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Proletari <Hn toațe 

agul roșu
Organ al Comitetului raional P. M. R. Petroșani și al Sfatului popular raional

Intre fruntașii sectorului IV Priboi de la mina Aninoasa sínt 
mulți mineri din brigada lui Barza Gheorghe. Obiectivele cu care 
comunistul Barzu Gheorghe și ortacii săi întîmpină Ziua mineru
lui și ziua de 23 August sínt: tone multe de cărbune peste plan 
și de bună calitate. Brigada a fost printre primele din sector care 
a primit confirmarea de brigadă de calitate. Exemplul pozitiv dat 
de membrii brigăzii printre care tov. Ungureanu Vasile, Nicoară 
Traian și Cizmaru Nicolae (în clișeu) a fost urmat de majori 
tatea brigăzilor din sector concretîzîndu-se in alegerea șistului vi- 

/zibil în abataje, ceea ce a făcut ca sectorul IV să se situeze pe 
primul loc cu calitatea cărbunelui Ia Aninoasa.

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

Mecanici și fochiști comuniști 
in fruntea luptei pentru economii

Colectivul de muncitori ai de
poului de locomotive C.F.R. Pe
troșani se străduiește să asigure 
un transport.cît mai rapid și eco
nomic al cărbunelui extras de 
minerii Văii Jiului

Antrenat în întrecere socialistă, 
colectiva! depoului a crbtinut re
zultate frumoase

In fiecare zi din luna iunie 
mecanicii și fochiștii s-au străduit 
să realizeze economii de combus
tibil. Ca și în lunile trecute în 
fruntea luptei, pentru economii 
s-au situat mecanicii comuniști.

• Făcînd serviciul pe locomotiva 
>150.1095, remoreînd trenuri cu

■’ tonaj sporit și utilizînd la maxim 
forța locomotivei, mecanicii co
muniști Roșea loan și Balaj Pe
tru, împreună cu fochiștii lor au 
încheiat luna iunie economisind 
22.5 tone combustibil conventio
nal.

Pe locomotiva 150.1016 lucrea
ză mecanicii comuniști Popescu 
Constantin și Tărtăreanu Nicolae 
împreună cu fochiștii Todea Aron 
și Păun Teodor. Folosind din plin 

: metodele înaintate în muncă aces
te brigăzi au realizat în luna tre-’

• cută o economie . de 20,2 tone 
combustibil convențional.

Economii importante a reali-
—*----

Simpozion cinematograf ic
Intre manifestările mai de sea

mă organizate în această lună de, 
cinematograful „Al. Sahia“ din 
Petroșani se numără și simpozio
nul organizat luni 13 iulie a.c. 
în colaborare cu S.R.S.C. pe mar
ginea filmului sovietic „Nauris“.

Simpozionul a fost condus de 
tov. Șerban Nicolae, secretar al 
Filialei S R.S.C. Petroșani, pre
zentarea filmului fiind făcută de 
prof. Ilieș Ana.

Simpozionul a fost urmărit cu 
interes de cei peste 300 de spec
tatori prezenți.

— = ★ =—

Muncă voluntară
La chemarea Gospodăriei de lo

cuințe din Lupeni, 45 femei din 
personalul de serviciu al cămine
lor muncitorești din localitate au 
venit la muncă voluntară în ziua 
de 12 iulie a.c., pentru curățenia 
interioară a încăperilor la unele 
din clădirile orașului care au fost 
în reparații capitale.

In total s-au prestat 180 ore 
muncă voluntară.

S-au evidențiat tov. Csibi Flo- 
rica, Paidan Elisabeta, Lupaș 
Florica, Teg Rodica și altele. 

zat și brigada utemistă compu
să din Maci Pavel, Glungan loan. 
Dragan loan și Proci loan care 
a lucțat pe locomotiva 150.1029 : 
14,6 tone combustibil convențio
nal.

La fel de importante economii 
au realizat șt brigăzile locomoti
velor dte la trenurile de călători.

Brigada locomotivei 230.105 
compusă din mecanicii comuniști 
Tuta loan și Cosma Mihai au 
realizat o economie de 21,6 tone 
combustibil, iar brigăzile locorno- 
tivelor’ 230.107 și 230.025 condu
se dé mecanicii Călugăr Alexan
dru, Tripón Nicolae, Bogățeanu 
Nicolae și Sturza Valentin au e- 
conomisit 22 tone și, respectiv, 
17,8 tone combustibil convențio
nal.

Colectivul de mecanici și fo
chiști de la Depoul de locomotive 
C.F.R. Petroșani a încheiat luna 
iunie economisind combustibil 
convențional în valoare de 67.950 
lei. El este 4iotărît ca în cinstea 
zilei de 23 August să realizeze 
noi economii.

La începutul lunii mai a avut 
loc la Sfatul popular al orașului 
Vulcan.o sesiune a deputaților. Se 
luase în discuție o problemă care 
interesa mult pe toți cetățenii 
orașului ■ problema sănătății oa
menilor muncii din Vulcan.

Deputății au vorbit la sesiune 
despre succesele din ultimii ani, 
despre lipsurile ce există încă. 
Cu multă grijă au fost atunci 
luate hotărîrile menite să ducă la 
îmbunătăț;rea asistenței sanitare, 
la măsurile de prevenire a îmbol
năvirilor.

Printre altele deputății au ară
tat că la spitalul din Vulcan, va 
trebui depusă o muncă stăruitoare 
pentru întreținerea lui, îmbunătă
țirea hranei bolnavilor și înfrumu
sețarea incintei spitalului. La 
sesiune, medicul Isacu Fulviu. di
rectorul spitalului, nu a scăpat 
să-și noteze pînă în cele mai mici 
amănunte, toate observațiile de
putaților, care constituiau cerinț'- 
iuste și pe deplin realizabile.

Au trecut de la sesiunea depu- 
taților Sfatului popular din ora
șul Vulcan două luni. La spitalul 
din Vulcan s-au înfăptuit de a- 
tunci lucruri frumoase, multe tre
buri care mergeau prost au fost 
îndreptate pe făgașul cel bun; 
spitalul nit mai seamănă cu cel
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Pentru îmbunâtăfirea 
gospodăririi localității

In ședința Comitetului execu
tiv al sfatului popular al comunei 
Aninoasa tcv. Weber Francisc, șe
ful sectorului I.G.O. a prezentat 
o dare de seamă privind activi
tatea sectorului Aninoasa de la 
1 Mai șî pînă la 9 iulie 1959.

In darea de seamă a fost tre
cut ca un succes obținut în ulti
mul timp montarea a 100 bucăți 
de contoare electrice. Procentajul 
de_ pierdere de curent electric a 
scăzut și este în prezent de 10 la 
sută. Este în lucrate extinderea 
liniei electrice de 5.500 kW. cu 
încă 400 m. 1.

Membri ai comitetului executiv 
ca Tanczer Geza, Butca Victor, 
Măieruș Viorica, Colda Andrei, 
Tudoriu loan, Lază Bela și alții 
au arătat că sectorul I.G.O. din 
Aninoasa a obținut rezultate fru
moase în ultimul timp.

Pentru îmbunătățirea muncii 
sectorului I.G.O. Aninoasa s-au 
făcut propuneri valoroase. Prin
tre altele s-a cerut să fie rezol
vată cît mai curînd problema a- 
pei potabile pentru locatarii de la 
căminul vechi al minei Aninoasa. 
La sfîrșitut sesiunii a fost adop
tată o hotărîre.

I. S1MO 
corespondent
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Tabăra pionierilor 
dîrr Lupen»

Pentru a face cît mai plăcută 
vacanța pionierilor și școlarilor 
care au rămas în Lupeni, din gri
ja comitetului’ orășenesc 1 f M. 
s-a deschis tabăra orășenească în 
curtea clubului minier. Tabăra 
este condusă de un colectiv de ca
dre didactice în frunte cu tov 
Popescu Elena instructoare supe
rioară de pionieri, Goja Veronîca, 
Dudaș Olivia, Voiculescu Marga
reta, Ciulea. Asinefta si Stoicoiu 
Maria. Se oiganizează excursii, 
vizite la întreprinderi, activități 
sportive, pe bază de program 
zilnic.

Tabăra este frecventată de a- 
proape 100 de pionieri și școlari. 
Pînă în prezent s-au făcut excursii 
Ia Grafit, la Oboroca, la Roșia 
si s-au organizat competiții spor
tive.

CUIBAC ILIE 
corespondent

care a fost cu două luni în ur
mă.

Nu se poate preciza cu ce anu
me s-a început: cu amenajarea 
incintei spitalului, cu zugrăvirea 
lui interioară, cu îmbunătățirea 
hranei ori cu altceva. Se văd în-

Cind bolnavul se șimte mai întremat este o plăcere pentru el 
să stea pe bancă ia umbra pomilor din curtea spitalului respirând 
aerul înmiresmat. Poate și acest lucru îi dă puteri noi...

IN CLIȘEU: Vedere exterioară a spitalului din Vulcan.

Rezistență ia presiunea roci lor, durată de folosire de zeci de; 
ani, iată cîteva din principalele condiții ce le îndeplinesc galeriile 
de la minai Vulcan pe care le betonează brigada de pregătiri con
dusă de minerul lonașcu loan din sectorul VIII investiții. Mem
brii brigăzii întîmpină Ziua minerului și ziua de 23 August cu 
frumoase depășirii de plan la lucrările de betonare. IN CLIȘEU: 
Un schimb din brigada tov. lonașcu loan (al patrulea din stingă).

Din activHalca șantierelor
S-a început construcția 

unui nou bloc
Zilele trecute, în Petroșani, a 

fost începută construcția unui nou 
bloc de locuințe. El va fi înălțat 
pe un fost teren viran, în apro
pierea spitalului unificat. Deja, un 
grup de constructori ai șantierului 
nr. 1 au săpal groapa de funda
ții și s-a început turnarea primi
lor metri cubi de beton în funda
ții.

Noul bloc construit pentru sfa
tul popular va avea 18 apartamen
te cu cîte două camere și depen
dințele respective. Constructorii 
de pe șantier sînt hotărîți ca pînă 
la 23 August să ridice complet 
zidăria noului bloc pentru ca în
că în acest an el să fie finisat.
Patru blocuri își așteaptă 

locatarii
Constructorii Grupului de șan

tiere din. Lupeni se pregătesc în 
aceste zile să dea în folosință 
minerilor noi blocuri, de locuințe 
cu zeci de apartamente. Astfel, 
în cinstea Zilei, minerului, vor fi 
predate Ia Vulcan blocul G 1 a- 
vînd încă'zlre centrală, la Lupeni 
blocul 17 la care s-au făcut deja 
și tencuieli exterioare, iar la Uri- 
cani blocul 2

Pentru 23 August constructorii 
pregătesc blocul 18 din Lupeni, 
care va fi predat complet. In ace
lași tim.r, constructorii din Vulcan 
vor termina lucrările de finisaj 
Ia blocul Ci 2, iar cei de la Uif- 
sanî la blocul 1. urmînd să se 
mat tacă diferitele remedieri șl 
puneri la punct în vederea recep- 
țfonării.

22.000 m. p. tencuieli 
exterioare

Pentru anul acesta, constructo
rii șantierului Petroșani și-au pla

să astăzi c* răsărite din pămînt 
în curtea spitalului, multe ronduri 
cu flori, au fost amenajate alei 
frumoase, secția de contagioși a 
fost împrejmuită cu gard nou,

(Continuare >n nag 3-a) 

nificat executarea unui mare, vo- 
iiuri de lucrări exterioare, printre 
care tencuieli, drumuri, trotuare, 
rețele electrice de iluminat etc. 
Dintre acestea, cel mai greu . de 
executat sînt tencuielile exterioa
re deoarece necesită un mare vo
iam de scitele și materiale.

încă din primăvară, conducerea 
șantierului Petroșani a dat atenție 
mare bunei organizări a muncii 
îa tencuielile exterioare. Aici au 
fost repartizate brigăzile zidari
lor Gyulav loan, Kovacs Mhai, 
Burchiu Constantin, Hegyi Iosif 
care cuprind zeci de constructori 
harnici, cu o înaltă calificare.

Muncind neobosit, constructorii 
grupului de șantiere din Petro
șani au reușit ca pînă în prezent 
să execute 22.000 m.p. tencuieli 
exterioare din totalul de 32.000 
m.p. planificați pe întreg anul a- 
cesta.

------ — = ★=-

llHii ila la filaluia lowii
Rezultate frumoase 
în primu1 semestru

întrecerea socialistă la Filatu
ra Lupeni se desfășoară într-un 
ritm mereu mai intens. In primul 
semestru colectivul fabricii a 
muncit cu multă rîvnă. Ca urma
re, în comparație cu semestrul I 
al anului 1958, anul acesta deoă- 
șirile sînt următoarele: la fire 
de mătase, cu 4,9 la sută; sul
fura de carbon, cu 3,9 la sută; 
producția globală, cu 9,6 la sută.

Angajamente 
mobilizatoare

Brigăzile de tineret de Ia sec
ția depănat a filaturii s-au an
gajat să realizeze în cinstea zilei 
de 23 August o depășire de plan 
de 2,3 'a sută ; brigăzile de la 
răsucit - - 1,6 la sută ; de la sor
tare — 10 la sută, iar cele de la 
bobînaj — 1,5 la sută. Depănă- 
toarele Mărginean Aurelia și Gali 
Maria și au luat angajamentul să 
dea peste plan cu la sută și, 
respectiv, cu 2 la sută mai multe 
fire depănate. Oatu Smaranda. 
Păvăluc Ioana, rfcsuciteaT'5 "i 
bobinatoarei- Somoșeanu Parase 
chiva și Săvulescu Maria s-au 
angajat să întîmpine ziua de 23 
August cu o depășire a planului 
zilnic de 3 la sută, iar sortatoa- 
rele Groza Ana, Branet Aurelia 
șî Mircea Maria, cu 10 la sută.

S. MATEI 
corespondent

Citiți în pag. IV-a
• Reluarea lucrărilor Confe

rinței miniștrilor Afaceri
lor Externe de la Geneva.

• O delegație de partid și 
guvernamentală a U.R.S.S. 
în frunte cu N. S. Hruș- 
ciov a> plecat spre Varșo
via.

• Convocarea plenarei ordi
nare a C.C. al P.C.U.S,

• interviul acordat de J. Țe- 
denbal unui corespondent 
al ziarului american „New 
York Times“.
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Centribujia ceretdtii A.S.I.T. da la U.R.U.M.P 
BurswHe de mmim tehnicla

Una din con
dițiile esențiale 
pentru reducerea 
prețului de cost 
este îmbunătăți
rea calității pie
selor și reduce 
rea la minim ; 
rebuturilor. A 
ceasta necesită o

calificare corespunzătoare a ca
drelor, capabile să înmuiase« 
uneltele perfecționate, să folo
sească noile metode avansate d 
muncă.

Cercul A.S.I.T. de la URUMP 
a inițiat două cursuri de minim 
tehnic la turnătorie și
secția mecanică. Cursurile 
ționează după programa 
tică întocmită conform cu 
țele cele mai actuale ale 
ductiei.

Cele 
nătorie 
ginerii
Artneanu Constantin, care le 
săptămînal și pe schimburi, 
aceste cercuri sînt obligați

unul la 
func- 

anali- 
cerin- 

pro-

două cursuri de la tur- 
sînt conduse de către 
Catrinoiu Constantin

in
ȘÎ 

țin 
La

3
lua parte toți topitorii și maiș
trii topitori care au sarcina să 
urmărească aplicarea practică a 
lucrărilor teoretice, iar la cursul 
de formatori turnători iau 
șl maiștrii formatori, care 
semenea urmăresc cum se 
că practic cele predate.

parte 
de a- 
apli-

Alături de predarea propriu- 
zisă, sînt prevăzute ore pentru 
seminarizarea materiei și se re
comandă bibliografie la fiecare 
capitol.

Frecventa la cursuri este mul
țumitoare. Se urmărește în spe
cial frecventa cadrelor maî slab 
calificate. In urma Inițierii a- 
cestor cursuri se observă o îm
bunătățire substanțială a calită
ții producției? Astfel, la setniro- 
tile de la locomotivele de mi
nă, prin montarea corectă a ma 
seloților și răcirea dirijată a 
oțelului în formă, rebuturile au 
scăzut de la 10—12 ia sută cît 
era la acest sortiment la 1—2 la 
sută. La fel se poate afirma și 
pentru alte sortimente, în spe
cial roți dințate de ori ce fel.

Ca urmare a inițierii cursului 
pentru topitori se constată că, 
consumurile specifice la curent e- 
Iectric și materiale refractare au 
scăzut față de anul 1958, durata 
de funcționare a cuptorului e- 
lectric a crescut cu 40—50 la 
sută, iar prețul de cost pe tur
nătorie a scăzut față de anul 
1958 cu 5,6 la sută, economi- 
sindu-se pe primul semestru al 
anului 1959 peste 130.000 lei.

ing. T. ȚECU
U.R.U.M.P.

i

rîu cu 
unui 
(vezi.

!La mina Le
nea in scopul 

I reducerii prețu- 
i lui de cost s-a 
' luat măsura ca 
i pentru lucrările 
de betonare să 

| se folosească 
pietriș din albia 
Jiului. A fost 

I construită și o 
stație de extra
gere a pietrișu
lui din 
ajutorul 
screper 
clișeul).

LA MINELE VĂII JIULUI

Un nou pas pe calea creșterii productivității muncii

Stația de încărcare de la Uricani 
a intrat în funcțiune

de la Uricani a economisit la pre
țul de cost mai bme de 500.000 
lei.

Minerii de aici au însă rezerve 
interne mari pentru dezvoltarea 
succeselor obținute pînă acum. 
Una din aceste rezerve o consti
tuie transportul de suprafață, 
sector la care i,osturile ncproduc-

țiune a noii stații (vezi clișeul) 
transportul câibunelui cu vagone- 
tele de mină pe circuitul de su
prafață se reduce cu cca. 2,5 km. 
ceea ce înseamnă că va spori mult 
coeficientul de rulaj al vagonete- 
!or, abatajele vor avea goale su
ficiente, iar parcul de mijloace 
de transport șe va reduce mu't

create
rezervă Viteza

Succesele obținute în acest an 
de minerii de la Uricani, se da
toresc în btmă măsură eforturilor 
lor pentru sporirea necontenită a 
productivității muncii. Este știut 
faptul că minerii de aici lucrează 
cu o productivitate de peste o to
nă pe post încă din ultimele luni 
ale anului trecut.

La rezultatele 
obținute de colec 
tivul minei Uri 
câni au contribui i 
planurile de mă
suri tehnico-orga- 
nizatorice alcătui 
te periodic, apro
vizionarea cores
punzătoare cu ma
teriale si vagone- 
te goale a locu
rilor de muncă 
Linia de front 
a fost ținută în 

permanență la ni
velul satisfaceri 
sarcinilor de plan, 
au fost
locuri de muncă 
medie de avansare a sporit la a- 
proape 43 m.l. pe lună. Odată cu 
creșterea productivității muncii la 
peste o tonă pe po.s\ colectivul

— = ★ =» — ---------

îmbunătățirea 
funcționării ciurului 

Seltner
¿Moara Humboldt pentru prepa- 

îarea rambleului la mina LupcnI 
folosește ciururi cu greblă tip 
Seltner. Acestea, lucrînd cu soli
citări dinamice, la funcționarea în 
gol sau cu încărcătură variabilă 
masele nu se pot echilibra satis
făcător ceea ce duce la uzura ra
pidă a penelor și locașurilor aces
tora. Pentru a remedia acest nea; 
juns, care produce dese stagnări 
în mersul morii, lăcătușii Manea 
Ioan și Tamași Dominic au adus 
o îmbunătățire constructivă ciuru
lui Seltner. Ei au introdus pe 

»axul ciurului o brățară de solida
rizare între bara cu contragreutăți 
și bara de ridicare — coborîre a 
ciurului. Prin aceasta, sarcina di
namică ce revine penelor de tixa- 
le este preluată de brățara de s<> 
lidarizare. îmbunătățirea adusă 
ciurului Seltner se află în rimc- 
țiune încă de acum trei luni și nu 
a mai dat loc la defectări sau 
stagnări în mersul morii de ram
bleu.

Progresul tehnic îsi spune
In cei 15 ani de la eliberarea 

țării noastre extracția de cărbu
ne din Valea Jiului a crescut 
continuu. In anul trecut volumul 
producției de cărbune a fost mai 
mare cu 6.9 la sută decît cel 
din 1957, iar în anul acesta se 
va extrage cu circa 10 la sută 
mai mult cărbune decît în anul 
trecut. Obținerea acestor rezul
tate de seamă se datoresc efor
turilor făcute de mineri pentru 
sporirea continuă a productivi
tății muncii, metodelor avansa
te de muncă si înzestrării teh
nice mereu creseînde a minelor 
Văii Jiului. Astăzi pe galeriile 
minelor noastre cărbunele este 
transportat de locomotive elec
trice cu acumulatori sau cu tro- 
ley. Numărul acestora a sporit 
cu peste 35 la sută față de cîte 
erau în 1955. In abataje roaba 
și vagonéiul de lemn au fost în
locuite cu puternice transpor
toare cu raciete, acționate elec
tric. Acestea sînt cu aproape 60 
la sută mai multe decît existau 
în anul 1955. Mecanizarea tot 
mai accentuată a eliberat pe 
mineri de eforturile fizice depu
se la transport. Trolii electrice 
și pneumatice au fost instalate 
în toate punctele grele. Anul 
trecut, de exemplu, numărul 
troliilor folosite în subteran a 
fost de peste 11 ori mai mare

R —

decît cel dinainte de 1948
Beneficiind de avantajele pe 

care le oferă înzestrarea^ tehni
că, minerii pot să-și intensifice 
eforturile, să facă munca lor 
mereu mai spornică. Productivi
tatea muncii a fost în primele 5 
luni din acest an cu 
mai mare decît cea 
anul 1955

La fiecare mină 
și-a spus din plin 
ultimii ani. La mina Lonea, de 
exemplu, înzestrarea tehnică, 
masivele investiții făcute au dus 
la sporirea capacității de pro
ducție de aproape 3 ori față de 
1948. La Aninoasa, intrarea în 

exploatare a mașinilor de extrac
ție de mare capacitate de la pu
țul principal și puțul nr. 1 Pis 
cu, ca șl mai recent, dotarea lo
comotivelor cu baterii de fero- 
nichel, rezistente, au îmbunătă
țit simțitor transportul. La mi-* 
na Uricani — mină deschisă a- 
cum 11 ani — între anii 1951 — 
1958 valoarea utilajelor și insta
lațiilor cu care a fost dotată de
pășește suma de 5.300.000 lei.

O contribuție de seamă la dez
voltarea progresului tehnic adu
ce mișcarea de inovații și rațio
nalizări. îndrumați și mobilizați 
de organizațiile de partid, su
tele de inovatori cu care se mîn- 
dresc acum minerii Văii Jiului

30,6 la sută 
obținută tn

mecanizarea 
cuvîntul în

Pe lîngă asta, încărcarea cărbu
nelui la noua stație va aduce du- 
pă sine micșorarea efectivelor ne
cesare, a cheltuielilor de între-, 
ținere, amortismente etc. In gene' 
ral se apreciază că economiile 
lunare se ridică la peste 67.000 
lei.

Analizîtid într-o recentă plenară 
posibilitățile actuale ale colecti
velor miniere din Valea Jiului, 
Comitetul raional de partid a apre
ciat că minerii de la Uricani au 
condiții pentru atingerea unei 
productivități de 1,100 tone căr
bune pe post. Noua stație de în
cărcare, prin avantajele 
constituie un ajutor de preț 
lupta minerilor de aici pentru 
deplinirea acestei sarcini.

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

Mea^oerea arcului electric 
în lămpile

Lămpile redresoare au în globul 
de sticlă dai electrozi auxiliari și 
un electrod de aprindere. Acești 
electrozi sint alimentați la o ten
siune corespunzătoare de la un 
transformator care inițial a fost 
dimensionat pentru acționări rare 
ale electrodului de aprindere. In
să lipsa unui consum minim per
manent (de exemplu la redresorii 
care încarcă bateriile de acumula
tori) provoacă sau mai bine zis 
favorizează, dese stingeri ale lăm-

tive pot ti reduse considerabil.
Răspunzînd propunerilor făcute 

de mineri în consfătuirile de pro
ducție, conducerea minei a studiat 
și pus în aplicare construcția u- 
nei noi stații de culbutare — în
cărcare a cărbunelui în vagoanele 
C.F.R. mai aproape de mină, la 
Uricani, bazîndu-se pe iaptul că 
linia ferată a fost prelungită pînă 
la acest punct

Acum cîteva zile noua stație de 
încărcare a fost dată în exploata
re normală. Ce-i drept lucrul a- 
cesta putea să se facă încă de a- 
cum vreo lună și jumătate dar a 
tost nevoie să se învingă nepăsa
rea și neglijența unor tovarăși din 
direcțiile tehnică și de investiții 
ale C.C.V.J. Prin intrarea în func-

cuvin tul
și-au 
iorța 
peririi de noi 
pentru mărirea „_________ ...
muncii, pentru micșorarea efor
tului fizic și pentru reducerea 
prețului de cost al cărbunelui, 
hi primele 5 luni ale acestui 
an, cele aproape 200 inovații a- 
plicate în producție aduc econo
mii antecaiculate de 1.300.000 
lei pe an.

Succesele obținute în acțiunea 
pentru extinderea mecanizării în 
minele Văii Jiului sint evidente. 
Posibilitățile existente însă ofe
ră un cîmp și mai larg de mun
că. Mecanizarea în subteran nu 
și-a spus cu totul cuvîntul în u- 
șurarea celei mai grele munci 
miniere: încărcatul în abataje 
cameră, ca șl în privința armă
rii abatajelor. Este drept că în 
aceste două direcții specialiștii 
din Valea Jiului lucrează intens. 
Mașina de încărcat cu sape și 
lopeți, concepută și realizată în 
Valea Jiului a dat unele rezul
tate promițătoare care vor tre
bui dezvoltate. Armarea metali
că în abatajele frontale se extin
de mereu. Trebuie însă studiate 
și rezolvate practic o seamă de 
probleme legate de economicita
tea acestei armări, de alegerea 
unor metode de exploatare co
respunzătoare care să permită

pus tot elanul lor, toată 
creatoare în slujba desco- 

rezerve interne 
productivității

mecanizarea complexă a abata
jelor frontale. Este de aseme
nea necesar să se studieze amă
nunțit și să se treacă la experi
mentarea armării metalice în a- 
bataje cameră, metodă propusă 
de un colectiv de ingineri de la 
mina Lonea.

lată deci că in problema me
canizării complexe a minelor î 
Văii Jiului există încă suficientei 
rezerve. ;

Recent, plenara Comitetului1 
raional de partid analizlnd re- | 
zultatele obținute în acest an de j 
minerii Văii Jiului, ca $1 posibi . 
litățile pe care Ie au și le pot I 
crea pe parcurs, a apreciat că* 
pină la sfîrșltul acestui an se 
poate atinge productivitatea de 
o, tonă pe post pe întregul bazin. 
Fiecare colectiv minier a primit 
sarcini noi, mobilizatoare. Pen
tru îndeplinirea acestor obiec
tive, serviciile mecanice, atelie
rele de grup ca și partea meca
nică a sectoarelor de producție 
trebuie să-și îmbunătățească 
munca, să contribuie împreună 
eu conducerile tehnice la extin
derea mecanizării în subteran, 
la sporirea productivității mun
cii. Activitatea inovatorilor, rod
nică pînă acum, trebuie spriji
nită și canalizată spre rezolva
rea celor mai importante pro
bleme ale producției. In acest 
sens, un roi de seamă au cercu
rile A.S.I.T. care trebuie să stu
dieze și să vină cu măsuri con 
crete, realizabile pentru extin
derea mecanizării complexe.

ing. GH. DUMITRESCU

Í

create, 
în 

tn-

redresoare
pii. Electrodul de aprindere 
acționează automat în aceste 
zii, lucrează mai mult de cît se, 
prevăzuse și prin aceasta supra 
solicită transformatorul, care su 
arde după un timp.

Pentru a nu se mai întîmpla 
acest neajuns la mina Uricani s-a 
propus și executat modificarea u- 
nui transformator de mină de 2,5 
KVA la care prin adăugarea unui 
număr corespunzător de spire 
s-au scos 5 prize cu tensiuni de 
90; 0—90 și 0—85 V, necesare 

I funcționării circuitului de aprin- 
I dese.

In afară de aceasta s-a aplicat 
o schemă prin care se poate asi
gura funcționarea fără întreruperi 
a alimentării liniei de troleu prin 
manevrarea corespunzătoare a u- 
nor siguranțe fuzibile. Pînă la a- 
plicarea inovației s-au ars de 7 
ari transformatorii de aprindere la 
ambele grupuri de lămpi ale mi- 

I nei provoc'ind tot atîtea stagnări 
/ ale transportului cu locomotivele 

I electrice timp de mai multe ore.
De la aplicarea inovației lucrul a- 
cesta nu s-a mai întîmplat.

Economii rezultă dacă se ia în 
considerare sîrma de bobinaj ce 
s-a consumat pentru rebobinarea 
transformatorilor originali.

— -=★=-—
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ln Editura tehnici
a apărut:

V. Gheleșel și alții: ORGANE 
DE MAȘINI — CULEGERE DE 
PROBLEME.

Cuprinde 206 probleme rezol
vate, axate pe tematica cursului 
de organe de mașini care se pre- 
d-’ă în institutele politehnice. Sînt 
prezentate probleme de: nituire, 
sudură, pene, șuruburi, asambla
re prin strîngere, arcuri, axe, ar
bori, fusuri, pivoți, lagăre, rul
menți. ambreiaje, transmisii, roti 
dințate, mecanism bielă manivelă, 
conducte, precum și probleme de 
ansamblu. Lucrarea este destina 
tă studenților, fiind în același 
timp utilă și tehnicienilor și in
ginerilor care se ocupă de proiec
tarea organelor de mașini.
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llllwilll j 
•, Din prima zi a lunii curente, S 

la întreprinderea de explorări S 
' Lupeni sarcinile de producției 
'■ au fosi depășite în fiecare zi. ) 
\ Intr-o adunare generală extra- ) 
.1 ordinară deschisă a organizației ) 
/ de partid muncitori fruntași in ? 
.' producție, tehnicieni și ingineri, ( 

' și-au luat angajamentul ca pla- ( 
' nul de producție pe trimestrul < 
' III să fie îndeplinit pînă în ( 
ziua de 23 August. Pentru a- J 

, ceasta s-au luat o serie de mă- J 
. suri organizatorice. )

Rezultatele obținute au scos ) 
‘ în evidență elanul în muncă al > 
' sondorilor. Astfel pe prima de- ) 

■ cadă a lunii iulie, sectorul de 
foraj l ulcan condus de ingi
nerul Busuiocescu Constantin, a ? 
depășit planul fizic de produc- ( 
(ie cu 35,99 la sută. Acesta es- \ 
te urmai de sectorul Dîlja cu 
o depășire de 27,74 la sută; ‘ 
sectorul Uricani, cu 9,65 la su
tă

Brigada sondei 5219 condusă 
de maistrul sondor Proca Ghe
orghe de la sectorul Uricani. a- 
pol brigada de la sonda 5400 
de la secte rul Dîlja condusă de 
maistrul sondor lerca Adrian 
sau a sondei 5522 de la ace
lași sectar condusă de maistrul 
Tache Gheorghe, au obținut în
semnate depășiri de plan, Incit 
au toat* șansele ca pînă la da
ta de 15 iulie să îndeplinească 
planul de producție lunar.

Măsurile luate și elanul cu 
care au muncit brigăzile în pri
ma decadă a lunii iulie au fă
cut ca pe întreprindere planul 
fizic de producție să fie înde
plinit în proporție de 125,29 la 
sută.

<

Generația lui 23 August

GR. GOANȚA
corespondent

CRONICĂ TEATRALĂ

OMUL $AN
— Măi fîăcăule. tu vrei să în

veți meserie ?
— Vreau meștere, cum nul
— Auzi, eu îți vorbesc serios, 

la rîndul tău serios să-mi răs
punzi și tu. Eu te iau la mine. 
Dar n-aș vrea să mă faci de rîs 
peste cîteva luni...

— Se poate, tov. meșter, doar 
eu vreau să ajung zidar?!

Cam așa s-a desfășurat prima 
discuție între tînărul Găvan Pe
tru, pe care vestea marilor con
strucții din Valea Jiului l-a a- 
tras tocmai de pe șesurile olte
nești și meșterul zidar la care 
a fost repartizat să lucreze.

Meșterul l-a dus la magazi; 
șantierului. De aici au ridicat u 
nelteje de lucru.

— Uite mistria, canciogul, 
ciocanul, firul cu plumb, l-a ex 
plicat apoi rostul fiecăreia.

— Acum hai la treabă i-a zis 
de la început meșterul. ,Și-n fața 
tînărului, urcat pe schele a prins 
să pună primul rînd de cără
mizi. Zidul se ridica văzînd cu 
ochii. Mîna meșterului se mișca 
cu iuțeală. Cărămizile ca la co
mandă își ocupau locurile.

— Oare cînd am să ajung să 
lucrez ca el ? se întrebă noul u 
cenic, admirînd 
maistrului.

— Ei, nu te mai
na, încearcă..;

Găvan a așezat 
cărămidă. Intinzînd mortarul a 
pus apoi încă una și încă una...

— Nu te mai gîndi la Leana 
de acasă, fii atent la firul cu 
plumb. Nu devia cu nici o cără 
midă, că se răstoarnă apoi zi
dul pe tine.

Așa, s-a terminat primul șut. 
Pentru Găvan a fost destul de

—=*=— --------

D. Th. Neculutá
— 100 de ani de

îndemînarea

sfii. Pune mr-

timid și el o

Soacra cu trei nurori”
de GHEORGHE VASILESCU

vînd o dicție corespunzătoare. A 
redat cu talent tipul femeii în
răite, pusă mereu pe harță, ni
micnicia spirituală a omului 
hrăpăreț, care tinde să se îmbo
gățească pe seama altora, că
ruia nici chiar fericirea copiilor 
săi nu înseamnă nimic în raport 
cu interesele sale meschine, e 
goiste

Merită de asemenea a ii evi
dențiată evoluția scenică a inter
pretelor rolurilor Agripina, Ti- 
iici Rodica și Maranda, Cru
ceam Ioana. Prima a adus în 
fața rampei cu un umor discret, 
cu mult bun simț și vioiciune 
istețimea omului din popor, age
rimea sa, iar cea de-a doua, în
tr-un rol de compoziție destul 
de dificil, a fost convingătoare, 
naturală.

Mitruț Mihaela, în rolul Floa
re!, a avut o dicție foarte bună, 
însă a fost deficitară în mișcări 
șl gesturi, acestea fiind de mul 
te ori în contratimp atît cu u- 
nele scene cît și cu replicile 
date. Răducanu Silvia (Anica) 
și Bîrăianu Florica (Ileana), au 
redat în - oarecare măsură tipuri 
de oameni timorați, dar pe alo 
curi au jucat neconvingător.

Dintre interpreții rolurilor de 
bărbați realizări meritorii 
făcut Străuț Ioan (Culai) șl 
Branea Viorel (Gheorghe). Am
bii au dovedit reale calități și 
resurse variate de interpretare, 
reușind să facă trecerile de la 

o scenă la alta, de la o stare sufle
tească la alta, lin, firesc. Jocul 
acestora se caracterizează prin 
autenticitate, naturalețe și trăi
re, prin ușurința de a se înca
dra în diferitele ipostaze ale 
personajelor.

Lepădata Gheorghe (Constan
tin) și Popa Gheorghe (Ștefănu- 
câ) de asemenea s-au dovedit 
talentați, însă au făcut greșeli 
în interpretare. Primul a fost 
deficitar în mișcări și dicție, iar 
cel de-al doilea precipitat, prea 
grăbit uneori în darea replicilor.

Producția de sfîrșit de an a 
constituit un spectacol bun, va
loros chiar relevînd încă odată 
rolul pozitiv ce-1 joacă Școala 
populară de artă din Petroșani 
— creație cu totul specifică re
gimului democrat-popular — în 
descoperirea, îndrumarea și edu
carea talentelor din rîndui celor 
ce muncesc, în crearea unor 
promoții de artiști amatori ti-, 
neri, capabili să contribuie efec
tiv la munca de ducere a artei 
noi în rîndurile maselor largi 
populare.

Clasa de actorie și regie a 
Școlii populare de artă din Pe
troșani a pregătit în cadrul pro
ducției de sfîrșit de an piesa 
..Soacra cu trei nurori“ de 

Gheorghe Vasilescu diupă poves
tirea cu același nume de Ion 
Creangă.

Povestea înfățișează o femeie 
avară, lacomă de avuții, care 
face totul pentru a-și însura 
cei trei feciori cu fete de bogă
tași, ta scopul măririi averii. 
Pe lîngă aceasta hapsîna Afti- 
mie exploatează crunt pe cei din 
tarul său, fără ca ea să mun- 
;ască însă. Acestei situații i se 

pune capăt prin însurătoarea lui 
Gheorghe, mezinul familiei, ca
re contrar voinței Aftimiei aduce 
în casă o fată săracă, dar istea
ță, înzestrată cu calități carac
teristice oamenilor simpli din 
popor: hărnicie, iscusință, dra
goste pentru dreptate.

Agripina, nevasta mezinului, 
pune la cale o seamă de șotii, 
la realizarea cărora antrenează 
și pe celelalte două nurori; pen
tru a pune capăt năravurilor 
soacrei. După peripeții pline de 
haz nurorile reușesc să „lecu
iască“ soacra. Cei trei feciori, 
scăpați de tirania mamei lor. 
împreună cu soțiile, pornesc la 
întemeierea unor cămine fericite.

Regia (Constantin Dinischiotu 
de la Teatrul de stat Petroșani) 
a creat un spectacol în care a 
reușit să evidențieze noblețea su
fletească a personajelor poziti
ve, în opoziție cu cele negative, 
scotînd în relief neghiobia celor 
ce cred în „minuni“, în supersti 
fii. Distribuția, în limitele cadre
lor existente, a fost fericită, lu
cru ce a contribuit din plin la 
reușita spectacolului, într-o at
mosferă specifică mediului unde 
se petrece acțiunea, într-un ritm 
antrenant, plin de vioiciunea ca
racteristică comediei. S-au creat 
tipuri ^utentice, convingătoare a 
căror evoluție -----:-K - — J-‘
cu plasticitate 
tive ale piesei.

Producția de .
Școlii populare de artă a scos la 
iveală talente tinere, cu bogate 
resurse interpretative, pentru 
care cursurile clasei 
și regie s-au dovedit 
real folos.

Pe linia realizării 
ții izbutite, pe primul plan se 
situează Panait Georgeta, inter
preta rolului Aftimiei. Realiza
rea sa are meritul de a fi aproa
pe în întregime pe linia cerută 
de rol, plină de vervă, jucînd cu 
simt scenic și dezinvoltură, a-

greu. Nu că ar fi trudit prea 
mult. L-au obosit însă sforțările 
de a face totul bine, ca maistru
lui să-i placă, să-i dovedească 
din prima zi că el, Găvan Pe
tru nu este dintre aceia care vin 
pe șantier numai să treacă o zi, 
două și apoi s-o întindă.

A doua zi treaba a mers mai 
binișor. Peste cîteva săptămîni 
noua echipă de zidari, formată 
din tinerii veniți pe șantier o- 
dată cu Găvan, a mers din pliu 
E adevărat, meșterul îl mai ci- 
călea uneori, pentru neatenție. 
Dar binevoitor. „Mîine-poimîine 
— zicea bătrînul — voi intra în 
pensie. Mai sînt însă multe de 
construit. Rămîneți voi s-o fa
ceți... dar astfel ca să nu-mi fie 
rușine de voi cînd' n-om mai fi 
împreună".

Timpul trecea. Și cu fiecare 
zi, cu fiecare săptămînă, lună 
creștea și calificarea tînăruluf 
Găvan. Odată cu aceasta creșteau 
și realizările lui.

Intr-o după-amiază în dormi
tor se răspîndi o veste: „Pentru 
ucenicii de pe șantier se înfiin
țează un curs de calificare 1“ 
Găvan a fost primul care s-a în 
scris. Printre primii a fost și la 
învățătură.

Școala de calificare ale cărei 
cursuri le-a terminat cu succes 
șl munca conștiincioasă de pe 
șantier, l-au ajutat pe Găvan să 
devină în prezent unul 
cei mai buni muncitori 
fierului. Cînd se dădea 
pe schelă și privea spre 
semețe care împungeau 
creștea inima. Intr-o zi a trimis/ 
o scrisoare acasă: „Dragă ma/ 
mă, tată și frați. Aflați despre 
mine că-s sănătos. La fel vă da- 
resc și vouă. Mai aflați că îs ¡ți 
dar. Faină meserie am ales. Con
struim niște case mari, blocări 
pentru mineri. Veniți pe la mine 
și veți vedea. Am terminat și o 
școală de calificare. Aici am în
vățat teorie. M-am calificat. Am 
deci o meserie. Cîștig bine. Voi 
ce mai faceți ? 
Petrică“.

Peste cîteva 
ajuns șef de brigadă. De atunci 
au trecut 4 ani. In 1957 l-a che
mat șeful șantierului.

— Ce ai spune, Petrică dacă 
ți-am încredința o nouă brigadă, 
de tencuieli mecanizate ?

Găvan a primit. De atunci lu
crează plin d<e avînt cu noua lui 
brigadă. A muncit cu această bri
gadă pe mai multe șantiere, la 
Petrila, Lupeni, Uricani... Acum 
muncește iar la Petroșani. Bri
gada lui obține cele mai fru
moase rezultate la tencuieli. Cî- 
te 3500 m. p. pe lună. In cursul 
lunii trecute a realizat 3750 m.p. 
de tencuieli.

— Acum vrem să realizăm 
4.000 m. p. Acesta-i angajamen
tul pentru 23 August — spune 
tînărul brigadier Găvan Petru;

I. D.
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Poetul D. Th. 
Neculută s-a 
născut la 15 iu
lie 1859, la Tîr- 
gu Frumos, din 
părinți sărmani.

La vîrsta de 
10 ani, fiind or
fan, pleacă în 
lume spre a-și 
forma un rost în 
viată, dar pe ca- 
fragedă nu-1 ve

dea încă. Ajuns la București în
cearcă să facă studii de vioară 
la conservator. Pasiunea pentru 
muzică l-a urmărit în întreaga sa 
viată. Vioara alături de poezie 
îi erau singurele mulțumiri ca
re îi înfrumusețau tristețea zi
lelor pe care le trăia. Văzîndu- 
se în imposibilitatea materială 
de a-și termina studiile se apu
că de cizmărie. Deși munca în 
atelier ținea 12 ore pe zi, Necu
lută își făcea totuși timp să ci
tească și să scrie. In aceste con
diții de viată — comune în acel 
timp tuturor muncitorilor — tî- 
nărui poet Neculută a exprimat 
în versuri starea mizeră și ex
ploatarea cruntă pe care o în
dura poporul nostru muncitor: 

„Tot muncești sărman popor, 
Tot muncești...

Și-al muncii spor 
Ți-1 răpesc dușmanii. 
Tu te crezi bătut de sorți 
Și ca vita rabzi și porți 
Pe al tău gît tiranii“.
Culminîndu-și ura împotriva 

asupritorilor în poezia „Moment 
de revolta“, Neculută exclamă: 

„Iml pare atît de, drept
și slînt, 

Pe crudul șarpe să-l sugrum 
Și Toc să fac în al său drum 
Și-n foc să-1 zvîrl

și să-1 fac scrum...“.

la nașterea sa —
Poezia lui D. Th. Neculută i. 

piezintă pentru mișcarea munci
torească din tara noastră o dteo- 
sebită valoare documentară și 
artistică. Neculută nu era de cît. 
un lucrător cizmar, nu avea nici 
două clase primare, iar lupta' 
pentru existentă dusă în mijlo-, 
cui unei societăți ostile nu-i pu
tea desăvîrși cultura la care 
rîvnea. Cu toate acestea opera 
lui e plină de căldură, sinceră.

întreaga sa operă poetică se 
bazează pe elementul prețios al 
sincerității, al cunoașterii în a- 
mănunt a realităților de viată din 
societatea timpului său. Din cau
za mizeriei și a cruntei exploa
tări pe care o simțise toată via
ta pe propria lui piele, bolnav, 
cu sufletul fărîmat Neculută 
moare în noaptea de 17 octom
brie 1904.

Cu toată dragostea sa de a 
scrie, cu toată rîvna lui pentru 
cultură, poetul Neculută a fost 
lipsit dte înțelegerea și sprijinul 
care să-i înleznească dezvolta
rea talentului său, așa cum de 
această înțelegere și sprijin au 
fost lipsiți de altfel pe vremea 
burghezo-moșierimii atîjia alțî 
poeți ai noștri, care ca și Necu
lută s-au sfîrșit din viata pre
matur și în mizerie.

Pentru noi D. Th. Neculută 
rămîne un exemplu viu, care a 
dat dovadă de dîrzenie în con
vingerile lui, exprimată sub for
ma poeziei desprinsă din sufle
tul său cald, din revolta cloco
titoare, și încredere pentru un 
viitor luminos, pentru care a 
luptat întreaga noastră clasă 
muncitoare, sub conducerea par
tidului ei.

I. P.
O----------- -------

ÑTYJ DE ge numai volei ?
Echipa de volei a asociației 

sportive Energia din Paroșeni 
este cunoscută ca una dintre 
cele mai bune echipe din raion 
— ea ocupînd locul 1 în campio
natul raional. Acest lucru este 
bun. Ceea ce nemulțumește însă 
tinerii din cadrul acestei asocia
ții este faptul că la Paroșeni nu 
se face decît volei. Stat însă ti
neri care ar dori să practice și 
atletism, ciclism, fotbal etc. și 
posibilități stat. Lipsește însă 
preocuparea consiliului asocia
ției sportive Energia Paroșeni 
pentru ca bazele necesare pre
gătirii acestor sportivi să fie 
date în folosință. De pildă stat 
tineri care anul trecut la sări
tura în înălțime treceau ștache
ta ridicată la 1,65 metri. Anul 
acesta, la spartachiada de vară 
cel mai bun rezultat la săritura 
în înălțime a fost de 1,55 metri. 
Aceasta deoarece în Paroșeni nu 
există o groapă amenajată pen-

tru sărituri. De 
asociația sportivă 
este dotată cu 4 
curse. Dar acestea sînt date Ia 
persoane străine de acest sport. 
Alergători ca Burdulea Mari» 
campioană regională de anul tre
cut si din acest an la ciclism 
(la spprtachiada tineretului) nu 
aii posibilitate să-și facă antre
namentele pe o bicicletă cores
punzătoare. ,

: asemenea
de aici 

biciclete dte

ReînMHl-vă atronamenieie
la ziarul

„Steagul roșu“
Abonamentele se pri

mesc de către difuzorii din 
întreprinderi și instituții, de 
către factorii poștali și la 
oficiile P.T.T.R.

□ □□
(Urmare 

dini pag. I-a)
Toate acestea dau 
curții un aspect 
plăcut. După un 
calcul aproxima
tiv al directorului 
spitalului, toate 
lucrările executa
te pentru înfru
musețare ar fi 
costat între 16.000 
—18.000 lei. De 
fapt însă nu s-a 
cheltuit nimic. 
Totul a fost ame
najat prin mun
că voluntară. Me
dicii și întregul 
personal al spi
talului au mun
cit pe întrecute.
Cel mai mult s-au străduit însă 
tovarășii Vlădulescu Constantin 
și Dobner Carol.

In interiorul spitalului s-au exe
cutat lucrări de zugrăvire și de 
vopsire în ulei. Pereții sînt acum 
albi. Spălătoria spitalului lăsată 
în voia soartei de mai mulți ani 
a fost și ea tencuită în interior, 
vopsită și zugrăvită. Pentru aces
te lucrări precum și pentru alte 
ieparații capitale la spital s-au 
cheltuit peste 80.000 ei.

Eforturile conducerii spitalului 
pentru îmbunătățirea hranei bolna-

Medicul Isacu Fulviu, membru în comitetul 
executiv al sfatului popular și director al spita
lului se sfătuiește cu administratorul spitalului, 
tovarășul Dascălu Constantini în unele probleme 
legate de planul de aprovizionare al spitalului 
cu alimente pentru sezonul de iarnă, aprovizio
nare care a și tnceput de pe acum încă.

vilor au dus și ele la rezultate 
bune. Spitalul are acum o gospo
dărie anexă proprie. Din resturile 
de mîncare, care înainte apucau 
pe alte drumuri decît ar fi trebuit, 
sînt crescuți acum 21 de porci. 
De mai mult timp încoace bolna
vii recunosc că.meniul zilnic este 
mult îmbunătățit.

După cum se vede în mare par
te hotărîrile luate în sesiune, ob
servațiile juste ale deputaților au 
lost luate în seamă și în bună 
măsură s-au și îndeplinit. Condu
cerea spitalului Vulcan este pe

drumul cel bun și ceea ce s-a, 
făcut pînă acum în timp de două’ 
luni este numai o parte din ceea 
ce se va face de acum încolo. 
Oricine, urmărind felul de îndepli
nire a hotărîrilor luate de sesiui 
nea din mai, va găsi zilnic reali
zări din ce în ce mai frumoase 
Ia acest spița i

C. MORARU

Ce ne spun cîteva cifre
• Spitalul din \ '.îlcan care în 

urmă cu ani de zile avea numai 
cîteva paturi, are acum 75 de pa
turi la secția de contagioși, 45
de paturi la secția de chirurgie. 
50 de paturi la boli interne, 45 
de paturi la secția T.B.C., 15 pa
turi pentru copii.

• De la începutul anului 1959 
și pînă în luna iulie a.c. numărul 
zilelor de boală a scăzut față de 
aceeași perioadă a anului trecut 
cu 1600. Reducîndu-se accidentele 
de muncă, numărul zilelor de boa
lă acordate a scăzut la acciden
tați cu 800 de zile raportată la 
aceeași perioadă

•
can 
fost 
cum 
216 la suă. consultații T.B.C., 122 
la sută, consultații la Paroșeni, 
309 la sută, vaccinări la copii 
antidifterice. 250 la sută.

In procente, 
consultațiile 
depășite în 
urmează: i

a anului trecut.
, la spitalul Vul- 

planiticate au 
acest an după 

consultații copii,
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Reluarea lucrărilor Conferinței miniștrilor 
Afacerilor Externe de la 6eneva

GENEVA. Trimisul special A- 
gerpres, C Rădiucanu, transmite:

După o primă etapă de 6 săp- 
tămîni de dezbateri și o între
rupere de 3 săptămîni, cerută de 
delegații occidentali, Conferința 
de la Geneva și-a reluat lucră
rile luni, 13 iulie, la ora 15,30 
la Palatul Națiunilor. In cercu
rile din preajma conferinței se 
recunoaște că „atmosfera gene
rală este mai bună și mai lu
minoasă“ decît la 20 iunie în mo
mentul întreruperii discuțiilor 
(ziarul „Times“) și că acum 
„progresul tratativelor este pe 
deplin posibil dacă va domni 
bunăvoință și respectarea inte
reselor tuturor părților“. („Daily 
Telegraph“).

Majoritatea ziarelor își con
sacra luni articolele, trecerii în 
revistă a rezultatelor primei 
părți a conferinței, subliniind a- 
pifrrierea unor puncte de vedere 
și progresul înregistrat ca ur
mare a propunerilor conciliante 
ale Uniunii Sovietice și R. D. 
Germane. Desigur în centrul a- 
tenției se situează și în conti
nuare problema Berlinului, dar 
o serie de ziare, ca „La Suisse“ 
atrag atenția că acum „este ne
cesar ca partea occidentală să 
dea dovadă de reciprocitate și res
pect al unor interese sovietice 
care au fost pînă acum negli
jate". Numai astfel, și pe baza 
deja realizată a unor puncte ca
re permit un acordi provizoriu 
i menținerea pentru o perioadă 
de timp limitat a unor drepturi 
occidentale în Berlin, asigura
rea nestingherită a comunicații
lor Berlinului occidental, înce
tarea propagandei subversive din 
Berlinul occidental etc.) va fi 
posibil un progres mai substan
țial. Comentînd așa-zisele clari
ficări pe care le mai așteaptă 
occidentalii din partea delega
ției sovietice, unele ziare ca 
„Manchester Guardian“ arată 
că, de fapt, „tocmai miniștrii 
occidentali sînt cei care nu ex
primă încă o părere detailată a- 
supra ultimelor propuneri sovie
tice“, ziarul „Gazette de Lau
sanne“ scrie că „termenul pro
pus pentru reglementarea ches
tiunii Tratatului de pace cu Ger
mania pe baza constituirii unui 
comitet intergerman, idee susți
nută inițial și de occidentali, 
n-a primit încă un răspuns“.

In cursul dimineții de luni mi
niștrii occidentali s-au reunit la 
reședința lui Christian Herter 
pentru a-și stabili poziția în 
dezbateri. Unii observatori in
formați subliniază că „persistă 
confuzia și nesiguranța asuprai 
tacticii de adoptat“.

Recunoașterea faptului incon
testabil al extremii bunăvoințe 
manifestată cu consecvență de 
delegația sovietică șl al perspec
tivelor care îe-ar deschide abor
darea în același spirit a propu
nerilor sovietice de către mi
niștrii occidentali, nu este îm
părtășită însă de acele cercuri 
pentru care redeschiderea con
ferinței reprezintă un prilej de 
înveninare a atmosferei Interna
ționale. In fruntea acestora se 
plasează desigur oficialitățile die 
la Bonn, care au organizat pen
tru ziua de astăzi „două minute 
de tăcere“ în semn de protest 
împotriva începerii discuțiilor

-----O-----

F. R. Kozlov a părăsit 
S. U. A. plecînd spre 

patrie
NEW YORK (Agerpres)
La 13 iulie, F. R. Kozlov, prim- 

vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S. șl ceilalți 
membri ai delegației sovietice au 
părăsit Nev? Yorkul plecînd pe 
bordul unui avion „TU-114“ la 
Moscova.

Intr-o declarație făcută Ia aero
port înaintea plecării, F. Kozlov 
a transmis cele mai bune, urări 
poporului american și a mulțumit 
pentru primirea caldă și cordială 
ce i s-a făcut. 

de la Geneva și care, temîndu-se 
de încheierea unui acord au lan
sat nor atacuri împotriva ideii 
apropierii celor două state ger
mane șî a constituirii unui co
mitet intergerman cerînd dfin 
nou „o comisie a celor patru pu
teri, fără participarea celor două 
state germane“. Acești campioni 
ai războiului rece și-au căpătat 
răspuns chiar și Jn unele ziard 
vest-germane care, ca „Der 
Mittag" din Ruhr numesc aceste 
manevre „farse ridicule care do
vedesc totala ignoranță a orga
nizatorilor lor asupra realități
lor politicii de la Geneva“. Ase
menea presiuni împotriva Con
ferinței de la Geneva, ca și re
luarea pronosticurilor sumbre 
alimentate în deosebi de Ia Bonn 
și Paris, confirmă că aceste cer
curi, după cum observă comen
tatorul ziarului „Sunday Ti- 
mes”, „nu fac nici un secret din 
ostilitatea lor față dte orice con
cesie".

După primele declarații făcute 
de miniștrii occidentali la Ge
neva este prematur să se afirme 
cînd și sub ce formă ar putea 
surveni dovada interesului pute
rilor occidentale față de succe
sul tratativelor pe care îl aș
teaptă întreaga opinie publică 
și care, pe baza drumului par
curs pînă acum și netezit de 
inițiativele Uniunii Sovietice, ar 
putea fi rapid asigurat.

Este astfel lesne de înțeles 
interesul cu care sînt așteptate 
aici clarificările pe care le vor 
aduce primele luări dle cuvînt ale 
miniștrilor de Externe, deoarece 
importanța conferinței decurge 
și din faptul că „aceasta a doua 
fază este considerată pe drept 
cuvînt ca cea care va aduce con
ferința la nivel înalt din toami- 
nă", după cum scrie „Gazette de 
I.ausanne".

In orice caz surse autorizate 
din preajma conferinței subli
niază că este incontestabil că a 
sosit momentul ca miniștrii dej! 
externe occidentali să facă pașii. 
necesari în întîmpinarea repe- • 
talelor dovezi de bunăvoință alei 
delegației Uniunii Sovietice și 
R. D. Germane, acum, cînd con-l 
ferința s-a angajat în faza cu a- 
devărat decisivă a lucrărilor 
sale.

A. A. Gromîko a primit pe Hewlett Johnson, 
decanul de Canteburry și pe Gordon Schaffer, 

președintele Comitetului englez 
ventru apărarea vacii

GENEVA 13 (Agerpres).
In dimineața zilei de 13 iulie, 

A. A. Gromîko, ministrul Aface
rilor Externe al U.R.S.S., a pri
mit pe Hewlett Johnson, decanul 
de Canteburry, cunoscut fruntaș al 
vieții publice din Anglia, și pe 
Gordon Schaffer, președintele Co
mitetului englez pentru apărarea 
păcii, care i-au înmînat apelul a- 
dresat de John Bernal, președin
tele Prezidiului Gonsîliului Mon
dial al Păcii, miniștrilor Afaceri
lor Externe al Franței, Angliei, 
S.U.A. și U.R.S.S. In apel se sub
liniază că întreaga lume așteaptă 
cu emoție rezultatele tratativelor 
de la Geneva și se exprimă spe
ranța că la conferință se va rea
liza un progres rapid și, în orice 
caz, nu se vor pune piedici în 
calea convocării grabnice a unei

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

Greva minerilor japonezi
TOKIO 14 (Agerpres).
Minerii de Ia una din 

cele mai mari societăți "au 
început la 14 iulie o gre
vă de 48 de ore în semn de pro
test împotriva intensificării ex
ploatării minerilor și a conce
dierilor în masă sub pretextul 
„naționalizării producției“.

Lupta minerilor pentru apăra
rea vieții lor și a drepturilor lor 
de a muncii se bucură de spri
jinul muncitorilor din alte ra-

O delegație de partid
și guvernamentală a U. R. S. S. 

în frunte cu N. S. Hrușciov a plecat 
spre Varșovia

MOSCOVA 14 (Agerpres)
In dimineața zilei de 14 iulie, 

a părăsit Moscova plecînd spre 
Varșovia o delegație de partid și 
guvernamentală a Uniunii Sovie
tice condusă de N. S. Hrușciov. 
prim-secretar al C.G. al P.G.U.Ș. 
și președinte, al Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S. Delegația a p!° 
cat în Polonia într-o vizită de 
prietenie la invitația C.C. al 
P.M.U.P. și a guvernului R. P. 
Polone.

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

Convocarea plenarei ordinare
a C. C. al

MOSCOVA 14 (Agerpres). — 
TASS anunță:

La Moscova a fost dată publi
cității hotărîrea G.C. al P.C.U.S 
cu privire la convocarea plenarei 
ordinare a Comitetului Central 
al P.C.U.S. în noiembrie—de
cembrie 1959.

La plenară se va discuta pro
blema măsurilor pentru îndeplini
rea hotărîrilor Congresului al 
XXI-lea al P.C.U.S. și hotărîrilor 
plenarei C.C. din decembrie 1958. 
cu privire la avîntul agriculturii 
și la sporirea producției de ce
reale, sfeclă de zahăr, bumbac și

Interviul acordat de J. Țedenbal 
unui corespondent al ziarului 
american „New York Times“

ULAN BATOR. 14 (Agerpres) 
T ASS anunță :

J. Țedenbal, președintele Con
siliului de Miniștri al R.P. Mon
gole, a acordat un interviu cores
pondentului ziarului american 
„New York Times“, H. Salisbury; 
în care a arătat că Republica 
Populară Mongolă promovează o 
politică de pace și coexistență 
pașnică a statelor cu orînduire 
soeial-politică diferită.

Corespondentul american care a 
cerut conducătorului guvernului 
mongol să răspundă la o serie de 
întrebări, s-a interesat de o sferă 
largă de probleme, de Ia situația 

conferințe a șefilor de guverne.
H. Johnson șl G. Schaffer au 

înmînat de asemenea lui A. A. 
Gromîko rezoluția adoptată în ca
drul mitingului care a avut loc 
la 28 iunie în Trafalgar Square, 
cu participarea a 30.000 de per
soane. In rezoluție participanții la 
miting au cerut guvernului Marii 
Britanii să manifeste inițiativă în 
problema încetării războiului rece 
și a stabilirii unei colaborări în
tre Est și Vest.

In timpul convorbirii cu A.A 
Gromîko. oaspeții englezi au de
clarat că au vizitat și delegațiile 
Angliei și Franței pentru a le în- 
mîna apelul lui J. Bernal și rezo
luția mitingului. Ei nu au fost 
primiți însă de miniștri, ci de alți 
membri ai delegațiilor.

muri industriale. In hotărîrea 
adoptată în cadrul ședinței din 
13 iulie a Consiliului general al 
sindicatelor din Japonia, se spu
ne că planurile de „naționali
zare“ au drept scop să dubleze 
intensitatea muncii, reducînd nu
mărul muncitorilor.

Pentru ajutorarea greviștilor 
Consiliul general al sindicatelor 
a alocat aproximativ 2.000.000 
de yeni.

Pe aeroportul Vnukovo delega
ția a fost condusă de Ekaterina 
Furțeva, Nikolai Ignatov, Aleksei 
Kiricenko, Frol Kozlov. Otto Ku
usinen, Anastas Mikoian, Nikolai 
Șvernik, Kliment Voroșilov, Piotr 
Pospelov, Dmitri Polianskl, miniș
tri ai U.R.S.S., conducători ai de
partamentelor centrale, mareșali al 
Uniunii Sovietice și numeroși re
prezentanți ai oamenilor muncii.

Pe aeroport se aflau de aseme
nea diplomați străini.

P. c. u. s.
alte culturi, sporirea producției de 
cartofi, legume, fructe, struguri și 
alte culturi, cu privire la dezvol
tarea creșterii animalelor și spo
rirea producției de carne, lapte, 
lînă și alte pioduse.

Se vor discuta măsurile cu pri
vire Ia întărirea colhozurilor șl 
sovhozurilor cu cadre —, cu pri
vire la mecanizarea continuă a a- 
gricuTturii. ridicarea productivității 
muncii și scăderea prețului de 
cost al producției, cu privire la' 
întărirea gospodăriilor obștești, 
colhozurilor și ridicarea bunei- 
stări materiale a colhoznicilor.

internațională pînă la succesele 
dezvoltării economiei R.P. Mon
gole.

Agenția Monțame a transmis 
la 13 iulie răspunsurile date de 
.1. Țedenbal, președintele Consi
liului de Miniștri Ia âceste în
trebări.

Răspunzînd la întrebarea : Cre
de oare primul ministru că sta
bilirea de relații diplomatice din
tre R.P. Mongolă și S.U.A. ar 
corespunde intereselor reciproce 
ale celor două părți ?, J. Țeden
bal a declarat: Republica Popu
lară Mongolă s-a pronunțat și se 
pronunță pentru stabilirea și dez
voltarea relațiilor normale cu 
celelalte state, inclusiv cu 
S. U. A., pe baza principiilor 
respectării suveranității de stat și 
independenței, deplinei egalități 
și neamestecului în treburile in
terne.

Răspunzînd la întrebarea cu pri
vire la perspectivele relațiilor e- 
conomice și culturale dintre R.P. 
Mongolă și S.U.A., J. Țedenbal 
a subliniat că aceste relații pot fi 
întemeiate pe o bază de egalitate 
în drepturi și avantaj reciproc.

PROGRAM
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PROGRAMUL I. 7,15 Cîntece. 
8,00 Din presa de astăzi, 8,30 
Muzină, 9,15 Cîntece patriotice, 
10,00 Formații sovietice de mu
zică de cameră, 10,30 Muzică de 
estradă, 11,30 Muzică din ope
rele lui Massenet, 12,00 Muzică 
ușoară, 12,35 Muzică populară 
romînească, 13,05 Fragmente din 
scena lirică „La șezătoare“ de 
Tiberiu Brediceanu, 14,00 Con
cert de prînz, 15,10 Program mu
zical dedicat fruntașilor în pro
ducție din industrie și agricul
tură, 15,40 Concert de muzică 
din opere, 16,15 Vorbește Mos
cova I 16,45 Cîntece, 17,30 Tine
rețea ne e dragă, 18,00 Muzică 
ușoară, 18,30 Almanah științi
fic, 19,05 Cîntece populare romî- 
nești interpretate de Sofia Popa 
și Ion Crețu, 19,45 Concertul 
orchestrei simfonice Gewandhaus 
din Leipzig, 22,00 Radiojurnal, 
buletin meteorologic și sport, 
22,30 Doine și jocuri populare 
romînești. PROGRAMUL II. 

O. C. L. Produse 
Industriale Petroșani 
angajează de urgență uce
nici și ucenice pentru a se 
califica în specialitatea de 
vînzători produse indus

triale.
Condiții de admitere :

— să fie absolvenți a 7 
clase elementare ;
— să aibă vîrsta între 

14-16 ani (cu condiția ca 
la data de 1. IX. 1959 
să nu depășească 16 ani) ;
— să fie din raionul

Petroșani.
Pentru lămuriri suplimen
tare, solicitanții se vor a- 
dresa direcțiunii O. C. L. 
Produse Industriale Petro
șani, serviciul planificării.

Cooperativa Jiul 
Petroșani«

Anunță oamenii muncii din 
Valea Jiului că începînd cu , 
data de 23 iunie 1959 execu
tă confecții de tot felul din 
material propriu și anume: 
stofe de diferite culori cam- 
garn și semicamgarn, balon 
zeide, catifea etc.

Execuțiile se vor face de 
către secțiile noastre de croi
torie din Petroșani și Lonea 
după ultimele creații și mo
dele ale anului 1959.

ii O. C L. Produse ii
■ ■ ir

ii Industriale Petroșani i;
Anunță clientela că | 

i vînzarea confecțiilor cu, ii 
p plata în rate a fost pre* 

■și iungită pînă la 31 de- ii 
i; cern brie 1959.

Magazinele specializa- ii 
i|| te din tot raionul Petro- ii 

iȘ șani vă oferă un bogat și 
ș sortiment de confecții și 
: pentru dvs. și familia dvs. ii

Condiții de plată foar- . 
: te avantajoase.

DE RADIO
iulie

14,07 Cîntece de pace și priete
nie, 15,00 De toate, pentru toți, 
15,30 Muzică ușoară, 17,00 Cîn
tece despre mineri, 17,35 Tineri 
interpreți de muzică populară 
romînească, 18,35 Muzică sovie
tică de estradă, 19,30 Formații 
artistice de amatori în studiou
rile noastre, 20,00 Noi înregis
trări de muzică ușoară maghia
ră, 21,15 Muzică ușoară de 
compozitori romîni, 22,00 Seară 
de muzică de cameră. •

CINEMATOGRAFE
PETROȘANI — 7 NOIEM

BRIE : Frunze roșii; AL. SA- 
HIA ; Nauris; matineu : Dosarul 
306; LUPENI : Născuți în fur
tună; PETR1LA : Capcana lu
pilor; LONEA : Inimă de oțel; 
BARBATEN1 : Bravul soldat 
Svejk seria H-a (La ordinul 
dvs); UR1CANI : D-ale carna
valului.
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