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la tanraoia elettiraia j
Peste 200 agitatori de la Pe- !

trila au umplut în ziua de 16 ț 
ianuarie sala de festivități a 
minei unde a avut loc o ședin- < 
fă de instruire asupra sarcini- 5 

> lor ce revin agitatorilor în s 
campania electorală pentru pre- 5 
gătirea alegerilor de la 5 < 
martie. $

In fața agitatorilor a luat.-j 
cuvintul tovarășul Dobrican'S 
Traian, secretarul comitetului < 
de partid al minei Petrila, ca- s 
re a făcut o expunere documen- s 
tată asupra muncii pe care tre- $ 
buie să o desfășoare agitatorii > 
pentru antrenarea maselor la > 
pregătirea alegerilor, populari- 5 
zarea mărețelor realizări ale > 
regimului nostru democrat ) 
popular, pentru mobilizarea 
minerilor și muncitorilor spre < 
a întînipina ziua de 5 martie < 
cu succese deosebite în înfăp- = 
tuirea sarcinilor economice ela
borate de cel de-al 111-lea 
Congres al P.M.R.

In ziua de 17 ianuarie corni- > 
; tetul de partid al orașului Pe- - 
] trila a programat o nouă ședin

ță de instruire la care au par- I 
ticipat numeroși agitatori din I 
sectoarele subterane ale minei 
precum și din oraș. .

Plecarea delegației 
sindicate sovietice

Timp de aproape cinci zUe o de
legație sindicală sovietică condusă 
de Ivan Grigorovici Mihailenko, 
membru în prezidiul C.C. al sindi
catelor miniere din U.R.S.S., a vi
zitat mai multe exploatări miniere 
din Valea Jiului.

Oaspeții au vizitat unele locuri 
de muncă de la minele Petrila și 
Lupeni ți s-au întilnit cu mineri, 
tehnicieni și ingineri, cu care au 
avut schimburi de păreri.

Membrii delegației s-au interesat 
de condițiile de muncă ale mineri
lor, de sistemul de normare și sa- 

' larizare a muncii. Au rămas plăcut 
impresionați de locurile de muncă 
pe care le-au vizitat și de primirea 
care li s-a făcut în unitățile pe 
care le-au vizitat.

In seara zilei de 77 ianuarie oas
peții au părăsit Valea Jiului.

: Transformări înnoitoare
J Peste 400 a-
♦ parlamente noi
♦ în blocuri, tot
• pe atîtea în ca-
• se în șir, un
• club - cinemato-
• graf, o școală
* de 7 ani, 2 că-
• mine muncito-
, rești, cantină, 3
• magazine, o co-
« fetărie, un sta-
2 tionar cu dis-
* pensar
• un strand, mo-
J dernizarea șose-
♦ lei, rectificarea
< albiei Jiului —
* sînt numai d-
* teva din trans-
* formările pe care le-au trăit în anii puterii populare minerii din •
ț Petrila. !
♦ IN CLIȘEU : Unul din blocurile cel mai recent terminate *
5 în care s-au mutat 30 de familii. ♦
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Fruntașii preparației Petrila
In sala colțului roșu de la pre- 

parația Petrila zeci de muncitori 
și tehnicieni ascultau expunerea a- 
supra felului cum s-a muncit în lu
nile trecute.

...S-a muncit intens pentru asi
gurarea bunei funcționări a utila
jelor. Au fost executate reparații 
capitale la elevatorul de bruți nr. 1, 
sitele Zimmer nr .1 și 2, elevatoa
rele de respălare nr. 5 și 6, toba 
de uscare „Babkock“ și altele.

...Economiile au stat. permanent 
în atenția colectivului. Prin folosi
rea rațională a mașinilor și alte 
măsuri, colectivul preparației a 
redus consumul planificat la ener
gie electrică cu 231.000 kWh„ la 
aer comprimat cu 520.000 m.c. și

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

Vaccinarea antigripalâ 
și antipoliomielifică a populației

Intre 16 și 25 ianuarie se des
fășoară în întreaga țară acțiunea 
de vaccinare antigripală, organi
zată de Ministerul Sănătății și 
Prevederilor Sociale. Vaccinarea 
se execută prin pulverizare pe 
cale intranazală cu vaccin de tip 
A 2 și B.

De asemenea a început prima 
etapă de vaccinare antipoliomie- 
litică ce se va desfășura în lunile 
ianuarie și februarie. Astfel, co
pii între 3 luni și 1 an inclusiv 
sînt vaccinați la sediul dispensa
relor. din circumscripțiile terito
riale și la creșe. Vaccinarea se 
execută prin două injecții, la ln- 
tervd dcSO de zile cu vaccin 
inactivat, produs de Institutul „Dr.
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la aburi cu 2.580 tone, realizînd o 
economie de 232.000 lei.

...Recuperarea — indicele de ba
ză al activității — a fost îmbună
tățit cu 1,1 puncte, procentul de 
umiditate a fost redus cu 0,4 punc
te iar cenușa cu 1,4 puncte. Ast
fel, s-a trimis întreprinderilor căr
bune de o calitate mai bună.

Fruntașii întrecerii socialiste de 
la preparație au primit distincțiile 
acordate : sectorul fruntaș — trans
portul ; secție fruntașă — bricheta- 
jul ; sector bine gospodărit - pre
pararea ; atelier bine gospodărit —- 
atelierul tov. Polh Anton. Au mai 
fost evidențiate echipele conduse 
de tov. Colda Teodor, Nicula An- 
ghel, Ștef Aurel, Filimon Iosif II, 
Enache Gicu, Molnar Ilie, Matei 
Vaier și alții.

I. Cantacuzino" din București. In 
continuarea acestei acțiuni la 5 
februarie va începe vaccinarea pe 
cale bucală a populației între 1 
an și 30 de ani inclusiv.

(Agerpres) (Continuare în pag. 3-a)

Comisiile permanente — sprijin de nădejde 
al sfaturilor populare

Sfatul popular din Petrila deține 
de trei luni drapelul roșu de sfat 
popular fruntaș în Valea Jiului cîș 
ti gat de două ori consecutiv în în
trecerea patriotică pentru gospodă
rirea și înfrumusețarea localităților, 
în cursul anului trecut a crescut 
simțitor nivelul urbanistic al lo
calității. Au fost amenajate în car
tierele orașului pe o suprafață de 
peste 20.000 m.p. noi zone verzi, 
au fost pietruite numeroase străzi, 
s-a extins rețeaua electrică. Valoa
rea lucrărilor gospodărești execu
tate în Petrila în cursul anului I960 
întrece suma de 572.000 lei. Cetă
țenii au participat în mare număr 
la gospodărirea localității. Ei au 
efectuat peste 226.650 ore de mun
că voluntară, realizînd o economie 
de 566.736 lei.

La realizările gospodărești obți
nute au contribuit mult și comisiile 
permanente ale sfatului popular 
Comisiile permanente — organe de 
sprijin ale sfatului popular — ap 
făcut numeroase propuneri comite
tului executiv pentru îmbunătățirea 
activității în diferite domenii, pen
tru înlăturarea unor deficiențe.

Dintre cele 6 comisii permanente 
ale sfatului popular al orașului Pe
trila, bine a muncit mai ales co
misia de gospodărire, din care fac 
parte tov. Popa Viorel, Bako Dio-

Candidați ai Frontului Democrației 
Populara hi alegerile de la 5 martie

h cartierul 
„80 de case“ Lupeni

Luni după amiază, îb una din 
sălile Școlii elementare nr. 2 din 
Lupeni s-au adunat numeroși mi
neri, muncitori, casnice, intelec
tuali care locuiesc în cartierul 
„80 de case“ al orașului Lupeni. 
Cetățenii cartierului, într-o at
mosferă însuflețită, și-au propus 
candldații în alegerile de la 5 
martie pentru circumscripțiile e- 
lectorale orășenești nr. 2, 7 și 8.

Drept candidat al F.D.P. în 
circumscripția electorală nr. 2, 
spre a fi ales deputat în Sfatul 
popular orășenesc Lupeni, a fost 
propus tovarășul Dan Vaier, se
cretar al comitetului orășenesc 
de partid. Cunoscutul miner frun
taș Barhha Dionisie de la mina 
Lupeni, care în același timp este 
și un vrednic gospodar al tre
burilor obștești, a fost propus 
candidat pentru circumscripția e- 
lectorală nr. 7. In cadrul circum
scripției electorale nr. 8 a fost 
propusă tovarășa Tomșa Maria, 
cunoscută în întregul cartier pen
tru hărnicie și inițiativă în acțiu
nile întreprinse pentru înfrumu
sețarea orașului.

Numeroși participant la adu
nare, între care tovarășii Lipan 
loan, muncitor la mina Lupeni. 
Bidea Maria, casnică, au
susținut cu căldură propu
nerile făcute. Adunarea a
aprobat în unanimitate a-
ceste propuneri. Alegătorii, îm
preună cu candidații lor, și-au 
exprimat, hotărârea de a munci cu 
toții pentru noi realizări gospo
dărești în cartier.

La Aninoasa
Aninoasa, veche așezare de mi

neri, a avut parte în anii puterii 
populare de gospodari harnici și 
pricepuți. La chemarea deputați- 
lor, locuitorii acestui centru car
bonifer au desfășurat o bogată 
activitate de înfrumusețare a lo
calității, au participat la zeci și 
zeci de acțiuni de muncă patrio
tică, care au dus la o folosire mai 
eficace a fondurilor alocate de 
partid și guvern pentru ridica
rea bunăstării celor ce muncesc 

nisie și Tamasi Francisc. Membrii 
acestei comisii și-au desfășurat ac
tivitatea pe baza planurilor de 
muncă trimestriale, în care au fost 
stabilite sarcini pentru fiecare mem
bru al comisiei. Ei au urmărit în
deaproape realizarea sarcinilor pre
văzute în planul secției gospodă
rie, întreținerea parcurilor și a u 
nor artere ale orașului. Pe baza stu
diilor efectuate, comisia a venit cu 
numeroase propuneri în vederea bu
nei gospodăriri a orașului.

Printre comisiile permanente cu 
o activitate bună se numără si cele 
de învățămînt și cultură, sănătate 
și prevederi sociale, precum si cea 
agricolă. Aceste comisii țin cu re
gularitate ședințele de lucru, își 
desfășoară activitatea pe baza pla
nurilor de muncă, studiază diferite 
domenii din munca sfatului popu 
Iar, fac propuneri pentru înlătu
rarea unor lipsuri. In cursul trimes
trului IV al anului trecut, comisă." 
permanentă de învățămînt și cul
tură a urmărit ca nici un copil de 
vîrsta școlară să nu rămină în afa
ra școlii. Comisia a sugerat comite
tului executiv măsura ca părinții ai 
căror copii nu frecventează școala 
să fie chemați la sfatul populai 
pentru a se discuta cu ei. In urma 
măsurilor luate, în Petrila nu a ră
mas nici un copil de vîtstă școlară 

Deputății și cetățenii au adus o 
importantă cpntribuție la asfalia- 
rea șoselei, la amenajarea pieței, 
la construcția sălii de festivități, 
la înfrumusețarea porțiunilor de 
terenuri din fața căminelor mun
citorești și a locuințelor muncito
rești, la toate înnoirile care au 
avut loc în anii noștri și care 
iu schimbat fața comunei.

Oamenii muncii din Aninoasa 
țin ca localitatea lor să fie tot 
mai frumoasă, ca în fruntea ei 
să fie și în continuare gospodari 
vrednici. De aceea, la adunările 
de propuneri de candidați ai 
F.D.P. pentru alegerea în sfatu
rile populare ei au propus oameni 
de nădejde. Astfel, în circumscrip
țiile electorale comunale au fost 
propuși pînă acum candidați mi
nerii Nițaș Gheorghe și Floca 
loan, tehnicienii Buiea Teodor, 
Szuhan Francisc, Bacinschi Mi
hai, Golda Andrei, președintele 
sindicatului, gospodina Totmuța 
Olga și alții.

In adunările populare din cir
cumscripțiile electorale orășenești 
regionale din Aninoasa au fost 
propuși pînă în prezent candidați 
tovarășii Șulea Gheorghe, mem
bru al Biroului Comitetului oră
șenesc de partid Petroșani, pre
ședintele Comitetului executiv al 
Sfatului popular orășenesc, Svo
boda Adalbert, șeful secției fi
nanciare a Sfatului popular oră
șenesc și Cosma Rfemus, miner 
fruntaș, șef de brigadă.

Buni gospodari
In ultimele zile, în orașul Vul

can au avut loc numeroase adu
nări pentru propunerea de candi
dați în alegerile de deputiați în 
sfaturile populare. Zeci de munci
tori, tineri și vîrstnici, muncitoa
re, gospodine și-au propus drept 
candidați pe cei mai buni gospo
dari, muncitori de frunte, devo
tați intereselor poporului,

Pentru Sfatul popular al ora
șului Vulcan au fost propuși să 
candideze, printre alții, următorii 
tovarăși : Rîpa Petru, președin
tele sindicatului minei Vulcan, 
pentru circumscripția nr. 23, Stoi
ca Petru, de la Uzina electrică 

în afara școlii. Membrii comisiei 
fac vizite la școli, participă la ore, 
urmăresc ca școlile să fie aprovi
zionate cu combustibil pentru ca 
procesul de învățămînt să se desfă
șoare în bune condițiuni.

O bogată activitate a desfășurat 
și comisia sănătate și prevederi so
ciale. Deplasîndu-se în cartiere, că
tune, și la unitățile comer
ciale și constatînd unele neajunsuri, 
membrii comisiei au făcut propuneri 
comitetului executiv pentru înlătu
rarea lipsurilor.

Comisia permanentă agricolă a 
urmărit felul cum se desfășoară; 
contractarea și achiziționarea produ
selor agricole în cătunele țărănești. 
Un sprijin susținut a dat comisia 
permanentă comitetului executiv în 
ceea ce privește îmbunătățirea rasei 
animalelor crescute de țărani.
{ Munca rodnică pe care o des
fășoară comisiile permanente se da- 
terește în mare măsură îndrumării 
lor de către comitetul executiv. 
Membrii comisiilor permanente sînt 
invitați la ședințele comitetului exe
cutiv. Comisiile permanente sînt in
formate, de asemenea periodic asu
pra principalelor sarcini ale comi-

I. DUBEK

(Continuare în pag. 3-a)
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1
L« preparația Petrila automatizarea capătă tot mai mult teren. De 

aurind, în urma unor experiențe încununate de succes, au fost mon
tate fi date în folosință aparate automate de luat probe de cărbune 
de pe bandă la toate cele trei recepții de cărbune de la minele Lonea, 
Pbtrila fi Aninoasa. Aparatele, bazate pe comanda automată prin relee 
electromagnetice, asigură luarea unor probe corecte și imparțiale. Ana- 
lizele de laborator la, cenușa cărbunilor recepționați indică unele îmbu
nătățiri mai ales la granulație, față de probele luate manual.

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

Unele posibilități de mică mecanizare
la mina

După cum s-a arătat în arti
colul „Mica mecanizare factor 
important pentru promovarea pro
gresului tehnic" publicat in zia
rul nostru din 12 Ianuarie a. c., 
printre unitățile mari din Valea 
Jiului care nu folosesc creditele 
speciale pentru mica mecanizare, 
C.C.V.J. ocupă un Ioc de frunte. 
Posibilitățile de introducere a 
micii mecanizări la minele și u- 
zinele aparțlnînd C.C.V.J. sînt 
mari. In rindurile ce urmează 
relatăm unele soluții de mică me
canizare la stația de încărcare a 
minei Uricani:

★

Manevra vagoanelor de cale fe
rată la stația de încărcare a mi
nei Uricani se face eu ajutorul 
unui troliu comandat de la distan
ță, Troliul fiind inversibil permi
te doar înfășurarea cablului de 
tracțiune pe toba sa. Aducerea ca
blului înapoi la lotul de vagoane 
se face manual în condiții grele 
de către 5—6 muncitori. In a- 
cest timp culbutorul nu funcțio
nează, iar personalul ar putea fi 
folosit mai productiv. Soluționa
rea acestei situații este simplă, 
ieftină și posibilă cu resurse lo
cale.

Varianta l-a: Pe partea liberă 
a tnndJurului trollului (cablul nu 
ocupă întreaga suprafață chiar 
cînd- e complet stirîns) se înfășoară 
în sens contrar un alt cablu de 
9—13 mm. diametru. Un capăt 
al cablului se fixează de tambur, 
Iar celălalt se trece după un scri- 
pete, fixat de stîlpiî stației și a-, 
pol se leagă de cablul de tracțiu
ne, la ctțiva metri după carabină. 
Funcționarea e simplă; întreaga 
instalație se comportă ca o funie 
fără fine cu mers intermitent, de
oarece atunci cînd un cablu se 
înfășoară, celălalt se desfășoară,

Perforarea cu coroane 
inelare

In Uniunea Sovietică se fac în 
prezent încercări pentru perforarea 
găurilor de mină cu coroane inela
re armate cu material dur. încercă
rile efectuate cu aceste coroane au 
dat pînă acum următoarele rezul
tate comparative cu metoda de per
forare cu sfredele continue: pro
ductivitatea crește de 1,5 ori, vite
za de perforare netă crește de 
1.8—1,9 ori, consumul de material 
dur scade cu 25—45 la sută. Se re
duce de asemenea considerabil tim
pul de perforare prin mărirea dia
metrului găurii și a vitezei de per
forare, precum ți consumul de ex- 
plozntt

Uricani
antreriînd în sens opus primul 
cablu. Seri petele de întoarcere se 
fixează mobil printr-un arc.

Varianta 11-a: La cîtiva me
tri de carabină se leagă un cablu 
de 9—13 mm. diametru care se 
conduce înspre turnul benzii de- 
versoare a stației de încărcare. 
Aici, cablul se trece printr-un sis
tem de scripeji multipli de care 
se află suspendată o greutate co
respunzător . dimensionată. Atât 
greutatea cît și numărul rolelor 
scrlpetelui pot fi ușor determina
te. La o deplasare mică a greu
tății corespunde o deplasare ma
re a cablului.

Varianta HI-a: O altă insta
lație care poate soluționa aduce
rea cablului de tracțiune la lotul 
ide vagoane fără a mai utiliza 
munca manuală, comandată tot 
de la turnul benzii, constă în 
montarea unui tambur cu două 
diametre; pe diametrul cel mare 
se înfășoară cablul subțire, iar 
pe cel mic șe înfășoară o funie 
care susține o greutate. Datorită 
diferenței de diametre, deplasarea 
greutății va fi mult mai mică 
idecît deplasarea cablului subțire.

In cele două variante din urmă 
efectul este același: odată cu va
goanele de cale ferată este tras 
și cablul subțire. La reluare, greu
tățile coborînd, antrenează și ca
blul subțire solidarizat cu cel de 
tracțiune.

Planuri tematice de Inarațli 
reaHzabilc!

In introducerea tehnicii noi la minele Văii Jiului, mișcarea de 
inovații și raționalizări are un rol de seamă. An de an această miș
care a luat amploare contribuind activ la reducerea prețului <de cost 
al cărbunelui. Dacă în 1955 din cele 565 inovații propuse, au fost 
aplicate 331 care au adus economii antecalculate de 2.213.000 lei, 
în 1960 din 855 inovații 
miile postcalculate s-au 
depășind 4.130.000 lei.

Anul acesta, creșterea 
ției de cărbune cocsificabll și e- 
nergetic trebuie să 
în mare măsură pe 
ducerii tehnicii noi, 
progresului tehnic, 
canalizării mișcării de inovații șf 
raționalizări spre rezolvarea ce
lor mai importante probleme de 
producție, munca inovatorilor 
trebuie să se desfășoare pe baza 
planurilor tematice de inovații. 
In anul 1960, muneîndu-se tot pe 
baza unor asemenea planuri te
matice au fost rezolvate de către 
■novatori cîteva obiective de sea
mă. Printre acestea menționăm 
dispozitivul de înregistrare a ra
pidității de acționare a frinelor 
la mașinile de extracție de la

produc-

fie asigurată 
seama intro- 
a promovării 
In vederea

, î
— recuperarea în concentrat, fo- ț 

losind ca reactiv uleiul vegetali 
sulfonat, crește cu 2—3 la
față de folosirea uleiului mediu, j

— conținutul de cenușă al con-f

im feioll
Aproximativ 10 la.sută din cir- ! 

bunele intrat In preparații se spa-; 
lă prin metoda flbtației. In pro
cesul de flotare rolul de seamă II; 
au reactivii chimici spumanți. A-, 
cum se folosesc drept reactivi, u-'

; leiul mediu ți petrolul. Aceștia J 
J conțin însă fenoli care intrați In ♦
• apa Jiului o impurifică ficbtd-o I 
»improprie altor folosiri industrie- ;

• Colectivul laboratorului de cer-i t cetiri al filialei l.C.E.M, din Pe- i 
•troșani a studiat posibilitățile de Г 
! înlocuire a acestor reactivi cu al-
J fii lipsiți de fenoli cu calități teb- •
* nîco-economice cel puțin la fel de * 
; bune. Experiențele de laborator și î
• semiindustriale efectuate au dus la j
♦ recomandare ca reactiv lipsit de J
î fenol a uleiului vegetal sulfo na*. J 
J Avantajele acestui reactiv sînt: ;
« — nu este nociv, este bun spu-\
ț mant, produs indigen și ieftin,

*
* ♦♦• __ t............. „ ..... „r___ ___  ж
ț centratului și sterilului nu se mo-1 
î difici, ?
• — consumul de ulei vegetal sul- î
• fonat este de 0,300 kg/tonă mate- *
* rial supus flotației,
J — sterilul rezultat la flatarea » 
ț șlamului de cărbune cu ulei ve-1 
« getal sulfonat se depune mai re- ♦
* pede, J
I — apa Jiului se poate f olosi în ♦P . я *» scopuri industriale. ♦
t — nu sînt necesare instalații •
♦ suplimentare celor actuale la fio- J
• tații. J
* Acum se preconizează trecerea •
’ la încercări în faza industrială cu • 
î noul reactiv. ♦• :

Presă hidraulică 
pentru îndoirea finelor

Pentru îndoirea șinelor de cale 
ferată necesare la întreținerea 
galeriilor, constructorii mineri 
sovietici au conceput un tip de 
presă hidraulică portabilă. Presa 
are 35 kg. greutate, obținînd la 
o forță de 4 kg. o forță de în
covoiere de 1500—2000 kg. ceea 
ce permite încovoierea unei șine 
cu o rază minimă de 2000 mm.

propuse, au fost aplicate 505, iar econo- 
ridicat la 3.312.000 lei, cele antecalculate

mina Lupeni, mecanizarea Încăr
cării cărbunelui de pe vatra sto
cului de avarii de la mina Lo
nea, dispozitivul pentru distribui
rea automată a vacuumului la ca- 
zanele filtrului de șlam de la pre
parația Petrila, transformatorul 
pentru încercarea releelor de-in
tensitate realizat la U.R.U.M.P. 
și altele.

Anul trecut la unele exploatări, 
din planurile tematice întocmite, 
nu au fost rezolvate cele mai 
multe din temele prevăzute. Așa 
de pildă, s-a întînaplat la Vulcan, 
la Uricani și alte exploatări. Din 
ce cauze n-au fost îndeplinite pla
nurile tematice ? Mai întîi tre
buie arătat că s-a mers pe o li. 
nfe greșită chut de la stabilirea

La mina Lupeni 
protecția 
muncii

trebuie încă îmbunătățită!
Penttu minerii de la Lupeni ca și 

pentru ceilalți, statul nostru alocă 
an de an sume tot mai mari în 
scopul asigurării protecției muncii 
lor. în anul trecut la Lupeni s-au 
investit dteva milioane de lei în 
lucrări mimare cu caracter de pro
tecție a muncii. îmbunătățirea ac- 
rajului general prin punerea i»» 
funcțiune a stației principale de 
ventilație Ștefan, mărirea debitu
lui stației Phnir, montarea venti
latorului de rezervă de 2500 
mc/min, de ta Henna, sporirea nu 
mărului de ventilatoare cu debit ți 
depresiune mare, sțația de drenate 
a metanului din mină, iată cîteva 
din principalele lucrări executate 
anul trecut la mină pentru îmbu
nătățirea condițiilor de muncă ale 
minerilor. Tabloul măsurilor luate 
pentru asigurarea protecției muncii 
trebuie întregit și cu cei peste 4 
milioane lei cheltuiți pentru teh
nica securității, măsuri sanitare în 
producție, echipament de uzură și 
protecție, alimentație specială etc.

Care sînt roadele acestor lucrări, 
măsuri și cheltuieli ? In primul rînd 
scăderea accidentelor de muncă. 
Comparativ cu anul 1959 numărul 
total de accidente a scăzut cu 23,1 
la sută, iar cele ușoare cu 25,3 la 
sută. Prin îmbunătățirea aetajului 
general al minei s-a putut lucra cu 
pușcare, deci mult mai productiv, 
într-o seamă de locuri de muncă. 
La sectorul II, de pildă, prin pu
nerea în funcțiune a suitorului cen
tral de aeraj, minerii din frontale 
și preabataje au avut condiții bune 
de muncă. De la darea în funcțiune 
a acestei lucrări colectivul sectoru
lui și-a depășit planul cu peste 
3400 tone de cărbune cocsificabll.

Cu toate rezultatele obținute, 
pînă acum nu se poate încă afirma 
că la mina Lupeni, ca și la cele
lalte mine de altfel, s-a făcut totul 
pentru protecția muncii minerilor, 
că s-au folosit toate posibilitățile 
existente. Așa cum a reieșit dintr-o 
recentă ședință de analiză, instruc
tajele periodice ale muncitorilor se 
fac în multe cazuri superficial, for
mai. Or, lucrul aresta este cit se 
poate de dăunător și, deși se cu
noaște de către conducerea minei, 
nu au fost luate măsuri de reme
diere. Se mai întâmplă dese încăl
cări ale N.T.S. chiar de către mi
neri vechi, cu experiență, contra că
rora n-au foit luate măsuri de sanc
ționare. Așa de pildă, brigadierul 

СОІМГСІС,

lor de către colective restrinse, 
fără participarea masei de inova
tori și muncitori fruntași. Apoi o 
altă cauză este aceea că au fost 
prevăzute teme care depășesc ni
velul și posibilitățile colectivelor 
de ia exploatări Așa a fost cazul 
la mina Vulcan unde s-a prevă
zut o mașină de încărcat cărbune 
in abataje, propunere care, cu 
mijloacele minei nu a putut fi 
rezolvată. La fel Ia mina Lupeni 
s-a prevăzut în planul tematic 
un sistem 
re pentru 
mină.

de cofraje alunecătoa- 
susținerea putorilor de

tematic — rodPlanul 
al gîndirii colective
Situația din anul trecut trebuie 

să constituie o învățătură pentru 
toți cei care răspund de rhunca 
de inovații șl raționalizări. La 
toate exploatările se alcătuiesc a- 
cum planurile tematice de Inova
ții pe 1961, Pentru ca aceste pla
nuri să fie tereainic stabilite este
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Bortoș Ioan de la sectorul I В a 
muncit cu brigada sa deseori în at
mosferă cu peste 2 la sută uictan.

Pentru îmbunătățirea protecției 
muncii la mina Lupeni este nevoie 
de multă muncă și perseverență. în 
primul rînd ește necesar ca maiștrii 
și tehnicienii să fie mai des con
trolați asupra felului cum fac ins
tructajul periodic, apoi trebuie reac
tivate comisiile de protecție a mun
cii de pe lingă comitetele de secții 
sindicale, trebuie dusă o intensă 
muncă de popularizare prin toate 
mijloacele de care se dispune lă mi
nă a prevederilor N.T.S. Pentru 
combaterea prafului silicogen servi
ciul de aeraj al minei are datoria 
urgentă de a repartiza sectoarelor 
și brigăzilor de mineri toate apa
ratele de pulverizat apă și de cap
tat praful, existente în dotarea mi
nei, veghind ca ele să. fie folosit^.; 
la locurile de muncă, De asemeneaje 
Direcția comercială a C.C.V.J. tre
buie să asigure minei Lupeni la 
timp cantitățile necesare de praf 
inert, de piese de schimb pentru a- 
paratele de captat praful, pentru 
buteliile de apă carbogazoasă.

în cursul acestui an mina Lu
peni va trebui să extragă cu 13 
la sută mai mult cărbune cocsifica- 
bil decît în 1960 și să obțină un 
randament mediu de peste 1,010 
tone pe post,. Realizarea acestor 
sarcini depinde într-o mare măsură 
și de scăderea zilelor de incapaci
tate de muncă, implicit a acciden
telor.

GH. DUMITRESQU
„• I

Excavatorul
subteran EPQ-1

Constructorii sovietici de mașini 
miniera au elaborat proiectele unui 
nou utilaj minier. Este vorba de 
un excavator subteran de tipul 
EPG—1. Noua mașină, destinată 
încărcării cărbunelui tn abataje ca
meră, este prevăzută cu șenile, iar 
ridicarea cupei se realizează cu a- 
jutorul unor cilindri pneumatici. 
Excavatorul EPG—1 are o capaci
tate orară de 135 m.c. material în
cărcat, cupa avînd un metru cub ca
pacitate. Acționarea este asigurată 
de motoare cu o putere totală de 
68 kW. Greutatea excavatorului și 
gabaritele sale, îl fac apt peraru lu
crări în abataje cameră.

necesar ca atît inginerii din con
ducerile minelor cît și responsabi
lii cabinetelor tehnice să se consulte 
cu întregul colectiv de inovatori, 
cu cei mai bine pregătiți tehni
cieni și mineri și, pe baza propu
nerilor lor, să concretizeze temele 
de inovații. Aceste teme trebuie 
să fie axate pe rezolvarea situa
țiilor'' tehnice pe care le ridică 
mecanizarea încărcării cărbunelui 
și sterilului, extinderea susținerii 
moderne, reducerea consumurilor 
specifice de lemn și exploziv, îm
bunătățirea protecției muncii, ex
tinderea dispozitivelor automate.

Temele din planul de inovații 
pe 1961 trebuie să fie cît mai a- 
propiate de cunoștințele tehnice 
ale inovatorilor respectivi, de po- 

cu mij- 
exploata- 
avut în 
mișcarea 
Văii Jiu- 

sibilitățile de realizare 
toacele de care dispune 
rea respectivă. Trebuie 
vedere că în acest an, 
de inovații în mineritul 
lui trebuie să contribuie mai ac
tiv la lupta generală pentru re- 

prin 
ma-

ducerea prețului de cost 
realizarea de inovații de mai 
re importanță economică.

ing. LUCIA PRICOP 
G-S.VJ. .

;■
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de bună calitate 
la toate sortimentele

Minerii de la Petrila, Lonea 
și Aninoasa se străduiesc să ex
tragă cărbune de bună calitate, 
fără multă cenușă. Pe primele 12 
zile din această lună, media rea
lizată la cenușă este sub cea ad
misă. in frunte se situează co
lectivul minei Aninoasa care a 
îmbunătățit calitatea cărbunelui 
cu 1,3 procente, urmat de mine
rii de la Petrila și Lonea.

Analizînd însă mai atent pro
blema calității cărbunelui, se poa
te vedea că ea este tratată de 
unele colective numai așa, în 
„general". Este bună media ce- 
nușei ? Atunci e bine — își spun 
conducerile minelor Petrila și 
Lonea-

Analizele laboratorului C.T.C, 
de la Petrila arată că cel mai 
bun cărbune pe sorturi îl dă mi
na Aninoasa. La sortul 10—80 
mm. media cenușei este de 30 la 
sută iar sortul mai mare ca 80 
mm. de ccă. 27—28 la sută. A- 
ceasta arată că în abataje șe a- 
lege cu grijă piatra și șistul vi
zibil, îndeosebi din cărbunii bul
gări.

Nu același lucru se poate spu
ne despre mina Petrila unde căr
bunele de sortul 10—80 mm. are 
0 medie de cenușă de pește 32 la 
sută, iar Ia sortul bulgări de 38 
la sută, ajungînd uneori — dej 
pildă în ziua de 7 ianuarie — 
pînă la 43,1 la sută. Cît despre 
cărbunele de la Lonea, media ce- 
nușei la sortul 10—80 este de 
cca. 38 la sută, iar Ia cărbunele 
bulgări de aproape 43 la sută 
(în ziua de 5 ianuarie cărbunii 
bulgări — de peste 80 mm. — 
avut 46,3 la sută cenușă, iar 
ziua de 11 ianuarie a ajuns 
46,9 la sută).

In limitele calității intră 
granulația. extragerea de cărbu
ne nefărîmat care are un preț 
mai mare de vînaare. Și aici, sînt 
multe lipsuri pe care nu vor să 
le vadă conducerile unor exploa
tări.

La mina Aninoasa, eca. 37 la 
sută din totalul extracției este 
cărbune de granulație 0—10 mm..

46—47 la sută cănbune de 10—80 
mm. și în jurul a 15 la sută căr
bune bulgări- In schimb, la Pe
trila cărbunele extras are cca. 
44 la sută sortul de 0—10 mm., 
cca. 45 la sută este de sortul de 
10—80 mm., iar procentul de bul
gări scade la cca. 10 la sută.

Este necesar ca la panoul cu 
evidența întrecerii socialiste, să 
se facă un colț al calității, unde 
să se treacă indicele de realiza
re a calității și în ce privește 
umiditatea, cenușa pe sorturi, pro
centajul realizat la granulație — 
pentru a se antrena masele de 
mineri la extragerea de cărbune 
bulgări cît mai mult și alegerea 
întregului șist vizibil.

Lupta pentru calitatea cărbu
nelui trebuie să fie dusă nu nu
mai sub aspectul reducerii pro
centului de cenușă, în totalul pro
ducției extrase, ci și pe fiecare 
sortiment în parte. In această lup
tă trebuie să se acorde atenția 
cuvenită și respectării normelor 
de granulație și umiditate.

M. S.

NOT A

Comisiile permanente sprijm
de nădejde al sfaturilor populare

(Urmare din pag. l-a) de activitatea comisiilor permanen
te. De aceea comitetul executiv va 
trebui să se preocupe mai mult de 
sprijinire» și îndrumarea activității 
comisiilor permanente. Munca unor 
comisii nu se ridică încă la nivelul 
posibilităților. Comisia permanentă 
buget și finanțe, de pildă, putea să 
desfășoare o activitate mult mai 
bogată dacă și-ar fi ținut cu re
gularitate ședințele de lucru și ar 
fi atras toți membrii săi la înde
plinirea sarcinilor ce i-au stat în 
față, O activitate «satisfăcătoare 
a desfășurat și comisia comerț și 
cooperație. O altă deficiență în ac
tivitatea comisiilor permanente este 
aceea că ele nu s-au îngrijit să-și 
formeze active lărgite de cetățeni, 
cu ajutorul eărora Să întărească le
gătura cu masele.

tetului executiv, li se arată în ce 
fel pot contribui la rezolvarea dife
ritelor probleme de interes obștesc. 
O altă formă de antrenare în mun
că a comisiilor permanente este so
licitarea președinților acestor co
misii de a prezenta corapoarte în 
sesiunile sfatului popular asupra u- 
nor domenii de activitate. Aseme
nea corapoarte au fost prezentate 
în ultimul timp în sesiunile sfatului 
popular de către comisiile perma
nente de sănătate, agricolă, gospo
dărie, buget și finanțe.

In noul an, Sfatului popular u: 
orașului Petrila îi revin sarcini și 
mai mari în ridicarea nivelului ur
banistic al orașului, sarcini a căror 
realizare depinde în mare măsură

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

Candidați ai Frontului Democrației 
Populara Ir alegerile de la 5 martie

(Urmare <Un pag. l-a)
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î IN EDITURA POLITICA |
au apărut: j

V, I. LENIN : *
mplete, voi. 2 1

666 pag., 12 lei :
Volumul cuprinde lucrările | 

scrise de V. I. Lenin în anii • 
1895—1897, cînd în fața social- t 
democraților ruși se pusese | 
sarcina unirii organizațiilor ț 
marxiste în cadrul unui partid f 
unic. Principalele lucrări din ț 
acest volum sînt consacrate for- r 
mutării sarcinilor programați- |

f 
♦ 
t 
♦ 
♦
♦*
*

ce. tactice și organizatorice ale 
marxiștilor ruși, precum și 
combaterii concepțiilor narod- 
niclște, criticării teoriei lor e- 
conomice. Un alt grup de lu
crări cuprinde scrieri cu carac
ter agitatoric, care reflectă u- 
nirea socialismului cu rnișca- 
carea muncitorească.

Greva generală 
din Romînia 1920

448 .pag., 14,50 lei
Lucrarea elaborată în cadrul 

Institutului de istorie a parti
dului de pe lingă C.C. al 
P.M.R. relevă unul din cele 
mai importante momente ale 
luptei clasei muncitoare din 
tara noastră împotriva regimu
lui burghezo-moșieresc, de 
cruntă exploatare și asuprire, 
>»ntru pîine, libertate, pace și 
o viață mai bună. Ea lămureș
te condițiile în care a avut loc 
greva generală din 1920, pre-

♦ 
T 
J
♦
*

Ea își propune să . ___
la studierea și cunoașterea pe
rioadei de mari lupte de clasă 
Ce au avut loc în țara noastră 

. în anii 1917—1921, sub influ- 
І ența Marii Revoluții Socialiste 
• din Octombrie, lupte în focul 
» cărora s-a plămădit Partidul 
J Comunist din Romînia.

contjribuie

йвдіші Birute ure»«r 
iriat reidiale

La o prepaxație unde se spală 
zilnic mii de tone de cărbune, nu 
se poate cere o curățenie ca de 
farmacie. La preparația Petrila în
să, nici curățenia necesară la o... 
preparație nu este menținută peste 
tot. La secțiile de spălare și flo- 
tație, de exemplu, trebuie să des
chizi bine ochii unde calci pentru 
a nu te înnămoli pînă la glezne în 
materialul revărsat. Oare nu se 
poate avea mai multă grijă față de 
curățenie ?

Tot aici, la banda care duce căr
bunele în silozuri, unul din tamburi 
este defect, producînd uzarea lagă
relor. Oare repararea acestui tam
bur constituie un lucru atît de mă
runt de lăcătușii preparație! nuri 
văd ? La banda metalică dc clau- 
bai, iluminația este mult prea sla
bă (la ciurul de blocuri iluminatul 
lipsește !). In prezent, muncitorii de 
aici trebuie să ia fiecare bulgăre în 
mină pentru a face deosebirea după 
greutate, căci altfel nu se vede bine 
care-i piatra și care-i cărbunele. 
Apoi, încă nu au toți palmare și 
șorțuri. Toate aceste sînt „mărunți’ 
șuri- care însă se cer rezolvate cît 
mai repede.

■-—— ;  2

pentru circumscripția nr. 24, Vin- 
ițan Alexandru, maistru, pentru 
circumscripția nr. 25, Pojoni Ana, 
casnică, pentru circumscripția nr. 
59, Moise Ioan, miner, pentru 
circumscripția nr. 60..

De asemenea, pentru Sfatul 
popular al orașului regional Pe
troșani din partea circumscripții
lor nr. 111, 112, 128, 129 și 138 
au fost propuși (în ordinea cir
cumscripțiilor), tovarășii: Giupa- 
gea Olga, muncitoare, Rip a Pe
tru, Baci Tereza, casnică, Dă- 
nescu Ștefan, președintele consi
liului orășenesc U.C.F.S. Petro
șani, Nistor loan, miner. Aceste 
propuneri au fost susținute cu căl
dură de oamenii muncii din Vul
can. Participanții la adunări și-au 
exprimat convingerea că tovarășii 
pe care i-au propus, toți buni 
gospodari, vor fi mereu în frun
tea acțiunilor pentru înflorirea o- 
rașului.

tru a fi ales deputat în Sfatul 
popular al orașului Petroșani. Gu 
însuflețire au fost aprobate pro
punerile dr. Vlad Constantin, me
dic, să candideze în circumscrip
ția electorală nr. 14, Umerel So
fia, învățătoare, să candideze în 
clrcuimscrxpția electorală nr. 41, 
Andrei Elena, președinta Tribu
nalului orășenesc Petroșani — în 
circumscripția electorală nr, 35 
șl tov. Marcu Lucretia, lucrătoa
re îq comerțul de stat, să candi
deze în circumscripția electorală 
nr. 26. Adunarea a aprobat 
unanimitate aceste propuneri.

î»

Alte propuneri
In orașul Petroșani continuă 

să aibă loc adunări populare 
pentru propunerea de candidați 
în alegerile de la 5 martie. O a- 
semenea adunare a avut loc luni 
după-amiază în sala clubului 
Constructorul din orașul Petro
șani. Tovarășul Dobrică Marin, 
tâmplar pe șantierul Petroșani a 
fost propus să candideze în cir
cumscripția electorală nr. 13 pen-

Cercurile de învățămînf 
și-au îmbunătățit 

activitatea
Noul comitet U.T.M. de la Uzi

na electrică din Vulcan axe în cen
trul preocupărilor sale îndeplinirea 
măsurilor stabilite de adunarea ge
nerală de alegeri. O deosebită a- 
tenție a acordat comitetul U.T-M. 
îmbunătățirii activității cercurilor 
de învățămînt politic U.T.M., spri
jinirii propagandiștilor pentru ca a- 
ceștia să se preocupe îndeaproape 
dc felul cum își însușesc cursanții 
lecțiile predate. A fost îmbunătăți
tă și frecvența. Cei 178 de tineri 
cursanți participă cu regularitate 
atît la predarea lecțiilor ât și la 
«emisarii.

~ - Ц .. Ц" ‘ST

Cu planul îndeplinit ritmic și la tați indicii

Cauzele unei rămtaeri in urmă

Teatrul de stat 
„Valea Jiului” 

prezintă:
„SCURTA CONVORBIRE'1 

comedie în 3 acte 
de Valentina Lcvldova

— miercuri 18 ianuarie 1961 
la clubul minier Vulcan-

— joi 19 ianuarie 1961 la 
clubul minier Aninoasa.

— vineri 20 ianuarie 1991 la 
Teatral de Stat Petroșani.

— sîmbătă 21 ianuarie 1061 
la clubul minier UrieanI.

— duminică 22 ianuarie 1961 
la clubul minier Lupani.

„BĂIEȚII VESELI" 
comedie în 3 acte 
de H. Nicolaide 

sîmbătă 21 ianuarie 1961 la ■■ 
Teatrul de Stat Petroșani.

„CELEBRUL 702" 
comedie în 3 aete 

de Al. Mtrodan 
duminică 22 ianuarie 1961 la 

Teatral de Stat Petroșani.
•— 1 -......... - - - ............... "Д1Ч=

1.1. P. L PETROȘANI
Anunță că la restaurantul 

„Mineral" din Petroșani do
tă cu începere de la 1Q ia
nuarie a. c. o nouă orches
tră din București sub condu
cerea maestrului Castel Io- 
nescu. Refrene vocale — Reli 
Savu.

Vizitați restaurantul nos
tru unde veți găsi în perma
nență o mîncare gustoasă șl 
diferite băuturi.

;4:
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Рвдіаііа том ii
Lupeni 

sectorul de investiții 
ANGAJEAZA

— lăcătuși montatori cu 
experiență.
— sudori experimentați.

Doritorii se vor adresa 
biroului personal al pre
paratei cărbunelui Lupeni

încă din primele zile ale anului, 
minerii de la Vulcan au pornit ho- 
tărîți la muncă să-și realizeze rit
mic sarcinile de plan la extracția 
cărbunelui. In acest scop, au fost 
făcute pregătiri intense încă din de
cembrie.

Rezultatele au începi 
arate. Astfel, în ziua de 
sectorul I a dat peste plan 12 tone 
de cărbune, sectorul III 97 tone, 
iar sectorul IV a extras numai cu 
14 tone mai puțin decît prelimina
rul. La 5 ianuarie, minerii de la 
sectorul I aveau deja extrase peste 
plan 184 tone, colectivul sectorului
III avea în plus 153 tone iar secto
rul IV un minus de numai 7 tone. 
Realizările sectoarelor au conti
nuat să crească ritmic : la 7 ianua
rie colectivul sectorului I avea ex
trase peste plan 193 tone, la 10 
ianuarie — 379 tone, la 14 ianuarie 
— 453 tone ; minerii de la sectorul 
HI aveau peste plan la aceleași date 
336, 747 și, respectiv, 970 tone de 
cărbune, iar colectivul sectorului
IV își realiza preliminarul la zi. 
Toate acestea au făcut ca pe în
treaga exploatare, la 14 ianuarie să 
fie extrase 958 tone de cărbune pes
te sarcinile de plan. Un succes fru
mos cu care, pe bună dreptate, se 
mîndresc minerii din Vulcan 1

Pînă acum, au fost arătate rea
lizările e trei sectoare de la mina 
Vulcan, care au contribuit ca într-o 
jumătate de lună pe exploatare să 
se extragă aproape o mie de tone

iut să se și 
: 3 ianuarie,

cărbune peste plan. Dar mina mai 
are un sector, sectorul II. ,,Realiză
rile'1 sectorului II nu bucură pe ni
meni ; la 3 ianuarie sectorul II a- 
vea un minus de 111 tone, la 10 ia
nuarie rămînerea sub plan a crescut 
la 276 tone, iar la 14 ianuarie mi
nusul de producție ajunsese la 421 
tone de cărbune trăgind puternic 
înapoi realizarea planului pe întrea
ga exploatare. Dar, pentru că „în 
general" pe mină se stă bine cu 
producția, sectorul codaș nu prea 
a fost luat la rost, ceea ce a făcut 
ca minusul de producție să crească 
din zi în zi.

La sectorul II Vulcan muncesc 
mineri harnici: brigăzile conduse 
de Bordea Emanoil, Boghianu Du
mitru, Gantz Ștefan, Zold Francisc, 
Păcurar Traian, Negrescu Vasile, 
maiștri, artificieri, care se strădu
iesc să extragă cît mai mult căr
bune. Sectorul —- care dă cărbune 
cocsificabil — are două abataje 
frontale, de mare capacitate : unul 
pe stratul 15 al lui Bordea Emanoil, 

• iar celălalt pe stratul 18 unde lu
crează brigada lui Boghianu D.u- 
mitru. în afară de aceasta mai sînt 
în exploatare două abataje cameră 
iar in prezent brigăzile lui Gantz 
și Negrescu lucrează la deschide
rea unui nou abataj frontal pe stra
tul HI, abataj care va fi armat în 
parte în fier.

Tocmai de la acest abataj frontal, in 
pregătire, vine însă și tot necazul 
sectorului. încă de dud a fost pw

iectată deschiderea acestui /bataj 
frontal, după calcule tehnice amă
nunțite, serviciul de producție al 
C.C.V.J. a planificat intrarea sa în 
producție pe data de 1 februarie. 
Conducerea tehnică a minei Vulcan, 
a fost însă de altă părere : ia să-i 
dăm „brînci" sectorului II să se 
grăbească cu frontalul din stratul 
3 și-au zis tovarășii. Și, l-au introdus 
în planul sectorului în luna ianua
rie, încărcînd în plus sectorul cu 
7.000 tone cărbune, fără justificare 
tehnică.

Care este rezultatul acestei idei 
a conducerii tehnice de la mina 
Vulcan ? Avînd un plan de extrac
ție mult încărcat, peste capacitatea 
actualelor locuri de muncă deschise, 
cu fiecare zi ce trece sectorul II 
rămîne tot mai mult sub plan. Mi
nerii sînt supăr ați de faptul că sec
torul este codaș, pierd la cîștig, ca 
și tehnicienii din sector. In același 
timp, brigăzile de mineri care des
chid și pregătesc pentru producție 
noul frontal, în zorul mare, fac u- 
ncori lucrări de slabă calitate, care 
mai tîrziu se vor răsfrînge asupra 
activității întregului sector.

Folosește cuiva acest lucru ?
In cadrul luptei pentru realiza

rea ritmică a sarcinilor de plan, 
trebuie ca fiecare sector de muncă 
să-și aducă contribuția lui la efor
tul colectiv. Numai așa vor fi obți
nute succese tot mai frumoase.

PRQ6RAM DE RAMO
19 ianuarie

PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul 
medicului, 8,00 Din presa de as
tăzi, 8,30 Muzică ușoară, 9,30 
Vreau să știu, 10,35 Din melo
diile de muzică ușoare ale com
pozitorilor din țări prietene, 11,03 
Fragmente din opera „Sadko" de 
Rimski-Korsakov, 11,30 Muzică 
populară romînească și a mino
rităților naționale, 13,05 Goncert 
■de prînz, 14,30 Din muzica po
poarelor sovietice, 15,20 Forma
ții de muzică ușoară, 16,15 Vor
bește Moscova! 17,30 Tinerețea 
ne e dragă (reluare), 18,00 Gin
tă Dorina Drăghici și Florin Do
rian, 19,05 Tribuna radio, 19,20 
Muzică populară romînească, 19,45 
Transmisie din Studioul de con
certe, a concertului simfonic 
popular al orchestrei simfonice a 
Radioteleviziunii. PROGRAMUL 
II. 14,30 De toate, pentru toți 
(reluare), 15,00 Uverturi de mu
zică ușoară, 16,30 Arii și scene 
din opera „Ernani" de Verdi. 
17,35 Compozitorii noștri cântă 
patria socialistă, 18,25 Muzică 
populară romînească, 18,45 Să 
învățăm limba rusă cîntînd, 20,00 
Cîntă .Maria Tănase, 20,45 Cînte- 
ce marinărești, 21,15 Din muzica 
popoarelor, 21,45 Părinți și copii.

MIHAI ȘTEFAN

CINEMATOGRAFE
19 ianuarie

PETROȘANI - 7 NOIEM
BRIE : Darclee; AL. SAHIA: Le
gea e lege; ANINOASA: Portul 
fără apă ; LUPENI: Bădăranii; 
BARBATENI : Ei s-au jertfit pen
tru patrie; U RICAN I: Balada 
soldatului. (Responsabilii cine
matografelor Petrila, Lonea, Vul
can și Crividia n-au trimis pro
gramarea filmelor pe luna ianua
rie).



STEAGUL ROȘU

Шіі |g legătură to expoziția 
ie «fi ftmutlii tonlRostă 

идеиШа la Kiev
KIEV 17 (Agerpres) — TASS 

transmite:
Uniunea artiștilor plastici din 

R.-S.'S. Ucraineană împreună cu 
reprezentanți al întreprinderilor 
din Kiev care produc obiecte de 
artă a organizat o discuție în le
gătură cu expoziția de artă deco
rativă romînească, care a fost 
deschisă timp de o lună la Kiev. 

: Expoziția a constituit un eveni
ment remarcabil în viata cui tur a- 

; lă a Ucrainei, a spus Stepan Ki- 
ricenko, vicepreședinte al condu
cerii Uniunii artiștilor plastici 
din R.S.S. Ucraineană. Avem ce 

■ învăța unii de la alții, deoarece 
îmbinarea de culori și ornamente
le covoarelor și broderiilor romî- 
nești amintesc de cele ucrainene.

Artiștii romîni, a continuat Ki- 
ricenko, folosesc cu pricepere tra
dițiile artei populare în crearea 
unor obiecte originale (folosite în 
zilele noastre. Aceste lucruri în- 
cîntă ochiul prin eleganță și atrag 
prin prospețimea culorilor.

Cunoscutul specialist ucrainean 
în ceramică Dmitri Golovko a a- 
preciat îndeosebi ceramica nea
gră.

Leonid Gerednicenko, președin
tele conducerii Uniunii întreprin
derilor industriei de obiecte de 
artâ'din Ucraina, a scos în eviden
ță înalta calitate a coloranților 
folosiți de artiștii romîni.

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

Sesiunea Academiei de Științe 
Sociale de pe lingă 
С. C. al P. C. U. S.

MOSCOVA 17 (Agerpres)
La 16 ianuarie la Academia de 

Științe Sociale de pe lungă C.C 
al P.C.U.S. a început o sesiune 
științifică consacrată problemelor 
educației comuniste în etapa cons
truirii desfășurate a comunismu- 
mului. Sesiunea a fost deschisă 

, ,printr-un cuvînt introductiv ros
tit de L. F. Iliciov, șeful Secției 
de propagandă și agitație pentru 
republicile unionale din C.C. al 
P.C.U.S, In prima zi a lucrărilor 
sesiunii au fost ascultate și discu
tate patru referate. Primul dintre 
ele — Congresul al XXI-lea al 
P.C.U.S. și problemele formării 
omului nou — a fost prezentat de 
I. P. Franțev, membru corespon
dent al Academiei de Științe a 
U.R.S.S. al doilea — cu tema 
„V. I. Lenin despre transforma
rea normelor de comportare co
munistă într-o deprindere a oa
menilor “ — a fost ținut de G. E. 
Glezenman, doctor în științe filo
zofice. N. S .Giornîh, aspirant, și 
M. L. Cealin, candidat în științe 
filozofice, au făcut comunicări cu 
privire la rolul opiniei publice în 
educarea oamenilor muncii în spi
rit comunist și cu privire la căile 
de lichidare a rămășițelor indi
vidualismului burghez și de edu
care a colectivismului în etapa 
construirii desfășurate a comu
nismului.

Sesiunea va dura trei zile în 
•«ursul cărora va discuta peste ze
ce referate în problemele de ac
tualitate ale educației comuniste.

Marocul dorește să colaboreze 
multilateral cu Uniunea Sovietică

ria, în lupta lor pentru libertate 
și independența țărilor lor.

La întrebarea care sînt după 
părerea sa perspectivele relații
lor marocano-sovietice, El-Fassi 
a răspuns că Marocul dorește să 
colaboreze multilateral cu Uniu
nea Sovietică. In politica externă 
a Marocului și a U.R.S.S., a ară
tat el, există multe trăsături co
mune deoarece cele două țări se 
pronunță pentru pace, împotriva 
exploatării popoarelor și împotri
va războaielor. In mod concret a- 
ceastă unitate de vederi se mani
festă în problema algeriană'și în 
problema Congoului.

RABAT 17 (Agerpres)
Intr-un interviu acordat cores

pondentului agenției TASS, Allal 
El-Fassi, președintele Partidului 
marocan „Istiqlal", a declarat că 
poporul marocan aprobă întruto- 
tul „Carta de la Casablanca" și 
hotărârile adoptate la conferința 
șefilor statelor africane indepen
dente, considerîndu-le „o mare 
contribuție la lupta popoarelor din 
Africa pentru eliberarea lor".

Marocul, a spus în continuare 
El-Fassi este de partea guvernu
lui legal Lumumba și al guvernu
lui provizoriu al Republicii Alge-

Lucrările Plenarei С. C. al P. C. U. S
MOSCOVA 17 (Agerpres) - 

TASS transmite :
în ședința din seara zilei de 16 

ianuarie a Plenarei C.C. al P.C.U.S. 
a luat cuvîntul L. I. Lubennikov, 
prim-secretar al Comitetului regio
nal Kemerovo al P.C.U.S.

L. I. Lubennikov a subliniat că 
orientarea principală în dezvoltarea 
producției colhozurilor și sovhozu
rilor din Kuzbas trebuie să devină 
creșterea animalelor pentru lapte, 
creșterea procilor, creșterea păsări
lor, precum și producția de cartofi 
și legume.

D. S. Kosenko, tractorist în col
hozul „1 Mai“ din regiunea Voro- 
nej, și-a consacrat cuvîntarea me
canizării lucrărilor la cultivarea 
sfeclei de zahăr. Numai în ultimii 
doi ani, a spus el, colhozul nostru 
a extins cu 80 la sută semănăturile 
de această cultură. ;

Anul trecut colhozul a obținut 
semințe de sfeclă cu un singur colț, 
ceea ce a permis să se ridice și 
mai mult nivelul de mecanizare a

vor

MOSCOVA 17 Corespondentul 
Agerpres transmite:

Vestea convocării Congresului 
al XXII-lea al P.C.U.S. a stîrnit 
un uriaș entuziasm în muncă în 
rândul oamenilor sovietici.

In întreprinderi și pe șantiere 
se lărgește zi de zi mișcarea pen
tru îndeplinirea înainte de termen 
a sarcinilor celui de-al treilea an 
al septenalului, pentru munca în 
Stil comunist în cinstea Congre
sului al XXII-lea al P.G.U.Ș.

La Uzina ,,Sergo Ordjonikid- 
ze“ din Moscova un număr tot 
mai mare de lucrători participă la 
întrecerea în cinstea Congresului. 
Zeci de brigăzi și-au luat anga
jamentul să îndeplinească planul 
anual pînă la 17 octombrie — da
ta deschiderii Congresului.

Anul acesta constructorii de 
mașini-unelte de la uzină 
realiza 14 mașini-unelte cu co
mandă program, sute de mașini- 
unelte grele, zeci de linii auto
mate.

Muncitorii, inginerii, tehnicie
nii și funcționarii depoului de lo
comotive Moscova-triaj au che
mat la întrecere pe toți oamenii 
muncii din Moscova și pe lucră
torii din transportul feroviar pen
tru un stil de muncă comunist. 
Acest colectiv, și-a luat anga
jamentul să îndeplinească planul 
de ^transporturi pe 10 luni pînă 
la deschiderea Congresului și să 
transporte peste 800.000 tone de 
încărcături.

Muncitorii și tehnicienii de la 
Uzina de carburatoare din Mos
cova s-au angajat să intensifice 
ritmul introducerii tehnicii noi 
pentru ca pînă la 17 octombrie Să 
fie încheiat procesul mecanizării 
și automatizării complexe a între
prinderii.

Colectivul țesătoriei de la Com
binatul „Trehgornaia Manufaktu- 
ra“ s-a angajat să obțină pînă la

muncii. Pe o suprafață de 114 ha. 
s-au obținut cite 23 tone de rădă
cini la ha.

Luînd în continuare cuvîntul I. 
V. Spiridonov, secretarul Comite
tului regional Leningrad al P.C.U.S. 
a arătat că în decembrie anul tre
cut oamenii muncii din regiune au 
raportat Comitetului Central al par
tidului și guvernului asupra înde
plinirii înainte de termen a anga
jamentelor în domeniul agriculturii. 
A fost depășit considerabil planul 
anual de livrare de carne, lapte, 
ouă, cartofi și legume.

Vorbitorul a scos în evidență ne
cesitatea de a se ridica nivelul de 
mecanizare al lucrărilor agricole.

I. V. Spiridonov a arătat că or
ganizația de partid din Leningrad 
va lua toate măsurile pentru lichi
darea lipsurilor existente în agri
cultură, va obține în anul al treilea 
al septenalului indici mai înalț! și 
va asigura îndeplinirea în cinci ani 
a septenalului în sectorul agricol.

O

Congres indicii necesar pentru ca 
întreprinderea să devină o între
prindere a muncii comuniste. Co
lectivele fabricilor „Dzerjinski", 
„Lejnevskaia" al Combinatului 
„Bolșevik" și al Combinatului de 
in din Iakovlev, întreprinderi 
subordonate Consiliului econo
miei naționale din Ivanovo, și-au 
luat angajamentul să atingă în 
cel mai .scurt timp capacitatea 
de producție a noului utilaj.

In întrecerea în cinstea Con
gresului al XXII-lea s-au înca
drat metalurgiștli din orașul Li- 
pețk (R.S.F.S.R.), inginerii con
structori de la Uzina construc
toare de mașini din Harkov, pes
carii de pe insula Sahalln, mari
narii din flota Extremului Orient, 
numeroase colective de pe marile 
șantiere de construcții, din colho
zuri și sovhozuri.

Turnul radar „Texas 4“ 
a fost aruncat în ocean

WASHINGTON 17 (Agerpres)
Agenția France Presse anunță 

că comandamentul aviației și o 
subcomisie a Senatului american 
au hotărât deschiderea unei an
chete în legătură cu catastrofa 
turnului „Texas-4“ prevăzut cu 
instalații radar, care a dispărut 
la 16 ianuarie în Oceanul Atlan
tic împreună cu cele 28 de per
soane aflate pe platforma insta
lației. Slăbirea structurii turnului 
era cunoscută încă din luna sep
tembrie a anului trecut duipă ce 
asupra turnului se abătuse un u- 
ragan, dar nu s-au luat nici un 
fel de măsuri de consolidare

CONAKRY. După cum trans
mite postul de radio Conakry în 
cadrul alegerilor prezidențiale din 
Republica Guineea din cei 
1.055.912 cetățeni care au parti
cipat la vot, pentru Seku Ture, 
secretar general al Partidului 
Democrat din Guineea, au votat 
1.055.775.

, HANOI. La sfîrșitul anului 
trecut autoritățile sud-vietname- 
ze au desfășurat vaste operațiuni’ 
de pedepsire împotriva patrioților 
în 15 provincii din Vietnamul de 
sud.

Agenția Vietnameză de Infor
mații transmite că, potrivit unor 
date incomplete, în timpul aces
tor operațiuni au fost ucise 118

congo TVb/ amănunte în legătură 
tulburările din tabăra militară Nkokolo

.politică. In cursul celei de a doua 
zi împrejurimile taberei ofereau 
un spectacol de debandadă".

Agenția Associated Press, subli
niind îngrijorarea care se mani
festă în rîndul clicii lui Mobutu 
și Kasavubu în urma extinderii 
luptei poporului congolez împo
triva politicii lor, scrie că „colo
nelul Mobutu se află acum încon
jurat de o puternică gardă de 
Parașutiști".

..Revendicările cu privire la 
solde — arată în continuare As
sociated Press — sînt invocate 
pentru a justifica majoritatea răs
coalelor. Dar există semne că tul
burările sînt provocate, de aseme
nea, de o puternică dezaprobare 
a regimului".

cu
LEOPOLDVILLE 17 (Ager

pres)
Agențiile de presă relatează no; 

amănunte în legătură cu tulbu
rările care au avut loc în tabăra 
militară Nkokolo (fosta tabără 
Leopold), cea mai importantă ta
bără militară din apropierea Leo- 
ipoldville-ului. „Agitația care a 
început simbătă seara, transmite 
agenția France Presse, a luat ase
menea proporții îneît s-a produs 
un veritabil exod în plină noap
te al ofițerilor și familiilor lor" 
însuși Mobutu, alarmat, arată a- 
genția, a venit în tabără pentru a 
încerca să-i liniștească pe soldați. 
„Aceștia erau adunați în grupuri 
mici, ținînd adunări fie pentru a 
revendica o sporire a soldelor, 
fie pentru a-și afirma poziția lor

O

DIN LAOS
Xieng-Kuang de Paksane spre 

I sud și Tailanda spre vest.
I Recent, arată agenția în con- 
i tinuare rebelii au primit din Tai- 
i landa prin Paksane întăriri im

portante (oameni și armament) 
și au întreprins o serie de atacuri 
care au fost respinse de trupele 
guvernului și detașamentele Pa- 

; tet Lao.
O mare unitate a inamicului 

care încerca să-și croiască drum la 
vest de Tha-Tom a fost nimicită 
la jumătatea drumului dintre Ban- 
Pou și Ban-Thi. o mare parte 

i din soldații inamici s-au predat 
[ iar ceilalți au fugit în pădure.

Populația regiunilor eliberate 
salută cu bucurie pe luptătorii 
detașamentelor Patet Lao și tru
pelor guvernamentale ajutîndu-i 

I să captureze rămășițele tnqjelor 
inamicului.

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

Fam Van Dong a aprobat propunerea 
prințului Norodom Sianuk

HANOI 17 (Agerpres)
După cum transmite Agenția 

Vietnameză de Informații, clica 
rebelă Fummi Nosavan — Boun 
Oum a suferit un șir de înfrîngeri 
grele în partea de sud a provin
ciei Xieng Kuang. Ea a încercat 
să recucerească Valea Ulcioarelor 
ocupată de trupele guvernului și 
detașamentele Patet Lao. dar a 
primit lovituri zdrobitoare.

Postul de radio „Vocea Patet 
Lao“ a anunțat că după înfrânge
rile suferite la Nong-Heț, Ban- 
Ban și în alte regiuni din provin
cia Xieng Kuang, rebelii s-au 
retras spre Tha-Vieng la 50 km sud 
de Xieng-Kuang - și spre Tha- 
Tom, la 10 km. sud-est de Tha- 
Vieng.

Acestea sînt ultimele . poziții 
importante ale rebelilor în pro
vincia Xieng-Kuang, de-a lungul 
șoselei nr. 4 care leagă orașul

HANOI 17 (Agerpres)
Primul ministru al Republicii 

Democrate Vietnam, Fam Van 
Dong, a aprobat propunerea prin
țului Norodom Sianuk cu privire 
la convocarea unei conferințe in
ternaționale pentru restabilirea 
păcii în Laos..

In scrisoarea adresată șefului 
statului Cambodgia, transmisă de 
Agenția Vietnameză de Informa
ții, primul ministru Fam Van 
Dong a declarat:

Guvernul R. D. Vietnam aprobă 
pe deplin propunerea prințului 
Norodom Sianuk cu privire la 
convocarea unei conferințe cu 
participarea reprezentanților țări
lor care în 1954 au luat parte la 
conferința de la Geneva pentru 
Indochina, a reprezentanților ță
rilor membre ale Comisiei inter
naționale de supraveghere și con
trol pentru îndeplinirea acorduri
lor de la Geneva și a reprezentan
ților țărilor care au frontiere co
mune cu Laosul.

persoane și rănite sau arestate 
sute de persoane nevinovate. Vic
timele bandiților lui Ngo Dinh 
Diem au fost în special parti
zani ai mișcării de rezistență.

TUNIS. După cum transmite 
corespondentul din Tunis al a- 
genției Reuter, Ferhat Abbas, pri
mul ministru al guvernului pro
vizoriu al Republicii Algeria, a 
plecat la 16 ianuarie la Djakarta 
pe calea aerului, unde va fi oas
pete al președintelui Sukarno.

ATENA. După cum relatează 
ziarul „Avghi", în prima jumă
tate a lunii ianuarie a avut loc 
cea de-a 14-a plenară a C.C. al 
Partidului Comunist din Grecia.

Guvernul Republicii Democrate 
Vietnam declară că este gata să 
participe la conferința propusă de 
prințul Norodom Sianuk și să 
contribuie la reglementarea ac
tualei situații din Laos. f

----- O-----

„Statele Unite expun Anglia 
primei lovituri și o condamnă 

la o distrugere totali?’
LONDRA 17 (Agerpres)
La 15 ianuarie la Aberdeen a 

avut loc un miting în cadrul că
ruia a luat cuvîntul laburista J. 
Hart, membru în parlament. Ea 
a îndemnat pe englezi „să spună 
răspicat și clar „NU" construirii 
bazei de la Holy Loch pentru 
submarine înzestrate cu rachete 
,,Polaris".

La miting a luat de asemenea 
cuvîntul deputatul laburist 
liacus care a declarat că 
este un „satelit politic și 
militară" în sistemul de 
condus de americani 
înseamnă că Statele Unite expun 
Anglia primei lovituri și o con
damnă la o distrugere totală.

-----O-----
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Specialiștii sovietici au elaborat 
proiectul unei fabrici 

de anvelope pentru Ceylon
COLOMBO 17 (Agerpres)
La 17 ianuarie a fost remis 

vernului ceylonez proiectul 
construcție a unei fabrici de 
velope, elaborat de specialiștii
vietici. Construcția se va desfășu
ra în două etape. După termina
rea primei etape fabrica va pro
duce 250.000 anvelope și 152.000 
de camere iar după terminarea 
celei de-a doua etape a construc
ției, fabrica va produce 360.000 
de anvelope și 206.000 camere de 
automobil.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA : Petroșani, Str. Gh. Gheorghiu- Dej nr. 56. Tel. interurban 322, ar-lomat 269. Tiparul: „6 August" — Poligrafie


