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[Iul metili iocrederea tovarajilor Iii Inovatorul Duban Anton
Să meriți încrederea 

tovară Hor tăi ! Ce poe
te constitui o mai mare 
satisfacție pentru un om! 
Minerul Cuciuc Profir se 
poate bucura. Tovarășii 
lui, comuniștii din sec
torul IV al minei Vul
can, i-au acordat încre
derea in repetate rînduri. 
In toamna anului trecut, 
l-au ales pentru a patra 
oară în biroul organiza
ției de partid. Acum Cii- 
iuc Profir este secreta

rul organizației de baza 
din sector. Dar această 
calitate nu implică nu
mai satisfacția de a te 
bucura de în.redere ci, 
mai ales, răspunderi: 
răspunderea nu пита/ 
pentru munca ta, ci a în 
tregului colectiv. Și Cit- 
ciuc Profir este conștient 
de acest lucru. Munca 
lui, preocupările lui de 
Zt cu zi sînt strîns lega
te de acelea ale colecti 
vului.

...in sectorul IV al mi
nei Vulcan situația brigă
zii din abatajul frontal 
ae pe stratul 18 se afla 
de mai mult timp „la 
ordinea zilei". Brigada 
ramînea zile-n șir eu pla
nul neîndeplinitf maiștrii 
raportau că în brigadă e 
indisciplină, se risipesc 
sculele.

Intr-una din ultimele 
zile ale lunii ianuarie 
Cuciuc Profir s-a adresat 
șefului de sector :

— Tovarășe inginer, 
ce ar fi să facem o vi
zită la cei de pe stratul

Muncă însuflețită - rezultate frumoase
ț Au rămas mai puțin de patru • 
I săptămini pînă la ziua alege- * 
ț rilor. Acestui eveniment de sea- ,
♦ mă colectivele de muncă de la J 
t exploatările miniere îi consacră t 
, succese importante în creșterea ♦ 
« producției și productivității mun- J 
$ cii. In fruntea tuturor minerilor J
* sînt membrii și candidați! de î
J partid, minerii propuși candidați î 
« ai F.D.P. în alegerile de Ia 5 j 
i martie. î
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Azi mai mult ca ieri
Cîmpeanu Gheorghe, Novac 

Ștefan, Vărzaru Mihai, Rusu Va
sile, Sfitlic loan și alți mineri 
conduc brigăzi harnice în cadrul 
sectorului IV A de la mina Lu
peni. In luna trecută din abata
jele lor s-au dat peste plan în 
total 442 tone de cărbune. In luna 
aceasta minerii din aceste brigăzi 
au muncit și mai bine. In 4 zile 
din februarie ei au dat peste plan 
120 tpne de cărbune cocsîficabll. 
Alegerile de deputați în sfaturile 
populare sînt un eveniment pe 
care colectivul acestui sector vrea 
să-l întîimpine cu realizări deose
bite.

Angajamentele 
devin fapte

Primele patru zile de muncă 
din februarie au adus harnicilor 
mineri de la Vulcan satisfacția de 
a fi colectivul cu cele mai bune 
rezultate pe bazin. In această pe
rioadă ei au dat peste plan 715 
tone de cărbune din care aproape 
400 tone cărbune cocsificabil. Mi

18. Nu ar strica să ne 
convingem la fața locu
lui...

— Propunere mai bună 
nici că se putea, răspun
se inginerul.

Nu peste mult timp, șe
ful sectorului și secreta
tul de partid străbateau 
împreună galeriile subte
rane. Ajunși în abataj au 
fost întîmpinați de învăl
mășeală.

— Băieți, se lasă aba
tajul, strigă cineva.

Flăcările celor cîteva 
lămpi luminau cu zgîrce- 
nie. tn semiîntunericul 
abatajului nu se putea 
desluși mare lucru. Uru
itul monoton al crateru
lui acoperea orice alt 
Zgomot, ce putea indica 
starea ce exista în abataj. 
Peste puțin timp trans
portorul s-a oprit cu un 
geamăt prelung. Acum se 
putea auzi deslușit: pî- 
rîiau armăturile, pe o 
bună porțiune a abataju
lui începea să curgă din 
tavan bulgări de piatră.

Secretarul se avîhlă 
printre ceilalți. Urmînd 
exemplul lui minerii sal
vau abatajul. A început 
a luptă. îndîrjită cu for
țele/ trezite parcă la via
ță ale adîncurilor. , Se 
transportau lemne, se tă
iau, se fixau scînduri in 
tavan, stîlpii se mutau sti
vele. lnsfîrșit abatajul a 

fost pus la punct-

I. DUBEK

(Continuare in pag. 3-a)
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nerii de aici demonstrează , prin 
noile succese obținute că pot să 
realizeze înainte de termen anga
jamentul luat de a da peste plan 
în primul semestru 11.000 tone 
de cărbune. De la începutul anu
lui ei au deja un plus de produc
ție de 3250 tone de cărbune. In 
fruntea celor mai harnici pe mină 
se află minerii din brigăzile con
duse de candidați ai .F.D.P. în 
alegerile pentru sfaturile populare 
cum sînt Hunyadi loan, Bbjte 
Pavel, Drob Gheorghe și. alții. 
Pînă la ziua alegerilor colectivul 
minei Vulcan este decis să extra
gă 5000 tone de cărbune peste plan.

Producfie record 
la Uricani

Ziua de 4 februarie а început 
obișnuit în toate abatajele minei 
Uricani. Curînd însă pe puțurile 
minei au început să iasă mult mai 
multe, vagonete cu cărbune decît 
în alte zile. La culbutor s-au luat 
imediat măsuri pentru asigurarea 
vagoanelor de cale ferată necesa
re, pentru scurtarea timpilor de 
manevră a vagonetelor goale. 
Toată ziua de muncă a decurs în 
ritmul unei adevărate zile de pro
ducție mărită. Planul zilnic a fost, 
depășit cu 238 tone de cărbune' 
cocsificabil, realizîndu-se o pro
ducție record. Colectivul minei LI- 
ricani are de pe acum un plus de 
producție de 1710 tone de cărbune 
față de planul anual la zi. Mine
rii de aici muncesc?din, zi în zi 
cu mai mult spor pentru a-și 
mări depășirea de plan pînă la 
ziua alegerilor la cel puțin 2500 
tone de cărbune.

G. D.
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Lăcătușul Du
ban Anton de la 
mina Lupeni e har
nic, modest, stă- 
pînit la vorbă și 
totdeauna preocu
pat de calitatea 
lucrărilor echipei 
pe care o conduce. 
Cei care îl cunosc 
îi acordă o stimă 
deosebită-

In 1948, s a an
gajat la mina Lu
peni. Aici începu
se o vie activita
te înnoitoare. Teh
nica modernă pă

trundea tot mai mult în abataje. Urmînd exem
plul comuniștilor din sector, lăcătușul Duban Anton
a început să învețe cu sîrguință. Utilajele noi 
trebuiau stăpînite. Cărțile tehnice, manualele de spe
cialitate, revistele miniere s-au dovedit atrăgătoare.

Mai tîrziu, pentru cunoștințele sale și calitatea lu
crărilor date, conducerea sectorului IX l-a numit șef 
de echipă. Comuniștii Tau ajutat mereu, s-au ocupat 
de el, așa că Anton, fiul minerului Duban Anton a 
devenit membru le partid, muncitor de frunte la 
mina Lupeni. Modest, mereu preocupat să contri
buie la creșterea productivității și ușurarea muncii 
minerilor, tovarășul Duban Anton a realizat în mai 
puțin de trei ani 7 invoții și perfecționări te', nice 
importante. Mai întîi a modificat sistemul de func
ționare a pompelor Scbwaide, apoi a conceput un 
dispozitiv pentru șlefuirea veniilelor cu supape și 
așa in fiecare an a găsit cite cqva de pus la punct. 
Dar muncitorii nu-l .prețuiesc numai pentru această 
activitate. Lăcătușul Duban Anton se ocupă cu multă 
atenție de calificarea oamenilor din echipă. Sub în
drumarea sa, Varvari Ofilat, Covaci Ludovic fi 
Gotbari Iosif au devenit muncitori de nădejde.

Dovedindu-se bun gospodar.' comunistul Duban 
Anton nu a pregetat niciodată să mobilizeze între
gul colectiv al sectorului la diferite acțiuni. 
Cunoscîndu-i calitățile, oamenii muncii din cir
cumscripția electorală orășenească nr. 12 din Lupeni 
l-au propus pe lăcătușul Duban Anton drept can
didat al F.D.P. în alegerile de la 5 martie.

Citiți în pag. IV-a
• La Moscova — Zilnic sînt 

date în folosință peste 300 
de apartamente.

• Crește numărul accidentelor 
în industria minieră ame
ricană.
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Cînd înserarea se lasă -și pe strada principală a orașului 
Petroșani se aprind luminile de neon, sute de oameni ai muncii 
bine imbrăcați se înderea ptă spre o clădire impunătoare. 
E, noul cinematograf construit în oraș în anii de democrație 
populară. ?Dacă la intrarea în cinematograf acolo unde sînt acum 
ronduri de pe care in anotimpurile călduroase «florile emană par-

altele de pe acea vreme, în schimb, unde se înaltă majestoasa 
clădire a cinematografului, pe acele vremuri nu era nimic.
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Brigada fui Kardos Gavrilă este una dintre cele mai har- < 

nice brigăzi din sectorul IV at minei Petrila. In luna ianuarie < 
ea șl-a depășit simțitor sarcinile de plan, contribuind astfel la \ 
cele 650 tone de cărbune date peste plan de colectivul acestui 5 
sector. IN CLIȘEU: Minerul Toma Mie arată cu justificată ’ 

< mindrie ortacilor săi Henger Aurel, Jigoreanu Dumitru și Tisău >| 
t Vasile, local pe care-1 ocupă brigada lor in întrecerea socialistă < 
> pe sector. \

Mi H i din Petroșani obțin succese 
In întrecerea socialistă

Minerii Văii Jiului luptă cu în
suflețire pentru îndeplinirea sar
cinilor de producție, pentru a da 
economiei naționale cît mai mult 
cărbune. Alături de ei, în vede
rea asigurării transportului de 
cărbune și de mărfuri, ceferiștii 
din Valea Jiului depun o muncă 
susținută. Eforturile lor sînt în
dreptate în primul rînd spre în
deplinirea și depășirea volumului 
de transport, reducerea orelor de 
staționare și manevră, repararea 
la timp a vagoanelor, întreținerea 
în bune condiții a căii ferate. In 
întîmpinarea Zilei de 16 februa
rie și a alegerilor din 5 martie 
ceferiștii din Valea Jiului s-au 
angajat să obțină rezultate mereu 
mai bune.

51.244 tone mărfuri expediate 
peste plan

Sectorul R.C.M, Petroșani, ca
re deține locul de fruntaș pe re
gională, a obținut în acest an în
semnate realizări. De la începutul 
anului și pînă pe data de 6 fe
bruarie s-au expediat în plus de 
plan 51.244 de tone. Timpul de 
staționare a vagoanelor în tran
zit cu manevră și fără manevră, 
la încărcare și descărcare, a fost 
redus simțitor. Prin aceasta s-a 
realizat o economie de peste 24.600 
ore-vagon. Numărul de trenuri 
marșrute planificat a fost depășit 
cu 33 de garnituri. In același 
timp sarcina statică planificată a 
fost întrecută în medie cu 0,5 
tone/osie.

Incepînd cu prima zi a lunii 
februarie, colectivul sectorului 
R.C.M. Petroșani s-a angajat ca 
la trenurile care circulă în zona 
sa de activitate întîrzierile să fie 

complet lichidate. In primele 6 
zile acest angajament a fost res
pectat.

Cu angajamentele îndeplinite 
și depășite

Ceferiștii din cadrul secției L-5 
Petroșani răspunzînd chemării la 
întrecere în întîmpinarea zilei de 
16 februarie lansată de secția L-6 
Reșița muncesc cu elan în vede
rea îndeplinirii sarcinilor. Pînă la 
data de 6 februarie ei au obținut 
economii în valoare de 20.000 
Iei, adică aproape dublul angaja
mentului, au colectat cca. 140 tone 
fier vechi față de 70 tone cît au 
avut fixat. In același timp, an
gajamentul de a reduce cu 20 la 
sută punctajul la verificarea stă
rii liniei a fost respectat în mare 
măsură. Printre cei care au con
tribuit din plin la obținerea a- 
ceștor realizări se numără Pop 
Minai, fierar, Tudor Nicolae, su
dor, Giacusta Vasile, șef de echi
pă și Cremer Petru, tinichigiu.

In rînd cu ceilalți
Nici personalul de la revizia de 

vagoane nu a rămas mai prejos. 
El a ținut să fie în rînd cu cei 
de la alte secții în ce privește ob
ținerea de rezultate mereu mai 
bune.

De la începutul anului și pînă 
în prezent colectivul reviziei și-a 
depășit în mod ritmic planul de 
producție în medie cu 3 la sută. 
Lucrul a fost organizat bine îneît 
productivitatea planificată a fost 
depășită cu aproape 20 la sută. 
Prin reparațiile executate la timp 
și de bună calitate, numărul va
goanelor defecte în raza de acti
vitate a reviziei de vagoane Pe
troșani, s-a redus cu peste 50 la 
sută, fapt care a contribuit în' 
mare măsură la buna desfășurare 
a transportului.

Se evidențiază revizori ca Ma
nea loan. Cazan Aurel și Cazan 
Ioan, Ioan Gheorghe, Smărăn- 
descu Dumitru și alții.

ȘT. EKART
_=*=—

Sfîrșit de lună rodnic
încă din primele zile ale anu

lui. colectivul minei Petrila a 
muncit cu hărnicie pentru a se 
situația loc de frunte în întrece
rea ce se desfășoară între exploa
tările carbonifere din Valea Jiu
lui. Bilanțul de sfîrșit de lună 
arată o depășire de plan de 4.340 
tone de cărbune. La acest succes 
și-au adus din .plin contribuția 
majoritatea sectoarelor și brigă
zilor. Colectivul sectorului II a 
încheiat . luna ianuarie extrăgînd 
1257 tone de cărbune în a- 
fara sarcinilor de plan. Din aba
tajele sectorului IV au luat dru
mul. spre lumina zilei 885 tone, 
de cărbune peste cel planificat, 
iar din cele ale sectorului I, 219 
tone. Printre brigăzile care au 
muncit cu hărnicie se numără, 
cele conduse de Demeter Ioan, 
Cardoș Gavrilă, Nistoreanu GKe- 
orghe și multe altele.

IOAN CIUR 
corespondent
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D'N ООМЕМЩ. TCHMCU
Pulverizatorul de apă 

mijloc de combatere a prafului

In ultimii ani preparația Lupeni s-a modernizat. A sporit mult 
capacitatea de spălare și sortare a cărbunelui cocsificabil. Aici au 
fost oonstruite 
curînd a intrat 
(vezi clișeul!).

secții noi cat spălătoria cu mediu dens ți zețajul. De 
în funcțiune un pod rulant modern în secția de zețaj

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

Revista „UGOL1” nr. 1 — 1961

Probleme 
de protecție a muncii

trebuie să se 
sursele de for-

Primul număr al revistei so
vietice de specialitate „Ugoli" 
(„Cărbunele") din acest an adu
ce la cunoștința minerilor o bo
gată documentare tehnică. Arti
colul său de fond, analizînd po
sibilitățile creșterii randamentu
lui muncii în industria minieră la 
nivelul stabilit de Directivele ce
lui de-al XXI-lea Congres al 
P.C.U.S., scoate în evidență că 
această creștere 
se poate face nu
mai pe seama me
canizării și au
tomatizării com
plexe a producției 
de cărbune. Folosirea combinelor 
A 2, a susținerii mecanizate M87, 
a mașinilor de încărcat, a plugu
rilor de cărbune pe scară cît mai 
largă poate duce la obținerea u- 
nei productivități înalte.

Se remarcă articolul semnat de 
prof. A. V. Topciev cu titlul 
„Mecanizarea și automatizarea 
complexă în industria carboniferă" 
în care se arată că în anul 1960 
peste 2500 abataje frontale au 
fost armate în fier. In 1960 mi
nerii sovietici au avut la dispo
ziție peste 800.000 stîlpi meta
lici, 113.000 stîlpi hidraulici, pes
te 125.000 Stîlpi speciali de răpi
re și 65.000 grinzi metalice. Fo
losirea susținerii metalice a per
mis să se micșoreze consumul de 
lemn de mină cu 1.600.000 m. c., 
economisindu-se circa 360.000.000 
ruble.

A. D. Panov face o trecere in 
revistă a referatelor ținute la Con
gresul internațional minier care a 
avut loc la Paris în 1960. Artico
lul său, apărut sub titlul „Rea
lizări tehnice și științifice în di
rijarea presiunii și armarea lu
crărilor miniere", scoate în evi
dență succesele obținute de mine
ritul sovietic. Comparind realiză-

—--*=—
Protecția motoarelor 

de crater»
La mina Lonea inovatorii aduc 

o prețioasă contribuție la îmbună
tățirea condițiilor de muncă, la 
asigurarea funcționării utilajelor. 
In ultimele luni ale anului trecut 
la mină s-au ars citeva motoare 
de crater din cauză că lanțul 
transportor se înfunda cu cărbu
nele care nu mai avea loc în bun
căr. Inovatorii Gurski Francisc și 
Rethi Francisc au căutat diferi
te soluții pentru rezolvarea aces
tui neajuns. Ei au conceput și rea
lizat un dispozitiv simplu compus 
dintr-un întrerupător obișnuit an- 
tigrizutos pe care l-au modificat 
și o pedală de acționare. Atunci 
cirul în buncăr, mai ales la cele 
de capacitate redusă, se adună 
prea mult cărbune, pedala este ri
dicată, aecuplînd prin întrerupător 
maturul de crațer care este ferit 
astfel de suprasarcină.

sovietici cu celerile minerilor
din Anglia, Franța și alte țări oc
cidentale, autorul constată că 
susținerile mecanice folosite în 
U.R.S.S., asigură creșterea pro
ducției de 1,5—2 ori, a pro
ductivității muncii de 2—3 ori 
față de rezultatele obținute în ță
rile occidentale.

In legătură 
jării presiunii

RECENZIE

cu problema diri- 
și a perfecționării 
susținerii meta
lice a abatajelor, 
numărul 1/1961 
al revistei „U- 
goli“ publică și 
alte materiale. 

N. K. Egorov ana-Așa de pildă, 
lizează intr-un articol comporta
rea diferitelor tipuri de stîlpi me
talici în funcție de condițiile geo- 
logico-miniere, recomandînd drept 
cei mai buni stîlpii de fricțiune și 
cei hidraulici. D. A. 
articolul 
ploatare 
prezintă 
metalic 
sește în 
compune din grinzi metalice mon
tate în șah și acoperite cu plasă 
de sîrmă groasă în două rînduri, 
peste care se așează rambleu.

G. G.

Bîsirov în
„Sistem combinat de ex- 

cu planșeu elastic" 
construcția unui coperiș 
elastic așa cum se folo- 
bazinul Kuznețk, care se

II

I

In lucrările de combatere a ex
ploziilor de praf de cărbune prin 
stropire cu apă este necesar ca 
apa să fie fin pulverizată, atît 
în cazul combaterii norilor de 
praf de cărbune eît și în cazul 
combaterii prafului depus.

Concentrațiile minime explozi
ve de praf de cărbune provenit 
din stratele minelor noastre sînt 
de ordinul zecilor de grame, iar 
concentrațiile de praf de cărbune 
în aerul de mină 
în mod obișnuit 
sînt de ordinul 
miligramelor.

Acțiunea de 
combatere a pra
fului de cărbune 
realizeze atît la
mare a prafului cît și asupra pra
fului depus în lucrările miniere.

Un colectiv de la S.C.S.M. a 
construit un pulverizator de apă 
destinat pentru stropirea prafu
lui de cărbune depus în lucrările 
miniere. Cu ajutorul acestui pul
verizator se realizează sub pre
siune un jet de ceață cu lungi
mea de 15—20 m. care permite 
umezirea uniformă a prafului de
pus. Avînd rază inare de acțiune 
(30—40 m.) se pot stropi în timp 
scurt lungimi mari de zone de 
prăfuire. Rezultate foarte bune se 
pot obține în lucrările de înain
tare, în abataje cameră, la stropi
rea înaintea lucrărilor de pușca
re. Avînd efect și asupra prafului 
din atmosferă, în timpul lucră
rilor de pușcare pulverizatorul 
poate fi așezat astfel îneît să stro
pească frontul de lucru umezind 
imediat o mare parte din praful 
format, avînd și un efect de reți
nere a gazelor provenite la pușcare.

In prezent la minele din țara 
noastră metoda principală de 
combatere a prafulțui de cărbune 
este șistificarea. Iii puține cazuri 
se iau măsuri de combatere a pra
fului la sursa de formare prin 
stropire cu apă sub formă de jet.

Avînd în vedere economicitatea 
și eficacitatea combaterii prafului 
ide cărbune prin umezire, colecti
vul S.C.S.M. a indicat extinderea 
acestui procedeu, rămînînd să se 
aplice pe aceeași scara cu șisti
ficarea.

Pulverizatorul construit la 
S.G.S.M. funcționează cu apă și 
aer comprimat, care se poate re
gla după necesități și presiune*

din rețea, 
jet de apă pulverizată fin și în 
mare parte sub formă de ceață.

Prin mișcarea pulverizatorului 
în diferite direcții se poate face 
umezirea locurilor prăfuite în timp 
scurt și cu ușurință. Acest tip de 
pulverizator a fost încercat la 
mina Lonea în abatajul cameră 
403 obținîndu-se următoarele re
zultate :

— în 5 minute s-a 
stropirea 
batajului 
lungime 
15 m.

— așezînd pul- 
verizatorul la cca. 

15 m. de frontul de lucru, în timp 
de 3 minute s-a realizat o ume- 
zire a prafului în proporție de 
26,2 la sută (umiditatea inițială 
a fost 
de la 
pentru 
lucru, 
șării exploziei a fost de 6 minute, 
în care vreme umiditatea prafu
lui din front a., crescut mult.

— la 15 minute după pușcare 
nu s-a constatat praf de cărbune 
în atmosferă, ca în cazul cînd nu 
se aplică uimezirea.

Pulverizatorul de apă fiind ușor 
de manevrat, dînd rezultate bune 
în timpul încercărilor, a fost ce
rut de C.C.V.J. pentru. a fi folo
sit

Bilanțul muncii | 
inovatorilor î 

■j 
An de an, mișcarea de inova- J 

ții și raționalizări la exploatările j 
miniere ale Văii Jiului a cunos- ♦ 
cut o tot mai mare dezvoltare, ț 
In 1960, de pildă, au fost propu- J 
se cu 23 la sută mai multe ino- * 
t ații decit in 1959 și s-au a licat* 
cu 16,5 la sută mai mult.. Dini 
125 inovații sosite în Valea Jiu- j 
lui pentru generalizare, a» fost * 
aplicate 59 inovații, iar alte 32 se J 
află în faza de experimentare. A- j 
nul trecut a crescut mult și efi- * 
cacitatea inovațiilor aplicate, ajun- I

REALIZĂRI CU CARE NE MÎNDRIM

de 6,48 la sută). Timpul 
montarea pulverizatorului 
stropire spre frontul de 
pînă în momentul declan-

la exploatări.
ing. PAVEL BITIR 

ing. EUGEN MUREȘAN 
S.C.S.M. — Petroșani

♦
J gîndu-se la economii antecalcula- î
♦ te de 4.130.000 lei, adică o creț- j
♦ tere de 85 la sută față de 1959. <r
»
♦

♦

- •
f
♦
♦
4
Ф

î
♦
♦

f

♦
♦

In concursul de inovații organi- J' 
Zat anul trecut la nivelul Ministe- J 
rului Industriei Grele, pe primul ♦ 
loc s-au situat inovatorii de la t 
Uzina electrică Vulcan, urmați de J 
cei de la mina Aninoasa, prepara- J 
ția Lupeni și preparația Petrila. »

Prima lună din acest an s-a\ 
dovedit a fi de asemenea rodni- J 
că. S-au înregistrat 25 propuneri* 
de inovații. Printre cabinetele teh- * 
nice cu activitate susținută se na- J 
mira cele de la Lonea, Petrila, • 
Aninoasa, Uzina electrică Vulcan» 
și preparații. •

ing. LUCIA PRICOP î
' C C V. 1 î
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Colaborarea între Institutul de mine 
și C. C. V. J.

Specialiști] de la C.C.V.J. și cei de la Institutul de mine 
colaborează îndeaproape pentr u promovarea progresului tehnic 
în mineritul Văii Jiului. In cursul anului trecut cercetătorii de la 
institut au realizat, pe baza unor contracte, cîteva studii nece
sare perfecționării proceselor de muncă la exploatări.

Așa de exemplu, s-au stu dtat posibilitățile de automatizare 
a punctului de culbutare la m ina Lupeni, iar acum se află in 
execuție ansamblul de utilaje propuse. De asemenea, cercetătorii 
institutului au predat organcl or tehnice de la C.C.V.J. studiul 
asupra „Rambleuhii hidraulic și pneumatic la mina Lupeni" și 
un alt studiu asupra „Determinării tipului de perforator optim 
pentru cărbune din punct de vedere tehnic și economic". In con
tractele încheiate între I.M.P. și C.C.V.J. figurează $1 un alt 
important studiu privitor la „ Asanarea vechilor focuri de mină 
prin realizarea diferenței de presiune nulă" realizat lu cererea 
combinatului de un grup de cercetători.

mecanizarea Incârcâril sterilului in minele van
Față de alte industrii, cea extractivă necesită prin specificul ei 
mare volum de muncă fizică. Cea mai grea operație este fărăun 

îndoială încărcarea sterilului sau a cărbunelui. Ca să ne dăm seama 
de efortul fizic necesar pentru îndeplinirea sarcinilor de plan pe 
1961 este interesant să fie cunoscut faptul că ar trebui o forță de circa 
4.900.000 C.P. sau 3.600.000 kW. pentru încărcarea sterilului și a căr
bunelui rezultat în acest an. Dat la îndemîna minerilor stă un mare 
număr de utilaje care fac ca efortul lor fizic să fie cu mult mai mic.

Mecanizarea încărcării sterilului 
este un indice de plan tehnic apă
rut în Valea Jiului în anii de de
mocrație populară și care cunoaște 
acum o creștere din ce în ce mai 
mare. Sub regimul trecut ridicarea 
nivelului tehnic al producției s-a 
făcut numai în acele cazuri cînd 
acest fapt aducea beneficii ime
diate patronilor minelor, neținîn- 
du-se cont de ușurarea efortului 
fizic la cea mai grea operație mi
nieră, încărcarea sterilului. Regi
mul nostru de democrație popu- . 
Iară pune accentul înainte de toa
te pe reducerea acestui efort, re
ducere făcută pe seama înzestră
rii minelor cu utilaje moderne, de 
mare productivitate. In 1955 au 
funcționat în Valea Jiului, așa 
cum se vede din graficul alăturat, 
30 de mașini de încărcat steril ți 
cărucioare reîncărcătoare la lucră
rile de înaintare, în cea mai mare 
parte aduse din Uniunea Sovietică, 
binecunoscutele tipuri EPM-1 și

P.M.L.-5. Cu ajutorul lor, pentru 
încărcarea a 36.500 m.c. steril, 
minerii nu au depus eforturi fi
zice. Pe atunci se realiza un ran
dament de circa 0,86 m.c/post. 
An de an apoi încărcarea meca
nică a sterilului a cunoscut o dez
voltare continuă. In 1960 au fost 
încărcați 83.400 m.c. steril cu a- 
jutorul a 50 de mașini de încăr
cat și cărucioare în funcțiune, iar 
randamentul la această operație a 
sporit la un metru cub pe post în 
medie pe bazin. Anul trecut mine
rii au primit din partea metalur- 
giștilor de la U.R.U.M.P. 20 că
rucioare reîncărcătoare cu bandă. 
Sînt deosebit de însemnate reali
zările obținute, vitezele de avan
sare lunară de 80—102 m., ale 
unor brigăzi cum sînt cele condu
se de lonașcu Ioan de la mina 
Vulcan, Somogyi Iuliu de la Petrila 
și altele care au folosit cu price
pere utilajele puse la dispoziție.

Pentru anul 1961, planul tehnic

al C.C.V.J. prevede o mai mare 
dezvoltare a încărcării mecanice în 
galerii. Astfel, volumul de steril

lizării acestui plan și a depășirii 
lui, minerii vor primi în cursul a 
cestui an incă 10 cărucioare re
încărcătoare cu bandă și 8 ma
șini de încărcat cu cupă de tipul 
UKEH din R.D. Germană. Este 
de asemenea prevăzută aducerea 
unor combine pentru înaintări în 
piatră. Cu ajutorul acestei bogate 
înzestrări tehnice, efortul fizic al
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încărcat va fi de cel puțin 110.000 minerilor de la lucrările de înain» 
m.c., iar productivitatea muncii tare va fi substanțial redus, 
la lucrările de înaintare va spori 
la 1,08 m.c./post adică cu 25,2 la 
sută față de 1955. Iu scopul rea-

ing. AUREL RUSU
C. C. V. J.
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Cind meriți încrederea tovarășilor tăi
(Urmare din pag. i-a)

— Pericolul a fast evitat, 
de ce a apărut, vă întreb î — 
secretarul aruncînd o privire 
vere în jur.

...Cele petrecute în abataj, dis
cuțiile cu oamenii au lămurit pe 
deplin cauzele indisciplinei, cauzele 
care frînau munca. Șeful brigăzii 
nu se interesa de brigadă.

A doua zi situația brigăzii de 
pe stratul 18 era discutată atit 
de biroul organizației de bază cit 
ți de conducerea sectorului, 
propunerea 
conducerea 
mai multe 
în ajutorul 
luată ți măsura hotărîtoare, 
buia pus în fruntea brigăzii un 
nou brigadier, un om energic, un 
miner priceput.

— Cerceza Vasile — recoman
dă secretarul pe unul din cei mai 
tineri mineri ai sectorului. £ pri
ceput în ale meseriei, e 
toritar.

Cerceza Vasile a fost 
fruntea brigăzii.

De la măsurile luate 
cut mult timp. Cuciuc Profir dis
cuta mai in fiecare zi cu băieții 
din abataj, cu noul brigadier, li 
ajuta, ti încuraja. Și rezultatele nu 
se lăsau așteptate. Brigada a por
nit pe făgașul cel bun. Despre a- 
cest lucru vorbesc realizările ei 
Zilnice, depășirile de plan.

...1953, Atunci a stat de vorbă 
pentru prima dată Cuciuc Profir, 
în calitate de deputat, cu cetățenii 
din cartier. Cerințele erau multe. 
Una din străzile cartierului purta

dar
Zte 
se-

La 
organizației de baza 

sectorului a stabilii 
măsuri pentru a veni 
brigăzii- Oar trebuia 

tre-

băiat au-

numit in

nu a tre-

Lemn mult și de calitate
Zăpada a încărunțit de mult 

crestele munților și cetinile bra
zilor. Omătul mare îngreunează 
mult tnunca forestierilor. Greută
țile sînt însă învinse de brigăzile 
de forestieri care se întrec pentru 
a întâmpina ziua alegerilor cu 
noi realizări. Cele două brigăzi 
conduse de tînărul Roba- Nieoîae 
din sectorul Arcanu, muncesc cu 
pricepere și tragere de inimă. In 
ciuda timpului nefavorabil, fie
care din cele două brigăzi pe care 
le conduce taie și stanțează zilnic 
cîte 40 metri cubi de lemn. Toți 
membrii brigăzilor se străduiesc 
să ducă lemnul în bune condi- 
țiuni la rampa de încărcare. Prin 
hărnicia forestierilor de la secto
rul Arcanu, de pe rampa de încăr
care iau drumul spre fabricile de 
cherestea sute de metri cubi de 
lemn de bună calitate.

T1TU CORNEA 
corespondent

PUBLICITATE
Cî N T E C 

pentru alegeri 
Dragu mi-i cînd merg la vot 
Să-tni pun sufletul meu tot, 
Să-ini pun sufletul întreg 
Pentru cel care-1 aleg, 
Că-i ortac în mină harnic, 
Și la greu nu e zăbavnic, 
El scoate din fund de mină, 
Pentru noi, snop de lumină... 
Vrem să afle largul zării 
Că-n înaltul sfat al țării 
Noi îi dăm votul cu drag 
Și-1 cinstim cînd vine-n prag, 
Că al nostru deputat 
E om drept și luminat, 
Bun ortac, miner, de frunte, 
Sparge-n pumni 

inimi de munte, 
Și-i om simplu, dintre noi, 
De-aia-i dăm votul cu drag 
Și-І cinstim

cînd vine-n prag... 
IRIM1E STRAUȚ

4 
denumirea de „Băltoasa' o denu- i 
nare veche; strada era plină de i 
bălți și noroi. Acum are aceeași * 
denumire, dar bălțile au dispărut. 
Mobilizați de deputat, locuitorii 
străzii au întreprins numeroase ac
țiuni pentru a-i schimba înfățișa
rea. In toamna anului trecut, de 
pildă, ei au împrăștiat aici 40 ca
mioane de pietriș. In ultimii doi 
ani in cartier s-au deschis o bru
tărie, un magazin alimentar, un 
aprozar, s-au construit două pode
țe.

Cetățenii îl înconjoară cu încre
dere. In cartierul lor — 
colonie a Vulcanului 
multe de făcut și un gospodar cu 
experiență, capabil să organizeze 
acțiunile în cartier pentru a-i 
schimba mereu înfățișarea e nece
sar. lată de ce Cuciuc Profir va 
primi la 5 martie pentru a patra 
oară votul, încrederea tovarășilor 
lui, a cetățenilor din cartier.
и—— ------------------- „ ■- - -------------------

Brigadă de tineret fruntașă
La atelierul de tîmplărie al în

treprinderii de industrie locală 
„6 August" lucrează și brigada 
'de tineret condusă de membrul 
de partid Popa Petru. Deși for
mată numai din tineri, brigada a 
fost mereu la loc de frunte în 
întrecerea pe profesii, 
nicia tovarășilor Popa Francisc, 
Gîurcă Virgil, Ropan Axente, Eva 
Petru și a celorlalți membri, bri-
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Prin hăr-

gada și-a realizat în proporție 
de 105 la siîtă sarcinile de plan 
ce-I reveneau în perioada scursă 
din acest an. diînd lucru de cali
tate și făcînd o economie la mate
riale de circa 1000 de lei.

Succesele dobîndite fac ca bri
gada să candideze din nou la lo
cul de fruntașă în întrecerea pe 
profesii.

C. IOAN 
corespondent

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

Vitrina cu cărți din holul minei Petrilc este un punct de a- 
tracție pentru toți minerii, dornici să afle ce noutăți au mai sosit, in 
clișeul nostru, fotoreporterul a surprins pe Nagy Alexandru, Ciotir 
Gheorghe și Galoș Teofil, toți mineri în brigada lui Nistoreanu Ghe- 
orghe de la sectorul 11, cercetind cu atenție cărțile prezentate în 
vitrină.

TEATRUL DE STAT „VALEA JIULUI”
prezintă 

„SECUNDA 58” 
piesă în 3 acte de Dorel Dorian 

miercuri 8 februarie 1961 la clubul

și în premieră 
„DOMNUL PUNTILA Șl SLUGA 

de Bertolt Brecht 
sîmbătă 11 și duminică 12 februarie

la sediul teatrului din Petroșani 
Regia artistică: Ariana Kunner 

Scenografia: Emil Moise

minier Lupenl

SA MATTI”

1901, orele 19,30

O.C.L Produse Industriale Petroșani, anunți 
cumpăr&toril că între 5 februarie și 5 martie 
1961 organizează

LUNA ALBITURILOR
Cu această ocazie, magazinele de țesături ; 

au fost aprovizionate din abundentă cu s

— PÎNZA ALBITA 80-140 cm: I
— P1NZA NEALBITA 30-140 cm: I
— PÎNZA PENTRU CEARȘAFURI:
— SIFON 80-220 cm: <
— OLANDINA so-sso cm: s
- INLET ALB ȘI COLORAT:
- DAMASC ALB ȘI COLORAT ■. J
— GRADEL so cm. ȘI ALTELE.

Vizitat! magazinele noastre de teșituri jl 
cumpărat! cele necesare gospodăriei dvs. I

întreprinderea Filatura Lupeni
Organizează în ziua de 27 februarie 1961, la sediul între

prinderii, un CONCURS PEN TRU OCUPAREA UNUI POST DE 
MAISTRU ÎNTREȚINERE MECANICA.

Candidații trebuie să aibă la bază școala medie tehnică de 
maiștri ori o școală echivalentă sau o practică de 12 ani în func
ția de maistru în specialitatea respectivă.

Candidații vor depune la serviciul personal și învățămînt al 
unității pînă la 14 februarie următoarele acte;

— certificatul de naștere tip R.P.R.
— diploma sau certificatul de studii
— actul de vechime în funcția de maistru
— autobiografia
Lămuriri suplimentare se dau la serviciul de organizare a ■ 

muncii al întreprinderii.

Ml laimil ..SCCUNM 58“ de Dorel Dorian
Acțiunea piesei „Secunda 58“ 

se situează, în timp, prin anul 
1953, reflectînd viața, frămîntări- 
le de pe șantierul uneia din marile 
centrale electrice ale țării . — Pa- 
roșeni.

încă înainte de a se ridica cor
tina, autorul soluționează deja una 
din laturile piesei — cea tehni
că, Apoi, în decursul a trei acte 
el aduce în lumina rampei o pro
blemă majoră — transformarea 
oamenilor, a conștiinței lor. După 
58 de secunde, cineva a cuplat 
curentul, a pus în acțiune linia 
de rezervă. Dar de ce a trebuit să 
treacă atîta vreme — aproape un 
minut — pentru înfăptuirea aces
tui lucru ? — iată tema anche
tei pe care o întreprinde autorul, 
întreruperea de un minut e ceva 
excepțional, înseamnă periclitatea 
vieții unor oameni, avarii la ins
talații, împiedecarea îndeplinirii 
planului de extracție la unele mi
ne.

în conflictul ce se ivește apar 
caractere bine conturate, oameni 
de formație sufletească diferită. 
Dintre oamenii șantierului, reține 
în primul rînd atenția activitatea 
creatoare a comuniștilor, înfățișată 
prin figura lui Lupu Aman care 
meditează profund asupra celor 
ce sc întimplă și consideră că mun
ca cu omul trebuie să înceapă cu 
a gîndi și să se termine prin a 
face oamenii să gindeașcă. Dom- 
aica Rotaru, figură bine reali

zată, atrage atenția prin profun
zimea sentimentelor, prin înțele
gerea lucrurilor și atașamentul său 
față de șantier și oamenii de aici. 
Este tînăra cu trăsături noi, edu
cată în spiritul celor mai înalte 
principii morale. Pe aceeași linie 
este și inginerul Banu Mareș, dar 
care, pe lingă calitățile ce le are, 
manifestă nerăbdare în munca cu 
oamenii, uneori pare pripit. în 
munca sa el este ajutat, temperat 
am putea spune, de judecata luci
dă a secretarului de partid, Lupu 
Aman.

în opoziție cu energia creatoare 
a lui Banu Mareș se află compor
tarea fratelui său Ștefan. Acesta 
nu pătrunde sensurile vremurilor 
pe care le trăim, manifestă atitu
dini retrograde față de colectiv și 
muncă. Și în cazul său însă comu
niștii își spun cuvîhtul, îl fac să 
privească altfel lucrurile. El por
nește pe un făgaș bun. Trebuie a- 
rătat însă că din construcția piesei 
îndreptarea lui Ștefan nu rezult^ 
în mod firesc, ci apare 
intr-un chip forțat, nelogic. Unele 
personaje, ca de pildă inginerul 
Tunsoiu, nu sînt suficient creiona
te, nu se aruncă lumină asupra 
caracterului lor. Unor personaje 
(de exemplu Vali) le lipsește di
namismul caracteristic vîrstei, pre
ocupărilor ce le au.

Piesa are calități incontestabile : 
ridică o problemă deosebit de ac

tuală — transformarea conștiinței 
oamenilor, prin construcția ei izbu
tește să țină trează atenția specta
torilor. Dialogul este viu. Cu toate 
acestea, pe alocuri autorul rămîne 
tributar unor lungiri (actul I) care 
scad din intensitatea acțiunii.

în regia lui Marcel Șoma, Tea
trul de stat din Petroșani a creat 
un spectacol care a transmis ideile 
majore ale piesei, subliniind esen
țialul : printr-o muncă susținută, 
dusă cu răbdare oamenii se pot 
transforma, pot fi lichidate la ei 
deprinderile dăunătoare. S-a evi
dențiat munca deosebit de rodnică 
a comuniștilor, importanța acesteia 
în uriașa operă de transformare 
a conștiințelor, în crearea oameni
lor de tip nou ; munca plină de 
abnegație a celor de pe șantier, 
conduși de organizația de partid, 
și-a găsit o expresie vie în spec
tacol. Dacă pe linia reliefării i- 
deilor regia a obținut un bineme
ritat succes, în privința asamblă
rii spectacolului în întregime nu se 
poate spune același lucru. Ritmul, 
mai' ales în actele I și III, a .fost 
mult prea lent, neconform cu via
ța clocotitoare de pe- un marc 
șantier. Jocul unor actori a fost 
monoton, nefiind punctate momen
tele esențiale. Din cauză lipsei 
de omogenitate, spectacolul a pă
rut fracționat..

Decorul (Emil Moise), în actele
I și III, a fost adecvat ; în actul
II însă suferă de oarecare conven

ționalism (felul în care e plantat 
podul în raport cu barăcile, ținînd 
seama de acțiunile cc se desfășoa
ră aici, pare neverosimil).

Vaier Donca, interpretind rolul 
lui Banu Mareș, a înfățișat fidel 
pe omul muncitor, hotărît să-și 
îndeplinească sarcinile în modul 
cel mai conștiincios. Sub acest 
aspect a reușit să interiorizeze per
sonajul, să redea trăsăturile sale 
caracteristice.: energia, curajul. Da
că din jocul său am desprins lim
pede muncitorul sîrguincios, nu în 
aceeași măsură am putut vedea 
omul cu viața sa, cu multiplele 
sale sentimente. în redarea frămîn- 
tărilor sufletești, a sentimentelor 
ce animă personajul față de Dom
nita Rotaru, actorul a fost defi
citar.

Una din creațiile meritorii ale 
spectacolului a fost cea realizată 
de Gheorghe Miclea (Ștefan Ma
reș). Cu umor și viociune a izbutit 
să înfățișeze ipostazele personaju
lui, transformările sale (în limite
le textului). A fost convingător.

în jocul Anei Colda (Domnica 
Rotaru) s-a remarcat siguranța. A 
creat scene de o puternică inten
sitate dramatică (de pildă, întîlni- 
rea cu Apa Popescu), a adus în lu
mina rampei entuziasmul tineresc, 
aspirațiile înaintate ale personaju
lui. A rămas tributară unor accen
te intimiste în scenele cu Banu 
Mareș și în același timp pe alo
curi n-a fost convingătoare.

Cu multă siguranță a interpre
tat Gheorghe Iordănescu rolul lui 
Lupu Aman. Din jocul lui s-a 
desprins caracterul ferm al omului 

care dorește ca toți cei din jurul 
său să devină muncitori de nădej
de, luptătorul pe tărîmul transfor
mării conștiințelor. A transmis bu
nătatea personajului, dragostea lui 
față de oameni, în același timp și 
intransigența față de deprinderile 
și moravurile înapoiate.

Inegal în interpretare, în rolul in
ginerului Tunsoiu a apărut Cris
tian Nicuiescu. Jocul său a fost 
pe alocuri de suprafață (determi
nat de altfel și de text). Stela Po
pescu (Stela) a plăcut prin viociu- 
nea în darea replicilor ; a izbutit 
să scoată în evidență trăsăturile 
principale ale personajului. In ro
lul Valiei, Henriette Negrea a fost 
liniară, n-a reușit să interiorizeze 
personajul. Pe lîngă că este un 
rol ingrat, se pare că nici regia 
n-a imprimat o linie adecvată de 
joc.

Mircea Zabalon (Cristescu) a 
prezentat caricatural tipul de ciu- 
bucar, prin jocul său izbutind să 
satirizeze această deprindere. In 
rolul Anei Popescu, Dana Panta- 
zopol a redat cu înțelegere senti
mentele ce le încearcă personajul 
văzînd periclitată fericirea copi
lului său. A fost plăcută apariția 
vijelioasă a celor doi tineri (Ște
fan Iliescu și George Dom), care 
au adus cu ei ceva din poezia 
satului.

Spectacolul cu „Secunda 58“, 
dată fiind problematica pe care o 
ridică, a fost bine venit pe scena 
petroșăneână și cu toate tarele 
sale constituie o creație apreciată 
de spectatori.

VICTOR FULES1



4 STEAGUL ROȘU

Un reprezentant 
al guvernului legal 

congolez a sosit 
la New York

NEW YORK 7 (Agerpres).
Agenția France Presse relatea

ză că Thomas Kanza, care a re
prezentat în trecut la O.N.U. gu
vernul Lumumba, singurul gu
vern legal al Republicii Congo, 
a sosit la New York,

Kanza este reprezentantul gu
vernului legal al Songoului cu 
reședința la Stanleyville și a so
sit la New York în legătură cu 
'dezbaterile din Consiliul de Se
curitate în problema congoleză.

Kanza a anunțat că va stabili 
contacte cu diverse delegații la 
'O.N.U., inclusiv cu reprezentanții 
noii administrații Kennedy, pre
cum și cu secretarul general al 
O.N.U. pentru a tace cunoscut 
punctul de vedere al guvernului 
legal al Congoului cu reședința 
la Stanleyville. Kanza contestă 
dreptul trimișilor lui Kasavubu 
ide a reprezenta Congoul la 
O.N.U.

Lntîlnire a unor membri 
de sindicat din R. D. C. 

și R. F. G.
BERLIN 7 (Agerpres).
Agenția A.D.N. relatează că la 

sfîrșitul săptămîniii trecute s a 
desfășurat la Leipzig o întâlnire 
între membri ai sindicatelor din 
R.D.G. și Germania occidentală 
la care s-au discutat problemele 
luptei împotriva renașterii milita
rismului vest-german. Participan- 
ții la această întîlnire veniți din 
Genmania occidentală au subliniat 
datoria tuturor forțelor iubitoare 
de pace din R.F.G. de a se uni 
împotriva politicii războinice a 
Bonn-ului.

Dezbaterile
din Сатера

LONDRA 7 (Agerpres).
La 6 februarie în Camera Co

munelor din Anglia au început 
dezbaterile în problema situației 
economice a țării care vor dura 
două zile.

Deputății laburiști au subliniat 
creșterea numărului șomerilor to
tali și al celor parțiali, precum și 
faptul că durata zilei de lucru se 
micșorează în ramuri-cheie ca in
dustria de automobile, construc
ții navale și în alte ramuri ale 
industriei constructoare de ma
șini.

Deputatul laburist Douglas Jay 
a caracterizat situația economică

--------- o
Congresal Federației naționale 

a sindicatelor din industria carboniferă 
din Japonia

TOKIO 7 (Agerpres).
La 5 februarie s-a deschis la 

■Tokio cel de-al 29-lea Congres 
ordinar al Federației naționale a 
sindicatelor muncitorilor din in
dustria cărbunelui.

Congresul s-a deschis în condi
țiile ofensivei înverșunate a pa
tronilor asupra drepturilor vitale 
ale oamenilor muncii. In ultimul

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

Crește numărul accidentelor în industria 
minieră americană

NEW YORK 7 (Agerpres).
Potrivit datelor preliminare publicate de Biroul minier al 

S.U.A., din cauza accidentelor care au avut loc în 1960, în in
dustria carboniferă americană și-au pierdut viața 323 de mineri, 
iar alți aproximativ 12.000 mineri au fost grav accidentați. Mulți 
dintre ei și-au pierdut definitiv capacitatea de muncă.

In comparație cu anul 1959 numărul cazurilor mortale din 
minele carbonifere ale țării a crescut cu 9,6 la sută, deși în a- 
ceeași perioadă folosirea brațelor de muncă in industria carboni
feră a Statelor Unite a scăzut simțitor.

Cea mai mare catastrofă de anul trecat a avut loc la una 
din minele din statul Virginia de vest unde a izbucnit un incen
diu in care și-au găsit moartea 18 mineri.

LA MOSCOVA

Ziliiit sini date îg folosință oesle 300 Oe аваПаіиооіЕ
MOSCOVA 7 (Agerpres). — TASS transmite:
Peste 300 de apartamente sînt date zilnic în folosință la Mos

cova. Pînă la sfîrșitul anului locuitorii Moscovei vor primi peste 
100.000 de apartamente cu o suprafață locativă de 3.700.000 metri 
patrați.

Peste cîteva zile va fi dat în exploatare la Moscova un mare 
combinat pentru construcția de clădiri. La acest combinat vor fi fa 
losite cele mai moderne mptode de producție. Conform calculelor pre
liminare, pentru asamblarea și finisarea unei case de cinci etaje 
cu 60 de apartamente va fi nevoie de trei pînă la trei luni și ju
mătate.

Anul acesta combinatul va construi 155 de clădiri, avind o su
prafață de 300.000 m. p., m 1962 va construi locuințe cu o supra
față de 400.000 m. p., iar în 1963 — Cu o suprafață de 600.000 m.p. 
In anii următori această întreprindere va construi anual1 circa 
1.000.000 m. p. de suprafață locativă (aproape 30.000 de aparta
mente).

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

„Operația „Sania Maria" nu a fost decît prima 
etapă a misiunii noastre"

RIO DE JANEIRO 7 (Ager
pres) .

După cum relatează corespon
dentul din Rio de Janeiro al a- 
genției France Presse presa bra
ziliană a confirmat prezența pe 
teritoriul țării a agențilpr poli
ției secrete portugheze „Pide" ca
re supraveghează pe membrii co
loniei portugheze din Brazilia. In 
legătură cu aceasta, studenții din 
Recife și Rio de Janeiro au anun
țat începerea unei campanii de 
protest împotriva acestui fapt ca-

Adîncirea crizei economice 
în Coreea de sud

PHENIAN 7 (Agerpres).
Autoritățile din Seul reduc me 

reu alocațiile pentru nevoile in
dustriei înapoiate din Coreea de 
sud. In fiecare lună dau faliment 
sute și mii de întreprinderi sud- 
coreene care nu rezistă la concu-

Comunelop
a țării ca fiind cît se poate de a- 
larmantă. După părerea lui, a- 
ceasta se datorește faptului că pro
ducția industrială a Angliei s-a 
aflat de fapt într-o stare de stag
nare în cursul ultimilor șase ani. 
O altă cauză, a spus Jay, este re
ducerea permanentă a exportului 
Angliei.

Opoziția laburistă a prezentat 
o moțiune de cenzură guvernului, 
exprimîndu-și îngrijorarea în le
gătură cu situația balanței de 
plăți a țării și criticînd guvernul 
pentru că n-a asigurat lărgirea 
exportului și a producției indus
triale.

timp societatea Mițui a micșorat 
cu 3.000 de yeni salariile mine
rilor, iar societatea Koghio — cu 
2.800 yeni. Și alte societăți au 
hotărît să micșoreze salariile. Pe 
insula Kiusiu, din cauza conce
dierilor în masă activitatea unor 
raioane miniere a fost complet pa
ralizată. Minerii și familiile lor 
se află în pragul morții prin în
fometare. 

re este considerat drept „lipsă de 
respect față de un sfat suveran*1.

Agenția France Presse trans
mite de asemenea că la 6 februa
rie participanții la acțiunea de pe 
nava portugheză „Santa Maria“ 
au adresat presei braziliene o de
clarație în care subliniază că „o- 
perația „Santa Maria" nu a fost 
■decît prima etapă a misiunii noas
tre, etapă care este în prezent În
cheiată. Viitoarele săptămâni — 
adaugă declarația — vor putea 
aduce alte surprize".

renta monopolurilor americane. 
Ziarele sud-coreene „Sanop Ken- 
ci'je Sinrnun" și „Pusan Ilbo" a- 
nunță că anul trecut numai în 
Seul și Pusan și-au încetat ac
tivitatea peste 1.20® de întreprin-
deri mici și mijloci).

Devalorizarea cursului hwanu- 
lui întărește dependența Coreei de 
sud de monopolurile S.U.A., face 
să crească prețurile la mărfurile 
de import, adîncește criza în in
dustrie și face să scadă și mai 
mult nivelui de trai al populației. 
Cijo He En, deputat în Aduna
rea Națională a Coreei de sud, â 
declarat că dependența guvernu
lui de monopolurile S.U.A. în do
meniul financiar înseamnă „pier
derea și mai mult a independen
ței și colonizarea țării de către 
capitalul american".

----- O-----

FRANȚA Greva lucrătorilor 
din învățămînt

PARIS 7 (Agerpres). — TASS 
transmite:

La 6 februarie au intrat în cea 
ide-a doua săptămînă de grevă 
lucrătorii din rețeaua învățămîn- 
tului public. Participanții la gre
vă cer sporirea salariilor.

LONDRA. Intr-un interviu a- 
cordat comentatorului de radio a- 
merican Marrow, interviu trans
mis prin programul de televiziu
ne al B.B.Crului, feldniareșalul 
englez Montgomery a cerut re
tragerea tuturor trupelor străine 
'din Europa. El a spus că ocupa
rea militară a Europei durează de 
prea mult timp.

BEIRUT. A luat sfîrșit greva 
celor aproximativ 600 de munci
tori și funcționari ai societății de 
transporturi aeriene, „Air Liban", 
controlată de capital francez. 
Greva a durat trei zile. Greviștii 
au obținut satisfacerea parțială* 
a revendicărilor lor.

LONDRA. După cum transmite 
corespondentul agenției Reuter, 
2000 de muncitori au participat 
la greva de 24 de ore declarată 
Ia Nicosia (Cipru) In semn de 
protest împotriva recentei conce-

FUGA AURULUI DIN S. U. A.

Fortul Knox e
WASHINGTON 7 (Agerpres). 

G. Șișkin, corespondentul agen
ției TÂSS transmite:

Chiar și pe cea mai detailată 
hartă a Statelor Unite este foarte 
greu de găsit fortul Knox. Re- 
prezentînd un mic punct el se 
pierde în întinderile nemărginite 
ale statului Kentucky. Cu toate a 
cestea fortul Knox este cunoscut 
în întreaga lume. In ultimul timp 
(ienumirea acestui minuscul cen
tru populat apare în permanență 
în paginile presei occidentale.

Fortul Knox este depozitul re
zervei de aur a Statelor Unite. 
Aici într-o subterană cu etaj.din 
granit și beton armat sînt păs
trate aproximativ 900.000 lin
gouri de aur pur.

Zi și noapte o pază puternică, 
înarmată pînă în dinți cu mitra
liere, automate și mașini blindate, 
asigură inviolabilitatea safeuri- 
lor subterane.

Un sistem complex și sigur a- 
,pără safeurile împotriva posibili
tății pătrunderii la ele printr-o 
galerie subterană. Chiar dacă a- 
cest lucru ar reuși, tîlharul în mo
mentul cînd ar încerca să forțeze 
safeul ar fi omorît pe loc cu gaze 
toxice cu acțiune imediată. In caz 
de forță majoră safeurile subtera
ne pot fi inundate într-o clipă cu 
apă prin silmpla apăsare pe un bu
ton aflat în camera comandamen
tului fortului.

Toate aceste nenumărate mă
suri ingenioase de apărare și de 
siguranță reciprocă nu au fost to
tuși în stare să salveze rezer
vele de aur ale Statelor Unite. 
In cursul ultimilor trei ani safeu
rile subterane ale fortului au să
răcit aproape cu 5,5 miliarde do
lari. Pentru aceasta nu a fost ne
voie să se organizeze nici un atac 
armat împotriva fortului, nici să 
se sape o galerie subterană, nici 
să se recurgă la vreun 'alt mijloc 
de jaf.

Scurgerea sistematică a aurului 
din fortul Knox este consecința 
directă a deficitului cronic al ba
lanței de plăți a S.U.A. In mesa
jul special al președintelui Ken-

Eșec la Cape Canaveral
CAPE CANAVERAL 7 (Ager

pres).
Agenția France Presse anunță 

că la 6 februarie în cursul unei 
tentative de lansare a unei rachete 
de tipul „Polaris" care a avut 
loc la centrul de experiențe ba
listice de la Gape Canaveral cea 
de-a doua treaptă a rachetei s-a 
(declanșat înainte de termen și a 
căzut pe teritoriul bazei provo- 
cînd un incendiu. Agenția preci
zează că prima treaptă a rache
tei, care a rămas la sol, a fost 
cuprinsă de flăcări uriașe.

dieri a unor muncitori din între
prinderile guvernamentale.

ROMA. Toate organizațiile sin
dicale ale feroviarilor italieni au 
hotărît să declare o grevă gene
rală la 15 februarie. Salariații de 
la căile ferate care aparțin statu
lui vor rărnîne în grevă pînă cînd 
guvernul va satisface revendică
rile lor de sporire a salariilor.

BERLIN. „Comitetul Central de 
luptă a populației rurale împotri
va morții atomice" (R. F. Germa
nă) a lansat un apel pentru in
tensificarea luptei împotriva poli
ticii primejdioase a Bonn-ului, în 
care declară că poporul german 
este împotriva înarmării atomice.

COLOMBO. La 6 februarie Tri
bunalul Suprem al Ceylonului a 
început judecarea procesului celor 
cinci persoane acuzate de pregă
tirea și săvârșirea asasinării fos
tului prim-ministru al Ceylonu
lui Solomon Bandaranalke.

păzit zadarnic 
nedy adresat Congresului se sub
liniază că venitul net realizat de 
Statele- Unite de pe urma opera
țiilor de comerț exterior nu ajun
ge în mod sistematic pentru aco
perirea tuturor cheltuielilor mili
tare ale S.U.A. în străinătate, a 
investițiilor particulare de capital 
în străinătate și a împrumuturi
lor guvernului.

Dîndu și seama de întreaga 
gravitate a situației, președintele 
Kennedy a adresat la 6 februarie 
Congresului un mesaj special con
sacrat problemei balanței defici
tare și secării rezervelor de aur 
ale Statelor Urâte.

In acest mesaj se spune fățiș 
că situația care s-a creat „stâr
nește o îngrijorare justificată".

El a propus în schimb o serie 
de măsuri care este puțin proba
bil că vor servi drept pavăză de 
nădejde pentru, aurul din fortul 
Knox.

Ziarul „Wall Street Journal"/ 
organul monopolurilor americane 
а avertizat de mult că este puțin 
probabil că problema balanței de 
plăți poate fi rezolvată în mod 
radical fără „retragerea din Eu
ropa a unei mari părți a trupelor 
americane".

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

Tailanda continuă să sprijine 
pe rebelii laoțieni

BANGKOK 7 (Agerpres).
Reacționarii tailandezi continuă 

să acorde ajutor clicii rebele 
Fummi Nosavan-Boun Oum. In 
ședința cabinetului de miniștri al 
Tailandei care a avut loc la 31 
ianuarie s-a hotărît să se satis
facă cererea clicii rebelilor din 
Laos punîndu-i-se la dispoziție pa
tru avioane tailandeze cu echipa
jele respective.

In Tailanda se construiește In 
prezent o șosea strategică spre 
frontiera cu Laosul.

PROGRAM DE RADIO
9 februarie

PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul 
medicului, 8,00 Din presa de as
tăzi, 9,30 Vreau să știu, 10,15 
Concert de estradă, 11,03 Din 
muzica popoarelor, 12,10 Cântece 
pionierești, 14,30 Potpuriuri de 
muzică ușoară, 15,45 Muzică de 
estradă, 16,15 Vorbește Moscova! 
17,15 Jurnal electoral, 18,00 Mu
zică de dans interpretată de or
chestra de estradă a Radiotelevi- 
ziunii, 19,20 Artiști de frunte ai 
muzicii populare romînești, 19,45 
Transmisie din Studioul de con
certe, a concertului orchestrei 
simfonice a Radiotelevlzîunii. 
PROGRAMUL II. 14,30 De toa
te, pentru toți (reluare). 15,00 
Muzică de estradă, 15,30 Muzică 
.populară românească, 16,15 Din 
creația corală a compozitorului 
Paul Constantinescu, 17,00 So
liști sovietici de muzică ușoară, 
17,35 Cîntece și jocuri populare 
dobrogene. 18,45 Să învățăm 
limba rusă, cîntînd, 19,40 Cîntece 
de alegeri, 19,50 Formații' muzi
cale înființate în anii puterii 
populare, 20,30 „Numai pentru 
albi" — schiță de Richard Riye, 
scriitor din Uniunea Sud-Africa- 
nă, 21,15 Din melodiile compo
zitorilor noștri de muzică ușoară, 
21,45 Părinți și copii, 22,00 Mu
zică de dans.

----- O-----

CINEMATOGRAFE
9 februarie

PETROȘANI — 7 NOIEM
BRIE : Scrisoare neexpediată; AL.- 
SAHIA : Un cîntec străbate lu
mea; PETRILA: Povestea tineri
lor căsătoriți; LONEA : Legea e 
lege; ANINOASA : Oameni cu a- 
ripi; CRIVIDIA: Azi pentru ulti
ma oară; LUPENI : Să prețuim 
iubirea: BĂRBATENI: In ajun; 
URÎCANI : Pasărea cerului.
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