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•Una din lucrările importante executate in acest an 
ie I.CM.M. a fost construcția puțului 12 LupenL

IN CLIȘEU: Electricienii Szabo Ștefan 
[osif lucrînd la convertizorul noului puț 
Lupei? i.

și Szilaghi 
al minei

Imbold spre noi succese

prima întreprindere
□in Vaiea Jiului cu plănui anual îndeplinit

IN FRUNTEA
Mineri: din brigada co 

munistului 
ghe sînt 
de colectivul 
miniere Lonea. Nu 
minerii de aici s-au 
la loc de frunte in 
cerea socialistă. 
trecute, brigada a 
un eveniment important 
I *-a decernat din noi 
drapelul de brigadă frun
tașă pe sector. Luna tre-

i uȘaGa Cu

Crețu Gheor- 
bine cunoscut: 

exploatări: 
odată 
situa: 
între-
ZHelc 
trăit

INTRECERII 
cută, minerii din brigadă 
au depășit randamentul 
planificat cu aproape 4 
tone de cărbune pe post, 
in felul acesta depășin- 
du-și cu nmit planul de 
producție. Un aport pre
țios la succesele obținu
te au adus tov. Eles 
Frânase Parasctiv Ghe- 
orghe, MantacLi Ștefan, 
Cirican loan.

necesară să se acor- 
deosebită mecaniză- 
de producție in ml- 
și extinderii armă-

Jiului se 
lucrăn 
seamă

mai a-

Muncitorii preparației 
lin Lupeni au aflat ves- 
:ea sporiră salariilor pe 
nai multe căt Un afiș 
nare de pe panoul prin- 
:ipal, oglindea salariile 
anterioare comparativ ca 
:ele recente. Agitatorii 
Drotzinger Andrei, Sibișa 
Victor, Dascălu Ștefan s> 
nulți alții au trecut pe la 
locurile de muncă stînd 
de^orbă cu toate echipele 
despre această 
Bucurătoare.

-— Partidul 
din nou grija 
ce o poartă celor ce mun-

veste îm

și-a arătat 
părinteasca

părintești — s-au angajat 
muncitorii.

De treci acum prin pre
para ți e peste tot se sim
te o activitate mai inten
să, întrecerea pentru creș
terea productivității -și 
Îmbunătățirea calității 
producției a cuprins în
tregul colectiv. Defecțiu
nile electromecanice au 
fost și ele mult reduse, 
iar spălătoria funcționea
ză în medie 20 de ore pe 
zi. Acesta e răspunsul 
concret 
la noua 
fiilor.

al pieparatorilor 
mărire a saia-

— '"Won? răspunde prin 
sî succese acestei griji

£. TIGOIANU 
corespondent

-------O

In două zile lucrătoare — 
88 tone cărbune peste plan

zile
cu-

Ani-

ii primele două 
Urătoare din luna 
rentă, minerii din 
noasa au trimis prepara
ției Petrila 88 tone căr
bune peste plan. In frun-

tea întrecerii în 
lună 
vul 
fiind
iui PriboL

se situează 
sectorului I 
de minerii

această 
colecti- 

urmat 
sectoru-

----------------0—_------------

Sînt pe terminate noi blocuri
In aceste zile, pe toa

te șantierele de construc
ții din Valea
desfășoară intense 
de finisaje la o 
de noi blocuri.

La LupenL cele
vansate sînt finisajele in
terioare la blocul E 1 a- 
VÎnd 30 de apartamente 
Aid se execută in pre
zent lucrări de zugrăvire, 
vopsitorie, parchetări și 
mozaicari ururind ca în
tregul bloc să fie dat în 
folosință în a doua jumă
tate a lunii decembrie. 
Tot aid se mai află
finisaje blocurile E 2 cu 
30 apartamente și F 
60 apartamente, iar la nr, 
rele bloc D cu 90 apar

tamente au început ten- 
cuielile interioare.

Pe șantierul Vulcan, 
după predarea blocului R 
cu 36 apartamente, se 
fac finisaje la scările 3 
și 4 ale blocului S cu G4 
apartamente, pentru a-1 
preda in următoarele săp- 

La fel colectivul 
a

va

în

cu

tămînL 
șantierului Petrila, în 
doua decadă a lunii, 
da în folosință blocul 3
iar la șantierul Live- 
zeni — Petroșani se află 
in plin finisaj bacurile 
B 1, B 2, B 3, și B 4 — 
avind un total de 128 a- 
partamente pe care cons
tructorii de aici intențio
nează să-l dea in folosin
ță încă în ctusul acestei 
luni.

O
Ppegâtipi

Festivalul pionierilor și 
școlarilor se 
Dornice de a 
loc de frunte, 
micilor artiști 
din școlile Văii
intense pregătiri. Repe
tiții zilnice fac dansatorii 
și brigada artis
tică de agitație 
de la Școala de 
8 ani din Crivi- 
dia. Mihaly Ana 
și Frățilă Ivan 
din clasa a III-a, 
David Cornel și
Constantin
dica din 
Huruială
Avram

apropie, 
ocupa un 
formațiile 
armatori 

Jiului fac

intense
Mihaly Ștefan, Stan Filof- 
teia, Inglăsan Trandafir și 
alții din clasele a V-a și 
a Vl-a sînt artiști ama
tori și elevi fruntași la 
învățătură.

MIRCEA HAȚF.GAN 
corespondent

Ținind cont de sarcinile trasate 
industriei miniere de către Congre
sul al m-lea al Partidului Munci
toresc Romin privind creșterea 
producției in perioada planului de 
șase ani, este 
de o atenție 
rii proceselor 
nerit, precum
rii metalice in abataje pe seama 
reducerii consumului de lemn de 
mină Colectivului de muncă de la 
Uzina de reparat utilaj minier din 
Petroșani ii revine sarcina de a 
asigura minele și exploatările din 
Valea Jiului cu piese de schimb 
de bună calitate, necesare instala
țiilor electromecanice din subteran 
și de la suprafață, cu utilaje mi
niere, armături metalice, prototi
puri de utilaje ca și reparația ca
pitală a agregatelor mecanice mai 
importante. In acest scop colecti
vul uzinei nostre și-a luat o sea
mă de angajamente la începutul 
anului, cu prilejul prelucrării ci
frelor de plan pe anul 1962. Anga
jamentele au fost sporite cu oca
zia dezbaterii Directivelor C.C. al 
PALR. cu privire la criteriile între
cerii socialiste. Colectivul 
că al UJLUJMJ*. a hotărit 
prilej că va munci cu
sporite pentru îndeplinirea și de
pășirea sarcinilor de plan înainte 
de termen, angajindu-se 
să realizeze planul anual în 
luni și să obțină
mentare la prețul de cost de 
puțin 
șitul 
peste 
Iei.

Obiectivele 
cărora s-a dus 
tru a obține rezultate din ce în ce 
mai bune sînt: îmbunătățirea ca
lității produselor, realizarea și de
pășirea planului de producție în 
mod ritmic, reducerea consumuri
lor specifice, promovarea tehnicii 
noi și îmbunătățirea condițiilor de 
muncă.

Colectivul de muncă din uzină a 
fost îndrumat în permanență de 
organizația de partid, în fruntea 
tuturor acțiunilor aflîndu-se comu
niști cum sînt Kriștaly Ludovic, 
Scurtu Gheorghe, Rus Gavrilă, 
Toth Iuliu, Voinici Ștefan, Cioara

de mun
co acest 
eforturi

totodată 
11 

economii supli- 
cel 

1.050.000 let iar pină la sfîr- 
anului să dea 
plan in

o producție
valoare de 5.500.000

principale în jurul 
permanent lupta pen-

Iosif, Szilagyi Măgureanu De- 
zideriu, Farkaș Petru, Teîeles Gheor- 
ghe. Dane Alexandru, Baciu Octa
vian care au știut să mobilizeze în 
jurul lor întreaga masă de munci-j 
tori în scopul realizării angaja* 
mentelor.

Desfășurînd larg întrecerea so
cialistă au fost scoase la iveală Ia 
locul de producție multe inițiative 
valoroase descoperind zi de zi noi 
rezerve interne. Este semnificativ 
faptul că din totalul muncitorilor 
productivi 86 la sută sînt antrenați 
in întrecerea socialistă. Rezultatele 
obținute au fost popularizate per
manent în secții și pe uzină cu a- 
jutorul unor grafice sugestive, ga
zeta de perete și urmărite zi de zi.

Urmărind felul cum au fost tra
duse în fapte angajamentele colec
tivului nostru de muncă, se poate 
arăta că printr-o muncă asiduă la 
26 noiembrie am reușit să îndepli
nim planul pe anul 1962, realizînd 
pe 10 luni o economie suplimen
tară de 2.247.000 lei și depășind ast
fel angajamentul Ia economii cu 
114 la sută. Urmează ca pînă Ia 
sfirșitul anului 1962 să dăm peste 
plan o producție în valoare de 5,5 
milioane leL O contribuție de sea
mă la obținerea acestor succese a 
avut și pregătirea condițiilor 
cesare pentru desfășurarea în 
ne condițiuni a planului, prin 
tul că sarcinile de plan au
defalcate și comunicate la secțiile 
productive cu cel puțin 10 zile îna
intea începerii perioadei de plan 
lunar sau trimestrial ca în conti
nuare să fie dezbătute de grupele 
sindicale și la locurile de produc
ție. De asemenea, 
zării producției a 
permanent de către 
nico-adminlstrativă, 
rea organizației de
du-se ajutorul necesar secțiilor ca
re aveau greutăți. In felul acesta 
s-a asigurat ritmicitatea producției, 
asigurînd prin aceasta îmbunătăți
rea calitativă a produselor.

La obținerea acestor succese 
și-au adus contribuția, muncitorii,

ne- 
bu- 
fap- 
fost

controlul reali- 
fost exercitat 
conducerea teh- 
sub îndruma- 
partid acordîn-

ALEXANDRU TOLVAY 
inginer șef al U.R.U.M.P.

(Continuare în pag. 3-a)
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I NSTAKTAh EE

Ro- 
a IV-a, 

Liana, 
Florica,

A Xl-a sesiune a Sfatului popu;ar al orașului Petroșani

oamenilor muncii
de stat 
lucrările 
Sfatului 

al orașului regional Pe-
La sesiune au participat 
ai sfatului popular, acti- 
partid și de stat, nume- 

cadrelor

fapt îmbucurător este a 
numărul cadrelor 
specialitate, bine 
punct de vedere

a crescut mult în

medi- 
pregă 
prof»- 
Valea

Să veghem permanent asupra 
sănătății

Recent, sala Teatrului 
din Petroșani a găzduit 
selei de-a Xl-a sesiuni a 
popular 
troșani. 
deputați 
viști de
roși invitați din rîndul 
medico-sanitare din Valea Jiului 

Lucrările sesiunii au dezbătut o 
serie de aspecte ale activității 
medico-sanitare, 
ducare 
igienei 
pinării

Din
rășul dr. Dîrlea 
tiei sănătate a 
orașului Petroșani, coraportul 
zentat de tovarășul Benișek 
hai. președintele Comisiei de 
nătate și prevederi sociale a 
tului popular, precum și din 
cuțiile participanților a reieșit că, 
față de anii trecuți grija față de 
oamenii muncii din Valea Jiului 

îmbunătățit substanțial, s-a în- 
wmt munca de educare sanitară 
Sesiunea a dezbătut totodată u- 
neie probleme importante în do
meniul ocrotirii sănătății publice 
și al îmbunătățirii asistenței me
dicale.

ale
ale muncii de e- 

sanitară a populației, ale 
muncii în scopul preîntîm- 
bolilor.

raportul

simțitoare a asistenței 
in aprovizionarea pci 
a farmaciilor și policli- 
medicamente, precum ș» 
pentru preîntîmpinareu

prezentat de tova- 
George, șeful Sec- 

Sfatului popular al 
pre- 
Mi- 
să- 
sfa- 
dis

Ca un 
cela că 
cale de 
tite din 
sionaL
Jiului și în același timp grija a- 
cestora față de sănătatea oameni
lor muncii a sporit.

De asemenea, se constată o nv 
bunătățire 
medicale, 
manentă 
nicilor cu 
în lupta
bolilor transmisibile prin aliment» 
și a bolilor profesionale; se con
stată îmbunătățirea condițiilor de 
igienă în activitatea unităților a 
limentare. Toate aceste rezultat» 
sînt rodul muncii neobosite a ca 
drelor medico-sanitare. a sfaturi
lor populare și a < 
îndrumarea permanentă a organi
zațiilor de partid.

Totuși în activitatea medico-sa 
nitară au existat și unele lipsuri

Mulți vorbitori, printre care to 
varășii Orban Iosif și Moldovan 
Mircea de la Petrila, Albu Carol 
de la Lupeni au arătat că 
dici manifestă încă o

(Continuare în pag.

unii me- 
exigență

3-a)

De cum se deschid ș 
pină se lasă înserarea, 
in magazinele din Petro
șani e un dule-vino ne
contenit. Acum, cină iar
na bale ia ușă. cele mai 
căutate sînt magazinele 
de textile și incălțămin 
te. Aprovizionate din bel
șug cu mărturi de sezon, 
ele satisfac gusturile ce
le mai pretențioase.

Mult vizitat e tirgui 
de toamnă-iară. Aici se 
găsesc mărturi din a- 
bundență. In fața raio 
nului cu 
s-a oprit

— Cu 
servi ?

— O blană...
Pe tejghea s-au 

perindat 
pînă ce 
și-a găsit 
gust.
— îmi stă bine, 

pare să spună, 
privindu-se în o- 
glindă (clieșul 
din stingă).
La raionul în

călțăminte lume 
multă. Un sol 
grijuliu a cum
părat soției pa
puci de casă 
de pîslă. „Sînt 
mai călduroși — 
își spune el, in 
timp ce vinză- 
toarea ii împa
chetează. /clișeul 
din dreapta sus).

Să ne eir acum 
ia papetăria nouă 
deschisă doar dc

haine de blană 
o tinără.
ce vă putem

blănuri 
clienta 
una pe

cîteva zile. E doar la 
Doi copii, pri- 
tejgheaua viții- 
desene irumoa- 

face cu culorile

ur. pas 
vesc în 
nei. Ce 
se vor
cumpărate Despre satis
facția lor vorbesc cele 
două zimbete. felișeul 
din mijloc dreapta).

Vizavi e magazinul 
„Bucuria copiilor". Nu-i 
copil să nu se oprească 
in fața vitrinei pline de 
păpuși, ursuleți, mașini, 
rachete și multe alte ju
cării. Apoi, cu mămica, 
intră în magazin. Uriașul 
din clișeul din dreapta 
jos, și-a ales un căluț 
„razdrăvan". Se si vede ~ 
încălecat pe el...

D. CRISAN
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Studii tehnice

care 
de

Cu mult interes 
referatul „Organi- 
abatajele cameră 
vederea obținerii

ciu- 
a a*

După cum s-a mai anunțat, Ia Petroșani se ține In perioada 
noiembrie — 21 decembrie un instructaj teoretic și practic cu cadrele 
tehnico-inginerești din serviciile de protecție a muncii de la exploată
rile miniere din Valea Jiului și din țară, cu scopul de a reîmprospăta 
cunoștințele acestora. IN CLIȘEU: Trei dintre cursanții aflați la In
structaje tov. Martac Radu, Bodea Traian și Bodaicu Iile execută la 
tablă, sub Îndrumarea inginerului Băltărețu Râul, o aplicație despre 
Stabilirea vitezei maxime de extracție pe puț. I

Comisia inginerilor și tehnicie
nilor de la mina Uricani, îndru
mată și sprijinită de comitetul 
sindicatului, și-a propus să efec
tueze unele studii tehnice 
să rezolve problemele legate 
îmbunătățirea procesului de pro
ducție. In prezent este în curs de 
efectuare un studiu cu privire la 
exploatarea straielor 9 și 8 prin- 
tr-o metodă optimă din punct de 
vedere economic. Un alt studiu se 
referă la extinderea perforajului 
umed la lucrările de pregătire în 
steril. In afară de aceste studii, 
comisia inginerilor și tehnicieni
lor își îndreaptă atenția spre ex
tinderea metodelor avansate de 
lucru. In acest scop s-au luat mă
suri pentru introducerea stîlpilor 
metalici 
meră și 
șlni de 
ficată, în galeria 
care se execută la orizontul

SesfUfie 
tehnico -științifică 

ca brigadierii 
de la

■■■■■aar= ■ ■■

PE TEME ACTUALE

tubulari în abatajele «a- 
experimentarea unei ma- 

încărcat tip P.LJH.l modi- 
de transport 

500.
i

Podirea cu plase de nuiele în abataje cameră
In urmă cu pesta două luni 

Zile, îh abatajul cameră nr. 2 
Sectorul IV al minei Vulcan 
experimentat o nouă metodă 
podire. Experimentarea a fost
credințată brigăzii de mineri con
duse de comunistul Tucaciuc Mi- 
bai.

Metoda 
nui rînd 
abatajelor 
re, cu un
Aceste plase sînt făcute din nuie
le de fag și mesteacăn cu o gro
sime de 25—30 mm. și tăiate la

de 
din 
s-a
de 
în-

constă în Înlocuirea u- 
de scinduri la podirea 
cameră pentru prăbuși- 
rînd de plase de nuiele. in așa fel așezate ca să 

toată suprafața de podire și 
comporte bine la prăbușire, 
rinrentarea noului sistem de 
re s-a efectuat cu succes.

m.c. cînd au o singură aripă, 
iese, deci, că extinderea acestei 
metode contribuie la reducerea 
consumului de cherestea și la mir- 
șorarea prețului de cost.

La mina Vulcan și alte sectoare 
vor să extindă această metodă. 
Din lipsă de nuiele, însă, acest 
lucru încă nu s-a făcut. Se cere 
daci găsirea posibilităților ca ex
ploatarea să se 
acest material tn 
maxi, pentru ca 
podire a plaselor
ajungă la un consum de cherestea 
cit mai redus. La rîndul tor, comi
siile inginerilor și tehnicienilor, ca
binetele tehnica, din celelalte ex
ploatări miniere din Valea 
trebuie să facă totul pentru 
derea acestui procedeu. Este 
sar din partea comitetelor
cetelor să organizare schimburi 
de experiență la mina Vulcan, la 
abatajele unde se podește cu pla
se de nuiele, pentru ca șefii de 
brigăzi și de schimburi de la aba
tajele cameră din Valea Jiului 
să-și însușească procedeul, iar ca
drele tehnico-inginerești să se do
cumenteze pentru extinderea lut 
pe scară largă.

Re-

aprovizioneze cu 
cantități cit mai 
prin folosirea la 
de nuiele, să se

f 1
î Colțul j

celor certați cu N.T.S.-ul i
Colțul

CC
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♦

4

♦
♦ 
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l-a lijitii „tiiltuia 
pe tfiaieie

Muncitorul Ungureanu Gheor- 
ghe de la Uzina electrică Vul
can are probabil slăbiciunea 
călătoriilor. Din această pricină 
devenise de la un timp încoace 
invidios de mama focului pe„ 
cărbune. Cărbunele folosit la 
ardere in cazanele uzinei „că
lătorește" zi de zl in vagonetele 
care-I transportă de Ia stocul 
aflat în curtea uzinei și pină la 
benzile ce-1 urcă la locul desti-

î nat. In timp ce el era nevoit să
♦ însoțească convoiul de vagonete
* cu cărbune pe jos, pentru că așa 
« cer normele de tehnica securi- 
3 "tății-

* Intr-o bună zi, Ungureanu
♦ Gheorghe n-a mai rezistat ispi

tei și s-a botărit: „Fie ce-o fi,
l a Încercat. Și-a făcut 

▼înt pe șasiul unui vagonet din 
cenvoiul ce transporta cărbune. 
Ah, plăcerile călătoriei cum le 
simțea acum furnlctndu-1Și a 
încercat și a doua zi, și a treia 
zî, $1... uitînd cu totul de N.T.S.

i
. iei și s-a
♦ încerc". Șl
♦ vînt pe «a
♦

♦

■4
4*
*
4
4
4
4
4
♦

*

|
*

•
4
4«
♦
♦
4-

4

I
♦
4
♦
♦

««

i 
i

♦ 
j 

și de proverbul cu mersul ulcio- J 
nilul Ia apă. liar proverbele se 
adeveresc. In ziua de 15 noiem
brie, Ungureanu a Încercat din 
nou. Ce satisfăcut era 1... O veș
nicie să fi durat călătoria pe șa- 
siul vagonefulul, din convoiul

î

a

î 

4
________ __________  4 

ce mergea Ia stocul de cărbune I ț 
Dar vai, convoiul a ajuns repe- • 
de la locul de încărcare. Aid j 
trebuia oprit De sus de pe va- * 
gonet, unde se afla, nu 
face acest lucru. Cu un 
crobatic s-a aruncat jos, 
loc să sară Ungă convoi a nl- l 
merit cu picioarele... intre vago- ’ 
nete. „Călătoria" și-a sfîrșit-o la... ♦ 
spital. O călătorie de pe urma • 
căreia are de sulerlt.___________ •

putea 
salt a- 
dar tn

*
♦ 
» 
a

I. BRADEANU •

lungimea de cîte 1 m. La capete 
ele sînt legate cu sîrmă. Astfel, 
plasele au o suprafață de acoperire 
de cca. 2 m.p. După ce pe vatră 
sînt așezate grinzile de lemn și 
apoi se potrivesc scînduri, pe dea
supra se aștern plasele de nuiele 
care înlocuiesc al doilea rînd de 
scînduri, ce se folosea la vechea 
metodă de podiră. Plasele, care 
sînt confecționate la suprafață, sînt 

cuprindă 
să se 
Expe- 
podi- 
Pînă

in prezent brigada lui Tucaciuc 
Mihai a prăbușit de trei ori folosind 
la poditură plase de nuiele. Da
torită rezultatelor obținute aceas
tă metodă de podire a fost extinsă 
și la alte locuri de muncă. La 4 
abataje cameră din straiele ÎH și 
V se folosesc acum la poditură 
plasele de nuiele.

Metoda are drept scop reducerea 
consumului de cherestea. Prin fo
losirea plaselor de nuiele la podi
rea abatajelor cameră, cu prăbu
șire, se obține o economie de 
peste 4 m.c. de cherestea la fie
care abataj prăbușit, tn cazul cînd 
acestea sînt cu două aripi și 2

Jiului 
extin- 
nece- 
sindi-

ȘT. EKART

La

Ieri, 4 decembrie. In sala 
bului muncitoresc din Petrila 
vut loc o interesanta și utilă se
siune tehnico-științifică organizată 
de Consiliul local al sindicatelor 
Petroșani cu tema: „Creșterea vi
tezelor de avansare In abataje". 
La lucrările sesiunii ou participat 
șefii de brigadă de la abatajele 
minelor din Valea Jiului, nume
roase cadre tehnico-inginerești din 
conducerea sectoarelor produative, 
activiști ai sindicatelor miniere.

Au fost expuse 4 referate des
pre metodele de lucru folosite In 
abataje, experiența bună cîștigată 
șl rezultatele tehnico-economice 
obținute de brigăzi In creșterea 
vitezelor de avansare In abataje 
— baza sporirii producției de căr
bune. Șeful brigăzii de îrontaliști 
Ghioaneă Sabin, din sectorul IV 
B al minei Lupeni, a prezentat pri
mul referat intitulat „Folosirea 
plugului de cărbune la exploata
rea stratului 18 de la mina Lu
peni". Brigadierul Bîrlut Clement, 
eare conduce o brigadă în aba
tajul eu front lung din sectorul 
IV de la mina Lonea a expus re
feratul „Metoda de exploatare cu 
abataj frontal 
van artificial 
că". Minerul 
sectorul III
dintre brigăzile fruntașe pe bazin

in stratul 3 sub tă
cu susținere metali- 

Laszlo Ștefan, din 
Petrila, șeful uneia

care obține viteze de avansare, 
randamente și producție de căr
bune sporite cu consum de lemn 
redus, a prezentat referatul „Ex
ploatarea stratului 3 cu abataje 
cameră folosind transportorul blin
dat scurt și susținerea mixtă eu 
stîlpi tubulari". 
a fost audiat și 
zarea muncii In 
din stratul 3 In
a două cîmpuri pe schimb și aripă 
de abataj" prezentat de tov. Po
pescu Dumitru, miner in fea- 

tajul cameră nr. 10 din secZwul 
I al minei Aninoasa.

Sesiunea tehnico-științifică 
dovedit binevenită, plină de în^* 
țăminte. Prin referatele prezentate 
și discuțiile purtate minerii șefi 
de brigadă, tehnicieni și ingineri 
de Ia minele Văii Jiului și-au îm
părtășit metodele bune de lucru 
folosite pentru sporirea vitezei la 
extracția cărbunelui, făcînd un 
larg schimb de experiență în a- 
cest important domeniu economic 
învățămintele culese în sesiune le 
lărgește orizontul cunoștințelor 
profesionale, concluziile trase 
constituie un prețios ghid despre 
felul cum trebuie să organizeze 
munca, nivelul tehnic ce se cere 
asigurat în abataje pentru 
terea continuă a vitezei de 
sare Ia extracția cărbunelui.

cres- 
avaa-

*

O

Sugestii și propuneri pentru soluționarea problemelor tehnice

Prelată de reținere a prafului de piatră 
la perforarea găurilor

Combaterea prafului de piatră 
generator de silicoză este și la ora 
actuală o problemă pentru minele 
din Valea Jiului. Consider că este 
necesar să se experimenteze în 
acest scop și următorul dispozitiv:

O prelată din material Imper
meabil tăiată după profilul gale
riei, pe care vor fi plasate, prin 
tăiere, criticii după schema de 
pușcare. Această prelată pe mar
gine va fi prevăzută «u o garni-

lățime de 
de 50 mm 
in contact

Deservirea instalațiilor de ventilatoare din subteran

55 venti-

a ventilatorului și să se 
acest defect, care duce 
prematură. Este bine ca 
se stringă butoanele la

Una din 
asigură o 
și sigură 
deservirea

minele de cărbuni din Valea 
Jiului sînt in funcțiune — așa du
pă cum s-a mai arătat în unele 
articole — un număr de
latoare pentru aerajui principal. 
Pentru aerajui parțial al minelor 
funcționează sute de ventilatoare.

O funcționare continuă și e- 
conomică a Întregului sistem de 
ventilație contribuie la îmbunătă
țirea condițiilor de muncă în sub
teran, la creșterea producției și 
productivității muncii, 
condițiile de bază «are 
funcționare îndelungată 
a ventilatoarelor este
tor optimă. In cele ce urmează se 
dau unele indicații în ce privește 
deservirea cît mai bună a insta
lațiilor respective.

înainte de punerea în funcțiune 
este absolut necesar să se verifice 
întreaga instalație printr-un con
trol sever asupra ungerii și cen
trării arborilor electromotorului și 
ventilatorului, siguranța îmbinări
lor eu buloane și stabilitatea păr
ților în rotație, precum și lagăre
le și cuplajele. Trebuie controlate, 
de asemenea, întregul utilaj elec
tric, să se verifice dacă există can
titatea de ulei suficientă în lagă
rele ventilatorului și motorului e- 
lectric. Prin controlul sever al un
gerii se înlătură posibilitatea în
călzirii lagărelor peste temperatu-

ra de 60 grade C. Centrarea per
fectă a arborilor înlătură vibrația 
motorului și ventilatorului, vibra
ție care se reflectă dăunător asu
pra lagărelor. In cazul cînd se 
constată astfel de vibrații, este 
necesar să se ia măsuri de oprire 
imediată 
înlăture 
la uzură 
zilnic să
toate Îmbinările părților în rota
ție. La fel să se controleze zilnic 
fața gurii de aspirație a rotorului 
ventilatorului, pentru a se înlătura 
prezența întîmplătoare a unor o- 
biecte străine care ar micșora sec
țiunea de intrare a aerului.

Păițile ventilatorului supuse co
roziunii trebuie vopsite periodic și 
nu mai puțin de 3 ori pe an. Se 
cere, de asemenea, să se verifice 
starea dispozitivelor de inversare 
a aerajului — acolo unde ele 
există — pentru a avea în orice 
moment posibilitatea „răsturnări" 
aerajului, dacă situația o cere.

Jurnalul special de evidentă 
zilnică a stării instalației va fi 
completat cu strictețe și verificat 
în mod sistematic de persoana res
ponsabilă cu aerajui minei și de 
mecanicul șef al 
să se controleze: 
(vaselina) folosită 
rulmenților este

și se schimbă eel puțin odată la 3 
luni spălîndu-se cu petrol cavitățile 
lagărului, dacă în funcționarea 

■vreunui ventilator nu a intervenit 
un defect oarecare. In cazul că 
se constată un defect atunci ven 
filatorul trebuie să fie imediat o- 
prit și cazul adus la cunoștință, pe 
drumul cel mal scurt, personalului 
de conducere al minei. Respectarea 
întocmai a regulilor de deservire 
a instalațiilor de ventilatoare, asi
gură o funcționare economică și 
un aeraj corespunzător în subte
ran.

Se constată însă că, în unele ca
zuri, puține la număr, deservirea 
ventilatoarelor la unele mine din 
Valea Jiului se face superficial, 
fapt care duce la accidente tehni
ce. Astfel, la exploatarea minieră 
Lupeni, din lipsa unei 
respunzătoare, au avut 
rări ale lagărelor. La 
minieră Uricani unele
nu sînt curățite și vopsite în mod 
periodic pentru a înlătura efectul 
coroziunii. Aceste nereguli trebuie 
înlăturate, deoarece prin o bună 
deservire a ventilatoarelor, se 
merge spre Înlăturarea accidente
lor tehnice și scăderea prețului 
de cost al cărbunelui extras.

tură din burete cu o 
80—100 mm. și grosime 
— pe partea care vine 
cu frontul de lucru — iar pe cea.
laltă parte cu elemente din foi 
metalice de aceeași lățime ca bu
retele. Aceste elemente se cerd^a 
aibă pe fața care nu se aplic^pe 
prelată cîteva nervuri, care sînt 
necesare pentru fixarea prelatei 
pe frontul de lucru, de ultima ar
mătură, cu ajutorul unor lațuri d< 
lemn. ;

La orificiile practicate în pre
lată se va aplica burete de aceiași 
dimensiune, cu o tăietură în el, 
pe unde se va introduce sfredelul 
pentru a se perfora. Buretele de 
la orificii este bine să fie fixat în 
așa fel Incit să se poată ușoi 
schimba atunci cînd va fi uzat prin 
freearea cu sfredelul. Fixarea bu- 
retelui pe margine cît și la orifi
cii este bine să se facă cu ajuto
rul unor șuruburi cu diametru 
mic.

Avantajele folosirii acestei pre
late sînt: este ușor de confecțio
nat, ușor de mînuit. nu este sen
sibilă, rezolvă plasarea găurilor 
după schema de pușcare,- dacă i 
se asigură o etanșeitate bună cu 
frontul de lucru, permite captarea 
prafului de piatră în 
peste 90 la sută.

Pentru evacuarea 
din aer ce rezultă la 
rilor, pe prelată, în
rioară, se va monta un furtun cu 
un diametru în jurul a 100 mm. 
cu eare se va face legătura cu tu
bul de aeraj. Pentru a fi siguri că 
aerul de după prelată nu forțează 
garniturile acesteia, se recomandă 
ca la capătul furtunului să fie Jjre- 
văzută o gură de sac din material 
impermiabil avînd o gumă care se 
va trece peste gura coloanei de 
aeraj. j

proporție de

prafului fin 
suflarea gău- 
partea supe-

ungeri co- 
loc deterio- 
exploatarea 

ventilatoare

minei. Trebuie 
dacă unsoarea 

pentru ungerea 
corespunzătoare

ing. ANDREI 1ANÂȘI
Institutul de mine Petroșani

IO AN FLORII 
tehnician — mina Lupeni



notă : „Grijă* față de cumpărători
Se intilneso două aninosence:
— Să-ti pun o întrebare: Ce

deosebire este între responsabil 
și vînzătorii magazinului alimentar

*

unitatea nr. 40 Aninoasa ?
— Nu știu.
— In acest magazin (responsa

bil Bălin Mihai, vînzătoare Erșek 
Viorica și Tfirok Irina) „grija" fată 
de cumpărători este foarte dezvol
tată, iar responsabilul manifestă 
multă„combativitate" față de vîn- 
zătoarele amintite.

Deși s-au făcut numeroase se
sizări din partea cumpărătorilor 
sum că mezelurile stau grămadă 
pe tejghea nefiind sortate pe ca
tegorii, totuși încă nu s-a reușit 
îndreptarea acestei stări de lucruri. 
Mă gîndesc doar că s-ar putea în- 
tîmpla ca atunci cînd un cumpă

----------------- ©-----------------

Să veghem permanent
asupra sănătății

(Urmare din pag. l-a)

A scăzută tn privința eliberării cer
tificatelor medicale, se lasă ușor 
influențați de insistențele unor 

tat „pretinși" bolnavi.
Deși s-au obținut unele rezul

tate, arăta în cuvîntul său tova
rășul dr. Pascu Dumitru, se im
pune o exigență sporită privind 
starea de curățenie a unor circum
scripții sanitare șl dispensare, a 
unor cantine și restaurante, în 
«are condițiile de igienă nu sînt 
întrutotul corespunzătoare. In a- 
ceastă privință, o sarcină de mare 
răspundere îi revine Sanepidului. 
De asemenea, sînt medici care 
nu-și cunosc în suficientă măsură 
locurile de muncă «e le-au fost în
credințate, nu fac controale pe
riodice la aceste locuri de muncă, 
nu verifică dacă acestea sînt co 
respunzătoare.

Unii medici, a spus tovarășul 
Mogoș loan din Uricani, cum este

1.1. P. L Peliosani
organizează în seara zilei de 
8 decembrie 1962, orele 20 
la restaurantul „Minerul" din 

Petroșani 

„Cina porcului" 
unde se vor servi numai pre
parate proaspete din carne 
de porc.

MENIUL CE SE VA SERVI 
ESTE DE 25 LEI

Cu această ocazie va dnta 
DAN SPATĂRESCU din Bucu
rești, acompaniat de orches
tra Dezideriu Munteanu com
pletată cu chitaristul Roman 
Gabriel.
Retinefi mese din timp 

rător cere salam cu 18 lei kg., vîn- 
zătoarea Erșek ar putea să se 
„înșele" și să-i dea din cel cu 27 
de lei kg. I Și în timp ce la raio
nul vînzătoarei Erșek domnește 
dezordinea, alături, la raionul cu 
bucata, deservit de vînzătoarea 
T6r0k domnesc? „obiceiurile". Da, 
da. Deseori se întîmplă ca vînză
toarea T&rOk să nu aibă măruntiș-

— Dar din cele ce mi-ai spus 
nu se desprinde grija și combati
vitate Ci mai curînd lipsă de... Și 
ai uitat să-mi spui deosebirea.

— N-am uitat, dar nu-i niciuna. 
Sînt eu toții neglijenți.

Poate forurile competente vor 
găsi soluția și vor da un răspuns 
corespunzător.

O. VALESCU

oamenilor muneii
dr. Constantinescu Silvia de Ia 
spitalul din orașul nostru, lipsesc 
i.emotivat de la serviciu, vorbesc 
necuviincios «u paeienții, îi amină 
la consultații.

Problema igienei comunale, de 
gospodărie și salubrizare a loca
lităților din Valea Jiului a fost 
ridicată de tovarășii Mischie loan 
și Brașoveanu G. Vorbitorii au 
arătat că un loc important In a- 
eeastă direcție îl ocupă, fără în
doială, curățenia străzilor și car
tierelor, a gării, parcurilor, loca
lurilor, piețelor publice. De am 
plasarea la locurile potrivite a 
rampelor de gunoi, de ridicarea 
la timp a gunoaielor menajere 
depinde în mare măsură curățe
nia localităților, aspectul lor fru
mos, plăcut Se cere și din partea 
populației, a tuturor locuitorilor, 
mai mult spirit de răspundere, 
mai multă grijă și atenție față de 
avutul obștesc, față de igiena șt 
curățenia orașelor noastre

Sesiunea a adoptat o scrie de 
măsuri menite să ducă la îmbu
nătățirea continuă a activității 
medieo-sanitare din Valea Jiului. 
Printre altele, s-a preconizat pro
filarea unităților si cadrelor sani
tare, întocmirea unui studiu de 
igienizare, verificarea stării igie
nei la locurile de muncă.

In încheiere, tovarășul Momea 
Samoilă, președintele Consiliului 
local al sindicatelor din orașul Pe
troșani, a subliniat că Secția să
nătate a Sfatului popular orășe
nesc Petroșani va trebui să-și în
deplinească rolul său de conducă
tor în această activitate, s-o in- 
cferume și s-o controleze perma
nent. De asemenea, munea să se 
bazeze pe o colaborare mai lar
gă și susținută cu comisia perma
nentă de sănătate și prevederi so
ciale, eu organizația de Cruce Ro
șie și comisia de femei, ca depu
tății sfatahii popular.

O.UXP. — 
prima întreprindere 

din Valea Jiului 
cu pianul anuai îndeplinit 

(Urmare din pag. l-a)

maiștrii, inginerii și tehnicienii din 
toate secțiile uzinei, evidențiindu- 
se în mod deosebit secția cobsîtbc- 
ții metalice care a obținut cele 
mai frumoase realizări ta întrece
rea socialistă, âșfigtad de două ori 
în acest an drapelul de secție frun
tașă pe uzină.

Colectivul de muncă de ta Uztaa 
de reparat utilaj minier Petroșani 
își propune ca sarcini de realizat 
în perioada ce a rămas ptaă ta 
sfirșitnl anului 1962 următoarele: 
terminarea tuturor comenrilor ex
ploatărilor, terminarea unor proto
tipuri de utilaje cum ar fi troliu de 
siguranță pentru combină, instala
ția de săpare pentru puțul sud Ani
noasa și puțul nr. 1 Dfija și filtru 
de presă pentru preparațfi.

Ținind seama că sarcinile de plan 
pe ane! 1963 sînt simțitor sporite, 
s-au luat deja măsuri pentru pre
gătirea condițiilor menite să asigu
re realizarea planului pe trimestrul 

, I ai anului 1963. Sinters convinși 
că sub îndrumarea comitetului de 
partid, cu sprijinul comitetului sta- 
dicatului și al organizației U.TAL 

vom reuși să realizăm sarcinile de 
producție ce ne revin pe anul 1963.

Brigada condusă de Cîșlaru Ioan de la mina Petrila se numără 
printre brigăzile fruntașe pe exploatare. Lună de lună această brigadă 
și-a realizat și depășit sarcinile de plan. Succesele obținute de bri
gada lui Cîșlaru loan se datoresc in mare parte perseverenței cu 
care învață membrii brigăzii pentru a-și ridica calificarea profesională. 
Mulți dintre ei urmează cursurile școlii de calificare.

Rotaru Gheorghe este unul din membrii brigăzii lui Cîșlaru loan 
care urmează cursurile școlii de calificare. Se pregătește pentru a 
deveni miner.

IN CLIȘEU: Rotaru Gheorghe, la școala de calificare pentru mi
neri de la mina Petrila.

te «iii tBiesmdeiitii oanitimli la conturs
17.764 tone de brichete 

peste plan
Sporirea continuă a produGției 

și îmbunătățirea calității brichete
lor sînt obiective de întrecere per
manente ale preparatorilor din Pe
trila. întregul colectiv se strădu
iește ca în fiecare zi să adauge 
noi realizări la cele anterioare. 
Secția brichetaj de la începutul a- 
nului și ptaă acum a înscris de
pășiri de plan ce se ridică la 
17.764 tone de brichete.

Pe lingă cantitate și calitate, 
colectivul acordă atenția cuvenită 
și reducerii prețului de cost Re- 
ductad consumurile specifice, în 
perioada 1 ianuarie — 1 noiem
brie. s-au realizat economii în va
loare de 1.153.138 let In prezent, 
colectivul secției s-a angajat să-și 
îndeplinească planul anual cu 21 
de zile înainte de termen. Cu 
hărnicia ce-1 caracterizează, nu în
cape Îndoială «ă Iși va respecta 
cuvîntul dat

Succese asemănătoare obțin și 
coiectivele celorlalte secție Printre 
schimburile care au contribuit în 
mod substanțial la succesele co
lective se numără cele conduse de 
Bubela loan și Sofalvi Ludovic de 
ta uscătorie, Kovacs Anton. Mol
nar Die și Maior Iosif de la bri
chetaj, KOble Martin de la stoc și 

Onea Aurel și Florescu Ioan de la 
spălătorie. Un aport însemnat l-au 
adus și echipele de întreținere 
conduse de Szedlacsek Eugen, Lo- 
rinez Hendrie, Boțan Elisie, Hâgh 
Iosif, Radu Gheorghe, Marcu Du
mitru și Latkulic Francisc.

■ ' ' .. j <

IOAN BERCEA
muncitor — preparația Petrila

Școala artiștilor amatori
Intr-una din clădirile din cen

trul Petroșaniului își dau întîlnire 
în fiecare după-amiază, iubitorii de 
frumos. Sînt mineri, muncitori și 
tehnicieni de la minele Lupeni, 
Vulcan, Petrila, Aninoasa ori de la 
alte mine, întreprinderi și insti
tuții ale Văii Jiului, artiști amatori 
ai formațiilor culturale ale sindi
catelor. Unii vin aici să învețe 
canto, pian, vioară sau acordeon, 
alții dramaturgia. Școala are în 
total 10 secții la care numai în a- 
cest an s-au înscris 571 de elevi. 
Numărul mare al elevilor nu-i ceva 
surprinzător. In zilele noastre a 
devenit ceva obișnuit ca tot mai 
multi oameni ai muncii să îndră
gească arta. Frumosul se împle
tește doar în mod armonios cu 
viața fericită pe care o trăim.

C. IOAN
muncitor tipograf 

Petroșani
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In Editura tehnică a apărut ;

Forajul cu sondeze
de ARON POPA

Lucrarea prezintă problemele le
gate de exploatarea zăcămintelor 
de substanțe minerale utile, cu a- 
jutorul forajelor cu sondeze.

După expunerea metodicii de 
explorare se descriu tipurile de 
sondeze folosite în țară, precum 
și cele mai noi tipuri de sondeze 
din străinătate, urmărindu-se evo
luția lor din punct de vedere al ce
lor mai bune performanțe de lu
cru. Se descriu cauzele și rezol
varea accidentelor de fund, pre
cum și sculele de foraj folosite în 
acest scop.

Carotajul este analizat atît ca 
metodă continuă, cit și asociat cu 
carotajul electric și radioactiv. Se 
analizează aspectele economice și 
se arată modul de controlare a 
Indicatorilor tehnici economici în 
scopul reducerii prețului de cost.

Lucrarea se adresează tehnicie
nilor, inginerilor și geologilor de 
Ia prospecțiuni și explorări.

Pentru dezvoltarea și îmbunătă
țirea continuă a activității cultu
ral-educative de masă, la clubul 
din Aninoasa comitetul sindicatu
lui de la mină sub conducerea 
comitetului de partid a luat o se
rie de măsuri eficiente în această 
direcție.

Astfel, în ultimul timp, în co
lectivul de conducere al clubului 
s-au făcut unele schimbări, s-au 
repartizat sarcini concrete fiecărui 
membru al colectivului de condu
cere, s-au creat condiții optime 
pentru desfășurarea unei activități 
bogate, atractive, folositoare.

Conducerea clubului ține o strtn- 
să legătură cu responsabilii cul
turali ai secțiilor sindicale de la 
mină, colaborează permanent pen
tru ducerea la bun sfîrșit a sarci
nilor comune.

Recent, interiorul clubului a fost 
zugrăvit și vopsit, s-a reparat mo
bilierul defect, se lucrează la noi 
rafturi pentru bibliotecă.

In cadrul clubului s-au deschis 
noi cercuri. Astfel, cercul de croi
torie funcționează cu 40 de femei, 
cercul de foto amatori cu 27 de 
membri, iar cercul de acordeon 
pentru copii cu 24 de cursanți. In 
curînd își va începe activitatea 
și cercul de balet la care s-au în
scris pînă acum 96 de copii.

UN DRUM
Oamenii muncii sînt atrași la 

club de acțiunile vii și variate 
ce se organizează aici. Formațiile 
artistice ale clubului prezintă pro
grame bogate, care atrag de fiecare 
dată un mare număr de specta
tori. In ultimul timp, oamenii 
muncii din Aninoasa au urmărit 
cu interes programele artistice 
prezentate la club de artiștii ama
tori din comună. Recent, ei au 
prezentat un frumos spectacol cu 
piesa de teatru într-un act „Um
bra" și trei momente vesele: .Jus
tiția" de I. L. Caragiale, .Jude
cata" de M. Crișan și „Birocratul" 
de H. Șerbănescu și Radu Zahares- 
cu. Același program a fost pre
zentat cu mult succes și în sala 
căminului cultural din Iscroni.

De asemenea, brigada artistică 
de agitație a clubului pregătește 
cu regularitate programe variate, 
care sînt axate pe problemele pro
ducției, contribuie la mărirea pro
ductivității muncii și scăderea pre
țului de cost, popularizează frun
tașii în producție și metodele îna
intate de muncă. O formă foare 
eficientă a muncii culturale care 
vine în sprijinul producției o cons
tituie și programele „Televizor", 
prezentate de două ori pe lună, la 
mină, înainte de intrarea minerilor 
în șut. Aceste programe critică 

lipsurile în muncă, pe leneși și 
chiulangii, constituind un îndemn 
in lichidarea lipsurilor.

Pe lingă brigada artistică de a- 
gitafie a clubului s-au mai înfiin
țat patru brigăzi la sectoarele I, 
IV, VII și VIII ale minei. In pre
zent, aceste brigăzi pregătesc pro
grame pentru concursul brigăzilor 
artistice de agitație pe sectoare 
ce se va ține în cursul lunii decem
brie. De asemenea, în cinstea zi
lei de 30 Decembrie brigada artis
tică de agitație a clubului pregă
tește un program festiv, iar for
mația de teatru repetă piesa „Fa
bricantul și o comoară de băiat". 
Conducerea clubului se preocupă 
permanent și de organizarea al
tor acțiuni cum sînt „joi ale tine
retului", seri da odihnă pentru 
fruntași și familiile lor, duminici 
distractive și altele, îndrăgite și 
apreciate de oamenii muncii din 
comună.

Un loc de seamă în activitatea 
clubului îl ocupă munca cu cartea. 
Biblioteca clubului numără paste 
16.000 de volume, iar numărul ci
titorilor a ajuns la cca. 1760, ceea 
ce reprezintă o creștere cu 900 
față de aceeași perioadă a anului 
trecut. Bibliotecara clubului, tova
rășa Popa Ana, se preocupă de a- 
tragerea unui număr cit mai mare 

de cititori. De aceea, în cadrul bi
bliotecii a organizat o vitrină a 
cărții tehnice, una cu cărțile pre
văzute pentru concursul „Iubiți 
cartea", organizează expoziții Ci», 
ultimele noutăți apărute în biblio
tecă.

O dovadă a interesului pentru 
citit al oamenilor muncii din co
mună o constituie creșterea numă
rului bibliotecilor mobile la 19, iar 
a bibliotecilor de casă la 6. Dese
ori se organizează recenzii, seri 
de poezie și alte acțiuni cu car
tea, iar duminica se organizează 
dimineți de basme pentru copii.

Deși s-au obținut unele rezul
tate în activitatea clubului din A- 
ninoasa, totuși mai trebuie muncit 
mult pentru ca aceasta să fie la 
nivelul posibilităților existente aici.

Conducerea clubului va trebui să 
acorde o atenție deosebită alege
rii titlurilor conferințelor și ex
punerilor, precum și modului lor 
de prezentare. Trebuie să se orga
nizeze acțiuni vii și variate, să fie 
prezentate într-o formă atractivă, 
plăcută.

In atenția colectivului bibliote
cii să stea organizarea unui mai 
mare număr de acțiuni cu cartea. 
Să se organizeze simpozioane li
terare, bine pregătite, să se tină 
concursuri „Cine știe, cîștigă" pe 
teme de producție, să se organi
zeze întllniri cu cititorii sau în- 
tîlniri ale tinerilor cu activiști de 

partid și de stat, să se facă ex
puneri privind evenimentele inter
ne șl internaționale, precum și al
te acțiuni pe teme de educație care 
să placă tinerilor. Este necesar 
să se intensifice munca cu cartea 
tehnică și să se pună un accent 
deosebit pe ținerea cu regularitate 
a conferințelor tehnice, ajutor pre
țios în producție. Conferințele teh
nice vor trebui să trateze diferite 
aspecte ale muncii, să popularizeze 
experiența fruntașilor și metodele 
înaintate de muncă, să stimuleze 
interesul oamenilor muncii pentru 
citirea literaturii tehnice, pentru 
pătrunderea noului în munca lor.

De asemenea, la club se mai 
pot organiza și acțiuni ca „Ex
poziții de caricaturi", „In. fața hăr
ții" și altele, care să contribuie 
la lărgirea orizontului cunoștințe
lor oamenilor muncii, la dezvolta
rea și ridicarea necontenită a ni
velului cultural-educativ. Toate a- 
cestea vor trebui să stea în cen
trul atenției conducerii clubului, 
iar comitetul sindicatului de la mi
nă va trebuk să urmărească și să 
îndrume permanent întreaga acti
vitate culturală.

Drumul bun pe care s-a pornit 
trebuie continuat în ritm susținut 
și folosite toate condițiile pentru 
desfășurarea unei activității cultu
rale intense, la nivelul cerințelor.

D. GHIONEA
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Președintele Tito 
a sosit la Moscova

MOSCOVA 4 (Agerpres) 
TASS transmite:

Președintele R.P.F. Iugoslavia 
Iosip Broz Tito a sosit la 4 de
cembrie la Moscova.

La gara Kiev, Iosip Broz-Tito a 
fost întîmpinat de Nikita Hrușciov, 
prim-secretar al Comitetului Cen
tral al P.C.U.S., președintele Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S., si 
de alti conducători ai P.C.US. șl 
ai statului sovietic.

Cu prilejul sosirii președintelui 
și a celorlalți conducători de 
din Iugoslavia, pe peronul 
Kiev, împodobită cu drape- 

de stat al R.P.F. Iugoslavi?

Declarația C. C. al P. C. U. S. în legătură 
cu interzicerea P, C. din Algeria

Tito 
stat 
gării 
lele
si U.R.S.S., a fost aliniată o gardă 
tie onoare și au fost intonate im 
nurile de stat ale celor două țări.

_=©=_

Cresc preturile în Franța
PARIS 4 (Agerpres).
Aproape fiecare zi dă gospodinei 

franceze noi motive
Numai în ultima 

crescut prețurile la 
limentare îndeosebi 
te și legume. La 
prețurile au crescut

' S-au scumpit nu numai produsele 
alimentare. Cetățenilor obișnuiți le 
este tot mai greu să cumpere mo
bilă, aparate electrice, obiecte cas
nice.

MOSCOVA 4 (Agerpres).
Comitetul Central al Partidului 

Comunist al Uniunii Sovietice a 
dat publicității o declarație în le
gătură cu interzicerea Partidului 
Comunist din Algeria și a ziarului 
„El Houriya", organul său central.

In declarație se spune că aceas
tă măsură nejustificată nu poate 
decît să slăbească unitatea forțe
lor democratice ale națiunii alge
riene în fata colonialiștilor și im
perialiștilor, să aducă mari preju
dicii cauzei întăririi independentei 
Republicii Algeriene, a dezvoltă
rii ei pe calea democratici si pro
gresului.

După ce amintește contribuția 
activă a P.C. din Algeria la lupta 
întregului popor pentru indepen
denta națională, in 
spune;

Partidul Comunist 
participat in mod

declarație se

a

s
Deschiderea Congresului al XII-lea

Cehoslovaciaal P. C. din

de amărăciune, 
săptămînă au 

22 produse a- 
la carne, fruc 
unele produse 
cu 10 la sută.

din Algeria 
activ și con-
----------------- Q

secvent la înfăptuirea măsurilor 
Frontului de Eliberare Națională 
și ale guvernului provizoriu al Re
publicii Algeriene, îndreptate spre, 
obținerea victoriei, a acordat un 
sprijin ferm necondiționat Biroului 
Politic al Frontului de Eliberare 
Națională, constituit ca organ al 
puterii centrale în republică.

Interzicerea activității partidului 
comunist, se arată în declarație, 
stîrnește in rîndurile tuturor par
tizanilor progresului și democra
ției un sentiment de nedumerire 
și îngrijorare pentru drepturile și 
libertățile clasei muncitoare, ale’ 
întregului popor muncitor din Re
publica Algeriană.

Comuniștii din Uniunea Sovieti
că, toți oamenii sovietici doresc 
fierbinte ca măsura nedreaptă îm
potriva comuniștilor algerieni 
fie anulată

să

Cuvîntarea lui W. Gomulka
VARȘOVIA 4 (Agerpres).
După cum transmite PA.P., luînd 

cuvîntul la ședința festivă cu pri
lejul Zilei Minerului, care a avut 
loc la Zabrze, voievodatul Kato
wice, W. Gomulka, prim-secretar 
al GC. al P.M.U.P, a declarat:

i
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Discutarea Fapoptului 
Comitetului pentru Cosmos

în

și pînă acum — este

a arătat că proble- 
care reclamă o rezol- 
sînt : încetarea cursei

NEW YORK 4 (Agerpres).
La 3 decembrie Comitetul Poli

tic al celei de a 17-a sesiuni a 
Adunării Generale a O.N.U. a 
trecut ia discutarea raportului Co 
mitetului pentru folosirea spațiului 
cosmic în scopuri pașnice („Comi
tetul pentru Cosmos").

P. D. Morozov, reprezentantul 
Uniunii Sovietice, care a luat cu- 
vîntul după reprezentantul S.UA 
a atras atenția asupra faptului că 
„Comitetul pentru Cosmos" 
prezentat 
comandări 
explorării 
cosmic.

P. D. Morozov a arătat că, du
pă părerea delegației sovietice, 
adoptarea unei declarații care să 
proclame asemenea principii ar 
constitui un eveniment de impor
tanță excepțională. Ar avea, d«

nu a 
Adunării Generale re- 
referitoare în domeniul 

și folosirii spațiului

asemenea, o mare însemnătate în
cheierea unui acord internațional 
cu privire la salvarea cosmonau- 
ților și a navelor cosmice în caz- 
de avarie. Proiectul sovietic de 
declarație, a spus P. D. Morozov 
în continuare, propune să se pro
clame in mod solemn că toate 
statele au dreptul de a explora 
spațiul cosmic și corpurile cerești

Reprezentantul sovietic a subli
niat, de asemenea, că folosirea 
Cosmosului în scop de spionaj 
constituie un atentat la drepturile 
suverane ale statelor.

Matscb, reprezentantul Austriei, 
a dat o bună apreciere unei serii 
de prevederi ale proiectului sovie
tic de declarație cu privire la 
principiile fundamentale ale acti
vității statelor în domeniul explo 
rării și folosirii spațiului cosmic

Q

Un nou exemplu de solidaritate arabă
CAIRO 4 (Agerpres).
Ziarul egiptean „Al Ahram" a- 

nuntă că în curînd va fi dat pu
blicității un amplu raport oficiai 
cu privire la operațiunile militare 

‘desfășurate de forțele 
R.A.U. în 
men.

Potrivit 
subliniază 
intrat în
vernului revoluționar 
a-1 sprijini în lupta împotriva 
vadatorilor din statele monarhiste 
reacționare".

Raportul oficial, adaugă „Al 
Ahram", va furniza toate detaliile

Compromisul sovieto-american 
problema Cubei, dictat de rațiunea 
sănătoasă, confirmă încă o dată 
teza adoptată de mișcarea comu
nistă internațională, că în timpurile 
noastre războiul nu este inevitabil, 
deși — ca 
posibil.

Vorbitorul 
mele cheie 
vare rapidă
înarmărilor și adoptarea unor mă
suri necesare ca încheierea unui 
acord cu privire ia interzicerea ex
periențelor cu arma nucleară, li
chidarea bazelor militare de 
pe teritorii străine, crearea u- 
nor zone denuclearizate pe teri
toriile unde există posibilitatea 
izbucnirii unor conflicte internațio
nale, interzicerea răspindirii con
tinue a armei atomice, lichidarea 
rămășițelor celui de-al doilea răz
boi mondial prin încheierea trata
tului de pace cu Germania și re
glementarea problemei Berlinului 
occidental. Rezolvarea acestor pro
bleme ar deschide calea spre de
zarmarea generală și totală 
este imperativul timpurilor 
tre.

împreună cu toate țările 
rului socialist, împreună cu 
nea Sovietică principala 
socialismului 
în încheiere 
lupta pentru 
portant în

mondial — 
W. Gomulka 
ceea ce este
timpurile noastre

Republica
armate 
Arabă

ale 
Ye-

care
noas-

lagă- 
Uniu- 

forță a 
a spus 
— vom 
mai im-

ziarului, în 
că trupele 

Yemen „la

raport
R.A.U. 

carerea 
yemenit

se
au 

gu-
de 
in-

cu privire la intervenția trupelor 
R-A.U. pe care o consideră „un 
nou exemplu de solidaritate ara
bă", precum și cu privire la prin
cipalele obiective realizate de a- 
cestea în colaborare cu trupele 
revoluționare yemenite, respinge
rea atacurilor trupelor invadatoa
re și distrugerea lor la Saada și 
Hared, curățirea și deschiderea tu
turor drumurilor ce leagă capi
tala cu frontierele, în toate di
recțiile precum și instruirea unor 
noi detașamente yemenite în ve
derea apărării revoluției de duș
mani.

O

Președintele Kennedy aplică din nou 
legea Taft-Hartley

WASHINGTON 4 (Agerpres).
După cum anunță agenția U.P.I., 

la 3 decembrie președintele Ken
nedy a invocat legea antisindicală 
Taft-Hartley 
citorilor de 
ed Aircraft 
instrucțiuni
Robert Kennedy să ceară emiterea 
imediată a unui ordin de interzi
cere a grevei pe o perioadă de 80 
de zile

Aceeași agenție arată că „vir

împotriva grevei mun- 
la societatea „Lockhe- 
Corporation". El a dat 

ministrului de justiție

tual nu există nici o speranță de 
a împiedica reluarea grevei do
cherilor de pe coasta Atlanticului 
și golfului Mexic". Și această gre
vă a fost oprită prin aplicarea le ■ 
gii Taft-Hartley al 
de aplicare expiră 
zile. Revendicările 
rămas în suspensie
putut fi rezolvate în cursul aces
tei perioade prin tratative între 
greviști și companiile de naviga
ție.

cărei termen 
peste cîteva 
greviștilor au 
și ele nu au

PRAGA 4 (Agerpres).
La 4 decembrie, anunță C.T.K.. 

în Palatul Congreselor din parcul 
de cultură și odihnă „Julius Fu- 
cik" din Praga s-a deschis Con
gresul al XII-lea al Partidului Co
munist din Cehoslovacia. La Con 
greș participă delegații reprezen- 
tînd peste 60 de partide comuniste 
și muncitorești frățești din țările 
Europei, Asiei, Africii și Americii

Delegația Partidului Muncitoresc 
Romîn la Congres este condusă de 
tovarășul Emil Bodnăraș, membru 
al Biroului Politic al CC al 
P.M.R. Din delegație fac parte to
varășii Ștefan Voitec, membru su
pleant al Biroului Politic al C.C. 
al P.M.R., Virgil Cazacu, membru 
supleant al C.C. al P.M.R., prim- 
secretar al comitetului regional 
Iași, al P.M.R., Barbu Zaharescu, 
membru supleant al C.C. al P.M.R 
și Gheorghe Nițessu, ambasadorul 
R.P.R. în R.S. Cehoslovacă

Delegații și oaspeții la congres 
au Ginstit printr-un moment de re 
culegere memoria 
Partidului
slovacia — Vaclav Kopecky, Zde- 
nek Nejedly și Rudolf Strechai 
care au încetat din viață în pe 
rloada care a trecut de ia cel de-a> 
XI-lea Congres al Partidului Co
munist din Cehoslovacia.

Deschizînd congresul Antonin No
votny a salutat pe delegați și oas
peții străini.

CC al P.C din Cehoslova- 
prezentat raportul la primul 
al ordinei de zi. I

ședința din după-amiaza

conducătorilor 
Comunist din Ceho •
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N.S. Hrușciov a vizitat 
combinatul de mătase 

„5verdlov“

Delegații la congres au apro
bat în unanimitate ordinea de zi 
In care figurează:

— Raportul C.C. ai P.C. din Ce
hoslovacia cu privire la activitatea 
partidului și direcțiile principale 
ale dezvoltării viitoare a societății 
socialiste cehoslovace.

— Raportul Comisiei Centrale 
de revizie.

— Alegerea comitetului Cen
tral, a Comisiei Centrale de Con
trol și Revizie a P.C. din Ceho
slovacia.

După alegerea comisiilor de lu
cru, Antonin Novotny, prim-secre- 
tar al 
cia, a 
punct

In
zilei de 4 decembrie a Congresu
lui al XII-lea al P.C din Cehoslo- 
vasia tov. Josef Stetka, președin
tele Comisiei centrale de revizie 
a P.C. din Cehoslovacia, a prezen
tat raportul Comisiei centrale de 
revizie.

După aceasta s-a trecut la dis
cuții. Au luat cuvîntul Marie Ku- 
drnova, eroină a muncii socialiste, 
șefă a unei brigăzi de muncă so
cialistă de la uzinele „V. I. Le
nin" din Ruznberk, și Frantisek 
AIsbergerer, directorul întreprln ■ 
derii „V. I. Lenin" din Komorane.

Congresul a fost salutat de Gă- 
tre L. I. Brejnev, membru al Pre
zidiului C.C. al P.C.U.S., conducă
torul delegației P.GU.S. la cel 
de-al XII-lea Congres al P.C. iân 
Cehoslovacia. ■

Lucrările congresului continuă.

MOSCOVA 4 (Agerpres).
Conducătorii P.C.U.S. și ai 

vernului sovietic au vizitat 
țesătoria experimentală model 
cadrul combinatului de 
„Sverdlov" din Moscova.

La această întreprindere 
sul tehnologic de producție 
întregime mecanizat.

N. S. Hrușciov și 
cători de partid și de 
tici au fost primiți cu 
muncitorii întreprinderii. Șeful gu-| 
vernului sovietic a stat de vorbă Ț* 
au muncitorii, s-a interesat de con- j 
dițiile lor de muncă și de trai, ?

♦ 

gu- ♦ 
lum ;
din ♦ 

mătase ?

proce-f 
este îm | 

condu-|

Mareie succes 
al ansamblului 

Rapsodia Romînăil 
la New York

ț• i Ii 
i 
i 
l

De la trimisul special C. Radu- f 
canu: -

ț
4 

prezentat la New ț
York de ansamblul „Rapsodia Ro- t 
mină".
titlul
antrenant și plin de 
scrie: „Ceea ce s-ar 
vedi a fi fost punctul 
al sezonului de dans a 
tacolul de sîmbătă seara de 
Carnegie Hall care a ridicat asii 
tența în picioare. Repetate explo
zii de entuziasm au salutat intei- 

Tribunalul adminis- ♦ pretările trepidante pline de pros- 
Cronica se 

„Nu se știe 
cînd Rapsodia Romînă se va mai 
întoarce la New York, dar sperăm 
că va reveni curînd și va 
ceva mai mult".

Același regret pentru un
scurt 
ranțe 
naiul 
raid

alti
stat sovie- | 
căldură de t

asigurarea unei păci trainice pentru 
noi și pentru întreaga omenire.

WASHINGTON. Ministerul
de Război al S.U.A. a făcut cu
noscut că Uniunea Sovietică a 
început să-și evacueze bombardie
rele din Cuba.

Această declarație a fost făcută 
de Arthur Sylvester, adjunct al 
ministrului de război al S.U.A., 
în cadrul unei conferințe de presă 
care a avut loc la Ministerul de 
Război al S.U.A.

PARIS. — ba 3 decembrie, In 
Sala pariziană „liena" s-a deschis 
o sesiune ordinară a Adunării 
Uniunii Europei occidentale (bloc 
militar politic care grupează șapte 
țări capitaliste din Europa occi
dentală ; Franța, R.F. Germană, Ita
lia, Belgia, Olanda, Luxemburg și 
Anglia).

BUENOS AIRES, 
rului argentinian 
Tarde", la Buenos 
nează o comisie
recrutarea de „voluntari" 
luptei împotriva Cubei. Una 
organizațiile anticomuniste, 
ziarul, a declarat că a și recrutat
700 de astfel de „voluntari" ins- 
truiți special în vederea ducerii 
operațiunilor de guerrlla

— Potrivit zia- 
„Correo de la 

Aires funcțio- 
specială pentru 

destinați 
din 

scrie
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NEW YORK 4 (Agerpres).

Marile cotidiene americane au 
publicat ample cronici asupra 
spectacolului

„New York Times": sub 
„Ansamblul dă un spectacol 

culoare" 
putea do- 
neașteptat 
fost spec

ia

BERLIN.
trativ din Luneburg a pronunțai | pețime și frumusețe", 
hotărîrea de a retrage lui Schlegel ■ *. încheie cu cuvintele : 
berger, criminal de război și fost-* 
nazist activ, pensia ce i-a fost o- • 
cordată de autoritățile vest-ger- 
mane. Agenția A.D.N. anunță că ț 
tribunalul a fost nevoit să pro- * 
nunțe această hotărîre în urma ♦ 
numeroaselor proteste ale opiniei ♦ 
publice din R.F.G. și din străină ? 
late. Schlegelberger a deținut în j 
Germania nazistă postul de minisj | 
tru al justiției și a avut un rol » 
important în elaborarea și înfăp f 
tuirea leqilor rasiste în timpul lui ‘ 
Hitler.

BOGOTA — Agenția France- 
Presse anunță că parlamentul co 
himbian urmează să aprobe în mod 
oficial devalorizarea pesoului co 
lumbian.
Guillermo 
un mesaj 
prin care 
grăbească 
zentat de 
această chestiune. Un prim proiect 
a fost prezentat la 22 noiembrie 
și unele din clauzele sale au fost 
modificate de autorii săi ca ur- • 
mare a criticilor ce i-au fost aduse.

I
9
9

ț
T
♦

camerei

Președintele republicii.
Leon Valencia, a trimis 7 
președintelui 
cere parlamentarilor să * 

studierea proiectului pre- 
o comisie specială in ț

*

9

rămîne

atît de 
și spe-popas la New York 

de revedere exprima și 11- 
cronicii din „New York He- 
Tribune", apărut sub sem

nătura de mare autoritate a lut 
Walter Terry, unul din principalii 
cronicari de specialitate dtn 

S.U.A.: „Ansamblul romînesc plin 
de frumusețe, este inspirat in 
prezentarea unei Rapsodii romine 
in sunet și mișcare și aș dori sa 
poată sta cu noi mai mult decît 
o singură seară, deși chiar și nu
mai pentru această unică expe
riență trebuie să-i fim recunoscă
tori". Terry caracterizează ostie, 
spectacolul: „A 
re încîntătoare,
cuceritoare, un bogat colorit in 
costume si atmosferă, o splendidă « 

prezentare teatrală".
i

fost o interpreta- 
de o naturalețe

i
♦
•
I
*

♦
i
i
*
*
t

I
♦
♦

*
*
i

♦
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