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Citiți îb pagina IV-a:
• Plenara C.C.S. din U.R.S.S.
• N. S. Hrușciov a sosit la Kiev.
• A 12-a aniversare a înființării unităților de luptă Patet Lao
• Cel de-al 111-lea Congres al partizanilor păcii din Chile.
• Complotul imperialist împotri va Guineei și Republicii Mali.
• Pentru independența Algeriei.
• Noi acțiuni îndreptate împotri va Cubei.
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Candidați ai Frontului Democrației 
Populare în alegerile , de la 5 martie
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La Vulcan
In ziua de 23 ianuarie, după- 

amiază, la Vulcan a avut ioc o 
însuflețită adunare populară în 
care numeroși oameni ai muncii 
au venit să-și propună candida- 
ții în sfaturile populare.

Tovarășul Jurca Emil, șef de 
brigadă la mina Vulcan, a fost 
propus să candideze în alegerile 
de deputați pentru sfatul popu
lar regional, din partea 
scripției electorale nr. 78 
tru alegerile în Sfatul 
al orașului Vulcan din 
circumscripției electorale
Propunerea a fost susținută cu 
căldură de tovarășii Fedor Pe
tru, Sieomaș Eleonora și Gali 
loan.

Pentru alegerile de deputați în 
Sfatul popular al orașului regio
nal Petroșani au fost propuși 
candidați tovarășii Licher Vic
tor de la U'.E.V. pentru circum
scripția electorală nr. 118 și
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circum- 
și pen- 
popular 

partea
nr. 26.

Udrea Ioan pentru circumscrip
ția electorală nr. 120. €ei pro
puși au fost aprobați în 
mifate.

unani-

Vești de la
Sectorul II fruntaș 

pe mină
Muncind cil hărnicie, 

colectivul minei Petrila 
a reușit ca în 21 de 
zile din acest an să de
pășească planul cu 8 la 
sută. La obținerea aces
tui succes șd-au adus 
contribuția toate sectoa
rele minei. Fruntaș pe 
exploatare este colecti
vul sectorului II. In 21 
de zile ale acestui an, 
minerii de la sectorul 
II al minei Petrila au 
dat 1261 tone de căr
bune’ peste—plan. In 
fruntea întrecerii se află 
brigada lui Nistorean 
Gheorghe care a extras 
în acest timp 376 tone 
de cărbune peste plan. 
Rezultate frumoase a 
obținut și brigada lui 
Firoîu Ioan care deține 
steagul de brigadă 
fruntașă pe sector, pre-

mina Petrila
cum și cea condusă 
de Sidorov Vasile.

In această perioadă 
randamentul în cărbune 
sa ridicat la 3,351 tone 
pe post față de 3,195 
cît prevede planul.

Brigăzi harnice

Organizîndu-și temei
nic munca, în 21 de zile 
ale acestui an, la sec
torul III în fruntea în
trecerii se situează bri
gada minerului Gîșlaru 
Ioan de la abatajul 5 
vest care a dat 442 
tone de cărbune . peste 
plan. Fruntașă este și 
brigada lui Miclea loan 
care a dat 327 tone căr
bune peste plan precum 
și cele conduse de Jurca 
loan și Tereny Ludovic 
care au extras 253 șd, 
respectiv, 235 tone căr
bune peste sarcinile de 
plan.

R. BALȘAN
corespondent
=----- :

La Petroșani
Marți după-amiază 

sindicatului C.F.R. 
șani, zeci de oameni ai 
s-au adunat pentru a și propune | 
candidații în alegerile din ziua ♦ 
de 5 martie.

Pentru alegerile de deputați ? 
în Sfatul popular regional, din 
partea circumscripției electorale 
nr. 71 a fost propus tovarășul 
Gorea loan, secrete al Comite
tului executiv al Sfatului popu
lar regional Hunedoara. Din 
partea circumscripțiilor electo
rale nr. 34 și 37 pentru alege
rile de deputății în Sfaitul popular 
al orașului regional Petroșani au 
fost propuși să candideze tov. 
ing. Joni Nicolae, șeful secției 
L-5 și Coroianu Dionisie, miner 
din Petrila. Propunerile au fost 
susținute cu căldură și aprobate 
în unanimitate de adunare.

la 
din

clubul 
Petro- 

imuncii

Căminul muncitoresc
♦ 
!
♦
♦
♦

Vechea așezare minierească Lonea unde în trecut 
predominau casele de lemn, era încă o mărturie 
împotriva stăpînitorilor de atunci care exploatau ne
milos munca minerilor. Lonea de astăzi însă nu se
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Vie activitate la

Ani ta care s-a schimbat fața orașului
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casa alegatorului 
despre marile libertăți și drepturi 
asigurate de regimul democrat- 
popular întiregului nostru popor. 
Colectivul casei alegătorului pro
gramează manifestări la care 
participă sute de oameni ai mun
cii. In sala de festivități a clu
bului, care șe află alături, to
varășul Niculescu Vastle, direc
torul școlii elementare de 7 ani 
din localitate a ținut în fața u- 
nei asistențe numeroase expune
rea „Alegerile — eveniment de o 
deosebită însemnătate politică în 
viața poporului nostru". La 15 
ianuarie tov. Kalman Iosif, di
rectorul clubului, a vorbit în ca
drul programului organizat de 
colectivul casei alegătorului des
pre destrămarea sistemului colo
nial al imperialismului, despre 
lupta popoarelor coloniale de
pendente pentru libertate și pro
gres. Cu mult interes a fost ur
mărită de către cei 170 de par
ticipant expunerea tovarășului 
Popa Gheorghe, de 
popular orășenesc, despre rea
lizările gospodărești înfăptuite 
în ultimii ani la Petrila. Sute 
de oameni ai muncii au ascultat 

■ de asemenea expunerile „Ocroti
rea sănătății — preocupare de 
seamă a regimului nostru" — 
ținută de tov. Dumitrescu San
da. muncitoare sanitară, „Ce a 
dat regimul democrat-popular ti
neretului", ținută de tov. ing. 
Nicorici Nlcolae, directorul mi
nei, „P.M.R. — forța conducă
toare a poporului în opera de 
construire a socialismului" ținu
tă de tov. Dobrican Trai an, se
cretarul comitetului 
al
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Nu-s decît două săptămîni de 
cînd în una din sălile clubului 
muncitoresc din Petrila a fost 
deschisă casa alegătorului nr. 1 
din acest oraș și colectivul ei 
a și dobîndit o experiență prețioa
să în desfășurarea muncii poli- 
jțjce de masă în campania elec
torală. Stația de radîoficare, a- 
lișe, precum și agitatorii care-și 
desfășoară activitatea pe străzi 
și grupuri de case, anunță cetă
țenii că la casa alegătorului au 
loc manifestări consacrate pre
gătirii alegerilor la care stat in
vitați să participe. Zeci și sute 
de alegători din orașul Petrila 
răspund cu drag acestor invita
ții, participjnd la pregătirea mă
reței sărbători de Ia 5 martie, 
cfnd întregul nostru popor își 

va alege repre
zentanții săi în 
Marea Adunare 
Națională și în 
------- ---j popii -

Cantina restaurant

mai aseamănă cu cea de ieri. Pe locul viran de pe 
malul sting al- Jiului de est, în ultimul deceniu a 
fost construit un cartier de blocuri, iar peste drum
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Un șir de locuințe individuale de pe str. I. C. Frimu 

de noul cartier s-au ' ridicat un cămin muncitoresc, 
o cantină-restaurant, cinematograf și peste tor, ală
turi de vechile case, minerii și-au construit locuințe 
individuale.

sfaturile 
lare.tilor existau 7 cîrciumi și 3 băcănii; 

prin care minerii erau jefuiți pînă 
la ultimul ban. Astăzi în orașul Pe
trila s-a construit un bloc maga
zin, s-au deschis 5 unități alimen
tare, două magazine cu produse in 
dustriale, 3 unități O.A.D.L.F., 
două măcelării, o farmacie, 3 bu- 

de frizierie, coafură, 
s-a construit un 
local nou în care 
s-a deschis o co
fetărie. Prin maga
zinele de stat oa
menii muncii au la 
dispoziție o boga
tă varietate de 

produse alimentare și industriale. 
In prezent în orașul Petrila există 
oficiu P.T.T.R., stație de radiofi- 
care.

S-au obținut realizări importante 
în direcția învățămîntului. în anii 
regimului democrat-popular au fost 
construite o școală elementară de 
7 ani, o grădiniță pentru copii, un 
club unde se desfășoară o bogată 
activitate cultural-artistică. La club 
există o sală de spectacole cu peste 
400 de locuri, o bibliotecă înzes
trată сц numeroase volume. în ul
timii ani s-a, amenajat un ștrand, o 
arenă sportivă s-a pus la dispozi
ția tinerilor petrileni o sală de 
sport.

înfrumusețarea continuă a orașu
lui stă și ea mereu în centrul aten
ției sfatului popular. în urmă cu 
cîțiva ani a fost asfaltată strada 
principală pe o lungime de 3 km. 
precum și străzile din cartierul „7 

Z. ȘUȘTAC

fete, o secție

Din realizările obținute 
în buna gospodărire 
și înfrumusețare a 

orașului Petrila

In anii puterii populare, la Pe
trila, ca și în celelalte localități ale 
Văii Jiului, au avut loc transformări 
adinei. în locul cocioabelor de altă
dată s-au construit și dat în folo
sință muncitorilor peste 600 de a- 
partamente noi, confortabile, au ră
sărit noi cartiere cum sînt: cartie 
rul „6 Martie", cartierul „7 Noiem
brie", cartierul 
„Grigore Preotea
sa". S-a extins mult 
cartierul „Pușkin". 
In oraș s-au ridicat 
construcții noi, cum 
sînt, cantina cu 
brutăria și multe
altele. Cel care a cunoscut Petrila 
cu ani în urmă și se reîntoarce spre 
a o revedea, rămîne uimit de ceea 
ce s-a realizat.

Prin grija sfatului popular, în 
oraș a fost construit un staționar cu 
dispensar. Asistența medicală s-a 
îmbunătățit de la un an la al
tul, s-au înființat un cabinet stoma
tologic, posturi de prim ajutor. As
tăzi policlinica din Petrila dispune 
de peste 20 medici precum și de 
numeroase cadre sanitare cu pregă
tire medie. In trecut, în această 
localitate minieră nu era decît un 
medic.

Pe vremea fostei primării, pînă 
și apa de băut era o problemă. Aici 
existau numai cîteva cișmele la dis
tanțe mari. Astăzi, prin preocupa
rea sfatului popular, debitul de apă 
a fost mărit cu peste 50 la sută 
prin montarea unor conducte prin
cipale, iar numeroși cetățeni au fost 
sprijiniți să-și introducă apa în lo
cuințe.

In Petrila, pe vremea capitaiiș-

Man-ifestâri
care s-au 

bucurat de 
mult interes
Casa alegăto 

rului, 
într-o sală fru
mos 
împodobită 
flori, 
grafice, e vizitată 
de dimineața pî
nă seara de nume
roși tineri și 
vîrstnici care răs
foiesc ziare și re
viste, consultă 
broșuri, discută

instalată

amenajată, 
cu 

tablouri,

la sfatul

de partid 
minei Petrila, „Realizările

(Continuare în pag. 3-a) *_•.»
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Mobilizați de comuniști

(Continuare in pag. 3-a)

Vulcanul, vechea așezare de mi
neri, a cunoscut în ultimii ani o 
uriașă dezvoltare. Mîinile harnice 
a oamenilor liberi, stăpîni pe mun
ca lor, au maturat vechiul, înăl- 
țînd pe ruinele lui Vulcanul tînăr, 
mîndru și frumos de astăzi- Și ca 
niște gospodari harnici și pricepuți 
ce sînt, vulcănenii, la îndemnul' 
deputaților, se ocupă cu tragere de 
inimă de înfrumusețarea și cură
țenia orașului lor.

Pînă a nu da înghețul, din cauza 
circulației tractoarelor ce duc ma
teriale necesare preparației ce se 
construiește la Coroiești, în colonia 
de jos s-a stricat drumul, fiind în 
permanență noroi. Neajunsuri e-

ran și cu canalele înfundate. Văzînd. 
această stare de lucruri, tovarășul 
Slavici Alexandru, responsabilul 
grupei de partid de pe strada Li
bertății , s-a gîndit că ar trebui să 
se organizeze o acțiune de 
muncă voluntară pentru punerea la 
punct a coloniei. In acest scop a 
dat de vorbă și cu membrul de 
partid Mocuța Teodor, deputat. 
Mobilizarea cetățenilor a începui. 
Ei au răspuns cu entuziasm. Mo
bilizați cu vorba și fapta. de către 
membrii de partid, ei au adunat 
și curățat noroiid, au pus pietriș pe 
străzi pe o lungime de 150 metri 
precum și tuburi de scurgere.

Lfc aceste acțiuni și-a adus con-
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Suciu Magdale? 
și alții din от- 
nr. 2 cartier.

tribuția tovarășii 
na, Șerban Ștefan 
ganizația de bază

★
Grupa de partid nr. 4 își desfă

șoară activitatea în cîteva din blo
curile înălțate în anii puterii popu
lare. Mobilizarea locatarilor la în
grijirea blocurilor, a împrejurimi
lor lor, constituie una din preocu
pările permanente ale acestei or 
ganizații. Așa s-a ajuns ca acțiu
nea de curățenie în blocuri; a boxe
lor și împrejurimilor să ia un ca 
racter de masă. Dacă aici totul stră
lucește de curățenie e meritul gru
pei de partid, al tovarășilor Simcic 
Viorica, Bob Petru; Onodi Augus
tin precum și a cetortâțH l-eoatari 
din cartier.
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1955 1960 ,

Perspectivele progresului tehnic in 1961 
in mineritul

înaintări s-au 
cu combina 
cu haveze u- 
Anul trecut 
haveze în a-

In perioada 1955—1960 colec
tivele exploatărilor miniere au 
obținut importante succese în lup
ta pentru îndeplinirea sarcinilor 
economice stabilite de partid $i 
guvern. Producția de qărb.une a 
sporit cu peste 32 la sută în ge
neral și cu 33,4 la sută la mina 
Lupeni, cu circa 60 la sută a spo
rit productivitatea muncii. In tot 
acest timp s-au făcut pași de 
seamă în promovarea progresului 
tehnic, baza creșterii necontenite 
a indicilor tehnico-economici. în 
anul 1960 de pildă, tăierea în a- 
bataje și galerii s-a făcut mecani
zat 100 la sută, s-a pus un deo
sebit accent pe îmbunătățirea aces
tui sistem de lucru. La perforarea 
găurilor de mină s-au utilizat ca
pete de sfredele detașabile, con
sumul de oțel special redueîndu-se 
cy 0,340 kg./ЮОО tone de cărbu
ne. La lucrările de 
făcut experimentări 
PK-3 și mai recent 
niversale Korfman. 
s-a extins tăierea cu
batajele frontale, producția extra
să în acest mod fiind cu 28 la 
sută mai mare ca în 1959, s-a ex
tins perforajul electric rotativ cu 
utilaj fabricat în țară, iac experi
mentările făcute cu perforatoare ro
tative pneumatice au dat și ele re
zultatele așteptate. Iată deci pe 
scurt cîteva aspecte ale progresului 
tehnic la exploatările Văii Jiului în 
1960, fapt care a permis minerilor 
să extragă peste planul anului 1960 
circa 60.000 tone de cărbune coc- 
srficabil și energetic, să obțină în 
ultimele două luni indici la nive
lul sarcinilor pe acest an.

Pentru 1961 sarcinile care stau 
în fața noastră sînt mai mari. Nu
mărul mijloacelor mecanice exis
tente la exploatări se va îmbogăți 
în acest an cu încă o mașină de 
forat suitori SBM-3 u, o mașină 
de havat pentru înaintări in căr
bune și 5 haveze de abataj (a- 
cestea au și sosit în Valea Jiului). 
Cu ajutorul lor minerii vor putea 
tăia cărbune prin havarea cu 145 
la sută mai mult decît în 1960.

Anul trecut volumul de steril 
și cărbune încărcat mecanic a spo
rit cu 58 la sută față de 1959, iat 
în 1961 se prevede să crească cu

Văii Jiului
32 la Sută în galerii și cu peste 
60 ia sută în abataje față de 
1960. Voț fi confecționate 10 ma
șini de încărcat în galerii iar încă 
8 mașini cu cupă și 6 mașini tip 
GNL—30 M vor funcționa în 
abataje. Pînă acum s-a mers pe 
linia folosirii intensive a trans
portoarelor cu raclete și s-a obți
nut o creștere de 4 la sută a trans
portului mecanic în abataje. în 
1961 pentru îndeplinirea sarcini
lor de plan care la acest indice 
sine cu 6 la sută mai mare ca în
1960, s-au procurat din R.P. Polo
nă două transportoare cu raclete 
blindate, din care unul funcționea
ză în bune condiții la mina Lu
peni.

Pentru a traduce în fapt hotărî- 
rile plenarei C.C. al P.M.R. cu 
privire la ridicarea nivelului teh
nic al producției, C.C.V.J. și-a 
fixat pentru 1961 următoarele o- 
biective principale :

— folosirea havezelor universa
le lă înaintări în cărbune și extin
derea lot ;

— havezele KMP-3 și WLE-5 s 
existente, o combină Donbas și 
alte utilaje vor trebui să asigure, 
prin folosirea lor deplină, o creș
tere a volumului de cărbune tăiat 
cu mijloace mecanice de 7,6 la sută 
față de nivelul atins în 1960.

— cu ajutorul mașinilor GNL 
30 M și al altor mașini, va fi încăr
cat 4 la sută din totalul pro
ducției din abataje cameră față de 
0,9 la sută în 1960.

Acestea sînt cîteva 
palele 
tehnic
1961.

perspective ale 
la minele Văii

din princi- 
progresului 
Jiului în

ing AUREL RUSU 
c.c.v.j.

..LBCiărîlB jiiinliiiie ale luliMlgi de mine 
Peiiosaoi

Înființat în 1948, Institutul de 
mine din Petroșani a trecut în 
cel de-al 13-lea an de existență. 
Lucrările și studiile efectuate 
la institut contribuie din plin la 
rezolvarea problemelor producției, 
la promovarea tehnicii avansate 
In minerit. In 1958 
primul volum 
al lucrărilor ști
ințifice ale cadre
lor didactice de 
la institut. Volu
mul, cuprinde lu
crări prezentate în 
ințifice ale institutului, conține 
în afara unei sugestive și bogat 
ilustrate prezentări a Institutului 
de mine din Petroșani, cîteva lu
crări de seamă. Așa de pildă se 
remarcă „Analiza metodelor de 
exploatare aplicate în Valea Jiu
lui din punct de vedere al au- 
itoaprjnderii cărbunelui", lucrare 
executată de un colectiv în frun
te cu prof. ing. Kovacs Ștefan, 
rectorul institutului și altele care 
au îmbogățit documentația tehnică 
a Văii Jiului cu soluții importante 
din punct de vedere practic.

Recent a apărut al doilea volum 
al „Lucrărilor științifice ale In
stitutului de mine Petroșani". 
Volumul cuprinde comunicările 
prezentate în sesiunea științifică 
jubiliară din decembrie 1958 și 
are scopul, așa cum se prevede 
în prefața la volum a tov. prof, 
ing. Kovacs Ștefan, de a informa 
pe inginerii și tehnicienii din in
dustria minieră despre rezultatele 
cercetărilor în domeniul deschi
derii. pregătirii și exploatării ză
cămintelor, reducerea 
de lemn, extinderea 
etc. In cele de mai 
tăm pe scurt cîteva 
palele comunicări cuprinse în vo>- 
lur.iul II apărut de curînd.

Comunicarea „Eficacitatea eco
nomică a noilor tipuri de 
nere folosite la minele din 
Jiului" susținută de ing. 
Nicolae și Nagy Bela, face 
meinică analiză economică 
turor tipurilor de susținere. Ți- 
nlnd seama de calcule compara
tive și de documentația străină, 
lucrarea indică drept cel mai e- 
conomic tip de susținere pe cel 
cu armături metalice de profile 
speciale.

Stabilind pe cale analiticor 
experiinentală modul de transmi
sie al lucrului mecanic produs

н

a apărut

EfltatltstM transpsîtnlai j 
iie № pe turtle

Cercetătorii sovietici E. V. Ко- ♦ 
zakovici, și D. P. Trofimov au î 
studiat eficacitatea economică a ♦ 
transportului de beton prin chiblă J 
pentru susținerea puțurilor și, com- J 
parativ, prin conducte. Concluzia J 
la care au ajuns este că traspor- î 
tul pe conducte permite mărirea 1 
productivității muncii de la 0,6— ■ 
0,8 mcipost. cit se obține la trans- ♦ 
portul cu cbibla, la 3,8—4,3 î 
mtipost la transportul pe conduc- * 
duete. In condițiile studiate de | 
cei doi cercetători s-a constatat | 
că se reduc cheltuielile de săpare j 
cu pest» 1.700 ruble pe metru de J 
puț săpat și betonat. «

? La Ministerul 
f s-au centralizat
( mișcarea de inovații pe anul tre- 
S cut. Bilanțul încheiat arata ca in 
) întreprinderile industriei construc- 
) toare de mașini, siderurgie, mi-
< nlere, electrice au fost înregistra-
\ te peste 25.000 de inovații, cw 
( aproape 7.000 mai multe decît în 
) anul precedent. Din numărul to- 
j tal de inovații propuse au fost a- 
I plicate în ț ’ ’ - -
? putui acestui an, peste 11.U00 cereți 
t aduc anual economii ante&tlci'ia- <• 
у te în valoare de 174 тііговш di ’ 
( lei. Bilanțul relevă de ’
) faptul că numărul inovatorilor din ( 
) rîndul muncitorilor este mai mare < 
X cu aproape 3.000 față de amd ■ 
* 1959. Aceasta ilustrează în mod 1 
j grăitor creșterea nivelului de 1 
j pregătire profesională și botărîrea : 
) muncitorilor de a aduce o contri- (

buție cît mai însemnată la promo- i 
varea progresului tehnic. <

Pentru a stimula avîntul miș- 1 
carii inovatorilor, Ministerul In- 1 
dustriei Grele, Uniunea sindicate- , 
lor din întreprinderile industriei j 
miniere au inițiat Concursul 
inovații pe anul 1961, cu începere i 
de la l ianuarie. La încheierea a- \ 
cestui concurs se vor acorda pre- ) 
mii întreprinderilor din flecare • 

( ramură de producție clasate pe 
( primele trei locuri. Regulamentul< 
î

I
I

ѴОІИОІ II
de forțele 
stîlpilor 
ing. prof.
Miclea Alexandru,
la dimensionarea stîlpilor de a- 
bataj“ definitivează raportul 1 
dintre lucrul mecanic de frecare I 
și cel de compresie din piesele ' 

stîlpului metalic 
în funcție de 
unghiul sub ca- > 
re este plasat. ■ 

Tot în cuprin- ' 
sul volumului II 1 

sînt înserate cîteva lucrări ale ’ 
cunoscutului geolog și petrograf } 
ing. prof. Pop Emil. Studiul pe
trografic al Ori 
de la mina Lupeni, comunicare 
a ing. L. Tisu, M. Pătrașcu și 
V. Pop, face o descriere geolo
gică amănunțită a acestei forma
ții asupra faciesurilor stratelor 
de cărbune.

Volumul II al „Lucrărilor ști
ințifice ale Institutului de mine 
Petroșani" este un prețios în
dreptar în documentarea tehnică 
a inginerilor și tehnicienilor mi
nieri și de aceea el nu trebuie să 
lipsească din bibliotecile acestora.

ing. GIL DUMITRESCU

din coperiș asupra 
metalici, comunicarea 
Constantinescu Ilie și 

„Contribuții

- ? 
producție, pînă la, fiice ? 

( putui acestui an, peste 11.000 care t 
t aduc anual economii antea&lciAa-. <•

RECENZIE

sesiunile ști-

consumului 
tehnicii noi 
jos prezen- 
din princi-

susți- 
Valea

Lețu 
o te- 
a tu-

Cercetări asupra prafului 
de la preparațiiie Petrila

(12.680—250.833 particule/crnc), 
brichetajul (19.600—247.314 par- 
ticule/cmc.).

In cadrul preparației Lupeni 
cele mai mari cantități de praf 
se formează la deversarea benzii 
de claubaj Lupeni (840—12.500 
particule/crnc.), deversarea benzii

Probleme 
de protecție a muncii

atît în 
și fără

au În

de căr-

In anul 1960, un colectiv de 
cercetare din cadrul laboratoru
lui de praf și degazare al filia
lei I.C.E.M.-Stația de cercetări 
pentru securitate minieră Petro
șani a studiat praful de cărbune 
de la preparațiiie Petrila și Lu
peni din punct de vedere al ex
ploziilor și îmbolnăvirilor de 
pneumoconioze. In urma cercetă
rilor din anii precedenți asupra 
prafului de cărbune la minele 
din Valea Jiului, s-a constatat 
că acesta este exploziv 
atmosferă cu metan cit 
metan.

Rezultatele cercetărilor 
die at:

1. Conținutul de praf
bune în aer în apropierea punc
telor de formare este cuprins în
tre 480—250.833 particule/crnc.
la preparația Petrila și 100—- 
12.500 particule/crnc. la prepara
ția Lupeni. Aceste concentrații 
nu sînt periculoase din punct de 
vedere ăl exploziilor de praf de 
cărbune. însă prezintă pericolul 
îmbolnăvirilor de pneumoconioze.

încăperile cu prăfuirea cea 
mai mare din cadrul preparației 
Petrila sînt cele ce cuprind de
versarea benzii de cărbune uscat 
în siloz (20.700—77.420 particu- 
le/amc.); încărcarea benzii vibra
toare și deversarea *1  în siloz

tmn. ituaiur pe- / 
izontului productiv ) 
Luneni. comunicare î

r 
(

concursului -prevede de asemenea: 
acordarea de mențiuni întreprin
derilor fruntașe în acțiunea de ge
neralizare a inovațiilor. (Agerpres)

5

In frontalul de pe stratul 15 panoul 1 la sectorul IV В Lupeni. 
funcționează de mai bine de o lună un utilaj modern de mare capacita
te : transportorul PZP—45 adus în Valea Jiului din R.P. Polonă. Trans
portorul acesta (vezi clișeul) este blindat, permițînd astfel bavarea de 
pe el. Cu ajutorul său brigada conducă de Panțiru loan obține un ran
dament mediu de peste 4 tone cărbune pe post și extrage o fîșie de 
cărbune pe zi-

cele

con- 
mi- 

sută

mixte Lupeni (560—2.200 parti- 
cule/cmc.); subsolul Vulcan-Uri- 
cani (1.360—4.735 particule pe 
cmc.).

2. in ce privește mărimea par
ticulelor de praf din aer s-a 
statat că particulele sub 5 
croni constituie 93 —100 la
din praf atît la Petrila cît și la 
Lupeni, preponderînd particulele 
sub 1 micron. Particulele peste 
10 microni sînt inexistente. -

3. Praful din atmosfera încă
perilor preparațiilor, avînd un 
conținut accentuat 
siliciu liber, este 
punct de vedere al 
de silicoză.

4. Din punct de 
prietăților fizico-chimice (mate
rii volatile, cenușă, granulație), 
precum și din punct de vedere

în bioxid de 
periculos din 
îmbolnăvirilor

vedere al pro-

de cărbune 
și Lupeni
petrografic, praful de la
două ipreparații prezintă caracte
ristici explozive (bineînțeles la 
concentrații mai mari). Conținu
tul în materii volatile se găsește 
în limitele conținutului în mate
rii volatile a prafului de cărbune 
format în subteran și are valori 
cuprinse între 44,78—57,84 la
sută pentru preparația Petrila și 
de 47,60—60,08 la sută pentru 
preparația Lupeni (praful ce con
ține peste 10 la sută materii vo
latile este considerat exploziv).

5, Concentrația minimă explo
zivă (cantitatea de praf în gra 
me conținută într-un metru cub 
aer în care face explozie) a fost 
găsită de 100—1000 gr./m.c. în 
cazul preparației Petrila.

6. Depunerile de praf de căr
bune în încăperile preparațiilor 
în apropierea punctelor de for
mare și la oarecare distanțe de 
acestea, determinate pe baza cîn- 
tăririi prafului depus pe o su 
prafață în timp, au fost găsite 
de 0,23—361 gr./m.p./oră pentru 
preparația Petrila și de 
gr./.m.p./oră la preparația Lupeni. 
Cele mai mari depuneri sînt în 
jurul punctelor de formare și în 
încăperile unde instalațiile de 
desprăfuire funcționează necores
punzător sau lipsesc și în circui
tul cu cărbune uscat.

7. Măsurătorile asupra insta
lațiilor de desprăfuire âu indicat 
că debitele de aer măsurate la 
unele guri de aspirare sînt sub 
cele necesare (33,5 m.c./imin, la 
deversarea benzilor și 42 m.c./min. 
la capul elevatoarelor).

Cl—20

Concluzii
Praful de cărbune de la prepa- 

rațiile Petrila și Lupeni prezintă 
caracteristici explozive. Pentru 
evitarea aprinderilor și explozii
lor prafului trebuie luate mă
suri pentru eliminarea surselor 
de aprindere sau explozie ca de 
exemplu : interzicerea fumatului, ' 
încălzirea să se realizeze cu ra
diatoare de apă caldă, aburi sau 
aer condiționat, lucrările de su
dură să se execute cu luarea ma
surilor corespunzătoare, motoa
rele electrice să fie apte funcțio
nării în mediu cu praf exploziv 
sau anfâgrizutoase în încăperile 
unde există și metan.

Preparația Petrila prezintă pe
ricol mai mare din punct de ve
dere al exploziilor de praf și al 
îmbolnăvirilor de pneumoconioze, 
prin aceea că prăfuirea este mai 
mare, depunerile de praf mai ac
centuate. Locurile de formare ale 
prafului sînt imai numeroase la 
preparația Petrila decît la pre- 
parația Lupeni, ultima neavînd 
secțiile de uscare și brichetaj.

ing. PAVEL BITIR 
ing. EUGEN MUREȘAN
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NOTE
LA SECTORUL II URICAN1

A patra sesizare
In mai multe rînduri, muncito

rii de la șantierul O.C.M.M. Lu
peni au sesizat organele de con
ducere (din sector și de la Pe
troșani) că în zilele de salarii pla
ta drepturilor bănești se face la 
ore tîrzii. In majoritatea cazuri
lor ea începe între orele 15—76 
și durează pină la orele 22—23. 
Muncitorii, în special cei din 
schimbul 1, sînt obligați să piar
dă astfel un mare număr de ore 
pe care le-ar putea folosi în mod 
mai util, mai ales că inulți din
tre ei urmează în timpul liber di
ferite cursuri de invățămînt poli
tic, profesional și de stat. Deoa
rece nici la a treia sesizare nu s-a 
luat vreo măsură concretă, mun
citorii șantierului O.CM.M. Lu
peni se adresează de data aceasta 
direct conducerii C.C.V.J. cu ru
gămintea de a rezolva acest nea
juns care le produce neplăceri.

P. MARIAN
corespondent

$
1

?

J

Salvarea... 
autosalvării

Deși aduce venit, 50798 nu este j 
un număr de carnet sau obliga- ' 
țiune C.E.C. cîștigătoare la vreo 5 
tragere specială ci un număr de J 
circulație care aparține salvării ) 
minei Petrila, Veți întreba : bine. î 
dar ce are acest număr de ordine X 
al salvării minei Petrila cu veni- \

P
)
?

l r> ■» г 
I □ s

z< л 
!

j Ani în care s-a schimbat fața orașului 
J (Urmare dîn pag. 1-a)

î<
l

( turtle ?
X Are, și iată cum. Cînd șoferul 
7 de pe acest autovehicul rămîne în
> „pană“ de bani, el apelează la 
2 „salvare", obligînd-o să primeas-
1 că în loc de bolnavi, pasageri, va-
r colete, damigene (pline) și
Ș uneori chiar cile un butoiaș dolo- 
\ fan. Clienți se găsesc destui. Une- 
Д ori chiar prea mulți. In ziua de 12 
c ianuarie a.c. în fața scărilor ce 
( urcă de la gara Petroșani în Piața 
\ Victoriei vreo 10 pasageri se în- 
/ gbesuiau în autosalvare.
? Un trecător îngrijorat de soarta 
c salvării, bun al întregului popor, 

se adresă șoferului.
— Nu-i bine ce faci, nu ai voie. 

s Șoferul îi răspunse supărat.
\ — Să taci. N-am voie să fac o
2 brumă de bine ?
j, — Ce bine, că doar dînșii au
> autobuz local, iar mata salariu.
f — Ei fi ce-i cu asta. Nu da» ț 
î nimănui socoteală de ceea ce fac. X 
7 Totuși șoferul autosalvării nr. j 
\ 50798 Dv. va trebui să dea soco- j 
1 teală conducerii minei Petrila pen- \ 
' tru comportarea sa. Acest lucru în ? 
I interesul... salvării de la degrada- \
> re a autosalvării minei Petrila. 5

P. MITU 
corespondent ?

A N U N

»> f •!
I! •;
i! •;

E iarnă. Pe geamurile caselor, vitrinelor gerul imprimă flori de 
gheață. Dar ce plăcut e cînd în preajma ferestrelor luminoase, pe itn ’ 
culoar ce strălucește de curățenie, privirea ți-e atrasă de flori adevărate. J

©
♦Florile, curățenia creează un mediu plăcut pentru fiecare om, dar mai • 

ales pentru un bolnav.
Bolnavii internați în spitalul din Vulcan se bucură de acest 

mediu plăcut.
lată, în clișeul nostru, unul din culoarele spitalului din Vulcan — 

expresie a grijii pe care o poartă personalul de aici curățeniei. însă
nătoșirii bolnavilor.

minus 
cărbu- 
aceas- 
zi —

Klivilalea швиіш ййо-івдіішм liabuie івМІііа
Sectorul И al minei Uricani a 

încheiat anul trecut cu un 
de aproape 1500 tone de 
ne cocsificabil, iar în luna 
ta — față de planul la
are de asemenea un minus de 

460 tone cărbune.
Conducerea sectorului — în 

frunte cu șeful său, inginerul 
Marta Vasile — motivează neîn- 
deplinirea planului prin existen
ța unei mari intercalații de pia
tră în stratul 3 care dă mult de 
lucru brigăzilor ce lucrează pe 
acest strat, trebuind să se recal
culeze normele de fiecare dată. 
Aceasta în adevăr influențează 
întrucîtva munca în abataje, în
să faptele dovedesc că o mare 
parte din vină pentru că lucru
rile în 
poartă 
lui și 
Marta 
cerii sectorului 
ginerul Marta 
ifestat dorința 
mina Uricani, 
petente nu ,1-au aprobat plecarea. 
De atunci el a început să se de
zintereseze de munca și proble
mele care frământă sectorul. A 
rămas fără rezultat și ajutorul 
conducerii exploatării, 
ori tovarășului inginer 
i-a fost atrasă atenția 
nor nereguli găsite în 
supra faptului că nu 
ză îndeajuns munca 
și tehnicienilor, nu 
de remediere a lipsurilor semna
late. Astfel, în ziua de 14 ianua
rie. în schimbul III, artificierul 
Romoșan Nicolae nu a sesizat 
conducerea sectorului că la aba-

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

sector merg defectuos o 
însăși conducerea sectoru- 
în primul rind inginerul 
Vasile. Delăsa* * * *ea  condu- 

există de cînd in- 
Vasife și-a mani- 
de a pleca de la 
dar forurile com-

regimului democrat-popular 
regiunea Hunedoara11 ținută 
tov. ing. Donin Francisc.

Program din ce în ce 
mai bogat

— La casa alegătorului vor 
vea loc programe din ce în 
mai bogate — spunea tov. Kuti 
Eugen, membru al comitetului 
de partid al minei Petrila, res- 
iponsabilul colectivului casei a- 
legătorului. Vom continua expu
nerile inspirate din realizările
regimului democrat-popular, din 
viața nouă a celor ce muncesc, 
și totodată vom căuta să asigu
răm un program cît mai variat.

Programul activității casei a- 
legătorului întocmit pe perioada 
24—31 ianuarie, oglindește a- 
cest lucru. Tovarășul Mathe A 
dalbert, vechi membru de partid, 
va vorbi tinerilor despre lupta 
partidului în ilegalitate. In 31 ia
nuarie aici, la casa alegătorului, 
va fi organizat un program con
sacrat tinerilor care la 5 martie 
vor vota pentru prima dată.

Paralel cu acestea vor avea 
loc numeroase programe cultural 
artistice. Formațiile de artiști a- 
matorl ale clubului pregătesc

PREPARAȚIA 
CĂRBUNELUI LUPENI 

sectorul de investiții 
ANGAJEAZĂ 

LĂCĂTUȘI MONTATORI
CU EXPERIENȚĂ. 
SUDORI EXPERIMEN
TAȚI.

Nu rare
Marta 

asupra u- 
sector, a- 
controlea- 
maiștrilor 
ia măsuri

Noiembrie". Au fost pietruite mai 
multe străzi din vechea colonie și 
s-au plantat aproape 7000 de tran
dafiri și diferite specii de arbori 
ornamentali.

Una din cele mai importante rea
lizări ale sfatului popular este elec
trificarea satelor din jur prin con
tribuția voluntară a cetățenilor. Pe 
străzi, în casele locuitorilor din că
tunele Taia, Cimpa, Jieț și altele 
luminează acum becul electric.

Am redat numai o parte din reali
zările Sfatului popular al orașului 
Petrila în anii regimului democrat- 
popular. Acestea au fost posibile

*

♦

an 
ne 
de 
de

tajele 1 și 5 din stratul 8—9 ar 
marea nu se face potrivit mono
grafiilor de armare, grinzile ră- 
mînînd mult timp prinse doar în 
scoabe. Dacă serviciul de aeraj 
n-ar fi luat măsuri urgente de 
remediere, se putea produce o 
surpare. Șeful de sector nu a 
sancționat abaterea artificierului 
care n-a raportat la timp. încă 
din luna decembrie, inginerul șei 
al exploatării i-a dat dispoziție 
de a întreține planul înclinat nr. 
3. Tărăgănîndu-se rezolvarea a- 
cestei lucrări, a fost necesar ca 
ulterior să se întrebuințeze mai 
multă manoperă ceea ce a dus 
la ridicarea prețului de cost pe 
tona de cărbune. Deși în repe
tate rînduri conducerea sectoru
lui a fost criticată pentru faptul 
că vagonetele nu se încarcă la 
greutatea lor normală, la fel se 
procedează și azi.

Pentru faptul că sectorul are 
minus de 460 tone de cănbu- 
în această lună, este la fel 
vinovat și biroul organizației 
bază de partid — secretar to

varășul Poloboc Constantin — 
care nu a analizat la timp mun
ca inginerilor și tehnicienilor 
sectorului, felul cum aceștia spri
jină munca brigăzilor din aba
taje. Este timpul ca și comite 
tul de partid al minei să intervi
nă cu hotărîre. Sectorul II, sec
tor care a deținut cîndva „Casca 
de aur a tehnicianului", are con
diții suficient de bune de exploa
tare, dar aici trebuie pusă în or
dine conducerea sa, trebuie pusă 
în ordine munca maiștrilor șt 
tehnicienilor !

FL. ISTRATE

datorită faptului că întreaga activi
tate a sfatului popular se sprijină 
pe masa largă a oamenilor muncii, 
pe inițitivele lor. Activitatea sfatu
lui popular și interesele cetățeni
lor sînt de nedespărțit și constituie 
o expresie a vieții noi, socialiste.

t

PUBLICITATE

A N
Direcția Generală a Căilor Ferate aduce la cunoștința tutu

ror instituțiilor, organizațiilor economice, organizațiilor coopera
tiste și meșteșugărești etc, că pot publica diverse materiale de 
popularizare (reclame) în mersul oficial al trenurilor de călători 
pe anul 1961—1962, care va intra în vigoare la 28 mai 1961.

Publicarea materialelor se face cu plata taxelor tarifare. în 
vigoare în funcție de volumul acestora. Informații asupra tarifu
lui de publicare pot fi obținute de la orice stație C.F.R.

Materialele vor fi trimise la Direcția Generală a Căilor Fe
rate, Direcția Mișcării și Comercialului, Serviciul Tarife și Con
venții, Bul. Dinicu Golescu nr. 38 București, pînă la data de 31 
ianuarie 1961. Odată cu materialele trimise pentru publicare este 
necesar a se comunica numărul contului de virament și sediul 
Băncii de unde urmează să se efectueze plata taxelor de pu
blicitate.

UNT I
I 
îl

T
S-a deschis în Petroșani, Piața Victoriei primul 

magazin alimentar cu autodeservire din regi- t 

une.
MAGAZINUL OFERĂ *

— Un bogat sortiment de produse alimenta- *
♦
♦
♦
♦
i

î

re preambaiafe ;
— preparate din carne zilnic proaspete ;
— bogat sortiment de produse lactate ;
— băuturi de calitate ;

Magazinul funcționează zilnic între orele 6,30-21,30 
iar duminica de ?a 7-12.

£.'...'^.44

!

— Să facem mîncarea cit mai plăcută la gust și cît mai 
consistentă, să-i servim pe abonați în așa fel îneît ei să fie , 
pe deplin mulțumiți — spune adesea tovarășul Matei Alexan- ■ 
dru, responsabilul cantinei minei Lupeni personalului acestei 
cantine. Și personalul de deservire. îi ascultă indicațiile. Acest ' 
lucru a făcut ca să nu 
gestii. Fotoreporterul 
Alexandru discutînd cu 
ce-i frămîntă.

Vie activitate la casa alegătorului 
(Urmare din pag. l-a)

în 
de

a-
ce

Lupeni personalului acestei 
îi ascultă indicațiile. Acest '

mai existe nici o reclamație, doar su 
nostru l-a surprins pe tovarășul Matei 
personalul cantinei despre problemele

}
>
)

i

piesele „Sus Tudoraehe, jos Tu- 
dorache" și „Umbra11 care vor fi 
prezentate în fața alegătorilor. 
Echipele artistice de la Școala 
populară de artă din Petroșani, 
ale cluburilor din Lupeni, Petro
șani. Lonea au fost solicitate cu 
programe închinate pregătirii a- 
legerilor care vor fi prezentate în 
zilele care urmează. Din iniția
tiva colectivului casei alegatoru
lui se va organiza un concurs 
„Cine știe cîștigă11 a cărui temă 
va fi inspirată din realizările 
locale.

Fie pentru a participa la ma
nifestările programate, fie pentru 
a sta de vorbă despre diferite 
probleme legate de pregătirea a- 
legerilor, tot mai multi oameni 
ai muncii trec pragul casei ale
gătorului și discută aici 
tatorii. cu tovarășii din 
vul acestui centru de 
Muncitoarea Marinică 
funcționara Brustureanu 
reta. medicul B.uzica Ana și cei
lalți tovarăși din colectiv, îndru
mați de comitetul de partid, se 
străduiesc să îmbogățească pro
gramul casei alegătorului, să 
organizeze manifestări tot mal 
bogate «rin care să contribuie 
la mobilizarea maselor largi de 
oameni ai muncii la pregătirea 
alegerilor de la 5 martie.

cu agî- 
colecti- 

agitație.
Elena, 

Manga-

Ехріоаіагез йіиізга
Vulcan

anunță pentru ziua de 25 
ianuarie 1961 un concurs 
pentru ocuparea posturi
lor vacante de maiștri mi
neri și maiștri electro
mecanici unde candidații 
vor prezenta următoarele 

acte :
Certificat de naștere 
Autobiografia 
Diplomă de maistru 
Carnet de maistru
In lipsa acestor acte, 

candidații pot prezenta al
te acte doveditoare din 
care să reiese că la data 
de 1 iulie 1956 au avut 
o vechime de 12 ani pe 
funcția de maistru.

Informații suplimentare 
se primesc de la Serviciul 
muncă șt s alegrii al exploa
tării.

I
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Plenara С. C. S. 
din II. R. S. S.

MOSCOVA 24 (Agerpres). — 
TASS transmite:

La 23 ianuarie s-a deschis la 
Moscova cea de-a 6-a plenară a 
C.C.S. din U.R.S.S. consacrată 
rezultatelor plenarei din ianuarie 
a GjG. al P.G.U.S. și sarcinilor 
curente ale sindicatelor. Rapor
tul a fost prezentat de Viktor 
Grișin, președintele C.C.S. din 
U.R.S.S., membru supleant al 
Prezidiului C.C. al P.C.U.S.

Cei care au luat cuvîntul la 
discuții au prezentat propuneri 
menite să ducă la creșterea ro
lului sindicatelor în avîntul a- 
griculturii.

Lucrările plenarei continuă.

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

Pentru independenta 
Algeriei

NEW YORK 24 (Agerpres).
Comitetul american pentru pro

blemele Africii, din care fac par
te cunoscuți membri ai organelor 
legislative, bussinesmeni și re
prezentanți ai clerului, a cerut 
noului reprezentant american în 
Organizația Națiunilor Unite, 
Adlay Stevenson, să se pronunțe 
în cadrul Organizației Națiunilor 
Unite pentru independența Alge
riei.

„La cea de-a 15-a sesiune a A- 
dunării Generale a O.N.U. Sta
tele Unite au înregistrat o înfrîn- 
gere politică și ideologică catas
trofală, — a declarat George 
Hauser, directorul executiv al co
mitetului. Ceea ce a cauzat în' 
primul rînd subminarea presti
giului nostru a fost votul ame

rican în problemele principale...".
Intr-un raport al comitetului, 

ia cărui copie a fost înmînată lui 
Stevenson, se subliniază că „fac
torul primordial și poate chiar 
cel mai important" care a înde
părtat de S.U.A. noile state a- 

fricane a fost poziția S.U.A. care 
împreună cu alte opt puteri co
loniale s-a abținut cu prilejul vo
tului din Adunarea Generală a- 
supra „Declarației cu privire la 
acordarea independenței țărilor și 
popoarelor coloniale".

A 12-a aniversare a înființării 
unităților de luptă Patet Lao

HANOI 24 (Agerpres).
Vom întări și de acum înainte 

solidaritatea cu forțele armate ale 
guvernului Laosuluî condus de 
prințul Suvanna Fumtna în lup
ta împotriva agresorilor imperia
liști și a rebelilor Fuimmi Nosavan- 
Boun Oum, au declarat luptăto
rii din Patet Lao la mitingul 
organizat în cinstea celei de-a 
12-a aniversări de Ia înființarea 
unităților de luptă Patet Lao.

După cum relatează postul de 
radio „Vocea Patet Lao“, parti- 
cipanții la miting au adresat un 
mesaj prințului Sufanuvong, pre
ședintele Comitetului Central al 
Partidului Neo Lao Haksat, și 
comandamentului suprem al uni
tăților militare Patet Lao. Ei 
s-au angajat în mod solemn să 
îndeplinească cu strictețe toate

ondinele comandamentului suprem, 
să apere politica de pace și neu
tralitate 
frunte 
Fumma.

pramovată de guvern în 
cu prințul Suvanna

VIENTIANE 24 (Agerpres). 
Sanicham, comandantul rebe

lilor laotieni, a declarat că tru
pele guvernamentale, -unitățile 
Patet Lao și unitățile comandate 
de Kong Le „dețin actualmente 
controlul asupra nodului rutier 
vital Sala Foukhoun, situat la 
sud de Luang Prabang".

Corespondentul agenției United 
Press International precizează că 
în momentul de față se dau lupte 
la Mounsang, localitate situată 
la aproximativ 80 km. nord de 
Luang Prabang.

o
Fabricanții japonezi furnizează arme

rebelilor
TOKIO 24 (Agerpres). TASS 

transmite :
După cum relatează Simadzu, 

corespondentul din Vientiane al 
ziarului „Mainiți", patronii uzi
nelor de anmament din Japonia a- 
provizionează pe soldații lui 
Nosavan cu armament și echipa
ment prin intermediul S.U.A. 
Simadzu scrie că toți soldații re
belilor din Vientiane poartă uni-

<---------------o

laotieni»

forme de proveniență japoneză, 
iar majoritatea covîrșitoâre a 
proiectilelor de artilerie de toate 
calibrele sînt furnizate de uzine 
militare japoneze. Lăzile cu mu
niții de artilerie poartă inscrip
ții în limba japoneză. Toate auto
camioanele de care dispun rebe
lii sînt fabricate în uzinele com
paniei Toyota, iar concernul Mi- 
țubisi le furnizează jeepuri.

Complotul imperialist împotriva 
Guineei și Republicii Mali

ACCRA 24 (Agerpres).
Ziarul „Evening News" din 

Ghana a reluat știrea publicată 
de ziarul arab „Tarabulus El 
Gharb" care apare la Tripoli, cu 
privire la complotul imperialist! 
împotriva Guineei și Republicii 
Mali.

Ziarul relatează oă între Fran
ța și S.LI.A. a fost încheiat re
cent un acord secret cu privire

se

N. S. Hrușciov a sosit la Kiev
KIEV 24 (Agerpres). 
La 24 ianuarie N. S. 

ciov, prim-secretar al 
al P.C.U.S., președintele

liului de Miniștri al U.R.S.S., a 
sosit la Kiev pentru a participa 
la lucrările plenarei C.C. al 
Partidului Comunist din Ucraina.

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

[el de-al lll-lea Сопвгеі al pailiianiler păcii die (Pile

TASS 
Hrus- c. c. 

Consi-

SANTIAGO DE CHILE 24 
(Agerpres). — TASS transmite :

La Santiago are loc cel de-al 
treilea Congres 
păcii din Ghile, 
pă reprezentanți 
organizații din

Raportul prezentat Ia 
de prof. Olga Poblete, de la U- 
niversitatea din Chile, a vorbit

al partizanilor 
la care
a peste 

țară.

pârtiei
100 de

congres

In R. F. Germană

---------- —------♦ ♦♦♦ ---------------~----------

Arabia Saudifă duce o politică 
de neutralitate pozitivă

GAIRO 24 (Agerpres). TASS 
transmite;

Reprezentantul permanent al 
Arabiei Saudite la O.N.U., Shu- 
keiry a fost primit de președin
tele R.A.U., Nasser. După cum 
transmite agenția M.E.N. el a 
declarat că a înmînat președin-

----- O-----

PHENIAN. In decurs de o lu
nă, prețurile mărfurilor au cres
cut la Seul cu 10,6 la sută. A- 
ceastă creștere rapidă a prețuri
lor, subliniază postul de radio 
Phenian este provocată de conti
nua devalorizare а hnanului sud- 
coreean.

WASHINGTON. O agenție a- 
mericană subliniază că analizînd' 
statisticile, este posibil ca „nu
mărul șomerilor în S.U.A. să a- 
jungă și chiar 
cifra de 6.000.000 
ianuarie".

BONN. La 23
prăbușit în apropiere de Bonn un 
avion de transport al forțelor ae
riene militare vest-germane. Cei 
patru membri ai echipajului 
murit.

BONN. După cum anunță 
genția D.P.A., la 23 ianuarie

telui un mesaj al regelui Saud 
care sprijină întrutotul rezoluția 
adoptată de conferința de la Ca
sablanca a șefilor unor state a- 
fricane și „Carta africană de la 
Casablanca" care cere eliberarea 
continentului african de sub do
minația străină.

Comentînd afirmațiile unor 
ziare și agenții de informații că 
în domeniul politicii externe A- 
rabia Saudită s-ar orienta spre 
Occident, Shukeîry a declarat că 
aceste afirmații sînt „absolut ne
întemeiate". Arabia Saudită, a 
spus el, duce o politică bazată 
pe neutralitate pozitivă și pe co
laborare internațională potrivit 
Cartei O.N.U.

la acțiuni subversive comune îm
potriva Guineei și altor țări a- 
fricane independente.

Imperialiștii occidentali, 
spune în știre, intenționează ca
pe calea comploturilor să deter
mine Guineea și Republica Mali 
să renunțe la politica națională 
independentă. Ei urmăresc de a- 
semenea să mențină celelalte țări 
africane din comunitatea france
ză în situația de parteneri depen- 
denți de Occident.

„Evening News" pune în 
gătură această știre cu faptul 
în ultimul timp în aceste țări 
fost descoperite mari cantități 
bani falsi și аиле franceze.

le- 
că 
au 
de

să depășească 
încă în luna

ianuarie s-a

au

a- 
la 

uzina de mașini de spălat din 
orașul vest-german Letfe (West 
falia) s-a produs o explozie. Sînt 
25 de victime.

Declarația Iui Nasser
GAIRO 24 (Agerpres). TASS 

transmite;
In cadrul ședinței din seara 

zilei de 23 ianuarie a Adunării 
Naționale a R.A.U. a luat cuvîn
tul Gamal Abdel Nasser, саге а 
făcut о declarație desipre rezul
tatele conferinței ’ de la Gasa- 
blanca.

El a subliniat însemnătatea" 
politică a conferinței de la Ca
sablanca, caracterul ei reprezen
tativ și rolul pozitiv pe care ea 
este chemată să-l joace în lupta 
pentru eliberarea continentului 
african de sub colonialism.

Președintele Nasser a vorbit 
despre necesitatea sprijinirii lup
tei popoarelor din Congo și Al
geria împotriva imperialismului. I

!■ despre lupta pentru pace în în- 
: treaga lume, arătînd că imperia-
I lismul american întreprinde e-

forturi disperate pentru a pro
mova și pe viitor politica de e- 

, chilibristică 
Raportul 

tensificării
’ Cubei care 

piu pentru 
tină".

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

în pragul războiului, 
arată necesitatea in- 
sprlj inului acordat 

„reprezintă un exem- 
întreaga Americă La-

Se publică tot mai multă 
maculatură

BONN 24 (Agerpres).
In ultimul timp în presa vest- 

germană au fost publicate nume 
roase articole scoțînd în evidență 
pericolul pe care-1 constituie pen
tru tineretul din R. F. Germană 
publicarea pe scară tot mai mare 
a maculaturii războinice.

„Literatura nazistă care glo
rifică cu nerușinare războiul a 
luat proporții uriașe în R. F. Ger
mană", scrie ziarul „Arbeiter 
Zeitung" într-un articol consa
crat acestei probleme.

„Suddeutsche Zeitung"
----- O-----

războinică
că „tirajul publicațiilor belicoase 
este apreciat astăzi’în R. F. Ger
mană la peste 15.000:000 de e- 
xernplare anual".

Ziarul arată că autoritățile 
vest-genmane, care se ocupă d< 

nu au 
împotriva

arată

Noi acțiuni îndreptate 
împotriva Cubei

NEW YORK 24 (Agerpres).
După cum relatează ziarul 

„Courier-Journal", care apare la 
Louisville (S.U.A.), pentru data 
de 24 ianuarie este convocată o 
consfătuire secretă a conducăto
rilor așa numitei „armate cuba- 
ne de eliberare" (adică a condu
cătorilor contrarevoluției cubane 
— n. r.) cu reprezentanți ai A- 
genției Centrale de Investigații 
a S.U.A.

Corespondentul ziarului arată 
că contrarevoluționarii culbani 
dispun în țările din America La
tină de patru tabere de instruc
ție, întreținute cu bani ameri
cani. Mi s-a relatat, scrie el, că 
fiecare tabără are un „șef ame
rican care controlează efectivul, 
disciplina, instrucția — totul".

problemele tineretului, 
luat nici o măsură 
tuturor acestor „autori" care pro
pagă isteria războiului.

Intr-until din romanele desti
nate „special" soldaților se pot 
citi următoarele rînduri: „Răz
boiul poate fi un lanț de beții și 
de aventuri de dragoste cu fete 
interesante, în regiuni îndepărta
te și variate, în societatea unor 
băieți minunați".

Cît de nefastă și periculoasă ‘ 
este această pseudoliteratură pen
tru tînăra generație dovedește și 
recentul exemplu citat de ziarul 
„Arbeiter Zeitung". Ziarul rela
ta că ,Ja 15 ianuarie un tînăr 
vest-german din Dtisseldorf echi
pat cu cască militară, cizme și 
svastică a pătruns în camera de 
gardă a unui depozit militar al 
forțelor de ocupație engleze din 
Germania și a tras cîteva focuri 
asupra soldaților britanici. Ares
tat și înaintat poliției tînărul a 
declarat ră dorea ră moară ca 
un... erou!

1

♦♦♦♦

SITUAȚIA
NEW YORK 24 (Agerpres). 
După cum anunță corespon

dentul din Leopoldville al agen
ției United Press International, 
comandamentul trupelor O.N.U. 
în Congo a luat la 23 ianuarie 
măsuri în vederea „asigurării 
securității europenilor" în pro
vincia Orientală și în provincia 
Kivu.

Reacția atît de promptă a co
mandamentului trupelor O.N.U. 
și a reprezentantului lui Ham- 
marskjoeld în Congo este con
secința zarvei provocate în jurul 
„primejdiei" care se pretinde că 
ar amenința populația europeană 
din regiunile de est’ ale Republi
cii Congo, zarvă stîmită de pu
terile occidentale și de protejații 
lor pentru a crea un pretext în 
vederea atacării directe a provin
ciei Orientale — principalul bas
tion al guvernului legal.

Poziția adoptată de comanda
mentul trupelor O.N.U. în Con
go față de noile provocări ale 
colonialiștilor împotriva guver
nului legal al Republicii Congo 
provoacă indignarea opiniei pu
blice din țările africane.

„In timp ce Lumumba, care a 
invitat O.N.U. în Congo, este su
pus torturilor șl umilințelor, scrie 
influentul ziar din Ghana „Gha
na Times", — comandamentul 
O.N.U. se tînguie că nu poate

lua nici o măsură, deoarece a- 
eeasta ar fi o chestiune de ordin 
pur intern. ®înd însă adopții lui 
Lumumba îi arestează pe spionii 
belgieni și pe alți provocatori, 
care urzesc comploturi și submi
nează unitatea Republicii Con
go, comandamentul O.N.U. ac
ționează cu iuțeala fulgerului, 
cerînd eliberarea lor.

Oare comandamentul O.N.U. 
se află în Congo numai pentru a 
încuraja prin acțiunile sale pe 
colonialiști și pe protejații lor să 
continue banditismul și violarea 
legilor ?“ — întreabă în încheie
re ziarul.

Congresul tuturor 
partidelor naționale
STANLEYVILLE 24 (Ager

pres).
A. Kashamura, ministrul In

formațiilor în guvernul legal 
congolez al lui Patrice Lumum
ba, în momentul de față condu
cătorul provinciei Kivu, a anun
țat că la 25 ianuarie a fost con
vocat un congres al tuturor par
tidelor naționale din Congo ca
re va avea loc la Bukavu, capi
tala provinciei Kivu.

El a condamnat organizarea 
așa-numitei „conferințe a mesei 
rotunde" de către trădătorii po
porului congolez și a cerut con
vocarea parlamentului^

PR06RAM DE Ш10
26 ianuarie

PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul 
medicului, 8,00 Din presa de as
tăzi, 9,00 Melodii populare ro- 
mînești. 9,30 Vreau să știu, 10,15 
Concert popular, 11,03 Dih fol
clorul popoarelor, 12,10 Cîntece 
din R. P. Polonă, 14,30 Muzică 
ușoară, 15,10 Interpr-eți de frun
te ai scenei romînc.ști de operă,
15.45 Muzică de estradă, 16,15 
Vorbește Moscova! 17,30 Tinere
țea ne e dragă (reluare), 18,00 
Muzică de dans, l‘9-,05 Tribuna 
Radio, 19,45 Transmisie din Stu
dioul de concerte, a concertului 
orchestrei simfonice a Radiotele- 
viziunii. PROGRAMUL H. 14,30 
De toate pentru toți (reluare), 
15,00 Valsuri, 17,00 Muzică u- 
șoară, 17,35 Formații muzicale 
care au luat ființă în anii puterii 
populare, 18,05 Fragmente din 
opera „Wilhelm Tell" de Rossini,
18.45 Să învățăm limba rusă 

cîntînd, 19,50 Tineri interpreți de 
muzică populară ramînească, 
21,15 Formații romînești de mu
zică ușoară, 21,45 Părinți și co
pii, 22,00 Muzică de dans.

----- O-----

CINEMATOGRAFE
26 ianuarie

PETROȘANI — 7 NOIEM
BRIE : Ultima zi, prima zi; AL. 
SAHIA: Foma Gordeev; ANI- 
NOASA : Tatăl meu actorul; LU- 
PENI: Katia Katiușa; BARBA- 
TENI: Ultima noapte pe Titanic; 
URICANI: Fiicele partidului.
(Responsabilii cinematografelor 
Petrila, Lonea, Vulcan, Crividia 
nu au trimis programarea filme
lor pe luna ianuarie.
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