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Au prins meșteșugul 
armării metalice

Minerii brigăzii de pregătiri 
condusă de Andraș Vicențiu din 
sectorul II al minei Lupeni, au 
primit o sarcină importantă la 
sfîrșitul lunii trecute: experimen
tarea armăturilor metalice profil 
„clopot“ de fabricație maghiară. 
Sarcina nu era ușoară. Minerii 
brigăzii nu mai lucraseră cu ar
mături metalice. In galerii arma
seră mai mult cu lemn. Dar nu 
s-ati dat bătuți. Studiind amănun
țit monografia de armare, apli- 
cînd indicațiile maiștrilor mi
nieri au reușit să „prindă“ mește
șugul armării metalice. In prima 
jumătate a lunii iulie bunăoară 
minerul Andraș Vicențiu cu orta
cii săi au înaintat și armat cu 
armături metalice profil „clopot“ 
15 metri în galeria de transport 
spre puțul orb nr. 9 ce o sapă în 
culcușul stratului 4 la orizontul 
480. Brigada și-a depășit planul 
în prima decadă din luna aceasta 
cu 4 la sută, situîndu-se printre 
brigăzile de pregătiri fruntașe.
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DRUMURI NOI
In < aceste luni de vară, în 

Ionul' nostru se desfășoară
ra-

___  ... ___ ,___ în
semnate lucrări pentru moderni
zarea diferitelor șosele. Astfel s-au 
început operațiunile pentru pregă
tirea pavărir porțiunii dintre 
U.R.U.M.P. și Dărănești. Echipa 
lui Stan Ștefan compusă din Ru- 
șinoiu Aurel, Stan Ioan, Bungea- 
nu Constantin, Andreescu Valeriu, 
Mateescu Dumitru, Belie Simion 
și Bulei Nicolae, conduși de pi
cherul Spinii Ioan, a început să
păturile pentru construirea unui 
zid de sprijin în porțiunea de sub 
funicular. Altă echipă execută un 
nou zid de sprijin al întregului 
terasament pe aceeași porțiune

La Petrila — în regia între
prinderii de construcții — se exe
cută lucrările terasiere necesare 
pentru continuarea asfaltării șose
lei de la ștrand către Lunea. Aici 
lucrează brigada de 30 oameni 
a lui Răduț Constantin. Ea exe
cută în prezent cea. 500 m.l. de 
șanțuri pietruite pe lună împreu
nă cu acostamentul și bordurile 
terminate. Printre muncitorii frun
tași care fac lucrări de bună cali
tate sînt Stan Dumitru Marin Ni
colae, Țacu Dumitru, Țacu Cons
tantin, Sincscu Dumitru și Du
mitru Ilie.

un mu avlnt 
acțiunilor patriotice ala tineretului

Miner'î din Petrila își sporese 
realizările

In două sile — 4?5 tone 
de cărbune în

al 
cu 
tu- 
re-

Hotărîrea plenarei a G.C. 
P.M.R. din 13—14 iulie 1959, 
privire la mărirea salariilor 
turor categoriilor de saîariați,
ducerea impozitului pe salarii, 
mărirea pensiilor precum și scă
derea prețurilot a găsit un puter
nic ecou în 
nicienilor și 
na Petrila.

însuflețiți

rîndul minerilor, teh- 
triginerilor de la mi

de noile măsuri lu
ate de partid,. întregul colectiv al 
minei a hotărît să dea un nou im
puls luptei pentru sporirea pro
ducției, productivității muncii și 
realizarea de economii peste plan. 
Drept urmare, în zilele de 17 și 
18 iulie din abatajele minei au 
tost extrase în total 425 tone de 
cărbune peste prevederile planu
lui. Randamentul realizat în a- 
cest timp este de peste o tonă 
de cărbune pe post.

L,a sectorul tineretului

Minerii $1 tehnicienii sectoru
lui II — sector de tineret — 
continuă să se situieze pe primul 
loc în întreceiea cu celelalte sec
toare de producție ale minei Pe- 
trila. In prima jumătate a lunii 
iulie ei au livrat economiei noas
tre naționale peste 1500 tone de 
cărbune în plus fată de plan. De 
remarcat faptul că pe întregul 
sector s-a realizat un randament 
de aproape două tone cărbune pe 
post, ceea ce constituie un trumos 
succes.

După apariția hotărîrii C.C. al 
P.M.R. din 13—14 iulie, întrece
rea socialistă a căpătat un carac
ter și mai viu în abatajele secto
rului II. Acest lucru este puternic 
oglindit prin cantitățile . însem
nate de cărbune pe care minerii 
de aici le trimit zilnic la suprafa
ță. Numai în ziua de 18 iulie ei 
au extras 130 tone cărbune peste 
planul sectorului. In mod deose
bit se evidențiază activitatea bri
găzilor de mineri conduse de

Uricani, cu ani in urmă era o așezare a cărei înfățișare 
scotea la iveală starea jalni că a țărănimii muncitoare care 
o locuia. Azi Uricaniul este un adevărat oraș, cu blocuri se
mețe, școală nouă, club, cinematograf, magazine...

Intr-unui din blocuri s-a deschis magazinul „Librăria 
noastră“, bine aprovizionat cu cărți și articole de papetărie. 
De la această unitate își cumpără cărți pentru completarea bi
bliotecilor personale tinerii mineri din noul oraș de pe Jiu.

lată-1 pe minerul Chiriac Ioan de la abatajul 9 al mineî 
Uricani altgîndu-și din cele mai noi cărți cu care a fost apro
vizionată unitatea numărul 27 din orașul nou — Uricani.

Cosma Ernest, Păsărică Nicolaie, 
Cristea Nicolae, Michiev Gheor
ghe, care obțin randamente de 
4—5,5 tone de cărbune pe fiecare 
post prestai.

Crește producea zilnică

La sectorul III producția este 
în continuă creștere. Se extrag 
acum în medie cu 90 tone de căr
bune peste planul zilnic al secto
rului. Aici, brigăzile ca cele con
duse de Enache Chiriță, Kando 
Nicolae și Baciu Marcu Grigore, 
aplicînd inițiativa minerilor de 
la Aninoasa, realizează randa
mente de aproape 7 teme cărbune 
pe post.

Figuranții din brigada condu
să de Neagu Gheorghe, care lu
crează în cadrul sectorului I, scot 
zilnic din abataj aproximativ 30 
tone de cărbune de bună cali
tate peste plan. O altă brigadă 
de mineri din sectorul I care 
muncește cu multă hărnicie este 
cea condusă de comunistul Mihai 
Ștefan. Ea obține în prezent ran
damente de peste 5 tone de căr
bune pe post. Ca răspuns la noile 
măsuri luate de partid brigada a 
hotărît ca pînă la 30 Decembrie 
să realizeze sarcinile de plan pe 
anul 1955 s> să extragă primele 
tone de cărbune în cadrul anului 
1966.

C. MATEESCU

Hotărîrea tineretului din raio
nul nostru de a obține succese 
cît mai însemnate în înfăptuirea 
sarcinilor trasate de partid 
vederea dezvoltării 
naționale și de a-și ________
astfel atașamentul fierbinte față 
de măreața cauză a partidului își 
găsește expresia și în activita
tea brigăzilor utemiste de mun
că patriotică. Ca și 
țară flacăra muncii 
cuprins și tineretul

In raionul nostru 
ință pînă în prezent 
găzi utemiste de muncă patrio
tică, ele cuprinzînd aproape 
4.000 de tineri. Efectuînd mii de 
ore de muncă voluntară, brigă
zile utemiste de muncă patrioti
că au colectat în prima jumăta
te a anului peste 1.300 tone 
fier vechi, au lucrat pe șantie
rele de construcții, la înfrumu
sețarea parcurilor, cartierelor și 
localităților raionului realizînd 
economii în valoare <te aproape 
1.000.000 lei. Realizări însemna
te au obținut brigăzile utemiste 
de muncă patriotică de Ia Lu
peni. Ele au colectat pînă acum 
peste 280 tone de fier vechi. Bri
găzile patriotice de la mina Vul
can au realizat o economie în 
valoare de 740.000 lei. Printre 
brigăzile utemiste de muncă pa
triotică care au obținut cele 
mai frumoase realizări sînt cele 
de la sectorul IX al minei Lu
peni, sectorul VI al minei Vul
can. sectorul X al minei Petrila, 
secția turnătorie de la U.R.U.M.P. 
și altele. Un rezultat însemnat 
în activitatea brigăzilor utemts- 
te de muncă patriotică este și 
acela că în prezent în Valea 
Jiului există 13 brigăzi de mun
că patriotică ai căror membri 
au efectuat pînă acum fiecare 
cîte 100 ore muncă voluntară.

Pe lîngă succesele obținute în 
munca organizațiilor U.T.M. cu 
brigăzile utemiste de muncă pa
triotică mai există șî lipsuri- 

Fată de numărul mare de _ 
ganizații U.T.M. și die tineri, nu
mărul brigăzilor utemiste 
muncă patriotică este încă . 
dus. Organizațiile U.T.M. de la 
minele Lonea, Petrila, Aninoasa 
și altele nu s-au preocupat în 
măsură suficientă de crearea bri
găzilor utemiste de muncă pa
triotică. Există de asemenea u- 
nele brigăzi de muncă patriotică

----=" ’■11------------------- ----------------------------------------------------

în 
economiei 
demonstra

în Întreaga 
patriotice a 
Văii Jiului.
au luat fi- 
120 de bri-

or-

de 
re-

Tehnici^pii minei Vulcan netezesc
calea creșterii 

la 0,900 tone de
Recent, tehnicienii și inginerii 

de la mina Vulcan s-au întrunit 
într-o consfătuire pentru a dezba
te o problemă de mare importan
ță în activitatea economică desfă
șurată în producție. La 
de zi figura problema 
productivității muncii.

Deschîzînd consfătuirea 
tot Iosif, șeful exploatării, a fă
cut o scurtă și interesantă trece
re în revistă a realizărilor obținu
te pînă acum de către minerii 
Vulcanului în îndeplinirea sarcini
lor de creștere a productivității 
muncii. Realizările sînt frumoase. 
Din anul 1955 și pînă în prezent 
randamentul la mina Vulcan a 
crescut cu aproape 0,300 tone 
cărbune pe post. Dar cu toate 
s-a ajuns la un randament 
0,814 tone/post în luna mai. 
exemplu, minerii vulcăneni au 
trecut anul acesta încă un „hop1 
mare. Trebuie să ajungă la ran
damentul de 0,900 tone de cărbu
ne pe post așa cum prevăd sar
cinile economice trasate de co
mitetul raional de partid. Colecti
vul minei Vulcan — a subliniat 
tov. Cotoț Iosif — are suficiente 
posibilități tehnico-materiale pen
tru a obține aceasta. Minerii, teh
nicienii și inginerii minei Vulcan, 
mobilizați de membrii si candida- 
tii de partid, trebuie doar să le 
folosească din plin, cu pricepere. 
Accentul se cere de asemenea să 
fie pus pe întărirea rolului mun
cii« politice în realizarea sarcini
lor de producție Metodele cele 
mai eficace de muncă prin care 
organizațiile de partid vor asigura 
antrenarea efectivă a oamenilor 
muncii de la exploatarea minieră 
Vulcan la realizarea sarcinilor 
trasate de partid avînd ca obiec
tiv creșterea productivității mun
cii, au fost scoase în relief de tov. 
Beteringhe Vasile, activist al Co
mitetului orășenesc de partid 
Vulcan.

Discuțiile, la care au participat 
numeroși tehnicieni și ingineri, au

ordinea 
creșterii

tov. Co-

de 
că 
de 
de 
de tc

randamentelor 
cărbune pe post 
scos în evidență hotărîrea aces
tora de a netezi calea spre obți
nerea randamentului de 0,900 tone 
de cărbune pe post. Corpul tehni- 
co-ingineresc s-a pregătit din 
timp pentru a prezenta la consfă
tuire propuneri concrete în dome
niul asigurării dezvoltării conti
nue a progresului tehnic. Șefii de 
sectoare au dezvăluit existența în 
sectoarele minei a numeroase re
zerve de creștere a randamente
lor. Astfel, propuneri interesante 
a făcut tov Kovacs Emeric, șeful 
sectorului I. Printre altele el a 
propus introducerea metodei de a- 
bataj cu patru fronturi de lucru 
la abatajele cameră. La stratul 5 
se va experimenta exploatarea la 
orizontul 590 cu abataje frontale, 
lucru care va accelera ritmul ex
tracției de cărbune cocsificabil. In 
aceste abataje se va introduce ar
marea metalică. Pentru a se îm
bunătăți aprovizionarea cu vago- 
nete goale ș- lemn a brigăzilor 
miniere conduse de Csiki Emeric 
și Nicelschi Iosif de la blocul I 
și în vederea asigurării transpor
tului de cărbune pe toată durata 
exploatării cărbunelui din acest 
bloc, se va săpa o galerie de ocoK 
Ia puțul orb nr.5 orizontul 590. 
In prezent se studiază posibilita
tea aplicării la abatajele cameră 
(la cererea brigăzii tov. Nicelschi 
Iosif) a metodei de lucru cu aba
taje suprapuse. Randamentele la 
aceste abataje vor spori la 7 tone 
de cărbune pe post.

S-a propus de asemenea ca la 
abatajele frontale de pe stratele 
5 și 17 — sectorul II să fie 
introdus perforajul electric. In ge
neral la locurile de muncă vă fi 
intensificat iluminatul și aerajul 
pentru a se obține randamente 
mari. Transportul producției din 
abataje pe la orizontul 480 va fi 
mult îmbunătăți prin darea în 
losînță a suitorului colector nr. 
pe care sectorul de investiții îl

ia minele Lonea, Petrila și Sn o- 
rașul Petroșani care nu între
prind săptămîni în șir nici o ac
țiune de muncă voluntară. Mai 
sînt deficiențe și în ceea ce pri
vește respectarea regulamentul’.!* 
de funcționare a brigăzilor ute- 
miste de muncă patriotică. Se 
negliiează în deosebi dte către 
unele organizații U.T.M. latura 
educativă a activității brigăzilor. 
Nu se respectă unele prevederii 
ale regulamentului brigăzilor 
cum ar fi ieșirea în grup la mun
că voluntară, cu steagul brigă
zii în frunte, învățarea de cîn- 
tece revoluționare de către bri
gadieri, organizarea întrecerii 
între brigăzi. Lipsuri există și în 
privința ținerii evidenței lucră
rilor executate și stimularea 
brigăzilor și brigadierilor frun
tași, Pentru faptul că în cadrul 
organizațiilor U.T.M. de la mi
nele Lonea, Petrila, orașul Pe
troșani și altele nu există încă 
o preocupare suficientă față de 
brigăzile utemiste de muncă pa
triotică, se face vinovat și Co
mitetul raional U.T.M. care nu 
s-a îngrijit de instruirea co
mandanților brigăzilor, de or
ganizarea unor consfătuiri cu 
brigăzile etc.

Organizațiile U.T.M. din raio
nul nostru cu sprijinul organi
zațiilor de partid au sarcina să 
ia măsurile cele mai eficace pen
tru lichidarea lipsurilor exis
tente în activitatea brigăzilor 
de muncă patriotică, asigurînd 
un puternic avînt acțiunilor pa>- 
triotice ale tineretului.

Primul obiectiv care trebuie 
să preocupe în această direcție 
organizațiile U.T.M. este crea
rea de noi brigăzi utemiste de 
muncă patriotică și consolidarea 
politico-organizaforică a brigăzi
lor existente. Aceasta cere ca or
ganizațiile U.T.M. să asigure ca 
fiecare brigadă să aibă un obiec
tiv cpncret de activitate, iar ti
nerii brigadieri să fie lămuriți 
asupra însemnătății activității pe 
care o desfășoară. Obiectivele de 
muncă ale brigăzilor să fie sta
bilite în colaborare cu conduce
rile șantierelor de construcții și 
comitetele executive ale sfaturi
lor populare, iar pentru înfăp
tuirea obiectivelor propuse să se 
asigure o conducere concretă a 
brigăzilor și intensificarea mun
cii nolitico-edMcative în rindul 
brigadierilor. Organizațiile U.T.M 
trebuie să muncească în așa fel 
îneît să nu rămînă nici un ule- 
mist în afara brigăzilor de mun
că patriotică si să asigure ca 
toti brigadierii să' realizeze cîte 
100 de ore muncă voluntară pen
tru ca în cinstea zilei de 23 Au
gust să cîștige cît mai multi 
drentv’ de a purta insigna de 
brigadier.

In întîmoinarea Zilei mineru
lui și a zilei de 23 August, în
suflețiți die hotărîrea nlenarei 
C.C. al P.M P. din 13—14 iulie 
a. c.. oamenii muncii din Valea 
Jruluî îsi intensifică eforturile 
pentru traducerea în viată a sar
cinilor trasate de partid în ve
derea dezvoltării continue a e- 
conomiei noastre naționale.

Brigadierii, toți tiheriî 
raionul nostru trebuie să 
pundă la măsurile luate de
ffd pentru ridicarea continuă ai 
nivelului dte trai al 
muncii, muncind cu 
deosebit, cu abnegație 
sul de producție, pe
muncii patriotice, pentru a adu
ce o contribuție cît mai însem
nată Ia înfrumusețarea localită
ților noastre, la înflorirea eco
nomiei noastre naționale.

In cinstea zilei de 23 August, 
însuflețiți de noile hotărîrî ale 
partidului, să dăm un nou șî pu
ternic avînt muncii patriotice a 
tinerelului!

din 
răs- 
par-

oamenHor 
un avînt 
în proce- 
șantieîele

I. DUBEK
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(Continuare în pag. 3-a)
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Cîtîfî în pag. IV-a
• Poziția occidentală creea

ză noi piedici în calea rea
lizării unui acord.

• Libertate lui Glezos și ce
lorlalți patrioți greci!
Riposta dată de avocații 
apărării calomniilor reac- 
țiunii.

• Populația tibetană sprijină 
efectuarea reformelor de
mocratice în Tibet.

• Festivitățile din Irak.



STEAGUL' ROȘU

MINIERE
Capsele folo

site la lucrările 
de pușcare în 
subteran trebuie 
verificate la fie
care Iot. Para
lel cu aceasta 
se fac experi
mente pentru 
îmbunătățirea ca
litativă a cap
selor.

IN CLIȘEU : 
La standul de 
probi, ing. Ghe- 
orghe Pompî- | 
lia execută veri- : 
ficarea unui lot i 
de capse.

pentru
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Puscarea în mediu inert
In tehnica minieră mondială se 

preconizează cu tot mai rtiultă 
insistență o nouă metodă de puș
care. Este vorba de pușcarea în 
mediu inert care permite folosirea 
explozivilor ordinari în atmosferă 
metanoasă sau cu praf de căr
bune. Relațiile pe care cercetătorii 
de la S.C.S.M. le au cu specia
liștii și centrele similare din 
U.R.S.S., țările de democrație po
pulară și cu alte țări, le permit 
să cunoască ultimele realizări. Pe 
baza documentației primit». la 
stație se întreprind de multă vre
me cercetări neutru determinarea 
modului practic de folosire în a- 
bataje a explozivilor brizan,i-

încercările privind pușcarea în 
mediu gazos inert se fac folosin- 
du-se gaze cu azot, bioxid de 
carbon etc. Cercetările au sta
bilit pînă acum că într-o atmos
feră inertă care să cuprindă ce!

puțin 36 la sută din volumul 
cului de muncă în azot, sau 
puțin 25 la sută bioxid de carbon 
se, poate pușca după dig chiar și 
la concentrații mari de metan sau 
praf de cărbune Digul,de protec
ție trebuie să se afle la cel puțin 
8 m.l. înapoia frontului de lucru.

In planul de cercetări pentru acest 
an,. colectivul stației și-a propus 
experimentarea practică a noii 
metode de pușcare în gaze inerte 
precum și stabilirea metodologiei 
de lucru la o mină din țară. Vor 

, fi făcute d.e asemenea încercări 
pentru stabilirea amestecului op
tim de gaze inerte cu atmosfera 
subterană.
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Ir ajutorul ser viciilor
tie eerej

Un aparat simplu 
și util în măsurătorile 

de aerai minier
in practica aerajului intervi

ne deseori necesitatea de a de
termina depresiunea statică, di
namică sau totală în difefné 
puncte din conduciele de curge
re a aerului. Aceste depresiuni 
fiind relati- mici (sub 1000 
mm. coloană apă) în măsură
tori se întrebuințează depresia- 
metrul „LT confecționat din tiib 
de sticlă cu diametru interior 
de 8—10 mm. în care se intro
duce apă curată pînă la un ni
vel oarecare

De curînd în măsurătorile e- 
fectuate de către S.C.S.M. Pe- j 
troșani a început să se utilizeze ' 
cu bune rezultate un ' , 
metru triplu. Acest dispozitiv 
original, este format din . trei 
depresiomef'e simple legate în
tre élé. Depresîomettele sînt 
montate ne o placă de lemn 
sau metal' ș! are fiecare ctf.e o 
scară gradată cu linie de ori- . 
gine comurtrî Aoo se introduce ț 
tn llepare depresiometru prin ■ 
Intermediul unei pipete astfel 
incit să fie la același nivel 
în fiecare tub.

Trióiul depresiometru se poa- 
i te utiliza ca: depresiometru 
1 simplu, legînd la punctul de 

< măsurare cu ajuorul tuburilor 
{ de cauciuc oricare din nrtficii, 
ț ea dublu depresiometru, pentru 

măsurar°a depresiunii statice 
sau totale în două puncte și a 
diferenței de presiune dintre a- 
cestea. Se mat poate folosi 
pentru măsurarea simultantă 
a depresiunii statice, dinamice 
și totale dintr-un punct.

Este bine ca triplul depresio
metru să fie utilizat și la con
trolul funcționării instalațiilor 
principale de aeraj in locul 
deprestometrelor simple.
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ing. E. MUREȘAN

lo- 
cel

t Cercetătorii stației : 
: mi stabilit: t•

• In timp de 24 ore ven- î 
filatoarele de la mina Petrila ♦ 
¡n<<alp/e la suitorul de aeraj • 
central, puțul vest și puțul * 
est, scot din* subteran o cânți- • 
tate de aer de mină ce depă- * 
șește de 3,2 ori greutatea căr
bunelui extras din mină în a 
ceeașf unitate de timp.

• Aceleași instalații de ven
tilatoare scot din mină apro
ximativ 96 tone apă (sub for
mă de vapori) în timp de 24 
ore (41,5 tone/zi la suitorul 
central, 24 tone/zi la puțul est, 
27,5 la puțul vest). Din cele 
96.000 kg. apă aproape 60.000 
kg. apă pătrund în subteran 
din atmosferă, iar restul pro
vine din mină cu ocazia cir
culației aerului prin rețeaua 
de lucrări miniere.

i • $i cantitățile de metan și 
I bioxid de carbon refulate de 
* către ventilatoare în atmosferă 

(cca 21 to- Z 
tone/zi bio- J 

•

Stația de cercetări 
pentru securitatea 

minieră —

Pagină alcătu
ită cu concursul 
cercului A.S.I.T. 
de la Stația de 
cercetări pentru 
securitatea mini
eră — Petroșani

a regimului nostrurealizare de seamă a regimului nostru 
pe calea îmbunătățirii condițiilor de muncă 

ale minerilor
a-

*

■ț 4

♦ sînt apreciabile
j ne zi metan «1 46
; xid de carbon). -
j • Intr-o lucrare minieră de j 
j înaintare în care
> formație de tip III (mir.ar, a-
[ jutor miner, 1
> tul de aer care spală frontul 
î de lucru timp de un schimb
* deoășește de cca. 80 ori greu- 
! tatea celor trei muncitori (con-

I

♦*
«
•
4
4
1

♦
!î
ii

♦
* ..........
I die a unui muncitor d<e 70 kg.). «

Studii pentru noi 
exn’ozivf

Colectivul de ingineri și tehni
cieni din care face parte și ing. 
Bugheș loan a efectuat pînă a- 
cum sute de încercări cu explozivi 
anticrrîznV'și produși în țara noastră 
— de tipul AGC și AGS ca și cu u- 
nele tipuri de explozivi folosiți 
în U.R.S.S. și R. P. Polonă. Ex
perimentările făcute au dovedit 
drept cel mai indicat exploziv ce 
se poate foit si în minele din țara 
noastră cu maximum de randa
ment și siguranță tipul M. 25. Ea 
stabilirea rețetelor tehnologice de 
fabricație - care se elaborează 
în prezent - s-a ținut cont și 
de compoziția chimică și volumul 
gazelor de explozie. Colectivul in- : 
ginerului Bugheș loan ajutat de 
cercetătorii din laboratorul chimic 
unde lucrează ing. Dimoftache I- 
leana, a ajuns să stabilească 
compoziția și caracteristicile 
unui nou tio de exploziv care va 
ajuta mult munca minerilor-.1

lucrează o • 
îp li! (mir.cr, a- ț 
vagonetar) debi- J rt — rt Al 1 A> -f ** Ax. 4-1 1

♦ 
4
4
4

siderînd că debitul de aer ce» 
scală frontul este de 300 î 
m. c./min. iar greutatea me- J

1
j

Multe sint aspectele grijii pe 
care partidul și guvernul o a 
cordă muncii și vieții minerilcr 
patriei. îmbunătățirea continuă a 
nivelului de trai, modernizarea 
și înzestrarea tehnică a minelor, 
ușurarea eforturilor fizice 
introducerea 
sînt cîteva din 
Spre deosebire 
ghezo-moșieresc 
minerilor se bucură de o deose
bită atenție. In anii de după 23 
August 1944 în țara noastră au 
luat ființă o seamă de instituții 
specializate în studierea proble
melor tehnice legate de continua 
îmbunătățire a protecției munci; 
minerilor. Una dintre acestea 
este și Stația de cercetări pen
tru securitatea minieră din ~ 
troșani.

Înființată în 1950, stația* 
început lucrările cu studii 
vind explozivitatea prafului 
cărbune și omologarea utilajului 
electric antigrizutos fabricat la 
noi în țară. De-abia* în anul 
1953, colectivul de cercetări și-a 
stabilit o linie clară de studii, 
intrînd astfel în relații cu cen
trele similare din U.R.S.S., Po
lonia, Cehoslovacia

prin 
micii mecanizări 

aceste aspecte, 
de statul bur 
astăzi munca

Pe

și-a 
pri
de

alte țări,
♦ « <r"

și

Printre ultimele încercări care se iac la S.C.S.M. sini și acelea 
pentru determinarea volumului și compoziției chimice a gazelor re
zultate după pușcare.

IN CLIȘEU : După ce s-a executat o pușcare în recipientul 
de vid, inginerii Jugureanu Nicolae, Bugheș loan și Gheorghe Du
mitru cercetează cu ajutorul unei coloane de mercur volumul ga
zelor de explozie.

aiirmindu se ca o 
seamă în domeniul 
romînesc. Pe baza 
prietenie și colaborare cu stații 
similare străine, colectivul din 
Petroșani a întreprins cercetări 
la toate minele din tară eiabo- 
rînd. o seamă de considerente 
tehnice privind combaterea pra
fului de cărbune. An de an, sfe
ra de activitate a stafiei s-a 
dezvoltat. Astăzi, cei peste 70 
de ingineri și tehnicieni de aici 
studiază probleme privind: cla
sificarea straielor de cărbune 
și explozivitatea prafului de căr
bune degajat la fiecare mină în 
parte, erupțiile de metan și mij
loacele de prevenire a lor, sta
bilirea unor rețele noi de explo
zivi de siguranță cu randament 
sporit, precum și îmbunătățirea 
aerajului parțial a-1 minelor din 
toată țara.

Paralel cu aceasta, cercetăto
rii stației au conceput și cor. 
struit o seamă de aparate pen
tru pușcarea de la rețea,, pentru 
obținerea ceței artificiale, pen
tru captarea uscată 
de la perforare etc.

Minerii din Valea 
din celelalte regiuni 
țării apreciază cum 
activitatea rodnică a 
de specialiști din Petroșani.

Propunerile făcute de aceștia 
s-au dovedit a fi bine venite și 
contribuie activ la obținerea u- 
nor rezultate mereu mai bune 
în domeniul extracției miniere.

In frunte cu o seamă de ingi
neri și tehnicieni specialiști cum 
sînt tov. Jugureanu Nicol ae, 
Bugheș loan, Gheorghe Dumi
tru, Mureșan Eugen, Băitărețu 
Râul, Veșcan Ștefan, Lazăr loa 
și alții, colectivul de aici își da 
perfect seama de rezultatele pe 
care minerii le așteaptă de la el 
și de aceea nu precupețește nici 
un efort pentru a 
continua creștere 
producției miniere, 
prestigiului instituției lor, im
portantă realizare a regimului 
nostru democrat-popular.

realizare de 
mineritului 

re! ajli lor de

a prafului

Jiului șî 
miniere ale 
se cuvine 
colectivului

contribui la 
a nivelului 
la întărirea

Ctteva probleme privind aspectul economic
al instalațiilor de aeraj parțial

Studiind condițiile în care a- 
par deficiențele aerajului par
țial la mine cît și posibilitățile 
de înlăturare a lor, expunem cî
teva mijloace de îmbunătățire a 
aerajului parțial.

a. Scăderea pierderilor de aer 
prin neetanșeități. S-a arătat că 
una din principalele deficiențe 
o constituie frecventele neetan-. 
șeități ale conductelor. Lichida
rea acestei stări de lucruri se 
poate face la nivelul sectoarelor 
de exploatare, printr-o atenție 
sporită acordată modului de 
montare și îmbinare a elemente
lor defecte. Tipul de îmbinare 
cu flanșe și șuruburi care se a- 
plică în Valea Jiului este cores
punzător dlacă se execută con
știincios. Are însă neajunsul că 
montajul durează timp îndelun
gat. Pentru a scădea timpul di 
îmbinare cît și pentru a îmbu
nătăți etanșeitatea trebuie ex
tinse sistemele de îmbinare ra
pidă. Dintre acestea o îmbinare 
compusă dintr-un manșon meta
lic ce intră în interiorul celor două 
elemente de tub și un inel de 
ciuciuc exterior care cuprinde 
îmbinarea ar fi cea mai bună.

b. Scăderea rezistențelor ae
rodinamice ale coloanelor de ae
rai. Rezistențele aerodinamice u- 
neori extrem de ridicate ale co
loanelor de aeraj parțial duc la

cheltuieli de energie foarte 
mari. Pentru a scădea rezisten
ța aerodinamicii suplimentare 
ivite în corpul coloanelor de ae
raj trebuie să se ia măsuri ele
mentare in cadrul sectorului. 
Dintre acestea amintim axarea 
corectă a tuburilor. întrebuința
rea tuburilor de o singură sec
țiune în corpul aceleiași coloa
ne, evitarea păstrării unor ven
tilatoare în repaus pe coloană, 
înlocuirea tuburilor turtite.

Q măsură importantă asupra 
căreia trebuie să se insiste în 
mod deosebit în minele din Va
lea Jiului este introducerea tu
burilor cu diametre mari în 
toate lucrările unde secțiunea 
transversală permite acest lu
cru. In acest sens’ întrebuințarea 
tuburilor cu diametru de 300 
mm. trebuie limitată strict la 
suitori și galerii cu Profil . re
dus.

In lucrările cu profile mari 
(puțuri) în U.R.S.S. se întrebu
ințează tuburi cu 1000 mm. dia
metru în timp ce în alte țări 
tendința este să se introducă 
mai multe coloane de tuburi cu 
diametre de 400—500 mm; mon
tate în paralel.

c. Scheme de montaj. In mon
tajul actual al instalațiilor aspi
rante se obișnuiește în practică 
să se monteze un ventilator

pneumatic pe coloana de aeraj. 
Pentru a se elimina rezistența 
aerodinamică suplimentară con
stituită de aceste ventilatoare 
cînd sînt în repaus, este indicat 
ca ventilatorul pneumatic să se 
monteze pe o coloană paralelă 
cu 
tei. 
rul 
na 
în

corpul principal al conduc- 
putînd fi separat cu ajuto- 
unor registre etanșe. Coloa- 
paralelă poate fi montată și 
același plan vertical cu co

loana principală pentru a nu îm
piedica transportul pe galerii. 

In minele grizutoase trebuie 
aplicat sistemul ventilatoarelor 
unice pe o coloană de aeraj mon
tate cu curentul de aer proas
păt. Acest lucru este perfect po
sibil în cazul unor conducte cu 
etanșeitate medie, avînd în ve
dere că în minele din Valea 
Jiului lucrările transversale și 
direcționale în cărbune nu pot 
depăși în general 100 m. 1.

Conform cercetărilor laborato
rului S.C.S.M., ventilatorul ro- 
mînesc de 1,1 k\V poate debita 
40 m. c. pe o conductă de 200 
ni. cu diametru de 400 mm. In 
aceste condiții este recomanda
bil să se monteze initial un ven
tilator de 1,1 kW. pînă la 200 
in. și apoi un ventilator d*> 6.5 
kW.

Pentru ca să nu se micșoreze

randamentul ventilatoarelor tre
buie ca pe minim 6 m. de am
bele părți ale ventilatoarelor tu
burile să aibă același diametru 
cu al ventilatorului.

Ca o metodă expeditivă și 
simplă de determinare a distan
tei optime dintre ventilatoare se 
propune următoarea : se deter
mină cu cronometru! momentul 
cînd la capătul din frontul de 
lucru al conductei de aeraj nu 
se mai înregistrează debitul de 
aer reieșit din calcule. Atunci se 
montează un nou ventilator, însă 
nu la capătul conductei, cum se 
obișnuiește în prezent, ci la dis
tanta de 3/4 de la primul venti
lator. Al treilea ventilator dacă 
se dovedește necesar se va mon
ta după același principiu.

Economiile ce se pot obține 
prin respectarea regulilor de 
montare a conductelor și venti
latoarelor ating valori impor
tante De exemplu. într-una din 
lunile trecute numai la mina 
Lupeni au funcționat 190 venti
latoare de aerai parțial și cca. 
12.000 m. 1. tuburi metalice. Pu
terea instalată numai pentru ae
rai parțial s-a ridicat la cca. 570 
kW. Adăugat că ventilatoarele 
funcționează 24 de ore înconti
nuu se va vedea deci importan
ta unei îmbunătățiri 
mentelor instalațiilor, 
doială și aceasta este 
căii» care pot duce 1?

a randa- 
Fără în- 
una din 

reducerea 
prețului de cost al cărbunelui.

ing. V. IU ȘAN
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Tehnicienii minei Vulcan 
netezesc calea creșterii 
randamentelor la 0,900 

tone de cărbune pe post
(Urmare din pag, l-a) 

da gata la data de 1 August. O- 
biectivul colectivului sectorului II 
este ajungerea pînă la sfîrșitul 
anului la randamentul de 1,5 
tonă pe post.

Un randament de 1,780 tone/ 
post s-a angajat să obțină în 
luna august împreună cu colec
tivul său în cinstea Zilei mineru
lui și a zilei de 23 August tov. 
ing. Surdu Octavian, șeful secto
rului UI. în acest scop a făcut o 
seamă de propuneri menite să 
ducă la îmbunătățirea procesului 
de producție în subteran. O sea
mă de rezerve nefolosite pentru 
creșterea productivității muncii și 
reducerea prețului de cost au fost 
scoase la iveală și de către cei
lalți vorbitori ca tov. Ing. Plăvi- 
cheanu Dumitru, Fodor Arcadie, 
Blaj Traian și Stoica Ioan precum 
șî de tehnicienii Golgoț Carol I, 
Potoczki Wilhelm și Farkas Lau- 
rențiu. Brigadierii Drob Gheor- 
ghe și Lokonagy I., fruntași în 
producție, care au participat ca 
invitați la consfătuire și-au întă
rit propunerile cu noi angajamen
te în privința sporiri randamen
telor. Bunăoară, tov. Drob Gheor- 
ghe s-a angajat în numele brigă
zii să ridice randamentul în luna 
curentă la 5 tone pe post, iar în 
luna august la 6 tone de cărbune 
pe post. Pentru a se reduce defi
ciențele ce le întîmpină brigăzile 
(în special cele de la pregătirile 
în steril) la perforarea găurilor 
de mină tov Lokonagy I. care 

'nduce o brigadă de înaintări 
setorul VIU investiții a propus 

să se manșoneze burghiile 
oarece fără manșon burghiile 
extrase cu greu.

In încheierea consfătuirii a 
cuvîntul tov. Niculescu Emil, 
tructor al Comitetului ranioal de 
partid care a recomandat cadre
lor tehnice, comuniștilor de la 
mina Vulcan, activiștilor de sin
dicat și U.T..M. metode 
promovare în 
tehnicii înaintate 
raționalizările să fie pe 
plan al meccupărilor tehnicieni
lor, membrilor cercului A.S.I.T. 
întrecerea socialistă în cinstea 
Zilei minerului și a celei de a 
15-a aniversări a eliberării patri- 

. ei noastre să se desfășoare la 
J mina Vulcan sub lozinca : Omul 

și 900 kg. de cărbune !
Folosind metodele tehnice 

organizatorice înaintate la locuri- 
unde se hotărește soarta pro

feției tehnicienii minei Vulcan 
vor netezi calea înfăptuirii obiec
tivului principal urmărit în eta
pa actuală de colectivul lor t 
0,900 tone de cărbune pe post 
randament pe exploatare !

1. BĂLAN

de- 
sînt

luat 
ins-

pentru 
producție a 

InoV țiile și 
primul

și

Oamenii muncii din Valea Jiului răspundOamenii muncii din Valea Jiului răspund
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Printre cele mai harnice brigăzi de pe șantierele de construcții din Valea Jiu
lui se numără și brigada de tencuieli mecanizate condusă de tînărui comunist Gă
van Petru de pe șantierul de construcții de locuințe nr. 1 din Petroșani. De doi! 
ani de zile de cînd brigada execută mecanizat lucrările de tencuieli ea a reali
zat cîte 3000—3700 m. p. de tencuieli lunar.

In întimpina rea zilei de 23 August, tinerii 
Petru sînt hotărî ti să-și mărească realizările. Ei s-au angajat să realizeze în cin
stea celei de a 15-a aniversări a patriei 4.000 i ■ -• • •
tele hotărîri ale partidului cu privire la ridicarea nivelului de trai al celor ce mun
cesc au sporit și mai mult elanul în muncă al brigăzii.

IN CLIȘEU : Tînărui comunist Găvan Petru discută cu 
modul în care trebuie să muncească pentru a obține ralizări

constructori din brigada lui Găvan

m. p. tencuieli într-o lună. Recent-

brigada sa despre 
tot mai bune.

îndemn spre noi realizări

O discuțieO discuție 
în drum spre minăîn drum spre mină

Hotărîrea plenarei C.C. 
al P.M.R. din 13—14 iu
lie .
rie 
de 
din 
cum 
rea, nouă gestionarilor 
ce facem parte din per
sonalul operativ din co
merțul Socialist, salariul 
pi se va majora în me
die cu 18 la sută. Adău- 
gîndu-se și sporul pro
venit din reducerea im
pozitului creșterea sala
riului va fi deci în me
die de 20 la sută. E o 
creștere substanțială ce 
dovedește 
mult grija 
guvernului 
ce muncesc 
ce domeniu 
șoară activitatea. 
Sporirea salariilor pu-

multă bucu- 
categoriilor 
ai muncii 

noastră. Așa

a adus 
tuturor 
oameni 
patria

i glăsuiește hotărî-

odată mai 
partidului și 
fată de acei 
indiferent în 

își desfă-

ne în fața lucrătorilor 
din comerțul socialist 
sarcina de a deservi pe 
oamenii muncii cît mai 
conștiincios, de a le o- 
feri mărfuri < 
calitate igienic 
mos ambalate, 
menea trebuie 
zăm economii 
grijirea mai 
mărfurilor 
bile și păstraTea clădi
rilor. . mobilierului și 
ambalajelor, bun al în
tregului popor.

Imbunătățindu-ne mun
ca noi vom răspunde 
în acest fel prin fapte 
grijii partidului și gu
vernului nostru drag.

1VASUC ANTON 
gestionar

O.C.L. Alimentara 
Petroșani

de bună 
: și fru-

De ase- 
să reali- 
prin în- 
bună a 

ușor aitera-

Acțiuni ale tinerilor 
din Petrila

Recent, peste 70 de tineri, 
membri ai brigăzilor utemiste 
de muncă patriotică de la sec
toarele VIII si X ale minei Pe
trila, cît și tinerii muncitori fo
restieri de la Lonea au între
prins o acțiune de muncă volun
tară transportînd peste 50 m. c. 
de piatră din Jiu necesară as
faltării șoselei dintre localitățile 
Petrila și Lonea. Cu această o- 
cazie ei au efectua* peste 300 
ore muncă voluntară. In fruntea 
acțiunii s-au situat tinerii Șchio
pii Nicolae. Nagy Ioan, Păsărică
Dumitru, Iliescu Mihai și alții, i mărește

O asemenea acțiune patrioti
că a întreprins nu de mult și i 
brigada de muncă patriotică ai | 
tinerilor de la cantina exploa- I 
tării.

Pe drumul ce ■ duce 
spre mina Petrila un tî- 
năr înalt de statură, cu 
ochii negri, îmbrăcat în 
șalopetă, grăbi pasul 
spre mina.

E utemistui Verdeș 
Constantin, maistru e- 
lectromecanic la sectorul 
IV al minei Petrila, fî- 
năr absolvent al școlii 
tehnice de maiștri din 
Petroșani. Ajunge din 
urmă pe un bătrînel.

— Noroc bun, lani- 
baci — îl salută pe bă- 
trîn.

— Noroc flăcăule. Da’ 
ce te grăbești așa ?

—- Vreau să ajung 
mai repede la sector, 
să intru în mină îna
inte de a suna duda. 
Am de montat niște 
cratere în frontal. Vreau 
ca minerii să aibă cu 
ce scoate 
abataj.

— No, 
tine-te de 
spune, ai 
hotărîre ?

— Cum 
cînd peste 
tă despre 
sporire a 
noastre, a 
reducerea 
vînzare la 
sortimente 
industriale
re. Voi primi 
în medie cu 
mai mare.

— Așa-i.... Și nouă ce- 
I lor mai „vechi“ ni se 

pensia. După 
. noua hotărîre o să iau, 

I aproape mia și o sa 
trăiesc bine cu baba

cărbunele din

bine băiatule, 
treabă. Dar iai 
auzit de noua

să n-aud, 
tot se discu>- 
măsurile de 

cîștigurilor 
pensiilor și 
prețurilor de 

peste 2600 
de produse 

și »1 imént a - 
un salariu 
20 la sută

i

—, Eu am 1200 lei pe 
lună. înseamnă că voii 
mai lua încă 240 lei în 
plus. Vezi pentru asta 
ne-am hotărît să-i „tra
gem". de aici înainte și 
mai „tare“. Le-am spus 
și celorlalți de la sec
tor, să nu ne lăsăm 1 
Doar trebuie să spriji
nim hotărîrea fiecare 
cum nutem. Ne-am an
gajat împreună cu or
tacii de la partea me
canică din sector să fa
cem în așa fel, îneît mi
nerii să aibă mijloace 
mecanice bine întreținu
te ca să poată da căr
bune mult și mai bun.

— Da, voi puteți, sîn- 
teți tineri. Ehei, eu în 
1929 aveam vîrsta tal 
Dar cită deosebire între 
viața de atunci și cea 
de azi. Pe vremea aceea 
eram șomer... Astăzi an» 
pensie bună și după în- 
tîi august va fi și mai 
bună. ...Ei 1 Păcat că 
nu-s d<e vîrsta ta — ce 
de cărbune aș scoate 
din adîncuri...

Tot vorbind au ajuns 
la intrarea principală a 
minei. Tînărul maistru 
Verdes întinse mîna bă- 
t rinului.

— Noroc lani-baci, eu 
întru în mină.

— Noroc îi răspunse 
bătrînul.

Maistrul Verdeș 
dreptă spre sala 
pel, iar lani-baci, 
rul pensionar își
un loc în trenulețul ca
re urma să-l ducă la 
Petroșani.

V. DRĂGAN 
corespondent

se în
de a- 
mine- 
ocupă

Tinerii sînt 
tarîți ca prin,* 
muncile ce le vor' 
întreprinde săi 
obțină economii J 
din ce în ce maU 
mari. <

NotelTd '̂, PE ȘANTIERUL CREAȚIEI
CINEMATOGRAFICE DE LA BUFTEA

Sîntem la Buftea, în orașul ci
nematografiei romînești.

— Avalanșa 368, turnat din 
nou ! se aude o voce.

Clipsorul țăcăne scurt și în a- 
ceeași clipă, fulgerător, 
rul de platou se smulge 
pul obiectivului.

începe turnarea. Se 
interiorul unei cabane, 
lămpii pîlpîie anemic, chipurile 
îmbrobodite de sudoare ale ac
torilor împrumută masca muncii 
apăsătoare, a tensiunii sufletești. 
Totul aici sugerează lipsa de 
aer, precum și ideea că mai e- 
xistă scăpare.

— Filmăm „Avalanșa“ un nou 
film romînesc, după scenariul 
dramaturgului Horia Lovinescu, 
lămurește amabil regizorul Gh. 
Turcu, isprăvind turnarea cadru
lui.

„Avalanșa“ e povestea drama
tică a patru oameni surprinși 
de prăbușirea unui munte de ză
padă și acțiunea eroică a unei 
echipe de salvatori porniți în a- 
jutorul tovarășilor lor de muncă. 
Atît scenariul cît și concepția 
regizorală urmăresc să dezvă
luie conflicte și caractere uma
ne tipice, precum și emoționanta 
afirmare a conștiinței omului nou 
atît de des întîlnit astăzi în rea
litatea zilelor noastre. Aflăm de 
asemenea că filmul va fi termi
nat în cinstea zilei de 23 August 
și că lucrările de filmare se a- 
pronie de sfîrșit. In colectivul de

secreta- 
din cîm-

filmează 
Flacăra

creație lucrează actori cunoscuți 
cum ar fi Marcel Anghelescu, 
Andrei Codorcea și alții. Ceea 
ce constituie însă un element de 
surpriză este jocul actoricesc al 
maestrului sportului Ieremia Au
rel. Deși interpretează pentru 
prima oară într-un film se pare 
că în sportivul alpinist al C.C.A., 
cinematografia noastră va do- 
bîndi un autentic actor.

Mulțumim regizorului Turcu și 
pornim mai departe.

★
Intrăm pe platoul 1. Aici se 

filmează „De dragul prințesei“ 
un basm de satiră diupă scena
riul regizorului Popescu Gopo, 
Laureat al Festivalului interna
țional de la Cannes. Decorul de 
fantezie și feerie te transportă 
dintr-odată într-o lume de poe
zie și vis. Ne aflăm la palatul 
smeului din poveste. In mijlo
cul codrului, actorii Flaviu Pier
sic și Constantin Țopîrdea (pri
mul în rolul unui fermecător cio
ban, al doilea în cel al unui te
mut smeu) se înfruntă amarnic, 
scăpărîndu-și săbiile. Lupta du
rează timp de cîteva zeci de se
cunde, pînă ce comanda regizo
rului răsună brusc.

— Motor, stop 1 
Cînd dăm mîna cu 

cioban, simțim palma 
udă. Văzînd sfngele 
din deget, actorul Piersic se scu
ză încurcat:

— Pe semne, în timpul „crîn-

cenei" bătălii cu nea Costică, a- 
dică cu smeul, se corectă el, 
m-am rănit fără să știu...

După cîte putem constata în
deletnicirea de cioban nu e lip
sită întotdeauna de riscuri.

Urmărind pe platou jocul tî- 
nărului Flaviu Piersic constați 
cu satisfacție că față de debutul 
său din „Ciulinii Bărăganului“, 
noua sa linie de interpretare a 
înscris o evoluție de vădit pro
gres.

Din gura regizorului aflăm 
că filmul „De dragul prințesei“ 
va fi terminat în cinstea lui 23 
August și că pentru prima dată 
noua ecranizare va lua contact 
cu publicul la Moscova în cadrul 
Festivalului internațional al fil
mului. ce va avea loc în Uniunea, 
Sovietică la începutul lunii au
gust.

Părăsim platoul, urînd 
torilor succese și spor la

★
Pe platoul alăturat se filmea

ză „Steaua“, un film de contra
spionaj din zilele imediat urmă
toare actului de la 23 August 
1944 după romanul „La miezul 
nopții va cădea o stea". Acțiu
nea se petrece în timpul lupte
lor de eliberare a Ardealului de 
sub jugul fascist, în rîndul unor 
unități romînești angajate, ală
turi de victorioasele trupe sovie
tice, în lupta contra hoardelor 
hitleriste.

$i aici întîlnim figuri cunos-

crea- 
treabă.

chipeșul 
Încleiată, 
șiroindu-i

mea.

IN CLIȘEU : Un cadru din 
cute ale ecranului. Rolul capo
ralului Ulea, unul din rolurile 
principale, este susținut de acto
rul Emanoil Petruț, 
interpret din filmul 
munți“.

In cinstea celei de 
versări a eliberării patriei noas
tre, sîntem informați că studioul 
cinematografic „București“ pre
gătește și alte filme —- „Valu
rile Dunării“ și „Furtuna“ — a- 
mîndouă după scenariile semnate 
de Titus Popovici și 
Munteanu. Sînt două 
ce vor vedea lumina 
în întîmpinarea marii

in momentul de față echipele 
filmează în exterioare la Galați, 
Giurgiu, Sibiu. Tema acestor fil
me este lupta plină de sacrificiu 
și eroism dusă de comuniști îm
potriva ocupației naziste din ța
ra noastră, în perioada premer
gătoare și imediat următoare in
surecției de la 23 August 1944. 
In fiecare dimineață, de acolo, 
de pe teren, echipele de filmat 
anunță telefonic bilanțul zilei

cunoscutul 
„Alarmă în

a 15-a ani-

Francise 
noi filme 
ecranului 
sărbători.

filmul „Steaua“.
precedente, oglindind ritmul fe
bril al lucrărilor. Și pe șantie
rul creației cinematografice ca și 
pe celelalte șantiere ale socia
lismului din tara noastră se du
ce aceeași neobosită luptă pen
tru respectarea în timp a anga
jamentelor.

★
in goana mașinii părăsim ce

tatea filmului îndreptîndu-ne 
spre Capitală. In urma noastră 
siluetele masive ale celor patru 
blocuri moderne de la Buftea se 
înalță ca un măreț bastion al 
prezentului. Privindu-le simți 
crescînd în tine un puternic sim- 
țămînt de entuziasm și mîndrie. 
Una din înfăptuirile cele mai 
de seamă ale partidului și gu
vernului de după 23 August 
1944. Studiourile noastre cine
matografice sînt încă o dovadă 
vie a marelui avînt pe care-1 în
scrie întreaga tară în drumul 
său glorios de construire a so
cialismului.

MIRCEA MO1SE
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COHFERWȚA DE VA GENEVA

Poziția occidentală creează noi piedici 
io calea realizării urai acord

Libertate lui Glezos 
și celorlalți patrioți greciI

Riposta dată de avocații apărării calomniilor reacțiunii

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

Ședința de luni după-amiază 
de la Palatul Națiunilor s-a des
fășurat de la ora 16,00 pînă la 
ora 19,00 sub președinția lui An
drei Gromîko. ministrul Afaceri
lor Externe al U.R.S.S. Primul 
vorbitor a fost Chr. Herter.

Aducînd. din nou elogii planu
lui occidental pachet, în care s-ar 
găsi, după părerea sa, „soluția 
cea mai complectă asupra Ger
maniei“, Chr. Herter a declarat 
„inacceptabilă“ din punctul de 
vedere occidental propunerea so
vietică privind constituirea unui 
Comitet p* întreaga Germanie 
Herter a susținut că un asemenea 
comitet nu și-ar putea justifica 
existența, deși este limpede că 
numai ne calea apropierii celor 
două state germane și a discută
rii în comun a problemei Trata
tului de pace și a reunificării 
se va putea ajunge la o soluționare 
corespunzătoare a acestor probleme.

In continuarea ședinței a luat 
cuvîntul Couve de Murville care 
a declarat că sprijină propunerea 
făcută de Chr, Herter și o consi
deră ca si a sa proprie. O decla
rație similară a făcut și repre
zentantul R.F. Germane, Grewe.

A lu3t cuvîntul apoi Selwyn 
Lloyd, ministrul Afacerilor Exter
ne ai Angliei. Lloyd s-a pronun
țat de asemenea împotriva creării 
unui Comitet pe întreaga Germa
nie, care ar implica, după el, „re
cunoașterea împărțirii Germaniei” 
și nu ar asigura rezultatele prac
tice.

Luînd cuvîntul. Lothar Bolz, 
ministrul1 Afacerilor Externe al 
R. D. Germane, a arătat că este 
de neconceput o discuție asupra 
unității Germaniei fără pârtiei-

PR08RAM DE RADIO
23 iulie

PROGRAMUL I. 7,15 Marșuri 
pentru fanfară, 8,00 Din presa 
de astăzi, 8,30 Muzică, 10,00 
Formații sovietice de muzică de 
cameră, 10,26 Muzică ușoară, 
11,03 Din folclorul popoarelor,
11.30 Pagini din istoria muzicii! 
de operă, 12,00 Valsuri, 12,35 
Cîntă Ion Oprea — la nai și 
Ion Drăgoi — la vioară, 14,00 
Concert distractiv, 14,40 Cîntece 
de pace și prietenie, 15,10 Pro
gram muzical dedicat fruntași
lor în producție din industrie șî 
agricultură, 16,15 Vorbește Mos- 

icova ! 16,45 Cîntece, 17,30 Tine- 
■ rețea ne e dragă, 18,00 Muzică
ușoară din țări prietene, 18,30 
Almanah științific, 19,05 Cîntece 
ciobănești și jocuri populare ro- 
mînești, 19,45 „Săptămîna mu
zicii poloneze“, 21,20 „Succese 
ale muzicii romînești în cei 15 
ani de la eliberare“, 22,00 Ra
diojurnal, buletin meteorologic 
și sport, 22,30 Muzică populară 
romînească. PROGRAMUL II. 
14,07 „Tineretul lumii unit prin 
cîntec“, 15,00 De toate, pentru 
toți, 15,30 Mozaic muzical, 16,15 
Formații de muzică populară 
care au luat ființă în anii regi
mului de democrație populară,
16.30 Muzică din opere, 17,00 
„Sub steagul partidului“ — e- 
misiune de cîntece, 17,35 Bu
chet de melodii populare romî
nești, 18,35 Intermezzo muzical, 
J9,30 Formații artistice de a-

, matori în studiourile noastre, 
20,00 Muzică ușoară, 21,15 Mu
zică populară romînească, 22,00 
Seară de muzică de cameră.

CINEMATOGRAFE
PETROȘANI — 7 NOIEM

BRIE : Ivan Brovkin se însoară; 
AL. SAHIA: Cerul infernului; 
LONEA: Voluntarii; PETRILA : 
Favoritul 13; LUPENI : Căî 
greșite; BARBATENI: S-a în- 
tîmplat la Belgrad; URICANI: 
Capcana lupilor. 

parea celor două state germane. 
Propunerile occidentale nu pre
văd acest lucru; un organism 
care să fie compus din toate sta
tele participante la Geneva, în 
cadrul căruia s-ar putea organi
za discuții și consultări între 
reprezentanții celor patru puteri 
și reprezentanții celor două state 
germane ar putea duce la un re
zultat pozitiv.

In încheierea ședinței a vor
bit A. A. Gromîko. El a arătat 
că va face doar cîteva observații 
preliminare asupra propunerilor 
lui Chr. Herter.

El a declarat că propunerea 
Uniunii Sovietice privind crea- 
rea unui Comitet pe întreaga 
Germanie urmărește apropierea 
și ușurarea tratativelor între 
cele două state germane și că 
este datoria celor patru puteri 
să susțină o asemenea metodă. 
A. Gromîko a arătat că printre 
chestiunile care ar putea fi dis
cutate într-un astfel de comitet 
figurează în primul rînd contac
tele necesare în vederea pregăti
rii Tratatului de pace și a uni
ficării Germaniei. Propunerea 
expusă astăzi de puterile occi
dentale înțelege această chestiu
ne sub forma unuî control al ce
lor patru puteri, reprezentanții 
statelor germane avînd doar ro
lul de consultanți.

Ministrul Afacerilor Externe al 
U.R.S.S. a subliniat că delega
ția sovietică nu consideră pro
punerea privind constituirea Co
mitetului pe întreaga Germanie 
ca singura formă posibilă de tra
tative între cele două state șî că 
este gata să contribuie la găsi
rea altor forme de tratative. „Șî 
astăzi noi sîntem gata să cău
tăm forme acceptabile tuturor 
participanților — a subliniat A. 
Gromîko. Dar nu poate fi accep
tată nici o formă de negociere 
între cele două state germane 
care nu este bazată pe principiul 
parității și egalității celor două 
stațe germane. Noi considerăm, 
a subliniat A. A. Gromîko, că 
orice propunere care exclude par
ticiparea celor două state ger
mane la discutarea viitorului 
Germaniei este inacceptabilă.

Viitoarea ședință plenară a 
Conferinței de la Geneva va a- 
vea loc miercuri după-amiază, la 
Palatul Națiunilor.

MOHACS. In ziua de 20 iulie 
a sosit la Mohacs delegația ti
neretului romîn care participă la 
cel de-al Vll-lea Festival Mon
dial al Tineretului și Studenți
lor de la Viena.

In fața monumentului ostași
lor sovietici căzuți pentru elibe
rarea Ungariei a avut loc un en
tuziast miting. După patru ore, 
delegația romînă, însoțită în 
port de mii de cetățeni ai Mo- 
hacs-ului, și-a continuat drumul 
spre Budapesta.

HELSINKI. La 19 iulie a n- 
vut loc în Finlanda sărbătorirea 
a 60 de ani de la înființarea pri
mului partid muncitoresc din 
Finlanda. Festivitățile s-au în
cheiat printr-o demonstrație pe 
străzile orașului Helsinki st 

printr-un miting organizat îit 
parcul Hesperia.

ORCHESTRA ROMÎNA „E- 
LECTRECORD“ se află în pre 
zent în turneu la Riga. Ls 18 
iulie criticul muzical O. Gravitis 
din Letonia a declarat după un 
concert dat de ansamblul romîn, 
că muzica veselă și plină de 
viață a orchestrei romîne „E- 
lectrecord“ s-a bucurat de un 
mare succes în rîndiurile cetățe
nilor orașului Riga.

MIȘCAREA MUNCITOREAS
CĂ DIN ITALIA a suferit o 
grea pierdere. La 18 iulie a înr 
ceiat dini viață în vîrstă de 54

In ședința de luni dimineața 
a procesului înscenat lui Mano- 
lis Glezos și altor patrioți greci, 
președintele tribunalului militar, 
Polihronopoulos, a avertizat în 
mod nepermis pe avocații apă
rării că. dacă vor continua să 
vorbească despre activitatea 
patriotică a Partidului Comunist 
din Grecia, îi va învinui de în
călcarea legii 509 care condam
nă propaganda comunistă. Pre- 

* ședințele tribunalului a lansat a- 
; ceastă amenințare în timpul ple 
doariei avocatului Stefanakis ca- 
re-1 apără pe Manolis Glezos.

Avocatul Vasilatos, care îl a- 
pară pe Glezos, a subliniat că 
mascarada judiciară de la Ate
na a fost ticluită în întregime 
de către Asfalia (poliția politi
că) pe baza depoziției lui Efti- 
miadis care și-a vîndut conștiin
ța. In această înscenare judicia
ră absurdă, a spus Vasilatos. 
Asfalia n-a dispus de nici o pro
bă concretă. Acest fapt a reie
șit foarte clar din întreaga des
fășurare de pînă acum a proce
sului

Avocatul Stefanakis a demon
strat că niciodată n-a avut loc 
o întîlnire între Glezos și Coliai- 
nis. Legea 375 — a spus Ste
fanakis — a întrunit dezapro
barea întregului popor grec.

Avocatul Damaskinos a arătat 
că actul de acuzare este îndrep
tat și împotriva lui Trikaîinos 
căruia nu i se aduce absolut nici 
o învinuire concretă.

Ședința a fost întreruptă la o- 
rele 14 pentru a continua la o- 
rele 18. cu pledoriile avocaților 
Papaspiru, Iliu și alții.

Pledoariile avocaților au de
mascat fără cruțare caracterul 
nefondat al acestui proces și au 
demonstrat din nou ca cererea 
procurorului regal cu privire la 
condamnarea lui Manolis Glezos 
și a celorlalți democrați greci 
aruncați pe banca acuzării nu 
are nici un temei.

O deosebită indignare a pro
dus în opinia publică din Gre
cia declarația procurorului care 
recunoaște că legea 375 din tim
pul dictaturii Iui Metaxas a fost 
repusă pe picioare pentru a aju
ta reacțiunea greacă să se răfu
iască cu comuniștii. Această de
clarație a fost calificată drept o 
insultă la adresa opiniei publice 
democrate din Grecia și de peste 
hotare.

Ziarul de opoziție „Anexarti- 
tos Typos“, într-un articol re
dacțional referitor la acest pro
ces, scrie printre altele: „Re
chizitoriul procurorului regal Ia 

de ani Celeste Negar viile, mem
bru al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Italian, de
putat în parlament și fost secre
tar general al mișcării italiene 
pentru pace.

GENEVA. In ședința din 20 
iulie a Conferinței în problema 
încetării experiențelor cu arma 
nucleară, delegațiile S.U.A. și 
Angliei au prezentat o propune
re comună privind repartizare» 
personalului posturilor de con
trol, precum și o completare la 
proiectul american de articol re
feritor la administrator și ia 
personalul internațional.

■■ — ★ — —

Succesul grevei marinarilor 
din flota comercială

ROMA (Agerpres). — Greva 
marinarilor din flota comercială 
a Italiei, care a durat 40 de zile, 
s-a încheiat cu victoria oameni
lor muncii. Greviștii au obținut 
un prim mare succes : ministrul 
Flotei Comerciale, Ervolino, a 
primit la 18 iulie pe reprezen
tanții organizațiilor sindicale ale 
marinarilor făcîndu-le promisiu
nea că proprietarii de vase „vor 
accepta importante concesii“ a- 
tunci cînd vor începe tratativele 
la 21 iulie. 

procesul înscenat celor 17 demo- 
crați greci constituie o recunoaș
tere a faptului că fără ajutorul 
legii 375, care condamnă chiar 
gîndul — după cum a declarat 
însuși președintele tribunalului, 
Polihronopoulos — n-ar fi fost 
posibilă ticluirea acestei masca
rade judiciare. Tribunalul în
cearcă să facă față constatării 
unanime că acest proces este în 
întregime nefondat, apelînd la 
elasticitatea legii 375. Rămîne 
de văzut însă dacă acest lucru 
este posibil în cazul procesului 
de .față care este urmărit cu o 
justiticată îngrijorare de între
gul popor grec, cît și dte toate 
popoarele lumii“.

Populația tibetană 
sprijină efectuarea 

reformelor democratice 
în Tibet

PEKIN (Agerpres) — Cores
pondentul agenției China Nouă 
transmite din Lhasa •

In cadrul celei de-a doua se
siuni a Comitetului de pregătire 
pentru constituirea Regiunii Au
tonome Tibetane, reprezentanții 
diferitelor pături ale populației 
din Tibet sprijină cu căldură. în 
cuvîntările lor. efectuarea de re
forme democratice în Tibet.

Cijantun Zențzigme, membru 
al comitetului permanent al Co
mitetului de pregătire pentru 
constituirea Regiunii Autonome 
Tibetane, a declarat că reforme
le propuse demonstrează marea 
grijă a guvernului și a Partidului 
Comunist Chinez față de bunăs
tarea poporului tibetan.

Luînd cuvîntul în numele unui 
grup de țărani din împrejurimile 
orașului Lhasa, țăranul Baida a 
declarat: Efectuarea de reforme 
democratice este visul nostru de 
secole. Ne vom consacra toate 
forțele pentru înfăptuirea lor cu 
succes.

-----*«—

Festivitățile din Irak
BAGDAD — Trimisul special 

Agerpres, Al. Gheorghiu, trans
mite :

In ultimele zile la Bagdad au 
continuat festivitățile în cinstea 
zilei de 14 iulie.

Delegația guvernamentală a 
R.P. Romîne a participat la inau
gurarea satului model Latifia, și- 
tuat în apropiere de Bagdad, care 
cuprinde locuințe moderne pentru 
muncitori și funcționari, o școală 
și un centru cultural. Locuin
țele vor fi plătite în rate eșalo
nate pe timp de 20 de ani.

Duminică, delegația guverna
mentală a R.P. Romîne a vizitat 
muzee și vechi locuri istorice din 
Bagdad, admirînd prețioasele re
licve ale vechii civilizații mesopo- 
tamice

Duminică, delegația guverna
mentală a R.P. Romîne a vizitat 
ne ministrul Orientării Naționale, 
Feisal Samir. cu care a avut o 
convorbire. Miniștrii irakieni au 
exprimat dorința guvernului și a 
poporului lor de a dezvolta re
lațiile de prietenie și colaborare 
cu țara noastră. 

i24iulie

SE ClSTlGA SI CU

la TRAGEREA SPECIALA
2 WUMtRS

tfWAVi tiv

fileoigle iheoigM-Del 

din București orga, 
ni^ea^ă în filele de
1 și 2 august 1959 
în Petroșani și 3 
august în L,upeni

PARADA

MODEI 1960

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 Lone 
după ultimele creații și m> 
dele ale anului 1959.

O. C. L. Produse î: 
i. Industriale Petroșani p 

Anunță clientela că ii 
vînzarea confecțiilor cu p 
plata în rate a fost pre- i: 

l| lungită pînă la 31 de- ii 
|| cembrie 1959.

Magazine.e specializa- ii 
<1 te din tot raionul Petro- ii 
ii șani vă oferă un bogat ii 

.!• sortiment de confecții
ii pentru dvs. și familia dvs. ii 

(ii Condiții de plată foar- ii
iii te avantajoase.

Comitetul raional 
de Cruce Roșie 
anunță 

Pe lingă Comitetul ra
ional de Cruce Roșie Pe- ; 
troșani se va deschide ■ 
școala de surori de Cruce i 
Roșie la data de 15 sep- 1 
tembrie a. c. J

începînd cu data de 20 
.uite a. c. se fac înscrie- 1 
rile la această școala la j 
sediul Crucii Roșii din str. i 
Cloșca nr. 1 Petroșani, 1

• zilnic între orele 17-20. '
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