el, să arătăm toate a- J 
cestea tineretului pentru ca el J 
să înțeleagă la ce poate duce • 
reînvierea fascismului și ra- Z 
sismului care de curînd și-a Z 
ridicat din nou glasul său dez- • 
gustător". •

toată populația a ieșit pe străzi. 
Zeci de mii de locuitori ai lo
calităților din împrejurimi s-au 
îndreptat în mase compacte spre 
Surabaya pentru a-1 întîmpina 
pe N. S. Hrușciov. In momentul 
în care avionul prezidențial a a- 
terizat pe aeroportul împodobit 
cu drapele de stat ale U.R.S.S. 
și Indoneziei și cu uriași po
rumbei ai păcii strălucind în 
soare, zeci de mii de persoane 
au ovaționat cu entuziasm pe 
președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S. Ovațiile au 
continuat pe tot parcursul celor 
7 km. dintre aeroport și stadio
nul unde a avut loc imediat după 
aceea un mare miting. In nu
meroase rînduri mulțimea a rupt 
cordoanele, apropiindu-se de 
mașina deschisă în care se aflau 
N. S. Hrușciov și Sukarno, a- 
clamînd cu entuziasm pe cei doi 
conducători și silind cortegiul 
să parcurgă încet de tot, distan
ța spre stadion. Aci peste 500.000 
de persoane, în incinta și în ju
rul stadionului, îl așteptau pe 
șeful guvernului sovietic. Nesfîr- 
șite aclamații au salutat sosirea 
lui la stadion.

Sukarno și N. S. Hrușciov au 
rostit cuvîntări la miting.

în Sahara. Autorii rezoluției 
cheamă guvernul francez să re
nunțe la asemenea experiențe și 
să depună toate eforturile pen
tru încetarea definitivă a explo
ziilor nucleare și interzicerea ar
me; atomice.

te în restaurantele tip bufet. La 
aceste restaurante numai albii au 
voie să ia loc pe scaune pen
tru a mînca la bar în timp ce ne
grii trebuie să mănînce în picioai 
re; dacă stau jos nu sînt ser
viți. Rezistența pasivă a început 
acum cîtva timp la Hampton, 
statul Virginia, cînd un grup de 
studenți negri a ocup'at toate lo 
curile dintr-un restaurant rămî- 
nînd acolo pînă la ora închiderii. 
Mișcarea s-a extins rapid și la 
alte state din sud.

Agenția United Press Interna
tional relatează că studenții negx'i 
au organizat, de asemenea ma
nifestații de protest în orașele 
Richmond și Nashville, statul 
Tenessee, precum și Tallahassee, 
statul Florida. In acest din urmă 
oraș 11 manifestanți au fost a- 
restați.

• HA VA NA. — La 21 februa
rie, un avion ,,neidentificai“ ve
nind dinspre nord a atacat cu 
bombe localitatea Cojima, subur
bie a Havanei, unde se află casa 
de odihnă a primului ministru 
cuban Fidel Castro. O bombă a 
căzut la cîteva sute de metri de 
casa premierului. Alte trei bom
be au fost lansate asupra subur
biei industriale Regla unde este 
o rafinărie a unei societăți ame
ricane aflată acum sub adminis
trație cubană. Un comunicat al 
autorităților militare cubane a- 
rată că acest atac pirateresc nu 
a produs pagube deoarece avionul 
pentru a scăpa de tirul artileriei 
și-a aruncat bombele asupra u- 
nor terenuri virane.

NEW YORK. — Agențiile a- 
mericane de presă anunță că 
asupra nord-estului Statelor U-

tei Ie a iZ-a anîversaie a anualei si fiolei 
nanii» militare sovietice

Ședința festivă de la Moscova
MOSCOVA 23 (Agerpres). — 

TASS anunță :
La 22 februarie la Teatrul 

central al armatei sovietice a 
avut loc o ședință festivă consa
crată celei de a 42-a aniversări 
a armatei și flotei maritime mi
litare. Au fost de față mareșali 
ai Uniunii Sovietice, generali, 
amirali, ofițeri, reprezentanți ai 
colectivelor întreprinderilor in
dustriale, oameni de știință și 
cultură.

Deschizînd ședința mareșalul 
Uniunii Sovietice Rodion Mali- 
novski, ministrul Apărării al 
U.R.S.S., a subliniat că princi
palul izvor al forței și invinci
bilității armatei și flotei sovie
tice constă în faptul că organi
zatorul, conducătorul și educato
rul lor este partidul comunist.

Ordinul mareșalului Malinovski
MOSCOVA 23 (Agerpres). — 

TASS anunță :
La Moscova a fost dat publi

cității ordinul mareșalului Mali
novski, ministrul apărării al 
U.R.S.S. în care felicită pe mi
litari cu prilejul celei de a 42-a 
aniversări a armatei și flotei 
maritime militare sovietice.

Creșterea valului de scumpete în Iran
TEHERAN 23 (Agerpres).
După cum anunță ziarele, în 

Iran costul vieții continuă să 
crească. Prețurile se majorează 
mereu; situația populației se 
înrăutățește continuu. In pre
zent s-au majorat considerabil 
chiriile. Cu toate că în primele 
zile după venirea la putere gu
vernul a afirmat că prețurile la 
zahăr și benzină nu vor fi ma

—o—
Vizita președintelui 

Eisenhower 
în Porto Pico

SAN JUAN 23 (Agerpres).
In drum spre America de sud, 

președintele Eisenhower s-a o- 
prit în colonia americană Porto 
Rico pentru a vizita o bază mi
litară. Agenția France Presse re
latează că în timp ce președin
tele avea convorbiri cu guvernul 
insulei, în clădirea aeroportului 
de la San Juan, „în fața aero
portului s-au desfășurat mani
festații ale reprezentanților di
feritelor partide politice care ce
reau independența insulei".

La 22 februarie D. Eisenhower 
a plecat spre Brazilia, prima e- 
tapă a itinerariului său în ță
rile Americii Latine.

Ministrul Apărării a arătat că 
cea de-a 42-a aniversare a for
țelor armate se sărbătorește în 
condițiile marilor realizări ale 
Țării Sovietice, în condițiile con
struirii comunismului și al luptei 
pentru pace. R. Malinovski a a- 
mintit de noua inițiativă de pace 
a Sovietului Suprem al U.R.S.S. 
care a adoptat de curînd hotă- 
rîrea de a reduce în mod unila
teral efectivul forțelor armate cu 
o treime — cu 1.200.000 de oa
meni.

Ședințe festive consacrate a- 
niversării armatei și flotei ma
ritime militare sovietice au avut 
loc la Leningrad, Kiev, Minsk, 
Alma Ata, Baku, Tașkent, Frun
ze, Stalinabad, Vilnius, Riga, 
Stalingrad și în alte orașe ale 
țării.

Ministrul Apărării al U.R.S.S. 
a ordonat ca în cinstea acestei 
date la 23 februarie să fie trase 
20 salve de artilerie la Mosco
va, în capitala republicilor u- 
nionale, și în orașele erou Lenin
grad, Stalingrad, Sevastopol și 
Odesa.

jorate, guvernul a mărit acum 
prețurile la aceste mărfuri pen
tru a acoperi deficitul bugetar.

Păturile cele mai largi ale 
populației au de suferit datorită 
scumpirii costului vieții.

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

Scandal la Chicago
CHICAGO 23 (Agerpres).
Scandalul care a izbucnit la 

Chicago la 15 ianuarie cînd s-a 
descoperit că membri ai poliției*  
sînt complici la spargerile comi
se de bande cunoscute de hoți 
a luat proporții.

Ziarele și agențiile de presă 
americane anunță că în cadrul 
anchetei care se efectuează în 
rîndurile mai multor sute de 
polițiști, la 22 februarie au fost 
găsiți alți 20 de membri ai poli
ției complici ai acestor bande.

In legătură cu situația din 
cadrul poliției din Chicago, a- 
genția Associated Press amin
tește că șeful poliției și-a dat 
demisia, iar 48 de polițiști au 
fost suspendați din serviciu.

Agenția subliniază de aseme
nea că acesta este cel de al 
treilea grup descoperit în ulti
mele săptămîni', fapt care îngri
jorează oficialitățile din Chicago.

Ziarul „Ulus” despre 
agravarea situației economice 

în Turcia
ANKARA 23 (Agerpres)
Intr-un articol consacrat situa

ției economice din Turcia, ziarul 
„Ulus" arată că „măsurile econo
mice luate de guvern în ultimii 
doi ani au suferit un eșec total”.

Cantitatea monedei în circula
ție scrie „Ulus" a înregistrat 
o creștere de la 3.473.500.000 li
re cît ’era în 1958 la 3.837.000.000 
lire la începutul anului 1960. în 
ce privește politica de credite 
ziarul arată că cele peste 600 mi
lioane lire cît au însumat credi
tele acordate de stat „pentru a 
acoperi deficitul întreprinderilor 
economice ale statului nu au ză
găzuit haosul existent pe piața 
internă".

• PUBLICITATE
:: TEATRUL BE STAT 
j„VALEA JIULUI" 
!; PETROȘANI 

prezintă spectacolele :
i; miercuri 24 februarie 1960, 
11 la clubul minier Petrila

IHtMl DE POLITIE
; piesă în 3 acte
| de J.B. Priestley
| Regia artistică și scenogra- 
] fia: Horea Popescu

; joi 25 și vineri 26 februarie 
;! I960, la clubul minier
ILupeni

MSIR-TE MllîE 
poem feeric în 5 acte 

de Victor Eftimiu 
Regia artistică:

Ion Petrovici 
Scenografia : Al. Olian 

sîmbătă 27 și duminică 28 
\ februarie 1960, la sediul 
i1 Teatrului de stat Petroșani 

PLATON MECET 
i piesă în 3 acte 

și 5 tablouri 
Ide A. Korne'tciuk 

Regia artistică:

Ion Petrovici>k 
Scenografia: Lidia Pincus) >

Mărțișoare
Un bogat sortiment de 

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

Procurați-vă din timp 
mârțișoare pentru cei 
dragi !

PROGRAM DE RADIW
25 februarie

PROGRAMUL I. 8,00 Din pre
sa de astăzi, 9,00 Din viața de 
concert a Capitalei, 10,00 Dru
meții veseli (reluare), 11,03 
Muzică din operele compozitori
lor sovietici, 12,10 Muzică ușoară, 
13,05 Cîntece de muncă din țări 

prietene, 14,00 Muzică simfonică, 
15,10 Cîntă Dan Moisescu, 16,00 
„Voioși cîntăm tinerețea", emi
siune de cîntece, 16,15 Vorbește 
Moscova! 17,30 Tinerețea ne e 
dragă, 18,30 Almanah științific, 
19,05 Tribuna Radio : Karl Marx 
despre ostilitatea capitalismului 
față de artă de Marcel Breazu, 
19,45 Transmisie din sala Ate
neului a concertului orchestrei 
simfonice a Radioteleviziunii. 
PROGRAMUL II. 15,00 De toate 
pentru toți (reluare), 15,30 Ti
neri interpreți de muzică popu
lară romînească, 17,15 Viața cul
turală în orașele patriei : Craio- . 
va. Prezintă Valeriu Rîpeanu,' \ 
17,30 Sfatul medicului, 18,05 Noi 
înregistrări de muzică ușoară ro
mînească, 20,30 Figuri de comu
niști în literatura noastră (II) : 
Ilie Barbu din nuvela „Desfășu
rarea" de Marin Preda, 21,45 
Părinți și copii.

CINEMATOGRAFE
25 februarie

PETROȘANI — 7 NOIEM
BRIE : Oameni și lupi; AL. SA- 
HIA: Ceasul s-a oprit la mie
zul nopții; PETRILA: Stelele; 
LONEA: Soarta unui om; ANI- 
NOASA: Ani înflăcărați; LU- 
PENI: Prietenii din păpuriș;
BĂRBATEN1 : Numai o femeie; 
URI CÂNI: Avalanșa.


