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SAR HA TUR1REA
ZILEI ÎNVĂȚĂTORULUI

In cadrul în- j 
treprinderii 712 ; 
producție in- ; 
dustrială de con- 
strucții, există . 
la Livezeni și * 
un mic sector ■ 
metalurgic care 
atelier ele cons-

si 
lu-
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cuprinde un
trucții metalice și un cubilou 
pentru turnat fontă.

La acest sector metalurgic 
lucrează un colectiv harnic de 
muncitori printre care fruntași 
sînt Nemeș Vasile, Bufaki Fran- 
cisc, Lupan Alexandru, Siman- 
dan Ioan, Catira Ioan, Gungu- 
ță Augustin — lăcătuși. Ghin
dă Constantin — turnător 
alții.

Colectivul de muncitori 
tehnicieni de aici execută
nar cca. 18—20 tone diferite
construcții metalice pentru șan
tierele de construcții din raion : 
grilaje de balcoane, rame și 
capace pentru rețeaua de cana
lizare, diferite conteinere meta
lice pentru transportul materia
lelor etc. Acest colectiv se stră
duiește să execute numai lucru 
de bună calitate, la timp și fă- t 
ră risipă de materiale, luptînd • 

■ pentru îndeplinirea întocmai a 
ț sarcinilor de plan.
{ Conducerea întreprinderii 712 
* producție industrială însă nu 
ț depune nici un efort serios pen- 
ț tru procurarea de cit mai mul- 
Ste comenzi pentru ca acest co

lectiv să poată lucra din plin, 
ritmic și să folosească întreaga 
capacitate de producție a uti-

* lajelor.
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La mina Uricanii brigada pe care o conduce comunistul Deme- 
ter Augustin obține ini fiecare lună importante depășiri de plan 
la săparea galeriilor de cercetare în stratul 8—9 sub planul încli
nat nr. 5. IN CLIȘEU: Inginerul Chira Aurel arată brigadierului că 
pe luna iunie cîștigul pe post de miner în brigada sa trece de 80 
lei. După cum se vede, brigadierul este mulțumit de acest rezultat.

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

VEȘTI DE PE ȘANTIERE
Echipe în întrecere

Pentru realizarea planului fi
zic al șantierului Uricani s-a 
propus și tencuirea fațadelor la 
blocurile 8, 9, F și G. In prezent 
se muncește la blocurile 8 și 9. 
La aceste blocuri muncește echi
pa condusă de Cristache Con
stantin care lucrează la tencui- 
rea fațadei blocului 8. Această 
echipă pe luna iunie a îndteplinit 
și depășit planul de producție cu 
15 la sută și prin reîntrebuința- 
rea molozului căzut, a economi
sit materiale în valoare de 300 
lei.

. —-------- ---------

Muncitori fruntași în această 
echipă sínt: Matei Florea, Cră
ciun Mihai, Aferentoaie Petre șî 
Gheorghe Florea

Cealaltă echipă este condusă 
de Vischy Iosif care execută ten
cuiala fațadei la blocul 9. Mem
brii acesteia, pe luna iunie și-au 
depășit planul cu 10 la sută, dar 
s-au angajat ca pe luna curentă 
să-l depășească cu 15 la sută. 
Ambele echipe sínt în întrecere 
și luptă pentru a obține rezul
tate tot mai bune. .

purile cînd învățătorilor și pro
fesorilor în loc de pîine și liber
tăți li se dădeau lovituri de cra- 
vașă în stradă și erau întîmpi- 
nați cu șuvoaie de apă zvîrlite 
din furtunuri de pompieri“ — a 
spus unul dintre vorbitori. „Nici
odată nu vom permite să se mai 
întoarcă acele vremuri, care se i 
deosebesc de la cer la pămînt 
de vremurile de azi“ — a spus 
altul.

In continuare, tov. Șulea Gheor-; 
ghe a dat citire listei cadrelor 
didactice, cărora li s-a conferit1 
anul acesta titlul de „învățător: 
fruntaș“. Insigna și diploma de 
„învățător fruntaș“ s-au acordat 
cu acest prilej tovarășilor Paras- 
chivoiu Constantin, Văduva Con
stantin, Șiclovan Doina, Timișan 
Emilia, Coliban Tiberiu și Bol- 
dor Paula.

Tovarășa Stoicescu Marfa a e~ 
vidențiat apoi pe învățătorii Aur 
Elena, Groza Maria, Kelemen Ro- 
zalia, Hoțea Ileana, Șortan Ma
ria, Varga Lenke, Arjoca Nata- 
Iia, Păunescu Georgeta, Șortan 
Eugenia, Văduva Constantin șî 
Păunescu Maria. care au obținut 
rezultate deosebite în munca cu. 
pionierii. Acestor tovarăși li s-au 
atribuit ca stimulent din partea 
Comitetului raional U.T.M. im- 
nortante sume de bani.

In partea a doua a Zilei învă
țătorului, corul clubului „I. C. 
Frimu“ din Vulcan și elevi ai 
Școlii populare de artă au pre
zentat un bogat program artis
tic, iar încheierea sărbătorii ca
drelor didactice s-a făcut în ca
doul unei frumoase întruniri to
vărășești.

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

Tinerii de la U.R.U.M.P. Intîmpină ziua 
de 23 August cu noi succese în muncă

In ziua de 7 iulie a. c. cadrele 
didactice prezente la consfătui
rile de sfîrșit de an școlar, au 
sărbătorit într-o atmosferă plină 
de căldură tradiționala Zi a în
vățătorului, care constituie sim
bolul înaltei prețuiri acordată 
cadrelor didactice din partea re
gimului de democrație populară. 
Această sărbătoare în Valea Jiu
lui a avut loc în sălile Teatrului 
de stat din Petroșani.

In prezidiul care a condus fes
tivitățile închinate sărbătoririi 
învățătorilor și profesorilor ra
ionului nostru au luat parte iov. 
Vîjdea Gheorghe, secretar al Co
mitetului raional P.M.R., Șulea 
Gheorghe, președintele Sfatului 
popular raional, Stoicescu Maria, 
secretară a Comitetului raional 
U.T.M., Bădău Victor, șeful Sec
ției învătămînt și cultură a Sfa
tului popular raional, Petrovici 
Ioan, director al Teatrului de 
stat „Valea Jiului“, cadrele di
dactice fruntașe Timișan Emilia, 
Munteanu Aurelia și Bende Ște
fan.

Deschiderea Zilei învățătorului 
a fost declarată de tov. Șulea 
Gheorghe, care a dat cuvîntul to
varășului Bădău Victor, pentru 
a felicita pe cei prezenți cu pri
lejul sărbătorii lor. In continua
re o serie de cadre didactice au 
luat cuvîntul, mulțumind parti
dului pentru înalta prețuire ce o 
acordă cadrelor didactice, ca și 
tuturor celorlalte categorii de in
telectuali din tara noastră. „Au 
pierit pentru totdeauna timpurile 
cînd învățătorii trebuiau să facă 
marșuri ale foamei pentru a-și 
primi drepturile; au pierit tim-

La C impa se extrage
cărbtnie ieftin

compresoare, de ventilatoare, de 
pompe, de rambleu, funicular 
pentru transportarea șistului la 
haldă, lămpărie, atelier de repa
rație etc.) și care necesită per
sonal de deservire în plus ce în
carcă numărul de posturi nepro
ductive, randamentul pe sector 
de 1,15 tone/post fată de cel ce
rut de 0,950 tone/post constituie 
într-adevăr o 
bilă. Cum a

Din experiența 
colectivelor fruntașe

I»n cel de-al 8-lea an de pro
ducție de la redeschidere,’ mina 
Lonea I a pășit cu „dreptul“ du
pă cîl se vede. Realizările sînt 
superioare celor obținute în anii 
trecuți la toți indicii de plan. 
Minerii au extras peste sarci
nile de plan în prima jumătate a 
acestui an mai bine de 5.000 tone 
de cărbune. Dar de cea mai ma
re importanță sînt însă succesele 
dobîndite de colectivul de mineri, 
tehnicieni și in- 

; gineri de la Cim
pa în domeniul 

. reducerii prețu- 
; lui de cost. Cal

culele făcute asu
pra activității sectorului I scot 

în evidență rezultate economice 
pozitive. In 5 luni din semestrul 
I de pildă, economiile realizate 
de minerii Cimpei prin reducerea 
prețului de cost al cărbunelui se 
cifrează la 250.000 lei.

Aprecierea de laudă la adresa 
sectorului I cum că extrage căr
bune economic, conducerea minei 
Lonea o reînnoiește în fiecare 
an. Aceasta nu întâmplător. Coi- 
lectivul sectorului I (șef de sec
tor tov. ing. Ciriperu Vasile) ur- 

. mărește cu perseverență ca prin
cipal obiectiv în activitatea sa 
reducerea prețului de cost. Și a- 
ceasta o dovedesc faptele...

Creșterea productivității 
pe baza unei judicioase 

folosiri a forțelor de muncă, 
verigă principală

în obținerea economiilor
In luna mai sectorul 1 a înre

gistrat cea mai mare creștere a 
productivității muncii — 1,15 to- 
ne/post — de la redeschideria 
gurii de mină Cimpa. Poate la 
unele sectoare productive din 
Valea Jiului acest nivel de pro-, 
ductivitate este considerat mic. 
Ținîndiu-se însă seama de speci
ficul sectorului care are la su
prafață multe instalații (stafie de

realizare rema rea - 
reușit să obțină a- 

ceasta sectorul 
în condițiile 
mintite ?

Conducerea sec
torului îndruma

tă de organizația de bază a 
pus accentul cu precădere pe re
ducerea posturilor neproductive. 
Bunăoară pentru pregătirea ma
terialului de rambleu în acest an 
nu se mai folosesc posturi sepa
rate de regie și supraveghere la 
stația de rambleu de la suprafa
ță. Pregătirea sterilului pentru â 
fi trimis pe conducte în subteran 
o fac muncitorii ce deservesc fu- 
nicularul de șist care au fost in- 
struiti pentru aceasta. Astfel au 
fost reduse 12, posturi neproduc
tive pe zi. Operația propriu-zisă 
de rambleiere în abataje necesită 
de asemenea posturi de regie în 
plus. Conducerea sectorului a in
tervenit și aici. Această treabă a 
fost încredințată minerilor de la 
întreținerea pufului care o înde
plinesc în bune condiții în afara 
programului de lucru rezervat re
viziei și întreținerii curente a 
pufului.

Cîte două posturi de regie pe 
schimb au fost reduse și la de
pozitul de lemne. Selecționarea 
lemnului pe dimensiuni, încărca
rea lui pe cărucioare și transpor
tarea cărucioarelor la put o fac 
muncitorii ce deservesc manevra 
vagonetelor în podul de la silo
zul de înmagazinare a cărbune- 

în siloz, la începutul fiecărui
I. BĂLAN

lui

(Continuare în pag. 3-a)
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Se ocupă de viitorii 
instalatori

Săvulescu Ioan a venit de cu
rând pe șantier. Este elev în a- 
nul I al școlii profesionale de 
construcții și a fost repartizat 
pentru zilele de practică pe șan
tierul de construcții din Lupeni. 
Instalatorul de apă Frințescu Lu
dovic. unul dintre instalatorii 
cei mai bine pregătiți profesio
nal, a primit să se ocupe de tî- 
nărul practicant.

E o muncă de răspundere, dar 
candidatul de partid Frințescu 
Ludovic de 10 ani de cînd lu
crează pe șantier s-a ocupat de 
inuiți tineri, care de atunci s-au 
calificat, și o face cu bucurie căci 
și el a învățat meserie tot așa.

Săvulescu ioan nu este singu
rul elev al școlii profesionale 
venit în practică. Ca el mai sînt 
încă 6 elevi veniți din Deva. Cînd 
se vor înapoia la școală, Săvu
lescu Ioan și colegii săi vor pu
tea spune cu legitimă mîndrie 
că au primit cunoștințe practice 
de la unul dintre instalatorii de 
apă 
vul 
din

S-au colectat 20.000 kg. 
fier vecki

Printre angajamentele 
metalurgiști în cinstea 
sărbători a eliberării 
noastre, colectarea fierului vechi 
ocupă un loc important.

Acțiunea de colectare a fierului 
vechi s-a desfășurat în cursul 
lunii trecute cu un avînt deose
bit. Cei peste 200 tineri din toate 
secțiile uzinei, care au participat 
la strîngerea fierului vechi, în 
frunte cu brigăzile utemiste de 
.muncă patriotică din secțiile tur
nătorie și construcții metalice, 
ale căror responsabili sînt tov. 
Peștenaru Titus și Ștefan Iulian, 
au adunat peste 20.000 kg. fier 
vechi. In fruntea acestei acțiuni 
s-au situat tinerii Balog Eugen. 
Cheresteș Constantin, Szabo lo- 
sif, Onac Tiberiu, Cristea Marin 
și alții.

Inovațiile

tinerilor 
măreței 
patriei

în centrul
atenției

Recent, din inițiativa utemiști- 
lor din secția turnătorie s-a în
ființat o nouă brigadă de tine-

cu care se 
de muncă 
Lupeni.

mîndrește colecti- 
de pe șantierul

I OEHIK HW ;
C Sînt fericite. In schimbul de 
( onoare organizat în secția de- 
( pănat a Filaturii Lupeni au 
ț dat fire de bună calitate, de- 
> pășindu-și sarcinile ce Ie reve

neau cu 27 la sută.
lată-le pe depănătoarele Mă- 

tăsăreanu Florica și Roff Ma
ria admirînd unul din zecile 
de scuturi de bună calitate 
produse de ele peste planul 
zilei.

s>
(
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ret, denumită „brigada de ino
vații“ care cuprinde cei mai bine 
calificați tineri . cum sînt tov. 
Atitiene Niculaie, Ștefan Iulian, 
și alții.

Brigada 
ing. Țecti 
tematic al 
tori și-au . 
și să realizeze inovații în vede
rea îmbunătățirii procesului teh
nologic a! producției, pentru re
ducerea prețului de cosi, ridica
rea productivității muncii, lichi
darea rebuturilor etc.

este condiusă de tov. 
Traian. In programul 
brigăzii, tinerii inova- 
prevăzut să studieze

V. CÎRSTOIU
corespondent

O nouă brigadă se afirmă
La sfîrșitul lunii mai, într-o 

adunare generală a utemiștilor 
de la atelierul tinichigerie a fost 
creata o nouă brigadă de tineret 
a cărei responsabil a fost numit 
comunistul Voinici Ștefan. Cei 14 
tineri, membri ai brigăzii și-au 
prevăzut în programul de lu
cru depășirea planului de 
producție cu 30 la sută, confec
ționarea a 150 de tuburi de aeraj 
peste plan, nici o absență nemo
tivată sau întîrziere de la ser
viciu.

In cursul lunii iunie, nu nu
mai că și-au realizat obiectivele, 
dar le-au și depășit. Planul de 
producție a fost depășit de bri
gada cu 35 la sută, brigada a 
confecționat 200 tuburi de aeraj 
peste prevederile planului și al
tele.

Membri acestei brigăzi, cum 
sînt tov. Racaru Cristea, Fenyedi 
Zoltán, Răducu Victor și alții pe 
lîngă faptul că obțin rezultate 
frumoase în producție, participă 
cu regularitate și la activitatea 
formațiilor cultural-artistfce ale 
clubului uzinei.

— = ★ = —

Zile de vacanță 
în tabăra Voievodul

Grija pentru 
lor constituie o 
seamă a statului nostru, 
lucru se vede din atenția ce se 
acordă acestei probleme. La ca
bana Lonea—Voievodul s-a înfi
ințat o nouă tabără de pionieri, 
una din cele mai frumoase ta
bere ale Văii Jiului unde își pe
trec vacanța copii de ja Aninoa.- 
sa, Vulcan, Petrila, Lonea etc. 
Cabana este bine dotată cu mo
bilier, bibliotecă, material spor
tiv etc. La fel tabăra este bine 
aprovizionată cu alimente.

Tabăra a fost construită cu a- 
jutorul dat de comitetele de în
treprinderi al minei și prepara- 
ției Petrila, O.C.M.M. și exploa
tarea minieră Lonea.

înființarea acestei tabere este 
o bucurie pentru copiii oamenilor 
muncii din Valea Jiului care pot 
petrece plăcut zilele de vacanță

sănătatea copii- 
preocupare de 

Acest
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PAROȘENI Ö NOUĂ STEA 
PE HARTA PATRIEI

Centrala termoelectrică Paroșeni — puternică unitate e- 
nergetică în sistemul național de electrificare — conatituie o 
mărturie grăitoare a dezvoltării continue a economiei socialiste 
din patria noastră și ajutorului frățesc ai Uniunii Sovietice.

Aici lucrează un colectiv harnic de muncitori, tehnicieni și 
ingineri energeticienl care se străduiesc să asigure o cit mal 
bună exploatare a agregatelor moderne cu care este înzestrată 
uzina, să producă curent electric Ieftin, iuptfnd pentru a face 
cit mai scăzut prețul de cost pe kWh.

In pagina de față publicăm o parte din articolele trimise 
redacției prin care muncitorii și inginerii termocentralei Pa
roșeni înfățișează munca și preocupările lor zilnice, lupta lor 
pentru reducerea continuă a prețului de cost a energiei electri
ce produse în această uzină.

Reparații in termen scurt 
a reducerii prețului de cost

chezășie

STEAGUL ROȘU

Comuniștii nu precupețesc
nici un efort

Este ușor de înțeles că prin re
parații de bună calitate și reduce
rea timpului de reparații pe agre
gat, agregatele din centrală vor 
fi oprite pentru perioade scurte 
strict necesare reviziilor sau re
parațiilor planificate, făcînd ast
fel ca funcționarea lor să fie si
gură, iar fabricile și uzinele să 
fie alimentate la timp cu energie 
electrică.

Reparațiile din anii trecuți 
s-au executat în timp de 45 zile 
în 1956, în 40 zile în 1957, în 
30 zile în 1958 pentru un cazan 
de turbină, dar cu muncitori și 
tehnicieni veniți de la alte termo
centrale din țară.

Experiența a arătat însă că ran
damentul unor tovarăși veniți din 
alte centrale este redus deoarece 
diferă mecanismele. Astfel la pro
punerea secției, conducerea I.T.C. 
Paroșeni a hetărît să se treacă la 
formarea echipelor (brigăzilor) 
specializate în scopul pregătirii 
temeinice individuale precum și a 
unei organizări judicioase în ceea 
ce privește reparațiile.

Din primele zile ale anului

1959 secț:a a pășit cu siguranță 
în lupta pentru obținerea unor 
rezultate bune cu forțe proprii, 
executînd înainte de termen 
parațiile planificate.

Astfel, reparațiile mijlocii 
s-au făcut între 4-—29 mai 
au fost efectuate cu 
de calitate 
în termen 
tice în loc 
probate.

de 
de 
de

bun și
26 zile
30 cite

ine. I.

re-

ce
a.c.

calificative 
foarte bun, 
calendaris- 
au fost «•

TRUICA

♦
4
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GULYAS alexandru 
electrician principal

ing. PATRAȘCU GH. 
șeful secției electrice

PIRVA IOAN
I fochist principal la

: Cuvîntul dat 
| va fi respectat
♦ in fața Conferinței raionale 
ț de partid colectivul Centralei 
J termoelectrice Paroșeni și-a
• luat angajamentul să dea pa- 
t trie! în cursul acestui an
♦ 1.750.000 lei economii peste 
ț plan prin mobilizarea tuturor 
I rezervelor interne în lupta pen- 
J tru reducerea prețului de cost.
• Pină la 1 Iunie a. c. coiecti- 
î vul nostru de muncitori, teh-
* nicleni și ingineri a dat pa- 
«triel 1.090.000 lei economii pes-

I
î ing. GH. MILITESCU
• » « »♦ *« »♦ «■> • • ♦♦ • • ><«■»»»

í
I
I

triel 1.090.000 le) economii pes
te plan țlnîndu-și în felul a- 
cesta cuvîntul dat In fața Con
ferinței raionale de partid.

La ședința Comitetului raio
nal de partid care a avut loc 
recent, termocentrala Paroșeni 
și-a luat angajamentul ca în 
dos tea celei de-a 15-a aniversări 
a eliberării patriei noastre de 
sub Jugul fascist si obțină e- 
conomil peste plan pînă ia 23 
August in valoare de 1.500.000

« 
:
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'< 
« 
î 
Í 
«I «•
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: 
•)

1
:
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♦

:

indiferent la care sector 
activitate vom căuta, peste 
găsim membri sau candidați 
partid care prin munca lor con
știincioasă contribuie la buna 
desfășurare a procesului de pro
ducție precum și la diferite ac
țiuni de

Pentru 
energiei 
nătate o 
trllor de . _______
chiștli Fărcuță Constantin, Dehe 
leanu losit, Itu loan și alții de 
la secția cazane sau Chiriță E- 
Icodor, Popescu Ioan III toți 
membri și candidați de partid, 
servesc ca exemple pentru ceL 
lalți muncitori prin felul con
știincios In care deservesc agre 
gatele la care lucrează șl prin 
buna lor pregătire 
pe care o dezvoltă 
studiu.

Tot pentru buna 
Instalației o foarte 
tanță are executarea reparațiilor 
planificate tn bune condițluni și

de 
tot 
de

muncă voluntară, 
producerea economică a 
electrice o mare însem- 
are menținerea parame- 
proiect la apă-abur. Fo-

profesională 
zl de zl prin

funcționare a 
mare Impor-

In termenul stabilit. Șl la acest 
sector, ca In toate celelalte vom 
găsi lucrînd în condițluni grele 
de temperatură ridicată, dar 
plini de entuziasm comuniști ca 
inginerii Trulcă ioan, Mliereanu 
Gheorghe, lăcătușii Berindea Lw- 
cian, Pădure Vasile, Vulpe Vic
tor, electricienii Radu Vasile, 
Cadariu loan șl alții care nici o 
dată nu și-au precupețit efortu
rile pentru ca lucrările să fie ter
minate tn timp scurt șl de bună 
calitate.

Toți aceștia nu precupețesc e- 
fortul, chiar timpul liber al lor 
pentru a asigura o cit mai bună 
funcționare a agregatelor. Aceas
tă atitudine nouă, socialistă față 
de muncă este o urmare firească 
a educației patriotice, pe care o 
primesc din partea partidului. 
Exemplul acestor tovarăși tre
buie urmat de întregul colectiv 
de muncitori, tehnicieni șl Ingi
neri pentru a putea da patriei e- 
nergle electrică mal multă și mai 
ieftină.

R. MARTINA

Gazele de sonda 
și influenta lor 

asupra prefului de cost
In acest an la Centrala termo

electrică Paroșeni s-a trecut la 
arderea în focarele cazanelor a 
gazelor de sondă. Folosirea aces
tui combustibî* are o influență 
deosebit de importantă asupra re
ducerii prețului de cost al ener
giei electrice produse. Gazele au 
o putere calorică de trei ori mai 
mare ca cea a cărbunelui mixt și 
egală cu cea a păcurii, la un preț 
de cost eu mult mai redus.

Economicitatea folosirii gazelor 
de sondă reiese și din faptul că 
se elimini complet sistemul de 
transport pe calea ferată, prepara
rea combustibilului solid etc. Da
că se ține seamă și de faptul că 
se reduc cheltuielile făcute cu în
treținerea și reparația instala
țiilor și a parcului rulant, prețul 
de cost al energiei electrice 
vine mai ieftin cu circa 60 la 
tă.

Folosirea gazelor de sondă 
fluențează pozitiv și indicii 
utilizare a cazanelor și agregate
lor. Menținerea unor parametri 
de funcționare optimi la cazane 
și turbine se poate face mult mai 
ușor. O bună parte din econo
miile obținute la prețul de cost, 
se datoresc folosirii combustibi
lului gazos.

Trecerea la arderea gazelor de 
sondă la uzina noastră — a dat 
prilej unei colaborări mal rodnice 
cu grupul dc specialiști sovietici, 
care au Instruit și ajutat perso
nalul nostru la montarea si da
rea în exploatare înainte de ter
men a instalațiilor de gaze.

A. WILK
r r-t~- .-A
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MĂSURI TEHNICE
Prin străduința întregului co

lectiv al termocentralei s-au a- 
dus la îndeplinire o seamă de 
măsuri prevăzute în planul teh 
nic. Așa este de exemplu ; expe
rimentarea graficului de lucru în 
trei ture și jumătate la șapte bri
găzi de la secția turbine. In ur
ma experimentării acestui grafi», 
în cursul lunilor martie și apri
lie sistemul s-a introdus în în
treaga uzină pentru personalul 
de exploatare. S-au redus astfel 
posturile necesare cu 20, eco- 
nomisindu-se circa 15.000 lei pe 
lună.

Studierea cazanelor în regim 
de funcționare pe gaze a 
dus la modificarea și adaptarea 
arzătoarelor dc la cazanele 1, 2 și 
3 pentru arderea cu gaze. La fel 
fa uzină a fost organizat un curs 
de ridicare a calificării pentru 
personalul de reparații, cu du- 
rata de 6 luni. In acest fel, prin 
însușirea de noi cunoștințe teo
retice. muncitorii caută să reali
zeze economii la timp și la ma
teriale, aplicînd în practică cu
noștințele acumulate. Iată nu
mai cîteva din măsurile realiza
te și rezultatele obținute în apli
carea planului tehnic.

ing. I. VARVAR1

întrecerea
Intre secțiile centralei noastre 

se desfășoară o însuflețită între
cere socialistă. Principalele obiec
tive sînt realizarea și depășirea 
sarcinilor de plan. Pentru aceasta 
noi am început executarea unor 
lucrări mai importante ca realiza
rea comenzii electrice la podul 
rulant de Ja sala de ventilatoare — 
de gaze arse, realizarea unei cen
trifuge mobile de ulei, confecțio
narea unei mașini de izolat con
ductori etc., pe care le-am înde
plinit cu succes.

Datorită mobilizării în număr

Cum se mențin papamefpi inciți 
la cazane

Este cunoscut faptul că para
metri mai ridicați ai funcționării 
cazanelor 
dementul

sporesc foarte mult ran- 
centralei. Ca rezultat

if» 
hifn-J

al

dezvoltării tehnicii care a elabo
rat materiale de construcție capa
bile să reziste la temperaturi și 
presiuni înalte s-a trecut la pro
iectarea și construcție unor astfel 
de cazane de înălță presiune și 
la termocentrala Paroșeni. Aceste 
cazane funcționează la 110 atm. 
și un debit de abur egal cu 230 
t/h. Pentru a se putea menține 
astfel de parametri, cazanele au 
fost dotate ca instalații auxiliare 
care deservesc agregatele princi-

pale. Urmărirea funcționării $1 
deservirea atentă a acestor insta
lații auxiliare, ca ele să lucreze 
cu maximum de randament și cu 
un consum mic de energie elec
trică și lubrifianți, prin califica
rea personalului ce deservește în
tregul agregat de cazane (știind ~ 
că fiecare giad și fiecare atmos- n 
feră ținut la limita optimă de 
funcționare duce la mărirea capa
cității de producție de energie e- 
lectrică) a făcut să se realizeze 
însemnate economii. La fel, prfn 
dozarea aerului necesar arderii în 
focar la presiuni și temperaturi 
în funcție de sarcina pe cazan s a 
mărit simțitor menținerea optim* 
a parametrilor la cazane.

L JULA

I
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intre secții
mare la muncă voluntară am reu
șit să amenajăm spații verzi, să 
colectăm cca. 10 tone fler vechi 
și să nivelăm parțial cu zgură 
stația exterioară de 110 KV. In 
această muncă un sprijin deose
bit ni l-au dat membrii de partid 
și utemiștii Cadariu Ioan, Gogo- 
nici Mihai, Dimperiu Romulus, 
Radu Vasile, Draia Valeria, Stă
nișel Gheorghe, Roth Ștefan, Cîr- 
naț Teodor șl alții, care s-au si
tuat totdeauna în fruntea acțiu
nilor.

ing. C. CALAPOD
g J »« rvv JJ. a * * j

Reducerea consumurilor proprii — 
rezervă internă

de reparații mijlocii în termenul 
fixat. De asemenea secția se mîn- 
drește cu tov. Jidveanu Ilie, mun
citor specialist, fruntaș în pro 
ductie pe ramură.

Pe lingă probleme 
tare și reparații au 
o serie de propuneri 
bunătățirea instalațiilor. Propu
nerea făcută de tov. Ispas Con
stantin de a canaliza apa folo- 

. sită în instalația de răcire ia 
căminele de aspirație, a făcut ca 
pompele de injecție să nu fie folo- 
site în timp ce agregatele merg 
numai pe gaze de sondă, fapt ce 
influențează asupra consumului 
propriu tehnologic.

Atenția colectivului este în
dreptată spre folosirea totală a 
automatizărilor prevăzute în in
stalații și prevederea automat! 
zării acolo unde e necesar, folo
sind din plin toate rezervele in
terne pentru mărirea capacității 
agregatelor

ing. E. CATRfNȚAȘU

Colectivul de muncitori, ingi
neri și tehnicieni, îndrumați de 
organizația de bază au trecut la 
aplicarea măsurilor pentru rea
lizarea celor mai mici consumuri 
specifice prin folosirea în primul 
rînd a rezervelor existente. Roa
dele muncii nu s-au lăsat aștep
tate. Prin menținerea parametri
lor la limitele nominale și folo
sirea rațională a instalației au
xiliare la agregatele de bază s-a 
ajuns să fie reduse consumurile 
specifice și tehnologice fată de a- 
ceeași perioadă a anului 1958* 
după cum urmează :

— consum specific de căldură 
cu 5 la sută;

— consum propriu tehnologic 
cu 15 la sută.

In mod special s-au evidențiat 
tov. Diaconu Cezar. Jula loan. 
Ene Stelian și Deheleanu losit 
de la secția cazane, de la secția 
turbine și de ia secția electrică 
La fel secția reparații se mîn- 
drește cu tovarăși ca Dumitrică 
Sabin, Camolea Valeriu care nu

importantă 
precupețesc nimic pentru a da lu
crări de bună calitate și în ter
men, luptă susținut pentru eco
nomisirea materialelor folosite la 
lucrările de reparații. Ca urinare 
s-a ajuns ca grupul nr. 1 să fie 
dat în exploatare după lucrările

\Cwtium

de exploa 
fost făcute 
pentru îm-
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Utemiștii — 
muncitori de nădejde

Comitetu. U.TM. pe uzină, 
sub îndrumarea organizației de 
partid, se preocupă îndeaproape 
de antrenarea tineretului în 
procesul de producție. In acest 
sens au luat ființă în între
prindere 37 de brigăzi de tine
ret formate pe specialități. In 
momentul de față nu există nici 
o brigada 
dea lucrări 
Ne putem miridri cu brigăzile 
conduse de Popescu loan, Ghe- 
jan Mihai, 
Dumitrică Sabin, Dimperiu Ro- ' 
mulus și Stănișel Gheorghe. ;

Și în exploatarea centralei, ! 
tinerii muncesc cu riună pentru ] 
asigurarea funcționării sigure< 
și economice a instalațiilor. Un' 
aport prețios îl aduc brigăzile 
conduse de tov. Lulușa Pavai, ! 
K.edves Arpad de la secția e-\ 
lectrică. Băluț Gheorghe, Bur- 
caru Mire ea de la secția turbl-' 
ne, Ispas Constantin și Ene; 
Dumitru de la secția cazane, i 
care în permanență se achită 
de sarcinile de producție.

Datorită conștiinciozității tu
turor muncitorilor în procesul 
de producție, centrala noastră ■ 
se poate mîndri cu energia de 
700.000 kWh date peste plan 
numai în luna mai.

Aceste succese în procesul de 
producție nn ar fi posibile dacă 
tinerii muncitori nu ar avea ' 
cunoștințe teoretice pe care să ' 
le împletească cu cele practice. 
Referitor la acest lucru, corni- \ 
teiul U.T.M în colaborare cu 
conducerea întreprinderii au in- ; 
ființat cui suri de minim tehnic i 
pentru avansați și începători ; 
unde tineretul alături de cei j 
vîrstnici primește cunoștințele < 
teoretice necesare. Roadele a- 
cestor cwsuri se observă în ce
le 10 brigăzi de la serviciul re
parații și 6 de la întreținere e- 
lectrică care sînt brigăzi de nă
dejde. Toți, tinerii uzinei urmînd ; 
exemplul lor caută să fie la ni- 1 
velul fruntașilor.

BĂDIȚA M1R0N !

de tineret care si 
de proastă calitate.

Popescu loan, Ghe- 
Niculescu Simion,

!
1
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NU ESTE UN SECRET...

acest sens o sarcini 
de precisă, concretă, 
organizației de bază 

de candidaturi nu

Fie că ești în atelierul meca
nic. ori ia bobinaj, peste tot la 
sectorul IX al minei Lupeni gă
sești multă animație. Mulți, chiar 
foarte mulți dir cei ce trebăluiesc 
văztndu-și de rostul lor sînt ti
neri. Acest lucru se poate obser
va de la prima vedere. In jurul 
unui muncitor mai vîrstnic lucrea
ză trei, patru tineri. Aproape toa
te echipei« din ateliere sînt cons- 

. tituite astfel in marea lor majo 
ritate muncitorii vîrstnici sînt 
comuniști. F.! sînt nu numai mun
citori în atelier, șefi de echipă, 
ci și dascăli, sfătuitori și îndru
mători ai tinerilor. Comuniștii 
din sector se ocupă cu simt de 
răspundere de fiecare tînăr ce le 
este încredințat. Acești tineri vor 
da peste puțină vreme, după ce 
vor crește în muncă, roadele mult . 
așteptate.

Grija comuniștilor față de ti
nerii din sector nu este un lucru 
deloc tnttmplător. Fiecare mem
bru de partid al organizației de 
bază are în 
cit se poate

Candidați! 
în perioada 
sînt lăsați la voia întîmplării. lx>r 
le sfnt repartizate sarcini concre
te. Membrii de partid au în griia 
lor pe candidați, îi controlează, 
îi îndrumă și îi ajută pe aceștia 
la îndeplinirea sarcinilor încre
dințate. In organizația d* bază 
mai mulți candidați de partid 
printre care și tovarășii Voicescu 
Aurel, I!e> Alexandru, Kerteș 
Remus, Leoveanu llie, Nov^c 
Gheorghe sînt difuzori voluntari. 
Ei au sarcina de a realiza cît 

tai multe abonamente, astfel ca 
-^presa să ajungă în mtna fiecărui 

om al munci! din sector. Alți can
didați de oartid cum ar fl tova
rășii Drăghici Dumitru, Govor 
loan, Păiniș Dumitru. Toanță 
Florian au primit fiecare în parte, 
aarcini privind îndrumare» tineri
lor din sector spre bibliotecă,

—---------

IN EDITURA TEHNICA
au apârut :

TABELE MATEMATICE
„Tabelele matematice“ cuprind 

principalele elemente (definiții 
și formule, simboluri, tabele) ne- 

...cesare pentru efectuarea calcule- 
V lor șl rezolzarea problemelor de 

aritmetică, algebră, trigonome
trie, geometrie (plană si în spa
țiu), calcul logaritmic etc.

MOTOARE DIESEL
de prut. V. A. VANȘEIDI

Acest îndrumător tratează des
pre proiectare*i și construcția mo
toarelor Diesel staționare, mari
ne și pentru transporturi (cu ex
cepția motoarelor pentru autotrac
toare și a motoarelor de aviație).

îndrumătorul cuprinde: cons
trucțiile de motoare și parametrii 
principali ai acestora, teoria pro
cesului de funcționare al motoa
relor, dinamica și reglarea mo
toarelor, materialele pentru cons
trucția de motoare Diesel, proiec
tarea și calculul de rezistență sl 
principalelor ansambluri, instala
țiile și agregatele auxiliare ale 
motoarelor Diesel funcționînd cu 
combustibil lichid și cu gaze.

Propagarea undelor 
ultrascurte

de Ci P GRUDINSKAIA
Broșura cuprinde problemele 

principale ale propagării undelor 
ultrascurte ficînd cunoscut citi
torului ultimele cercetări din 
acest domeniu. Se lămuresc di
verse caztri ale recepției la dis
tanță ale undelor ultrascurte si 
se fac unele recomandări privi
toare la aceasta.

Broșura expusă la un nivel 
mediu s» adresează în general 
radioamatorilor mái avansați, ra- 
dioțehnîcienilor care lucrează în 
acest domeniu și poate fl folosită 
la calculul intensității de cîmp în 
cazuri simple.

Radlotehnlca sl electronica 
acceleratoarelor 

da particule Tncircate 
de G. I. JILEIKO

In broșură se expun noțiunile 
de bază asupra metodelor de ac
celerare a particulelor încărcate, 
asupra acceleratoarelor și a insta
lațiilor lor radiotehnice, folosite 
în instalații moderne de cercetări 
dai fizică nucleară.

5ore echipa de teatru a clubului 
minier etc. Străduindu-se să-și 
îndeplinească sarcinile de partid 
încredințate, acești candidați s-au 
încadrat ei înșiși în echipe artis
tice, ajută la pregătirea progra
mului joilor de tineret, țin evi
dența tinerilor din sector care ci
tesc cărți la bibliotecă precum și 
evidența numărului de cărți citi
te, au contribuit la organizarea 
unei biblioteci volante în sector 
șl altele.

Membrii de partid se ocupă cu 
simț de răspundere și de tovarășii 
din activul fără de partid dî or
ganizației de bază preocuptndu-se 
de calificarea acestora, de atrage
rea lor 1=» diferite acțiuni, pregă- 
tlndu-i să devină candidați de 
partid pe cel mai buni dintre ei.

Trasînd sarcini concrete mem
brilor și candidaților de partid, 
biroul organizației de bază a reu
șit să ridice nivelul muncii de 
partid din sector, să sădească 
în . conștiința fiecăruia simțul 
răspunderii personale pentru înde
plinirea sarcinilor. îndemnați de 
exemplul înaintat ai comuniștilor 
Sipoș Ludovic, Duban Anton, 
Barna Constantin, Manea Ionn, 
Moldovan loan, Seres Andrei, Ci
ta Nicolae, Gyorfi Iuliu șl alții, 
ca unul singur a răspuns între
gul colectiv de muncitori și teh
nicieni ai atelierelor cînd s-a pus 
problema construirii prin muncă 
voluntară și din materialele recu
perate a unui atelier spațios pen
tru repararea locomotivelor elec 
trice de mină. Lucrările au înce
put și avansează în fiecare zi.

In ceea ce privește calitatea 
bună a reparațiilor care se execu
tă la atelierele sectorului ea este 
de netăgăduit. De mult nu s-a 
mai auzlț la sector despre o re
parație de proastă calitate. La 
locul său de muncă fiecare mem
bru, candidat de partid și munci
tor fără de partid consideră ca 
o sarcină a sa să dea lucrări de 
cea mai bună calitate.

Se întîmplă. este adevărat, ca 
uneori unii membri de partid cum 
ar fi tovarășii Cioflică Simlon, 
Petrovan Petru, Blro Ștefan, să 
nu-și îndeplinească sarcinile 
le au. E! sînt chemați la timp în 
fața biroului organizației de bază 
și trași la răspundere pentru a- 
ceat lucru.

Repartizînd sarcini concrete 
membrilor și candidaților de par
tid ai organizației de bază, con- 
trolînd felul cum ele se îndepli
nesc șl acordînd ajutorul necesar, 
biroul organizației de bază al sec
torului IX de la mina Lupeni 
reușește să și îndeplinească în 
mare narte sarcinile ce le are în 
față. Nu este un secret pentru 
nimeni și practica muncii de par
tid o dovedește, că acolo unde 
sînt atrași în munca de partid 
toți membrii și candidații de 
partid, pe bază de sarcini concre
te, acolo unde masele de oameni 
ai muncii sînt antrenate la rezol
varea problemelor ce Ie privesc 
direct, rezultatele sînt cele dori
te.

ce

C. M.

La Cimpa se extrage cărbune ieftin
(Urmare din pag. l-a)

schimb în orele cînd intensitatea 
transportului de producție pe puț 
este minimă.

In sector există totodată ten
dința pozitivă în aplicarea justă, 
după posibilități, a normelor. 
Astfel în comparație cu anii dina
intea aplicării sistemului îmbu
nătățit de salarizare și normare 
a muncii, normele de lucru apli
cate la abataje au crescut cu cca. 
20 la sută. Majoritatea brigăzi
lor de la abataje ca cele conduse 
de Berinde Aurel. Munteanu loan 
lui Dumitru, Iaoob Petru și alții 
lucrează în prezent cu norme de 
peste 3,20 tone/post în medie 
(față de 2,70 tone/post cît pre
vedeau în medie normele din 
1957) pe care le realizează și le 
depășesc lună de lună consecu
tiv. Toate acestea, firește pe lin
gă salarii sporite au îngăduit 
minerilor de la Cimpa să acu
muleze economii la fondul 
salarii în valoare de 102.000 
numai în primele cinci luni 
muncă din acest an.

Totuși reducerea consumului 
de lemn a devenit posibilă

La sectorul I al minei Lonea, 
tinfadu-se cont da tectonica ză

de 
lei 
de

Visul gospodarului
Ah 1 Ge bunfl-l odihna după 

o zi de zbucium. SomRul bine 
meritat îți redă forțele pentru ca 
a doua zi să poți munci mai 
spornic. Dar tovarășul Bejan A- 
drian nici în somn nu-și găsește 
odihna. Ce vreți ?! Omul e gos
podar la mina Aninoasa și cîte 
griji nu-1 frămîntă pe un gospo
dar 1 Abia a pus omul capul pe 
pernă și a și început să viseze...

— ...Se părea că se sculase ca 
de obicei cu noaptea în cap și că 
a pornit cu pași grăbiți spre mi
nă. Era o dimineață întunecoasă. 
Din norii cenușii ce se învolbu
rau pe cei ca niște balauri înfu
riat» turna cu găleata. Nimic nu-1 
putea însă împiedica pe gospo

^¡SŰBGBs2S3SS2
dar. Ocolea cu grijă băltoacele, 
privea la gardurile vechi de pe 
ulița mare. Cînd ajunse la intra
rea principală de la incinta mi
nei răsuflă ușurat. Se, duse ață 
spre depozitul de lemn și mate
riale. Mare minune ’ Lemnele e- 
rau așezate ca pe sfoară pe sor
turi și dimensiuni. Prefabricatele 
pentru armarea galeriilor stivuite 
ca de o mînă de meșter, Iar ar
măturile metalice aranjate sub un 
șopron spre a le feri de intem
periile vremii. Intr-un colț al pla
toului se afla un locșor pentru 
deoozltarea fierului vechi, iar de
pozitul cu toată ploaia era uscat 
ca fn palmă Apa se scurgea prin 
cele două canale săpate special 
în acest scop, iar drumul de ac
ces pentru mașini ce taie în două 
depozitul era ca și cureaua. Gos
podarului Bejan i se umflă co
șul pieptului de bucurie. „Asta 
zic și eu gospodărite“ — se auto* 
răuda prin somn, freeîndu-și mîi- 
nile mulțumit ca orice om cînd 
face o treabă bună...

Deodată tresări. Ce-o fi cu mu
zica asta ? N-o fi cumva în cins
tea mea ? Un glas puternic îl 
făcu să se trezească. Se frecă la 
ochi....... Pîrdalnlc vis ce renghiu
mî-a jucat“ — își zise. Totul e 
taman pe dos. Strada frumos as
faltată, cu flori șl arbori pe mar
gini puși <fe harnicii gospodari 
ai Aninoasei, șerpuia ptnă depar
te. In schimb. în depozit parcă 
au dat tătarii. Lemnele vraiște, 
peste tot fier vechi, iar armătu
rile metalice lăsate pradă intem
periilor vremii. Pe drumeagul des
fundat ce taie în două depozitul 
o mașină se opintea din greu. 
Muzica pe care a auzit-o gospo
darul minei era aievea. O făceau 
broaștele care-i înălțau osanale 
fiindcă le-a creat condiții ca în 
plin depozit să-și crească fără 
grijă miile de mormoloci în balta 
care de fapt poate fi ușor asana
tă.

Deci... una-i visul și alta-i rea
litatea...

D. C.

i

cămîntului deosebit de accen
tuată (stratul de cărbune abundă 
în apofize, sărituri, falii etc.) ce 
determină variații nenumărate și 
neașteptate în dimensiunile aba
tajelor, s-ar părea că economisi
rea lemnului ar fi imposibilă. 
Minerii și tehnicienii sectorului 
mobilizați printr-o muncă politi
că susținută au găsit totuși so
luții practic» care să le permită 
reducerea consumului de lemn. 
Intre șefii brigăzilor și conduce
rea sectorului s-a stabilit o strîn- 
să colaborare în direcția rezol
vării problemelor de armare. 
Brigadierii mențin în permanen
ță legătura cu tehnicienii, anun- 
tind zilnic la sector variațiile 
survenite în înălțimea abataje
lor, indicînd dimensiunile lemnu
lui necesar pentru armare. Con
ducerea tehnică coordonează, pe 
baza comenzilor de lemn solici
tate de șefii brigăzilor, selecțio
narea lemnului la suprafață du
pă cerințele susținerii în abataje. 
In acest fel lemnul ajunge la lo
curile de muncă la lungimi apro
piate de cele ale grinzilor și stu
pilor ce se întrebuințează la ar
marea frontului de lucru exclu- 
zîndu-se astfel pierderile de lemn 
rezultate prin tăierea capetelor. 
Dealtfel sectorul solicită la rin- 
dul său direcției comerciale din

La Uricani in ultimii 10 ani a luat ființă pe lingă mina nouă 
șl un nou oraș muncitoresc pentru harnicii mineri de aici. IN CLI
ȘEU : Vedere asupra unei construcții daite în folosință nu de multă 
vreme: căminul nr. 8 cu 120 locuri și 8 localuri comerciale.

—----------o-------------

In a-

Un post U. T. 
care or putea

Sînt multe laturi ale muncii în 
care sectorul IV de la mina Vul
can a obținut și continuă să ob
țină noi și importante realizări, 
Așa, bunăoară, este cunoscut fap
tul că în acest an sectorul a dat 
mai bine de 4.000 tone de cărbune 
în plus față de plan, că a realizat 
numai în luna ce a trecut a- 
proape 90.000 lei economii etc.

La toate aceste realizări de 
seamă a contribuit și activitatea 
ce se desfășoară în sector în ve
derea întăririi disciplinei, 
ceastă direcție un aport substan
țial îl dă postul U.T.M. de control 
al sectorului.

Infdegîndu-și rostul pentru 
care a fost înființat, postul U.T.M, 
de control din sectorul IV al mi
nei Vulcan și-a creat o gazetă 
de perete care prin articolele a- 
părute combate actele de indisci
plină săvîrșite de unii tineri. Co
lectivul acestei gazete de perete 
din care fac parte tov. Voiculescu 
Vasile, Müller Erich, Predica A- 
lexandru și alții își dă interesul 
spre a combate lipsurile pe care 
le sezisează. Despre acest lucru 
vorbesc de altfel caricaturile su-

, litt
Biînf *** «■* sbeauaMiiiznvmswrejs w

la ziarul
„Steagul roșu"
Abonamentele se pri

mesc de către difuzorli din 
întreprinderi și instituții, de 
către factorii poștal! ș! la 
oficiile P.T.TJL

I

combinat comenzi de lemn după 
necesitățile susținerii în subte
ran’lucru ce-1 ferește de a fi în
cărcat cu lemn neîntrebuințabil 
în plus ce ar greva consumul 
specific.

Un aport deosebit la economi
sirea lemnului de mină II dau 
direct în abataje brigăzile mi
niere prin recuperarea lemnului. 
Bunăoară, în sector se practică 
ia toate abatajele răpirea jugu
rilor înaintea prăbușirii. La în
ceputul lunii mai, de pildă, mi
nerii brigăzii lui Munteanu loan 
lui Dumitru au recuperat la o 
prăbușire 100 juguri. Brigada a 
armat cu lemn recuperat timp de 
3 zile. Prin aceasta la economiile 
de lemn se adaugă și economiile 
de explozivi și amorse dat fiind 
că jugurile răpite nu necesită să 
mai fie pușcate la prăbușire. Nu 
întîmplător în luna mai, de e- 
xemplu, consumul specific la lemn 
rășinos a fost sub cel planificat 
cu 9,6 la sută, iar la exploziv cu 
19 la sută. In anul acesta la gu
ra de mină Lonea I s-a înregis
trat o scădere simțitoare a con
sumului și la lemnul de mină din 
categoria foioaselor folosit la 
lucrările de pregătiri. Pentru

M, de control 
munci mai bine

gestive ce sîm puse la gazeta de 
perete (păcat că sînt cam vechi).

Intr-una din caricaturi este cri
ticat Lazăr Mlron, muncitor la 
întreținere pentru faptul că doar
me în timpui șutului. Tot pentru 
că doarme în șut a fost criticat 
și lordache Constantin, care lu
crează în brigada lui Bordea.

Dat fiind că gazeta de perete 
a postului U.T.M. de control folo
sește satira centru a combate 
lipsurile, ea este apreciată de mi
neri. In fața ei se opresc în fie
care zi minerii spre a vedea ce 
probleme tratează. Și acesta este 
un lucru bun. E rău însă că din 
motive necunoscute în perioada 
cuprinsă între 27 mai —27 iunie 
caricaturile de la gazeta de pe
rete a postului U.T.M. de control 
n-au fost schimbate. Care o fi 
motivul ? Să nu se fi petrecut 
nirnic în sector care merită a* 
tenția colectivului gazetei de pe-! 
rete ? E greu de crezut acest lu
cru. Alta trebuie să fie cauza în- 
tîrziejrii jipji jșdițll. Probabil como
ditatea șt delăsarea. Altfel nu se 
explică lipsa de operativitate ce 
se observă în activitatea gazetei 
de perete a postului U.T.M, de 
control. Situația creată trebuie ne- 
întîrziat curmată. Biroul organi
zației de bază U.T.M. din secto
rul IV trebuie să exercite un con
trol eficace asupra muncii postu
lui U.T.M. de control, să-l îndru
me activitatea îneît el să partici
pe șl pe' mai departe la combate
rea Indisciplinei ce se mai mani
festă în sector. Postul U.T.M. de 
control _din sectorul IV al minei 
Vulcan poate și trebuie să-și îm
bunătățească activitatea !

M. CHIOREANU

prima dată de la existența gurii 
de mină se aplică armarea gale
riilor cu inele de bolțari din be
ton. Stnt în curs de armare cu 
inele de bolțari dlin beton gale
riile transversale nr. 102 și 104 
de Ia orizontul 557. iar la ori
zontul 602 galeria transversală 
nr. 106 și galeria direcțională 
spre blocul II. Paralel cu arma
rea galeriilor cu inele de bol
țari se extinde și armarea meta
lică. In prezent se rearmează cu 
armături de fier pocal pe cont 
de reparații capitale galeria 
transversală de cap de la ori
zontul 602 și 632. Si înlocuitorii 
lemnului cîștigă tot mai mult te
ren ia armarea galeriilor din a- 
dineurile Cimpei.

*

succesele dobîn- 
reduaerii prețu- 
lăndabilă și tre- 
toate colectivele

Avînd pe primul pian al preo
cupărilor In producție realizarea 
de economii, harnicul colectiv al 
sectorului 1 Lonea contribuie ac
tiv la înfăptuirea sarcinilor eco
nomice stabilite de Conferința 
raională de partid. Pilda dată de 
minerii sectorului 1, In frunte cu 
comuniștii, prin 
dite în direcția 
iui de cost este 
buie urmată de 
celorlalte sectoare de la mină 
pentru a se extrage și aici căr
bune ca la Cimpa : economic I
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Vizita lui F. R. Kozlov în S.U.A.
„Crîngul Boemei“ care grupează 
aproximativ 1000 de industriași, 
funcționari șl reprezentanți ai in
telectualității din California. Pre
ședintele S.U.A. Eisenhower. vice
președintele Nixon $i alți condu
cători de stat sînt membri de c- 
noare ai clubului. ' Președintele 
clubului, Clara Layland a oferit 
aici un dejun în cinstea oaspeți
lor sovietici. DejunuJ a decurs în- 
tr-o atmosferă cordială și priete
nească. „Intîlnirea noastră de 
astăzi, a declarat F. R. Kozlov, 
dovedește încă odată că noi și 
dv. putem trăi bine, în pace și 
prietenie. Mi s-au oferit în dar 
semințele urmi, mahon care crește 
aici, lîngă clubul dv. Cîrid ne 
vom înapoia în patrie vom sădi 
aceste simințe pentru ca din ele 
să crească copaci care vor fi un 
simbol al prieteniei noastre“.

Seara, F. R. Kozlov și membrii 
delegației sovietice au asistat la 
un spectacol de balet.

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

SAN FRANCISCO (Agerpreș) 
TASS anunță: f

La 5 iulie F. R. Kozlov prim- ’ 
viceoresedinte al Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., și ceilalți 
oașpeți sovietici au plecat cu au
tomobilul în districtul Sdmona si
tuat la nord de San Francisco.

Oaspeții sovietici au vizitat fer
ma „Corbell“ unde se află fabri
ca de vinuri a fraților Hack. 
„Bine ați venit,’ a spus Ben Hack 
adresîndu-i-se lui F. R. Kozlov, 
Sîntem fericiți să vă salutăm în 
gospodăria noastră“. Ben i-a con
dus pe oaspeți; sovietici prin fa
brică și ie-a dat explicații amă
nunțite în legătură cu procesele 
de fabricare a șampaniei marca 
„Corbell“.

Părăsind ferma F. R. Kozlov 
și-a luat un călduros rămas bun 
de la gazde și le-a mulțumit pen
tru atenția lor.

F. R. Kozlov 
care-1 însoțesc

și persoanele 
au vizitat clubul

Freză condusă
MOSCOVA 7. Corespondentul 

Agerpreș transmite :
Un grup de muncitori șî ingi

neri din secția experimentală a 
uzinei de freze din Gorki a rea
lizat un tip de freze conduse de 
magnetofon.

Uzina producea și pînă acum 
numeroase mașini care lucrează 
potrivit cu „programul“ ce li se 
indică. Acum însă s-a schimbat 
procedeul de comunicare a pro
gramului mașinii. Alături de ma
șini s-au instalat difuzoare. Mun
citorul nu mai trebuie nici mă
car să apese pe buton pentru a 
pune în funcție mașinile. Este 
suficient să pronunțe în fața mi
crofonului cîteva cuvinte care se

de magnetofon
înregistrează pe o bandă de 
magnetofon. Semnalele pe care 
le emite peliculai, potrivit cu cu
vintele înregistrate, pun în func
ție mașina și întregul proces de 
prelucrare a pieselor metalice se 
desfășoară fără ca omul să se a- 
tingă de mașină.

Festivalul internațional 
al filmului 

de la Moscova
MOSCOVA 7 (Agerpreș).
Cineaștii și producătorii din 

42 de țări și-au exprimat dorin
ța de a participa la Festivalul 
internațional al filmului care se 
va deschide la 3 august la Mos
cova. Acesta este numărul cel 
mai mare de țări care au parti
cipat pînă în prezent la cele mai 
importante festivaluri internațio
nale ale filmului.

Deschiderea festiyă a festiva
lului va avea loc la Palatul 
Sporturilor din Moscova care 
are o capacitate de 14.000 locuri.

-----O-----

Deschiderea sesiunii 
Consiliului executiv 

al comunității franceze 
PARIS 7 (Agerpreș).
La 7 iulie la Tananarive capi

tala Madagascarului, s-a deschis 
sesiunea Consiliului executiv al 
comunității franceze. Sesiunea va1 
fi prezidată de generalul De 
Gaulle, președintele Republicii 
Franceze, care se află în Mada
gascar. Pentru a participa la lu
crările consiliului, la Tananarive 
au sosit de asemenea Midiei 
Debre, primul ministru al Fran
ței, Couve dte Murville, ministrul 
Afacerilor Externe, și alți mem
bri ai guvernului francez, gene
ralul Ely, șeful statului major al 
armatei franceze.

/

--- o----

Suspendarea 
Constituției provizorii 

din Indonezia
A. Sukarno. președintele Indo

neziei și comandantul suprem al 
forțelor armate indoneziene, a 
proclamat, într-un decret publicat 
în după-amiaza de 5 iulie, des
ființarea Adunării Constituante,, 
reintrarea în vigoare a Constitu
ției din 1945 și suspendarea Con
stituției provizorii.

Vizita la Genova a unei delegații 
a R. P. ~

ROMA 7 (Agerpreș).
La 6 iulie 1959 au sosit la Ge

nova Mihai Fl'orescu, ministrul 
Industriei Petrolului și Chimiei, 
Ion Velea, adjunct al Ministrului 
Industriei Petrolului și Chimiei, 
Mihai Petri adjunct al ministrului 
Comerțului. La sosire ei au fost 
salutați de Ștefan Cleja, minis
trul R.P.R. la Roma, de colabora
tori ai legației și agenției eco
nomice din Genova.

In cursul zilei de 6 iulie to-

Romine
varășii Mihai Florescu, Ion Velea 
și Mihai Petri au vizitat combi
natul „Ansaldo“ și „Ansaldo San 
Giorgio” avînd discuții de afaceri 
tehnico comerciale cu domnii Fre
derico Barberini, președintele so
cietății „Ansaldo“, Giuseppe Ro
ssini, administrator delegat, Fre
derico Lombard», directorul gene
ral al societății. In Seata aceleiași 
zile conducerea societății 
do“ a oferit un dineu în 
oaspeților romîni.

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

NOI WffiWPE

„Ansaî- 
cinstea

LIBERTATE 1118 MANOLIS GLEZOS
Opinia publică mondială se ridică în apărarea 

eroului național al Greciei
MOSCOVA 7 (Agerpreș). — 

TASS anunță:
Pe numele lui Kliment Voroși- 

lov președintele Prezidiului So
vietului Suprem al U.R.S.S., con
tinuă să sosească din toate col
turile Uniunii Sovietice telegra
me în care este rugat să ia toate 
măsurile pentru salvarea lui Ma- 
nolis Glezos.

Ca și Manolis Glezos, în răz
boiul trecut, oamenii sovietici au 
dat dovadă de eroism în lupta 
împotriva fascismului. Iată de ce 
ne este drag și apropiat acest 
patriot al poporului grec, scriu 
minerii de la mina nr. 30 a com
binatului „Celiabinskwodl“.

Astfel de telegrame au fost a- 
dresate lui K. Voroșilov de către 
muncitorii de la exploatarea fo 
restieră din Vodlai, regiunea 
Voigda, muncitorii și funcționa
rii de la fabrica „Bojenko“ din 
Kiev etc

★

(Agerpreș).
de protest împotriva

ROMA 7
Mișcarea

pregătirii condamnării lui Mano» 
Glezos ia în Italia o amploa- 
tot mai mare. Camera de

lis 
re

■ ’

muncă din provincia Roma a a- 
dresat ambasadei Greciei în Ita
lia o telegramă în care cere eli
berarea lui Manolis Glezos. Te
legrame și rezoluții de protest 
împotriva condamnării lui Ma
nolis Glezos au adresat ambasa
dei Greciei la Roma și guvernu
lui grec Comitetul partizanilor 
păcii din provincia Cuneo, Liga 
organizațiilor democratice d'ia 
provincia Ferrara, precum și alte 
organizații obștești și democra
tice din Italia.

*
HANOI 7 (Agerpreș).
La Hanoi a avut loc uni mare 

miting îni apărarea lui Manolis 
Glezos, organizat de Asociația 
ziariștilor și Comitetului vietna
mez pentru apărarea păcii.

Președintele Asociației ziariști 
lor și secretarul general al Co
mitetului vietnamez pentru apă
rarea păcii Nguyen Xiuam Tui, 
luînd cuvîntul în cadrul acestui 
miting a protestat cu mînie îm
potriva uneltirii care se pune la 
cale de către autoritățile grecești 
împotriva lui Manolis Glezos.

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

Minerii Văii Jiului protestează împotriva samavolniciei
autorităților grecești

Mitingul de
Mii de muncitori de la exploa

tarea minieră Lupeni s-au adu 
nat într-un miting de protest 
pentru a înfiera înscenarea pusă 
la cale de autoritățile grecești în 
legătură cu arestarea lui Mano
lis Glezos.

Adunarea a fost deschisă de 
tovarășul Zborov-ski Augustin, 
secretarul comitetului de partid 
de la mina Lupeni. A luat apoi 
cuvîntul tovarășul Albu Carol, 
membru în comitetul sindical al 
minei, care a arătat printre al
tele, că în timp ce elemente fas-

la Lupeni
ciste care în trecut au contribui* 
la subjugarea poporului gr- 
sînt eliberate din închisori, eroi* 
național al poporului grec Ma
nolis Glezos este dleferit spre ju
decare unui tribunal militar sub 
falsa învinuire de „spionaj“.

In încheiere adunarea a adop
tat o moțiune de protest prin ca
re minerii au condamnat hotărî
rea samavolnică a autorităților 
grecești și au cerut punerea ime
diată ;în libertate a ecoului na
țional grec, Manolis Glezos.

Protestul mineri lor petri lea i

YAUNDE 7 (Agerpreș).
In noaptea de 5 spre 6 iulie 

au avut loc în Camerun noi in
cidente. Potrivit agenției France 
Pressé, la Yatincle s-au înregis
trat în urma acestor incidente doi 
morți și. doi răniți. In dimineața 
zilei de 6 iulie toate magazinele 
din Yaunde au fost închise. A 
fost interzisă circulația în cursul 
nopții. In orașele Mbalayo și Obla

ÎN CAMEttUN
nu se poate circula decît 
mise speciale.

Autoritățile colonialiste proce
dează la întărirea patrulelor de 
politie și jandarmi.

cu per-

I

La mitingul de protest al mun
citorilor de la mina și preparația 
Petrila, numeroși muncitori și-au 
arătat adînca îngrijorare față de 
samavolnicul proces intentat e- 
roului național grec, Manolis 
Glezos. In cuvântul de deschidere 
tov. Kristaly Anton, președintele 
Comitetului de luptă pentru pace 
din orașul Petrila, a arătat că 
deferirea procesului lui Manolis 
Glezos unui tribunal militar,

In Ü.RÄS. a fost lansată eu sueees
o wă rachetă

SEUL 7 (Agerpreș)
Sub titlul „O vastă 

re“ ziarul „Voix Ouvri
închisoa- 
iere” co

mentează situația grea în care se 
află Coreea de sud datorită ocu
pației americane. Ziarul arată că 

i „Sub ocupația Statelor Unite, Go- 
reea de sud a devenit o vastă în
chisoare. Astfel, din populația 
de 20 milioane, 240.000 persoane 
au fost arestate, închise sau per
secutate în cursul anului 1958“.

Ziarul arată că pe 
Coreei de sud se află 
se cazărmi americane, 
americani se dedau la 
trag adesea la întîmplare asupra 
trecătorilor șl chiar tîrăsc pe unii 
cetățeni în cazărmile lor pentru

la 
ataca 
după 

popu-

că în

Sub ocupația Statelor Unite, 
Coreea de sud a devenit o vastă 

închisoare
a-i tortura sau dau drumul 
cîinii lor polițiști pentru a 
cetățenii pașnici. Circulația 
miezul nopți: este interzisă 
lației Coreei de sud. 

Ziarul arată de asemenea
Coreea de sud se află numeroși 
agenți secreți, jandarmi și ins
pectori de poliție. Numai la Seul 
sînt peste 10.000 agenți secreți 
care se dedau la abuzuri în plină 
stradă „trănsformînd orașul în
tr-un adevărat infern“.

Pentru a da o „bază legală" 
acestor acte arbitrare, guvernul 
lisînmanist, a emis o nouă lege 
în noiembrie 1958 denumită „noul 
drept de securitate a statului“.

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

Tratative anglo-daneze pentru crearea 
„zonei micii Europe

LONDRA 7 (Agerpreș).
La 6 iulie s-ali încheiat la 

Londra tratativele dintre Anglia 
și Danemarca în problema privi
toare la crearea așa-zisei „zone 
a micii Europe a comerțului li
ber“ constituită din șapte țări. 
Planurile de constituire a acestei 
zone au fost formulate din An
glia pentru a contrabalansa

teritoriul 
numeroa- 

Soldații 
abuzuri,

a comerțului liber“
„piața comună“, în care R.F.G. 
și Franța dețin rolul conducător

Tratativele anglo-daneze se 
pare că nu au dat rezultate con
crete. Agenția Press Association 
scrie astfel că Danemarca nu a 
hotărît încă la ce grupare să. a- 
dere — la „zona comerțului li
ber“ sau la „piața comună“ eu
ropeană.

I MOSCOVA (Agerpreș)
Agenția TASS a transmis ur

mătorul comunicat:
După cum se știe în Uniunea 

Sovietică au fost cercetate în 
mod sistematic de mai mulți 
ani păturile superioare ale at
mosferei cu ajutorul lansării la 
diferite altitudini a rachetelor 
balistice cu o singură treaptă.

In cursul lansărilor anterioa
re au fost obținute materiale 
științifice foarte valoroase, care 
au aruncat o nouă lumină asu
pra stării păturilor superioare 
ale atmosferei și asupra 
selor ca'e se petrec în 
pături și despre care s-a 
anterior în presă.

La '2 iulie 1959, ora
(ora Moscovei) a fost lansată 

¡r o nouă rachetă balistică geofi- 
f zică cu o singură treaptă, cu 
? rază medie de acțiune, în con- 

formitate cu planul lucrărilor 
<> științifice în domeniul cercetă- 
I rit păturilor superioare ale el
fi mosferei.
C Racheta a fost utilată cu a- 
f parataj pentru studierea zonei 
C de ultraviolete a spectrului so- 
C Iar, a structurii atmosferei, a 
S roiurilor de micrometeoriți, a 
I*- direcției și vitezei curenților de 

aer la diferite altitudini, precum 
și cu aparataj pentru determi
narea densității, presiunii, tem
peraturii șt compoziției atmos
ferei ta diferite altitudini.

Pentru studierea funcțiilor vi-
V. ..

proce- 
aceste 
vorbit

6,40

balistică geofizică 
tale ale animalelor în condițiile 
ridicării la mare altitudine în 
rachetă au fost introduse ani
male de experiență : doi clini 
(Otvajnaia și Snejinka) și un 
iepure de casă. Clinele Otvaj
naia a fost lansat cu racheta 
pentru a treia oară.

Greutatea totală a aparata- 
jului științific și a animalelor 
aflate în rachetă este de peste 
2000 kg.

Lansarea s-a desfășurat nor
mal. Sistemul de salvare a asi
gurat aterizarea după desprin
derea de rachetă a comparti
mentului și containerului cu a- 
paratajul științific și animalele 
de experiență

Potrivit datelor preliminare, 
programul de cercetări a fost în
deplinit și au fost obținute ma
teriale valoroase în legătură cu 
toate problemele.

S-au obținut pentru prima 
oară informații despre compozi
ția gazelor ușoare din atmosfe
ră.

Starea animalelor după ateri
zare este bună. Ridicarea în re
petate rîndurl a acelorași ani
male a permis să se obțină 
date cu privire la adaptarea a- 
nimalelor la zborurile cu rache
te. Au fost obținute date noi cu 
privire la comportarea anima
lelor >n condițiile imponderabi
lității.

Materialele obținute sînt pre
lucrate și studiate.

;
Ș
554
Ș

?

?

creează pericolul condamnării la 
moarte a neînfricatului luptător 
antifascist. Procesul intentat lui^ 
Manolis Glezos — a arătat vor-' 
bitorul — pe baza legii reacțio
nare 375 din timpul dictaturii 
fasciste a lui Metaxas, lege care- 
a adus moartea a 4000 de lupt; 
tori greci pentru libertate, este 
o jignire profundă adusă tuturor 
acelora care luptă împotriva fas
cismului, pentru libertate și de
mocrație.

A vorbit apoi En-ache Chiriță, 
miner șef de brigadă, care a spus 
printre altele : Noi, minerii Pe- 
trilei prețuim pacea și cinstim pe 
acei care luptă pentru apărarea 
ei. De aceea ne ridicăm cu toată 
hotărîrea în numele dreptății și 
omeniei, pentru a se pune ime
diat capăt rușinosului proces in
tentat eroului grec Manolis Gle
zos, căruia trebuie să i se redea 
libertatea.

In încheiere a fost votată o 
îm- ’me de protest.

FROBRAM DE RADIO
9 iulre

PROGRAMUL I. 7,15 Cîntece, 
8,00 Din presa de astăzi, 8,30 
Muzică, 10,00 Formații sovietice 
de muzică de cameră, 11,03 Din 
muzica popoarelor, 11,30 Muzică 
din opere, 12,00 Muzică ușoară 
orchestrală, 13,05 Muzică, 
Fantezii și potpuriuri 
rete, 14,40 Cîntece din trecutul 
de luptă al poporului 
15,10 Program muzical dedicat 
fruntașilor în producție din in
dustrie și agricultură, 15,40 In- 
terpreți romîni ai operelor lui 
Verdi, 16,15 Vorbește- Moscova ! 
PROGRAMUL II. 14,07 „Ce-am 
crescut vom crește înzecit“ 
— emisiune de cîntece, 15.00 
De toate pentru toți, 15,30 
Muzică ușoară, 16,30 Interpreți 
de muzică vocală, 17,35 Muzică 
bănățeană executată la vioară de 
Stan Simion, 18,35 Duete vocale 
de muzică ușoară, 19,30 Soliști 
și formații artistice de amatori, 
20,00 Muzică ușoară, 20,30 Scrii
tori la microfon : Mihu Drago- 
mir, 21,15 Muzică ușoară de com
pozitori romîni, 22,00 Seară de 
muzică de cameră.

14,00 
din ope-

nostru,
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