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Asigură exploatările cu bolțariÎN LUPTA PENTRU 
ECONOMII

Muncitorii și tehnicienii revl- 
ziei de vagoane C.F.R. Petro
șani depun eforturi sporite pen
tru realizarea planului la toți 
indicii. Astfel. în cursul lunii 
iunie planul a fost depășit cu 

5 la sută și productivitatea mun
cii a crescut cu 20 la sută

In urma prelucrării hotărîrii 
C.C. al P.M.R. din 13—14 iulie 
1959, colectivul unității noastre 
a pornit cu și mai mare elan la 
realizarea planului și obținerea 
de economii, pentru a descoperi 
noi rezerve interne ale unității 
în scopul valorificării lor. E- 
xemple vii și demne de urmat 
sînt comuniștii Ghioancă Ioan. 
Burghiu Constantin, candidatul 
de partid Neată Gheorghe, care 
au căutat prin recuperarea din 
fier vechi să repare și să recon
diționeze un număr ife 10 cuple 
de legare la vagoane, realizînd 
o economie de 6.390 lei

Ințregul colectiv al unității 
noastre se găsește antrenat în 

întrecerea socialistă luîndu-și noi 
angajamente de a 
mai multe 
ducerea în 
narei C.C.

r iulie 1959

realiza cît 
economii pentru tra- 
fapt a hotărîrilor pic
al h.M.R. din 13—14

L SUSAN
corespondent

In urmă cu 15 ani salariațu 
Filaturii Lupeni nu aveau asis
tență medicală în cadrul între
prinderii. Acum, pe lîngă nu
meroasele realizări ale regimu
lui nostru se numără și cons 
truirea în incinta fabricii a u- 
nul dispensar medical dotat 
cu aparatură modernă.

Iată un aspect din. cabinetul 
dentar al dispensarului. Dr. Bo- 
roș Alexandru Ioan, medic sto
matolog, consultind o pacientă.

O zi — 1000 kg. 
mátase peste plan
Noile măsuri luate de partid 

pentru ridicarea nivelului de trai 
al celor ce muncesc au fost pri
mite cu multă însuflețire de ti 
nerele textiliste din secția III-a 
depănat a Filaturii Lupeni. In 
dorința de a răspunde prin fap
te grijii ce le-o poartă partidul 
și guvernul, muncitoarele diin a- 
ceastă secție au organizat o zi 
de producție mărită. Toate au 
muncit cu hărnicie, iar rezulta
tul a fost 1000 kg. de mătase 
de bună calitate date peste sar
cinile zilnice de plan.

In mod deosebit s-au eviden
țiat tinerele Ruican Eugenia, 
Meszaros Senia, Stuparu Ioana, 
Cîrnu María. Albert Magda, 
Mihai Mariana și Năsălean O- 
limpia.

C. POPOVICI
corespondent

In adîncurile minelor Văii 
Jiului minerii de la pregătiri se 
întrec cu ortacii lor de la cărbu
ne pentru obținerea de realizări 
cît mai frumoase în cinstea Zilei 
minerului și a zilei de 23 Au
gust. Aceasta face să sporească 
cerințele de prefabricate din be
ton necesare betonării lucrări
lor miniere din subteran. In 
sprijinul minerilor de la pregă
tiri stau muncitorii și tehnicie
nii grupului de șantiere de pre
fabricate al Direcției de investi
ții din cadrul C.C.V.J. Obiecti
vul urmărit în luna iulie de a- 
cest colectiv în întrecerea socia
listă este asigurarea exploatări
lor miniere cu o cantitate de bol
tari tot mai mare.

Muncitorii și tehnicienii gru
pului de șantiere de prefabricate 
muncesc cu rîvnă pentru a nu 
rămîne datori minerilor. Numai 
de pe șantierul Petroșani iau 
zilnic drumul spre exploatările 
miniere Uricani, Lupeni, Vulcan 
și Aninoasa aproximativ 1800— 
2600 bucăți de boltari. De la în
ceputul lunii și pînă la data de 
23 iulie, bunăoară, au fost expe
diate în total de la șantierele de 
prefabricate din Petroșani și Pe
trila 91 vagoane cu boltari de 
beton de diferite tipuri pentru 
puțuri și galerii.
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ROADELE SCHIMBURILOR DE EXPERIENȚA
Era prin luna octombrie a a- 

nului trecut. Cum armarea ga
leriilor cu boltari, experimentată 
in sectorul II al minei Petrila, 
s-a. dovedit a fi bună, conduce
rea minei Vulcan s-a gîndit că 
n-ar fi răii să se aplice și la ei, 
iar dacă dă toadele scontate să 
o extindă peste tot unie.tcordi'i le 
permit. Așa că vreo cîțiva ortaci 
price puți ia lucrările de înaintări 
au fost trimiși în schimb de ex
periență la mina Petrila

Cînd au văzut noua metodă de 
armare, vulcănenii au dat din 
cap mulțumiți. Era bună, trainică 
și economică Avea însă u* * in
convenient. Cof raiele existente 
nu permiteau dizloccrea picJ-ei 
prin pușcare și din această cau
ză lucrările înaintau încet.

mina pelrila a sporit considerabil 
productivitatea muncii. 'Vestea 
ajuns și ta cei din sectorul 
al minei Pelrila.

— Ei văzurăți — spuse in
ginerul Felea Liviu. șeful secto
rului — cei de la Vulcan ne-au 
luat-o înainte, In timp ce noi 
continuăm să înaintăm din picha- 
mere, tovarășii din Vulcan au 
reușit să rezolve în așa fel pro
blema armă:ii îneît acum prin 
pușcare înaintează mai repede 
cfecit noi.

— Să mergem să vedem noua
metodă, apoi s-o aplicăm — pro
puse un tehnician.

Cu vreo lună in urmă, in
ginerul Felea Liviu șeful secto
rului II și încă un tovarăș s-au 
dus la Vulcan In adtncul minei, 
într-o galerie au văzut noul sis
tem de Urmare. Era simplu. Nis 
te ¿nete metalice țineau loc. si de 
cofraje și ca armături solide ce 
permiteau, efectuarea pușcării. 
La sectorul II al minei Petrila 
la orizontul 12 pe stratul IV con
dițiile difereau însă de cele de

— Deocamdată o aplicăm și 
așa — și-au spus vulcănenii — 
apoi ne-cm meșteri pînă îi gă
sim nașul. De meșterit, au meș
terit-o htne. Armarea a început 
să se facă prin asamblarea a 
două inele dt fier. Noul sistem 
avea și rol de cofraje și de e- 
lemente de susținere a galeriei 
spre a reziste., exploziilor. Aceas
tă îmbunătățire adusă sistemului 
de armare a galeriilor. inițiat la
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La șantierul Petroșani mun
cesc cu spor la confecționarea 
boltarilor muncitorii din echipa 
de turnare a 
condusă de 
stantin care 
de 23 iulie 
din volumul 
cat echipei pe luna aceasta. Rea
lizări si mai frumoase a înregis
trat echipa tov. Gheta Francisc 
de la șantierul Petrila care la 
data de 23 iulie mai avea de tur 
nat o cantitate de boltari echi
valentă cu 5.9 la sută din plan 
pentru a-și realiza sarcina luna
ră. Bine muncesc pe acest șan
tier și echipele tov. Tudor Ioan. 
Baron Gheorghe și Muntean 
Simion. De asemenea se eviden
țiază echipa lui Kovacs Mihai 
de la moara de pietriș.

------ —=*= —

boltarilor în forme 
tov. Diaconu Con- 

avea deja la data 
realizat 80 la sută 
de boltari planifii-

Ciclu de filme
documentare

Conducerea cinematografului 
„AL Sahia“ din Petroșani a or
ganizat săptămîna aceasta în 
cinstea celei de a 15-a aniver
sări a eliberării tării noastre un 
ciclu de filme dbcumentare pe 
tema transformărilor care au a» 
vut loc în tara noastră în ultimii 
15 ani. Astfel programul I din 
cadrul ciclului de filme docu- 
mntare a cuprins în prima parte 
filmul de scurt metraj „R.P.R.“ 
în care spectatorii au urmărit 
cu viu interes aspecte din viata 
nouă a celor ce muncesc din 
țara noastră, despre dezvoltarea 
industriei și agriculturii, artei și 
culturii etc. Tot în acest program 
au fost prezentate și filmele 
„Delta Dunării" și „Oltul 
bătînd Carpatii“.

De asemenea ciclul de 
documentare a cuprins și
teme ca : „Să ne îmbogățim cu
noștințele geografice“ îmbrătișînd 
aspecte din China, Coreea și 
Vietnam precum și tema „Să 
cunoaștem frumusețile U.R.S.S.“.

Ciclul de filme documentare 
prezentat de cinematograful AL 
Sahia din Petroșani s-a bucurat 
de mult succes din partea sute 
lor de spectatori.

stră-

filme 
alte

a
II

/ vTtincilorv ingineri și „teimicieni crin industria mi 
nieră 1 Luptați pentru îndeplinirea și depășirea pla= 
nului de producție l Aplicați pe scară largă metode» 
le de mare productivitate ! Folosiți ta maximum ca= 
pacitatea utilajelor I Reduceți continuu costul producției!

(Din chemările C.C. al P.M.R. cu prilejul celei de a 
XV-a aniversări a eliberării patriei de sub jugul fascist)

Cu 10 ani ta urmă, la Bărbăteni, pe malul sting al Jiu
lui, se întindea un prundiș, cîteva vireage mlăștinoase și me- 
sfîrsite tufișuri. Au venit însă oamenii, harnicii constructori, 
care au pornit lai transformarea acestor pămînturi. Muncind 
fără preget, ei au clădit aici peste 50 de case în șir cu mai 
mult de 500 apartamente noi pentru minerii din Lupeni, im 
ctub-cinematograf frumos, cămine pentru tinerii mineri, cantină. 
Apoi, și-au mai clădit aici locuințe noi și constructori, cefe
riști, s-au așezat muncitori sondori, de la drumuri incit Băr- 
băteniul a ajuns o frumoasă așezare.

lată o vedere a nnului clnh-cinematograf „6 August“ ca 
o capacitate de 400 locuri din Bărbăteni, L I

Activitatea culturală In discuția plenarei 
Comitetului orășenesc al femeHor 

din Petroșani

cercului ocupîndu- 
procurarea materia- 

fie prelu-

Recent a avut loc plenara Co
mitetului orășenesc al femeilor 
din Petroșani. Din darea de sea
mă prezentată precum și din 
discuțiile purtate a reieșit că co
mitetul orășenesc al femeilor a 
acordat în lunile ce au trecut 
din acest an atenție muncii de 
educare și culturalizare a fe
meilor.

Spre deosebire de anii tre- 
cuti, cînd cercurile de citit erau 
ținute ocazional, în prezent ele 
își desfășoară activitatea pe ba
za unui program întocmit lunar. 
Fiecare cerc are cîte o respon
sabilă care se îngrijește de ac
tivitatea 
se de 
lelor ce urmează să 
erate. De la începutul anului și 
pînă acum, în această muncă 
s-au evidențiat în mod deosebit 
tovarășele Benea Valeria, SAiciu 
Ana, Cristea Margareta, Boldu- 
ra Elisabeta și altele.

Pentru ca cercurile de citit să 
ofere femeilor materiale bogate 
și variate, unele responsabile 
a!e cercurilor au amenajat și 
cîte o bibliotecă de casă. Prin
tre acestea s_e numără și tova
rășa Haidlu Elena. Ea s-a stră
duit să atragă femeile în cercuri 
de citit. Și a reușit. In prezent 
în cartierul C.F.R. funcționează

la Vulcan. Mai capricioasă, pre
siunea se exercita și de pr va
tră

— Ce i de făcut ? — s-au în
trebat tovarășii din conducerea 
sectorului. S-au frămîntat ei. dar 
pînă la urmă au găsit soluția. 
In loc de două, inele metalice au 
asamblat 3. Așa că armarea a 
fost asigurată și pe vatră. Acum 
galeria din stratul IV. de la ori
zontul 12 unde. lucrează brigada 
mineruhu Croitorii Gheorghe, 
înaintează în fiecare zi cu 0,50 

’ metri mai mult ca înainte. Și 
munca e mai ușoară prin ptts- 
care, iar exploatarea panoului în 
figuri din stratul IV nu va în- 
tlrzia din cauză că galena nu 
a fost terminată la timp. Au 
fost doar două schimburi de ex
periență pe aceași temă. îmbu
nătățirile aduse au fost însă mai 
multe. Acrimr- se lucrează mai 
repede, mai bine și mai iel,!- 
și, bineînțeles. și mai ușor. Așa 
este cînd la aplicarea și exfinde- 
rea unui lucru pun umărul mi
neri, tehnicieni și ingineri pri- 
cepuți și care nu se sfiesc să 
învețe unii de la alții tot ceea 
ce e bun și înaintai.
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6 cercuri de citit la care parti
cipă peste 100 de femei. Aseme
nea cercuri de citit s-au organi
zat și în celelalte cartiere ale o- 
rășului.

Un rol important.în munca de 
culturalizare desfășurată de co
mitetul de femei l-au avut și re
cenziile. Astfel în cursul lunilor 

■ ce au trecut s-au prezentat în 
fata femeilor recenziile cărților 
„Cauza noastră“, Fata plutașu
lui“, „Așa s-a călit otelul“ și al
tele. In această direcție au des
fășurat o vie activitate tovară
șele Szabo Maria, Nagy Elena, 
Mărășescu Iuliana și altele. O 
altă formă de culturalizare a 
femeilor care se bucură de apre
cierea lor este organizarea 
vizionărilor colective de filme 
și discutarea acestora. S-au or
ganizat vizionări colective la 
filmele : „Lenin“, „Școala părin
ților“, „Căi greșite“, etc.

Pe lîngă formele mai sus ară
tate s-au mai organizat și seri 
literare care s-au bucurat de a- 
semenea de aprecierea femeilor.

Un mare număr de femei sînt 
încadrate în formațiile artistice 
ale sindicatelor, iar comisia de 
femei de la U.R.U.M.P. pregă
tește în prezent cu femeile o pie
să în limba maghiară.

M. CHIOREANU

notă; Trebuie drum
și la carieră

Pentru anul acesta, colectivul 
șantierului de drumuri are de e- 
xecutat un mare volum de zidă
rie de sprijin și diguri la con
strucția șoselei din Uricani. Du
pă multe căutări, s-a găsit pia
tră bună de construcție pe valea 
pîrîuluii Tusu, în apropierea șan
tierului, unde s-a si deschis o 
carieră.

Transportul pietrei de la ca
rieră la șantier se face cu auto
camioane l.R.T.A. Dar dacă dru
mul de la șoseaua principală 
pînă dincolo de Jiu mai este 
cumva accesibil, în schimb res
tul drumului peste Jiu și în spe
cial în incinta carierei este foar
te prost: poduri rupte, gropi și 
hopuri iar în carieră mașinile 
saltă pește bolovani... cît roata 
mașinii de mari. Aceasta duce 
la multe avarii și defecțiuni ale 
autocamioanelor care lucrează la 
transportul pietrei extrase.

Conducerea șantierului de dru
muri trebuie să ia măsuri pen
tru repararea și amenajarea dru
mului de acces de la Tusu, în 
special în incinta carierei. Tre
buie avut grijă și dte condițiile 
de lucru ale mașinilor LR.T.A. 
nu numai de interesele șantieru
lui.
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TEHNICII MINIERE

Pentru bunul mers al produc
ției, exploatările carbonifere co
mandă lunar la U.R.U.M.P. o 
seamă de piese mecanice nece
sare. Colectivul de la U.R.U.M.P. 
nu precupețește nici un efort pen
tru a executa la timp comenzile 
primite.

Nu același interes se pare că 
există din partea tovarășilor din 
Direcția comercială 
care 
zina

In 
lipsa 
n-au
63 de comenzi ale exploatărilor 
miniere. Din cantitatea de 700 
tone șină de cale ferată s-a pri
mit abia ceva mai mult de 250 
tone, din tabla neagră necesară 
confecționării vagonetelor s-a pri
mit ceva mai mult de 25 la sută 
din cantitatea trebuincioasă, nu 
s-a primit nimic din cantitățile 
de oțel carbon, aluminiu bloc, o- 
țeluri speciale, laminate de cupru 
necesare îndeplinirii sarcinilor de 
plan ale uzinei.

Dezinteresul manifestat de unii 
tovarăși din Direcția comercială 
a C.C.V.J. 
nu numai 
carbonifere

a G.C.C.J. 
trebuie să aprovizioneze u- 
cu materiale necesare, 
trimestrul II al anului, din 
de materiale la U.R.U.M.P. 
putut fi executate la timp

se resfrînge negativ 
asupra exploatărilor 

care nu-și pot asigura
----- ★ = - --------

ao nenie le seriiin
piesele necesare producției dar 
asupra muncii uzinei din Petro
șani. Astfel este concludent un 
singur exemplu: la elabo 'rea 
oțelului este necesar varul nes
tins care lucrează ca dezoxidant. 
In loc de var uscat, la uzină s-a 
primit var în stare de descompu
nere, praf și cu mare umiditate. 
Folosirea acestui var a dus la 
mărirea consumului 
materiale refractare, 
oțelului elaborat și 
terea rebuturilor la
Dacă ferosiliciul. cuprul fusforos 
sau alte materiale, să spunem se 
găsesc uneori mai greu, în schimb 
var de calitate corespunzătoare 
putem avea I

Metalurgiștîi uzinei nu-și pre
cupețesc eforturile pentru a-și în
deplini cu cinste angajamen
tele lu ite în întrecere. Re
cent, însuflețiți de hotărîrea 
plenarei C.C. al P.M.R. munc torii 
d- la U.R.U.M.P. șl-au sporit c’i 
300.000 lei angajamentul de a 
realiza economii suplimentare la 
prețul de cost car? fusese de 
2.400.000. lei îndeplinirea acestui 
angajament de onoare necesită 
eforturi susținute și din partea 
celor care sînt datori să asigure 
cu cele trebuincioase munca me- 
talurgistilor de la U.R.UM.P.

ing. GUDASZ IOSIF
U.R.U.M.P.
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deci la creș- 
turnătorie. ț 
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♦Forarea cu jet incandescent a puțurilor de mină I n ajutorul minerilor

La Krivoi Rog a fost încercat 
cu succes primul prototip al son
dez« „SBO“ pentru forarea cu 
jet incandescent a puțurilor în 
minereurile foarte dure.

Noua sondeză are o capacitate 
de producție de opt ori mai ma
re decît a instalațiilor pentru 
forajul percutant cu cablu, iar 
costul lucrărilor este de două ori 
mai mic.

Funcționînd după principiul 
dizlocării rocilor printr-un jet 
incandescent de petrol lampant 
și oxigen debitat la o mare pre
siune, sondeza sapă un puț cu 
un diametru de 200 mm., cu o 
viteză de 7—8 metri liniari pe 
oră

De ce atîtea utilaje 
în „conservare“ ?

Mina Uricani este o mină 
nouă, deschisă în anii puterii 
populare. Ea este înzestrată 
cu un mare volum de mașini 
și utilaje care să ușureze ex
tracția cărbunelui, munca mi
nerilor.

Normal ar fi ca cei de aici 
—» apreciind grija deosebită ce 
se acordă de către statul nos
tru mecanizării exploatării U- 
ricani — să caute să foloseas
că din 
ducție 
laje. 
ceasta 
grai. 
gaziUe

plin capacitățile de pro- 
ale tuturor acestor uti 
Din păcate însă, 

nu se face 
Astfel, vizitînd 
minei Uricani poți 

mari cantităti de utilaje, 
șini, diferite mecanisme 
de ani de zile stau în „< 
vare“, 
losite. Oare nu-i păcat de ba
nii investiți ? Numai la maga
zia de tranzit, aflată la punc
tul barăci se găsesc 32 motoa
re electrice noi de 5,5 kW. ca
re stau niefolosite, apoi alte 24 
motoare electrice, zeci de ven
tilatoare și alte mașini și uti
laje care de luni de zile tre
buiau puse în reparație și re
date producției.

Conducerea minei Uricani, 
serviciul mecanicului șef al 
minei trebuie să analizeze cu 
toată atenția această proble
mă și să ia măsurile necesare.

a- 
inte- 
ma- 
găsi 
ma
care 

jconser- 
„rezervă“, fără a fi fo

O

Conferințe de știință popularizată
Îmbunătățirea continuă a cali

tății cărbunelui extras constituie 
un punct principal în întrecerea 
minerilor petrileni. Ln mină au 
fost luate o seamă de măsuri efi
cace pentru a se extrage un căr
bune tot mai curat. De curînd. 
din inițiativa organelor de partid 
și sindicale de la mină s-a luat 
măsura de a se tine F stația de 
radiofîcire a orașului Petrila un 
ciclu de conferințe menite să ex
plice minerii jr originea formării 
cărbunelui, căile concrete de îm
bunătățirea calității acestuia.

Acum cîteva 
Iemen Tiberiu, 
C.T.G. Petrila

zile, tov. înpf. Ke- 
șeful laboratorului 
a tinut la stația

LUNA INOVATORILOR

O inițiativă care a dat

In întrecerea socialistă pen
tru întîmpinarea Zilei mineru
lui și a zilei de 23 August, 
inovatorii participă cu elan 
mereu sporit. Pentru stimula
rea activității creatoare a ino
vatorilor și raționalizatorilor 
Filiala regională A.S.l.T. și 
Consiliul sindical regional au 
organizat „luna inovatorilor“ 
In Valea Jiului, cabinetele teh
nice de ia U.R.U.M.P. și de la 
mina Lupeni au fost îndru
mate să organizeze această 
nouă formă dc mobilizare a 
forțelor creatoare. In cele de 
mai ios redăm cîteva din as
pectele muncii și rezultatele 
obținute de cele două cabinete 
tehnice in cadrul „lunii inova 
torilor“.

1f!

II La U.R.U.M.P. : S-Ö dublat 
numărul inovațiilor 

propuse
Pentru buna desfășurare a 

„lunii inovatorilor“ cabinetul 
tehnic din cadrul U.R.U.M.P. a 
întocmit un plan amănunțit, cu 
colaborarea cercului A.S.l.T., co
mitetului sindical si organizației 
U.T.M. Apoi s-au făcut schim
buri de experiență cu cabinetele 
tehnice de la Centrala termo
electrică Paroșeni, cu cel de la
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de r idioîicare primele două con
ferințe ale ciclului.

In cop.terința „Originea cărbu
nilor” s-a explicat pe larg modul 
cum s-au format îndelungul tim
pului straiele de cărbuni din Va
lea Jiului. In cea de a doua con
ferință „Factorii care influiențea- 
ză calitatea cărbunelui brut”, s-a 
explicat modu’ cum se procedează 
la determinarea compoziției căr
bunelui, precum și factorii care 
tnfluiențează calitatea. Dîndu-se 
apoi exemple concrete întîlnite 
h mina Petrila, s-au arătat cîteva 
din căile principale prin care se 
poate acționa în lupta pentru îm
bunătățirea calității cărbunelui.

rezultate
și care trebuie extinsă
și cu cabinetulmina Aninoasa . 

tehnic al C. M. Reșița
Atenția principală s-a îndrep 

tat asupra sprijinirii propuneri
lor de inovații venite 
din rîndul tinerilor 
Rezultatele obținute 
Cu 
cursul 
total de inovații propuse la 
U.R.U.M.P. în acest an s-a du
blat față de anul 1958, iar lucrul 
cel mai important, eficienta eco
nomică a inovațiilor este acum 
de 3 ori mai mare ca în 1958

Această acțiune, desfășurată 
sub îndrumarea organizației de 
partid din uzină, a 
sprijinirea mișcării 
prin acordarea de

mai ales 
muncitori, 
sínt bune, 

inovațiile înregistrate în 
acestei acțiuni, numărul 

de inovații

arătat că 
de inovații 
consultații 

tehnice in mod organizat, prin 
crearea cursurilor de minim teh
nic și organizarea schimburilor 
de experiență dă roade. In vii
tor. la uzina noastră această ac
țiune va fi continuată și îmbo
gățită pe baza experienței 
'’înă acum.

ing. M- GLODEANU
U.R.U.M.P.

de

La mina Lupeni; 11 propuneri

de inovații
Tînărul lăcătuș Turcilă Gheor

ghe de la atelierul mecanic al 
minei Lupeni muncește de cîtva 
timp la o comandă de circa 
40.000 nituri pentru plăcutele de

inventar ale utilajelor minei. Un 
Jucru în aparență simplu de e- 
xecutat și care ar exclude posi
bilitatea unei inovații. Tînărul 
lăcătuș s-a izbit însă de serioa
se greutăți în muncă. Mai întîi 
niturile confecționate din cupru 
(material pentru înlocuirea că
ruia se duce o aprigă luptă la 
mina Lupeni) nu rezistau mult 
timp în condițiile de exploatare 
din subteran. In al doilea rînd 
confecționarea niturilor cerea 
mult timp, într-un șut abia se 
puteau face 30—35 bucăți. Lă
cătușul Turcilă s-a gîndit mult, 
s-a frămîntat, a conceput pînă 
în cele din urmă un dispozitiv 
simplu cu ajutorul căruia con
fecționează nituri din oțel (deci 
economie de cupru) și poate face 
pe schimb 85—100 bucăți, ldeea 
sa a propus-o drept inovație la 
cabinetul tehnic al minei.

Așa s-a născut cea de a 43-a 
inovație propusă în acest an la 
mina Lupeni și a 11-a inovație 
făcută în cadrul „lunii inovato
rilor“. îndrumat de conducerea 
minei și de comitetul de partid, 
cabinetul tehnic a chemat pe 
toți inovatorii, tehnicienii și in
ginerii minei ca pe baza unui 
plan tematic să rezolve prin 
inovații o seamă de probleme ri
dicate de mersul producției.

„Suporții demontabili ai pe
riilor de la motoarele LAM 4“ 
propuși de meseriașii Vîlceanu 
Constantin și Ujupan Ion în ca
drul „lunii inovatorilor“ aduc a-

M IN IE R
NOUTATI

DE PESTE HOTARE
Masele plastice protejează pompele miniere

In Republica Cehoslovacă, la 
săparea puțurilor, apa de infil
trație se evacuează Cu pompe cen
trifugale prevăzute cu filtre din 
împletitură de silon. Din cauza*  
grăunțelor foarte fine de nisip, 
de dimensiuni de 0.03 — 0.005 
mm. corpul pompei se uzează ra
pid. Nisipul acesta nu poate fi re
ținut de filtrul de silon. La ate
lierele mecanice ale minelor de 
lignit din Mor a via de su f inova
torul Radomir Listak a propus 
protejarea interiorului pompelor

13.000 tone de

și cu in- 
mare pu-

cu un strat foarte subțire de 
masă plastică Masa plastică, su
flată pe suprafața interioară a ci
lindrului . și rotoarelor, reține pen
tru început o crustă foarte fină 
de particule de nisip. Ea este 
destul de dură insă pentru a nu 
p rmite pătrunderea nisipului rină 
la metal.

Aplicarea acestui procedeu de 
protejare aduce însemnate econo
mii deoarece prelungește durata 
de funcționare a pompelor miniere 
de mațe capacitate.

cărbune pe zi
fere. Se știe că în general căr
bunii cocsificabili sînt extrașî 
de la adîncimi mari. In acest 
bazin, extragerea cărbunelui 
cocsificabil se va face la zi. Noua 
mină va intra 
în acest an.

în producție chiar,

In Siberia, lîngă Tomsk, este 
în curs de amenajare o nouă 
exploatare carboniferă la zi, ex
ploatare ce va avea o producție 
zilnică de 13.000 tone cărbune

Noua mină va fi dotată cu u- 
tilaje moderne precum 
stalații de excavații de

Un nou bazin carbonifer în R. P. Polonă
In regiunea orășelului Rybnik, 

în sudul Poloniei, se dezvoltă 
un nou și puternic bazin carbo
nifer. Aici construirea minelor 
carbonifere se face pe baza unor 
bogate zăcăminte de cărbune 
cocsificabil. Geologii polonezi au 
calculat că zăcămintele de căr
bune din această regiune depă
șesc 12 miliarde tone

In bazinul carbonifer de la 
Rybnik se construiesc patru mi
ne. Una din ele va da cărbune

încă din anul 
aici se vor construi 
mine

în prezent la 8 mine în func
țiune din această regiune se ex
trag în medie anual aproximativ 
un milion tone cărbune cocsifi- 
cabîl. Potrivit sarcinilor stabilite 
de stat extracția cărbunelui în 
acest bazin urmează să ajungă 
intr-un viitor apropiat la 40 mi
lioane tone anual.

acesta. Pe viitor 
încă cîteva

Marea amploare a mișcării inventatorilor, 
raționalizatorilor și inovatorilor 

în R. Cehoslovacă
Mișcarea inventatorilor, rațio- 

nalizatorilor și inovatorilor con
stituie o parte integrantă a dez
voltării tehnice a Republicii Ce
hoslovace. Din anul 1953 și pînă 
la sfîrșitul trimestrului al !II-lea 
al anului 1958 la uzinele cons
tructoare de mașini din R. Cehos-

cum lunar o economie de aproa
pe 78.000 lei. De asemenea ino
vația tov. Barzul Ladislau un 
„injector de aer comprimat pen
tru conductele de rambleu“ ca 
și „brațul de frînare reglabil 
pentru locomotivele LAM 4" se 
folosesc acum cu succes. Tot în 
cadrul acțiunii „luna inovatori
lor" inginerul Hauptman Anton 
șî tehnicianul Radu Aurel au 
studiat posibilitățile de „îmbu
nătățire a caracteristicilor de 
funcționare ale ventilatoarelor 
centrifugale de tip „Siroko“ de 
500 m. c./minut“ venind cu o 
seamă de propuneri care, apli
cate, au dus la mărirea debite 
lor acestor

Acțiunea 
întreprinsă 
dat roadele 
vații propuse în decursul 
luni, au arătat cît de mari sînt 
rezervele interne nedescoperite 
încă, posibilitățile pe care colec
tivul minei le are în lupta sa 
pentru economii, necesitatea de 
a se continua sprijinirea mal 
activă a inovatorilor de la aceas
tă mină.

lovacă au fost făcute 362.000 de 
propuneri de raționalizare, adică 
o treime din toate propune
rile de raționalizare făcute 
în întreaga economie națională a 
țării. Raționalizatorii au primit 
sub formă de recompensă 
69.159.000 de coroane. Mișcarea 
de raționalizări și inovații în 
construcția de mașini a luat o 
mare amploare în anul 1957 cînd 
la 1000 cte oameni reveneau în 
medie 47 propuneri de raționali
zări și invenții prezentate, dintre 
care 23 acceptate și 18 puse în 
aplicare.

— = ★ = -
In Editura tehnică a apărut:

ventilatoare, 
aceasta, experimental 
la mina Lupeni a 
scontate. Cele 11 ino 

unei

★

Consiliului sindical 
a Filialei regionale 
a organiza în cursul 
„luna inovatorilor" 
a fi binevenită. Re-

Inițiativa 
regional și 
A.S.l.T. de 
lunii iulie 
s-a dovedit 
zultatele obținute la mina Lu
peni ca și la U.R.U.M.P. trebuie 
să constituie un element mobi
lizator pentru toate cabinetele 
tehnice din Valea Jiului. Păcat 
însă, că o asemenea inițiativă a 
fost puțin studiată și răspîndită 
de Filiala raională A.S.l.T. Va
lea Jiului și mai ales de cabine
tul si serviciul tehnic al C.C.V.J.

GH. DUMITRESCU

de M. A. Babikov
Volumul II al acestei lucrări 

este destinat celor mai răspîn- 
dite și mai uzuale aparate elec
trice de joasă tensiune, consti
tuind o continuare 
acelaș titlu — voi. 
traducere a apărut

Volumul de fată 
structurat încît poate constitui o 
lucrare independentă.

Pe lîngă principalele tipuri 
constructive sovietice sînt des
crise tipurile reprezentative de 
aparate fabricate în alte țări, 
ceea ce permite o apreciere cri
tică a diverselor soluții adoptate 
în tehnica mondială. Traducerea 
este completată cu descrierea 
principalelor caracteristici ale a- 
na-Melor electrice fabricate în 
R.P.R.

In expunere autorul acordă o 
deosebită atenție aparatelor de 
comandă automată, indispensa
bile în instalațiile automate șî 
telemecanizate și care determi
nă în mare măsură calitatea a- 
cestor instalații.

Lucrarea se adresează ingine
rilor electricieni și energeticienî, 

construiesc șî 
exploatează aparate electrice, 
cum și studenților care se pre
gătesc pentru aceste sectoare- de 
activitate.

a lucrării cu 
I — a cărui 

în anul 1953. 
este astfel



bTEAGUU TTOȘtJ 3

La mina Lonea

Munca de primire în U. T. M. 
se poate desfășura mai bine

PE TEME DE Predarea în folosință la timp 
rc"”1””1" a blocurilor — preocuparea 

centrală a constructorilor!
La mina Lonea unele organi

zații U.T.M. de sectoare au ob
ținut in ultimul timp rezultate 
bune in munca de primire de noi 
membri. Organizațiile U.T.M. 
din cadrul sectoarelor IU, V și 
VI îsi întăresc mereu rînuurile. 
primind în fiecare lună în me
die cîte 5 membri

O experiență pozitivă în atra
gerea celor mai buni tineri în 
U.T.M. a acumulat mai ales or
ganizația U.T.M. a sectorului VI 
investiții. Această organizație 
număra la începutul anului doar 
18 utemiști. De atunci organi
zația a crescut cu 25 de membri 
noi.

Acest rezultat oglindește tap- 
tui că desfășurarea muncii poli- 
tico-educative în rîndul tinerilor 
neorganizați, pentru pregătirea 
lor de a deveni utemiști, face 
parte din preocupările perma
nente ale biroului organizație? 
de bază U.T.M. (secretar tov. 
Stoicoi Cornel). Preocuparea bi
roului în această direcție începe 
cu identificarea tinerilor neor
ganizati din sector. Biroul 
U.T.M. ia în evidentă pe fiecare 
tînăr nou venit în sector și se 
interesează la ce loc de muncă a 
fost repartizat să lucreze. A- 
ceastă evidentă ajută biroul or
ganizației de bază să urmăreas
că îndeaproape activitatea tine
rilor neorganizati, comportarea 
lor. felul cum se achită de sar
cinile ce le revin în procesul de 
producție. Membrii biroului 
U.T.M. și cei mai buni utemiști 
sînt repartizați să răspundă de 
pregătirea tinerilor pentru a-și 
ridica calificarea, pregătirea po
litică și culturală. In acest scop 
în sector au fost create cercuri 
de studiere a Statutului U.T.M. 
în cadrul cărora cei mai buni 
utemiști dezbat în fața tinerilor 
neorganizati prevederile Statutu
lui U.T.M. De a-semenea se or
ganizează adunări generale 
U.T.M. unde cei mai buni tineri 
neutemiști sînt invitați să ia 
parte. In adunări se prezintă 
informări politice și se poartă 

, convorbiri despre scopul U.T.M 
și pe ■ marginea diferitelor arti
cole din Statutul U.T.M. Prin- 
tr-o astfel de preocupare orga
nizația U.T.M. din sector are în

—=★=— ---------

Se înalfă construcțiile 
industriale

Mina Uricani este o mină tî- 
nără — creație a regimului nos
tru democrat-popular. Ca și în
treaga noastră economie națio
nală, ea este în continuă dezvol-' 
tare.

Pentru a putea face față cerin
țelor tot mai mari de exploatare 
a cărbunelui, mina Uricani va 
fi înzestrată cu o seamă de cons
trucții industriale care-i vor spo
ri simțitor capacitatea de pro
ducție. Printre acestea sînt 
un nou siloz de cărbune, casă de 
mașini, și put nou, o bandă de 
transport, cuibutor, hală de cu
rățat vagonete și altele.

Realizarea acestor lucrări im
portante cade în sarcina colecti
vului șantierului O.C.M.M. din 
Lupeni condus de tov. Bogățeanu 
Nicolae, care amil viitor trebuie 
să pună în funcțiune toate aces
te unități de producție. De aceea 
muncitorii si tehnicienii de aici 
au trecut la urgentarea lucrări
lor de construcție — iar în unele 
cazulri — an început chiar mon
tarea diferitelor utilaie.

In prezent, la construcția ma
relui siloz de cărbune urmează 
să se ridice încă doar două pa
liere la turn. De aceea, pro='d 
efectivelor cupiinzînd brigăzile de 
săpători ale lui Reri.'m Uan, beto- 
niștii lui Budis Ghiță și dulgherii lui 
Dioancă Ispas an trecut la cons
trucția benzii de transport, cul- 
butorului și halei de curățire a 
vagonetelor unde an turnat d“ja 
primii zeci de metri cubi d> be
ton în fundați;- stîlpilor de sus
ținere și au încenut să înalțe 
schelele de cofrage.

O bună activitate desfășoară 
pe acest șar.tier și echipa de lă
cătuși muritori a lui Șaucă Nico
lae, compusă din Magheru Va- 
sile, Jelescu Petre, Duță Mihai, 
Șaucă Nicolae II. Margine Mir- 
cea, și Pelea Gheorghe care a 
început deja montarea mașinii de 
extracție N.K.M.Z primită din 
Uniunea Sovietică. 

permanență tineri care solicită 
să fie primiți în U.T.M.

Rezultate bune în atragerea 
de noi membri a obținut și or
ganizația U.T.M. de la sectorul 
III. Biroul U.T.M. din acest 
sector a acordat atenție înca
drării tinerilor neutemiști în în- 
vățâmîntul de organizație. In a- 
nul școlar 1958—1959 au frec
ventat învățămtntul de organi
zație peste 40 de neutemiști. 
totodată tinerii neutemiști sînt 
antrenați la diferite acțiuni de 
folos obștesc, pentru colectarea 
fierului vechi. înfrumusețarea 
localității, cît și la diversele ac
tivități cultural-sportive, viziona
rea de filme etc. De la începu
tul ariuiui, organizația U.T.M. 
de la sectorul III a crescut eu 
30 de utemiști.

Mulți tineri neorganizați sînt 
și la a-lte sectoare ale minei, 
cum sînt sectoarele I, II, VIIT 
și altele. Insă în aceste sectoa
re, din lipsa de preocupare a 
organizațiilor U.T.M., munca de 
primire de noi membri se des
fășoară sub nivelul posibilități
lor, deși acolo muncesc peste 200 
de neutemiști. Acest neajuns se 
datorește mai ales activității 
deficitare a birourilor organi
zațiilor U.T.M. Unii membri ai 
birourilor U.T.M. cum sînt tov. 
Policiuc Dionisie, Nagy Emeric, 
Pătrui Avram, Oancea îoan și 
alții se sustrag de la îndeplini
rea sarcinilor de organizație. 
Vinovați pentru această stare 
de lucruri sînt și tov. Munteanu 
Petru, Popescu Ghiță, Andronic 
Virginica, membri ai comitetu
lui U.T.M. pe mină, care deși 
au sarcini concrete pentru aju
tarea birourilor U.T.M. din sec
toare nu le duc la îndeplinire.

La mina Lonea sînt posibili
tăți ca organizațiile U.T.M. să 
primească în rîndurile lor mat 
mulți membri. In sectoarele mi
nei lucrează numeroși tineri, cu 
dragoste de muncă, cinstiți, de
votați cauzei clasei muncitoare. 
Obținerea unor rezultate mai 
bune în primirea de noi membri 
depinde de îmbunătățirea mun
cii politico-educative în rîndul 
tinerilor neorganizati pentru ri
dicarea nivelului lor politic, de 
felul cum organizațiile U.T.M. 
din sectoare se ocupă de fiecare 
tînăr muncitor atît în producție 
cît și îh timpul liber 1

I. DUBEK 
“------------------O

Cu sprijinul
Cînd au văzut în gară zecile 

de vagoane cu diferite produse 
industriale si materiale de con
strucții, tovarășul Fodor. direc
torul O.C.L. Produse In',-'- < ■<■'!<> 
era în încurcătură. Știa că 
avînd forțe reduse vagoanele ur
mau să intre în locație. Spre a 
evita locația s-au gîndit să ape
leze la ajutorul utemiștilor.

Tovarășul Ivan Gheorghe. se
cretarul Comitetului orășenesc 
U.T.M. Petroșani s-a arătat să
ritor la nevoie. In scurtă vreme 
la descărcatul vagoanelor s-au

„Nu sc aprutoâ, tovarășe vicepreședinte...
Ce bine e cînd, pe ici — pe 

colo, există cîte un ocrotitor cu 
baierele inimii larg desfăcute, 
pe care-1 dor toate necazurile 
altora, care dă cum poate și pe 
cit poate (tuturor celor de a că
ror ochi îi place) însă nu din 
banii săi, ci din cei ai Matului. 
Ce-1 poate costa toată tărășe
nia asta ? O semnătură, și-atit! 
Cu treaba asta a mulțumit pe 
cite unul (neținînd seama de 
faptul că a nemulțumit pe mulți 
alții). Doar n-o fi foc dacă 
scrie pe hîrtie cu litere caligra
fice „se aprobă“, atunci cînd 
cineva (cu ochi frumoși) cere 
bani de la sindicat. $1 de ce să 
nu scrie, mă rog ? Doar e pre
ședinte. Și încă ce președinte! 
Gurgu Constantin, președintele 
comitetului sindical al con« 
structorilor din Petroșani,! a- 
ceasta e titulatura completă. 
Mai precis: a fost, pentru că 
de cîteva zile președintele e... 
vicepreședinte, fiind schimbat 
din funcție.

Uite de exemplu : dacă func
ționarul Lungulescu Gheorghe, 
cere un ajutor de la sindicat, 
tov. Gurgu Constantin, cu lite
re frumoase caligrafice scrie pe 
cerere : „Se aprobă“. Și cu asta 
Lungulescu ia banii. Că fondul

Au trecut 10 ani de cînd — 
ca urmare a grijii partidului și 
guvernului nostru pentru crea
rea unor condiții tot mai bune 
de trai pentru oamenii muncii 
— Valea Jiului a devenit un 
vast șantier de construcții de 
locuințe și așezăminte social- 
culturale. In această perioadă 
de timp, au fost deschise șan
tiere de construcții în toate lo
calitățile muncitorești ale bazi- 

i nului nostru carbonifer, clădin- 
du-se cca. 200 noi blocuri cu a- 
proape 4000 apartamente, zeci 

I de case în șir cu sute de locuin- 
[ țe, cămine muncitorești, cluburi, 
I cinematografe, instituții sanitare, 

de învățămînt, pentru rețeaua 
comercială etc. ca și un mare 

i volum de lucrări exterioare și 
amenajări de drumuri, rețele e- 
lectrice, de apă și canalizări, ten
cuieli și multe altele.

Planul de lucrări pe anul a- 
cesta al constructorilor din Va
lea Jiului prevede darea în folo
sința minerilor a unui număr 
de 887 de apartamente totali- 
zînd 20.449 m. p. suprafață lo
cativa — cu peste 300 aparta
mente mai mult decît anul tre
cut. Realizarea lor este eșalo
nată pe trimestre prevăzîndu-se 
darea în folosință a 18 aparta
mente în trimestrul I. 170 apar
tamente în trimestrul II. 300 a- 
partamente în trimestrul III și 
399 apartamente în trimestrul 
IV.

Condițiile de timp din anul a- 
cesta au fost suficient de favo
rabile pentru executarea lucră
rilor de finisaj interioare. Tot
odată nu s-ar putea spune că 
s-a simțit lipsa unor materiale. 
Aceste condiții ar fi permis con
structorilor ca să respecte pre
dările prevăzute în pian.

După trecerea primei jumă
tăți a anuhii, deja se conturează 
în activitatea constructorilor din 
Valea Jiului o tendință de ră- 
mînere în urmă la predări, de 
tărăgănare nejustificată a dării 
în folosință a noilor blocuri. 
Astfel, după planul alcătuit în
tre constructori și beneficiar în 
trimestrul II trebuiau predate 
în folosință : blocul 2 la Uricani, 
blocurile 17 și 18 la Lupeni. 
blocul G 1 la Vulcan. Cercetînd 
situația pe teren se poate con
stata că „toate blocurile sînt 
gata“, dar nici unul încă nu-> 
recepționat și dat în folosință

utemiștilor
prezentat vreo 30 de tineri. Că 
o fi muncit cu mai multă hăr
nicie utemiștii Alupi Mihai si 
Irimia Ioan de la C.F.R. — miș 
care, Vlăduț Ioan și IzbășescU 
Constantin de la 6 August, Un- 
gureanu Ioan ori Șoimănescu 
Ioan de la cooperativa „Parti
zanul“ sau poate tineri din alte 
întreprinderi din Petroșani, n-are 
importanță. Cert este că după 
vreo 6 ore de muncă voluntară 
au fost descărcate 120 de tone 
cărămidă și țiglă.

din care primește „ajutorul" e 
destinat celor cu salarii Brici, 
cu greutăți sau celor evidențiați 
In munca obștească, n-are im
portanță... N-are importanță 
nici faptul că în procesul ver 
bal încheiat inițial, lui Lungu

lescu comitetul i-a aprobat 200 
lei. Și că ini borderou a fost tre
cută aceeași sumă, ca pînă la 
urmă Lungulescu să ia... 400 
lei. Ce-i mai ușor decît să co
rectezi procesul verbal și bor
derou! ? Ce importanță are, de 
pildă, că Lungulescu primește 
un salariu de peste 900 lei, că 
n-are copii, familie? Nici o im
portanță ! „Ajutorul“ să iasă ! 
Șl inimosul președinte, actual
mente vicepreședinte, s-a îngri
jit de acest lucru ! Doar n-a dat 
din banii săi și nici n-a săpat 
la ei!

Cuvintele „se aprobă“ fru
mos caligrafiate ale președinte
lui mai stau scrise și pe alte 
cereri de „ajutor“. Astfel e pe 
cererea făcută de Ivănțescu Ve- 
ra, dactilografă, a cărei soț e 

pentru că... pe ici pe colo, mai 
sînt de făcut reparații, reme
dieri. refaceri ale unor lipsuri 
și deficiențe de construcție gă
site de beneficiar! Deci iată o 
întîrziere de 15—30 de zile la 
darea în folosință a blocurilor 
din trimestrul II.

Nu se stă mai bine nici cu 
predările pe trimestrul III. Ast
fel, constructorii din Petroșani 
au trecut la predarea blocurilor 
1 si 5 din noul ca-rtier Livezeni. 
Dar, ca exemplu de preocupare 
față de darea în folosință a noi
lor locuințe poate fi arătat fap
tul că în ziua fixată pentru 
predare dacă din partea benefi
ciarului au venit reprezentanții 
desemnați, din partea construc
torilor n-a venit nici inginerul 
șef al șantierului Petroșani, An- 
dor Dumitru, nici inginerul lo
tului respectiv care a clădit blo
curile în cauză. Ștroie Vasile. 
Chiar inginerul șef al întreprin
derii de construcții, Auner Ca- 
rol, care întîmplător se afla pe 
acolo, nu a participat la preda
re. lăsînd toată această muncă 
deosebit de importantă care con
stituie rezultatul final al multor 
luni de muncă, pe seama unui 
maistru de șantier și a unui in
giner de la întreprindere.

Problema dării în folosință a 
noilor blocuri a început să se 
ridice din nou pe șantiere. Pen
tru buna rezolvare a ei, este ne

Tînăra bobinatoare Qlaru Veronica lucrează de aproape 3 ani 
de zile în atelierul de reparații electrice de la U.R.U.M.P. Ln a- 
ceastă perioadă, muncind cu conștiinciozitate ea a devenit o munci
toare cu o înaltă calificare profesională. Executînd lucrări de bună 
calitate și la timp, aduce o contribuție însemnată la repararea uti
lajelor electrice.

Pentru rezultatele ei în muncă bobinatoărea Qlaru Veronica a 
fost primită în rîndul candidaților de partid, iar utemiștii au ales-o 
în biroul organizației U.T.M. din secție.

TN CLIȘEU : Qlaru Veronica la bancul de lucru.

arestat pentru matrapazlîcuri 
săvîrșite în dauna avutului ob
ștesc, pe a lui Lazarovici 
Gheorghe. Aceleași cuvinte mai 
stau scrise și pe alte cereri.

Din cele de mai sus cititorul 
naiv ar putea frage concluzia 
că tov. Gurgu Constantin, a- 
probă mereu, îi umblă într-una 
mîna pe Ia „aprobat“. Aș ! Fos
tul președinte și actualul vice
președinte, cu litere tot atît de 
caligrafice știe să scrie chiar și 
mai multe cuvinte pe cereri, a- 
dică: „Nu se acordă nici un a- 
jutor“. Astfel de rezoluții stau 
pe cererile lui Irlnoiu Gheor
ghe, muncitor, cu 6 persoane în 
casă, Pieptănaru Ioan, paznic 
la Lupeni, avînd 6 copiî și încă 
pe cererile altora. Este că tov. 
Gurgu, nu-i șablonat ? Mai 
schimbă și el rezoluțiile de la 
caz la caz. Depinde, natural, 
cine anume este cel care cere 
ajutorul! Așa e tov. Gurgu : 
milos sau sever, de la caz la 
caz. Slăbiciuni pur personale, 
cum mai sînt ele și altele!

O fi cum o fi, dar slăbiciunea 
vicepreședintelui e tot Lungu
lescu Gheorghe. Uite o altă do
vadă. Primește Lungulescu un 
bilet de concediu pentru Sovata 
pe perioada 10 martie — 21 

cesar ca pe fiecare grup de șan
tier să se alcătuiască brigăzi 
complexe de finisări care să cu
prindă zugravi-vopsitori, mozai
cari, parchetari-tîmplari, geam
gii, instalatori care să-și orga
nizeze munca în lanț trecînd de 
la un bloc lâ altul, un șantier 
Ia altul, pregătind noile clădiri 
pentru finisare. Aceste brigăzi 
mobile complexe ar putea suplini 
lipsa unor muncitori de specia
litate — geamgii, vopsitori, par- 
chetari — care se mai simte pe 
unele șantiere mici și frînează 
ritmul de predare.

Conducerile șantierelor trebuie 
să dea toată atenția terminării 
obiectivelor la datele stabilite de 
plan. In acest scop. împreună cu 
beneficiarul să se fixeze — în 
cadrul planului trimestrial — 
termenele de predare pentru fie
care bloc, iar ele să fie respec
tate întocmai. Fiecare zi de în
tîrziere duce la creșterea chel
tuielilor de construcții, mărind 
prețul de cost al lucrărilor.

Muncitorii și tehnicienii con
structori de pe șantierele Văii 
Jiului sînt cei care trebuje să 
lupte cu toată hotărîrea pentru 
respectarea întocmai a terme
nelor de predare a blocurilor, 
dînd minerilor la timp noi locu
ințe.

ST. MIHAI

martie 1959. în valoare de 120 
Iei. Dar nu se duce la Sovata. 
Cu toate acestea costul biletu
lui ar fi trebuit achitat. Dar 
nici asta nu s-a făcut. S-a pro
cedat mai simplu. La 16 iu
nie (?I), Lungulescu face o ce
rere prin care motivează neple- 
carea la Sovata. Pe cerere pune 
data de 17 martie (!?) și la 
dispoziția tov. Gurgu, cererea, 
biletul se introduc într-un do
sar la actele din luna... martie. 
S-a zis deci și cu plata costului 
biletului! O mică potlogărie 
pentru ca Lungulescu (care du
pă trei luni și-a adus aminte că 
nu a putut pleca la Sovata) sa 
nu achite costul biletului. Să 
mai spună cineva că tov. Gurgu 
n-are inimă de aur ? Aur moale, 
de multe carate! De ce să plă
tească. Lungulescu cînd are stan 
tul bani ?!

Ar mai fi ele de spus și al
tele, insă pentru aceasta e bine 
să ia cuvîntul încăodafă Consi
liul sindical raional (care a și: 
luat măsuri de schimbare din 
funcția de președinte). Nu de 
alta, dar să-i spună răspicat: 
„Asemenea atitudini nu se a- 
probă, tovarășe vicepreședin
te...“. Cu scuze: Nici chiar da
că vă numiți Gurgu Constan
tin!

V. ADgMN
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R. Nixon a vizitat 
metroul din Leningrad

LENINGRAD 28 (Agerpres) — 
TASS anunță j

După Uzitarea Palatului Iui 
Petru J, vicepreședintele S.U.A., 
Richard Nixon și însoțitorii săi 
au vizitat metroul din Leningrad. 
Fiecare stație a metroului din Le
ningrad, a spus Nixon, este un 
palat de care se pot bucura toți 
oamenii.

Vicepreședintele a notat urmă
toarele în cartea vizitatorilor de 
onoare: „Cele mai bune urări 
celor care au construit metroul 
din Leningrad cu renume mon
dial și celor care lucrează la el. 
Din partea unui pasager care ai 
fost impresionat de cele văzute

Greva tipografilor 
eaglezi

LONDRA 28 (Agerpres)
De aproape 6 săptămîni conti

nuă greva a 150.000 de tipografi 
ceea ce împiedică apariția a peste 
1000 de ziare cotidiene și săptă- 

mînale de provincie. Greviștii cer 
reducerea săptămînii de lucru și 
majorarea salariilor lor. In urma 
luptei dîr?e a tipografilor un 
mare număr de edituri au fost 
nevoite să satisfacă revendicările 
muncitorilor. Greviștii sînt spriji
niți nu numai de sindicatele din 
Anglia, ci și de sindicatele de 
peste hotarele țării. Tipografii din 
Franța, Belgia și din alte țări au 
împiedicat ca în țările lor să fie 
executat'5, lucrării*  dună comen
zile editurilor engleze.

Planurile militare ale guvernului 
japonez

TOKIO 28 (Agerpres).
Guvernul japonez plănuiește să 

mărească pe viitor forjele armate 
japoneze, să io înzestreze cu pro
iectile teleghidate și alte tipuri 
de arme, moderne. De la sftrșitul 
lui iulie pîttu la jumătatea lunii 
august în Marea Japoniei vor a- 
vea loc manevre comune ale u- 
nităților maritime militare ale 
forjelor japoneze și ale subunită
țile militare aeriene americane.

Planurile de remilitarizare a

Săptămina evenimentelor internationale
In atenția opiniei publice mon

diale a continuat să stea — în săp- 
tămîna ce a trecut — Conferința 
de la Geneva. Deși tratativele con
tinuă de mai bine de două luni, 
din cauza poziției rigide adop
tate de puterile occidentale, care 
au respins sistematic propune
rile Uniunii Sovietice, nu s-a a- 
juns încă la rezultatele scontate. 
Cramponîndu-se de așa-numitul 
„plan pachet“ în care, după pă
rerea miniștrilor occidentali, 
s-ar găsi soluția cea mai com
pletă asupra Germaniei, ei au 
declarat „inacceptabilă“ propu
nerea sovietică privind consti
tuirea unui Comitet pe întreaga 
Germanie, pe motiv că acest co
mitet nu și-ar putea justifica e- 
xistenta. Or este clar pentru ori
cine că problema germană nu 
se poate soluționa decît prin a- 
propierea celor două state ger
mane, singurele în măsură să-și 
poată rezolva problemele inter
ne. De fapt, puterile occidentale 
urmăresc să excludă de la masa 
tratativelor cele două state ger
mane R.D.G. și R.F.G. Herter. 
secretarul departamentului de 
stat american, continuă să sus 
țină ideea responsabilității pri

Pentru restabilirea drepturilor 
R. P. Chineze în O. N. U.

BOGOTA 28 (Agerpres). — 
China Nouă anunță :

Cercuri din ce în ce mai largi 
ale opiniei publice mondiale se 
pronunță pentru restabilirea 
drepturilor R. P. Chineze în Or
ganizația Națiunilor Unite. Dr. 
Jaine Angulo Bossa, membru al 
Partidului Liberal din Columbia, 
membru al delegației parlamen
tare columbiene care a vizitat 
recent R. P. Chineză și alte țări 
socialiste, a declarat la întoar
cerea sa în țară unui corespon
dent al agenției „China Nouă“ 
că în timpul vizitei el a simțit 
că nu este numai firesc dar și 
necesar pentru Columbia să sta
bilească relații comerciale cu 
China. Deputatul columbian a 
arătat că, în timpul vizitei, de
legația parlamentară s-a convins 
de marile succese obținute de

Daru! făcut de Picasso festivalului 
de 9a Viena

VIENA 28 (Agerpres).
Nu de mult pe adresa festi

valului a sosit un colet neobiș
nuit. Este darul făcut de renu
mitul pictor francez Picasso ce
lui de-al VH-lea Festival Mon
dial al Tineretului și Studenți
lor.

Picasso a creat o schiță de ta
blou destinat să fie montat în 
centrul scenei din Piața Eroilor 
din Viena, unde la 1 august va 
avea loc mitingul păcii. La Pa
ris, sub observația directă a lui 
Picasso, schița a fost mărită de 
cîteva sute de ori și în prezent

țării, pe care guvernul Kiși nu 
le prezintă pentru prima oară, au 
stlrnit o critică serioasă din par
tea opiniei publice japoneze.

In declarația Partidului Socia
list din Japonia se spune că a- 
ceste planuri militare pe care gu
vernul încearcă să le realizeze 
precum și revizuirea „acordului 
de securitate" japono-american re
prezintă o primejdie serioasă pen
tru Japonia.

mordiale a marilor puteri, opu- 
nîndu-se apropierii celor două 
state germane. Or răspunderea 
marilor puteri pentru rezolva 
rea problemei germane nu ex 
clude, ci dimpotrivă presupune 
crearea unui comitet pe întreaga 
Germanie, sau a unui organism 
bazat pe principiul egalității și 
parității, care să discute proble
mele importante existente între, 
cele două state germane.

A. A. Gromîko, ministrul A- 
facerilor Externe al Uniunii So
vietice, a arătat că delegația so
vietică nu consideră propunerea 
privind constituirea Comitetului 
pe întreaga Germanie ca singu
ra formă posibilă de tratative și 
că este gata să contribuie la 
găsirea altor forme pentru re 
glementarea justă a problemei 
germane. Deci problema centrală 
în momentul de față la Confe
rința de la Geneva rămîne gă
sirea unei modalități de apro
piere a celor două state ger
mane..

Dacă totuși în pofida bună
voinței și dorinței de pace a U- 
niunii Sovietice, a R. D. Germa
ne și a celorlalte țări socialiste 
nu se pune capăt situației anor

poporul chinez. EI a demascat 
totodată politica occidentală ca
re a creat „două Chine“.

„Cel mai admirabil lucru în 
China — a spus dr. Bossa — 
este unitatea indistructibilă din
tre guvern și masele largi în 
construcția economică și cultu
rală“. El a elogiat de asemenea 
populația Chinei de azi care în
vinge rămășițele sociale moște
nite de la vechea Chină precum 
și succesele Chinei noi în îm
bunătățirea condițiilor de viață.

In încheiere, dr. Bossa a spus 
că popoarele Americii Latine, în 
lupta lor pentru o reală indepen
dență politică, economică și cul
turală. au mult de învățat din 
experiența revoluției chineze. El 
s-a pronunțat pentru respectarea 
drepturilor legitime ale poporu
lui chinez în Organizația Națiu
nilor Unite.

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

uriașa pînză de 14X14 m. se 
află deja la Viena.

Opera lui Picasso exprimă 
ideea festivalului : Tineri din di 
ferite țări s-au prins mînă în 
mînă și au pornit într-o vesela 
horă sărbătorească în jurul glo 
bului pămîntesc.

— = ★ = —

Noi acte de diversiune 
comise pe teritoriul R.D. C.

BERLIN 28 (Agerpres).
Ziarul Neues Deutschland re

latează că Berlinul occidental a 
fost transformat într-un centru
de provocări și de activitate di
versionistă împotriva R. D. Ger
mane. Numai în ultimele zile au 
avut loc două noi acte de diver
siune comise pe teritoriul R.D.G. 
de agenți conduși din Berlinul 
occidental. La o întreprindere 
populară din Meissen a fost pro
vocat un incendiu și au fost 
scoase din funcțiune sistemele de 
semnalizare de pe o linie de cale 
ferată, ceea ce ar fi putut duce 
la o gravă catastrofă.

In încheiere, ziarul subliniază 
că trebuie să i se pună capăt 
activității dușmănoase provocai- 
toare desfășurată în Berlinul oc
cidental împotriva R. D. Ger
mane.

male din Berlinul occidental, se 
spune în declarația comună so- 
vieto-polonă încheiată recent, a- 
tunci R. D. Germană va fi spri
jinită de țările socialiste în mă
surile ce le va lua ca stat suve
ran pentru lichidarea focarului 
din Berlinul occidental.

Deocamdată discuțiile la Con
ferința de la Geneva continuă și 
se speră că delegațiile puterilor 
occidentale se vor trezi la reali
tate și vor veni în întîmpinarea 
propunerilor juste ale Uniunii 
Sovietice.

Un alt eveniment important 
petrecut pe arena internațională 
în ultimul timp, a fost vizita fă
cută în R. P. Polonă de delega
ția de partid și guvernamentală 
a Uniunii Sovietice în frunte cu 

, N. S. Hrușciov, prim-secretar al 
C.C. al P.C.U.S. și președintele 

Consiliului de Miniștri al U.R.S.S 
S-au discutat cu acest prilej 
probleme importante referitoare 
la întărirea continuă a colaborai 
rit frățești dintre popoarele U- 
niunii Sovietice și Republicii 
Populare Polone, precum și pro
bleme ale situației internațio
nale. Delegația sovietică a vizi
tat importante obiective indus-
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VIZITAȚI

„Librăria noastraSortiment bogat de cărți
politice, științifice,' tehnice și literare 

note muzicale, plăci de patefon, 
vederi, reproduceri de picturi, 
rechizite de birou și școlare

U.R.T. I. PETROȘANI 
în colaborare cu 
fabrica de confecții

Glieirgke IMii-Hei 
din București orga» 
nigea^ă în silele de
1 și 2 august 1959 
în Petroșani șt 3 
august în bupeni

PARADA
i
i MODEI 1960

Cooperativa Jiul 
Petroșani

Anunță oamenii muncii din 
Valea Jiului că incepînd cu 
data de 23 iunie 1959 execu
tă confecții de tot felul din 
material propriu și anume 
stofe de diferite culori cam- 
garn și semîcamgarn, 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.

Reînnoiîi-uă abonaraeiHeie ii
la ziarul

ii „Steagul roșu“ 0
Abonamentele se pri- : 

:• mese de către difuzor ii din ;• 
•; întreprinderi și instituții, de ■: 
:• către factorii poștali și la 
•i oficiile P.T.T.R.

triale, ă stat de vorbă cu oame
nii muncii polonezi constatînd 
cu satisfacție uriașele progrese 
făcute de harnicul popor al Po
loniei populare.

Peste tot delegația sovietică 
a fost întîmpinată de oamenii 
muncii cu deosebită bucurie și 
adînc^j recunoștință.

Tratativele purtate între oa
menii de stat polonezi și sovie
tici s-au desfășurat într-o at
mosferă cordială, prietenească. 
Ambele părți au căzut de acord 
în toate problemele discutate

In ceea ce privește Conferința 
de la Geneva delegațiile Uniunii 
Sovietice și R. P. Polone au a- 
rătat că miniștrii Afacerilor Ex
terne au depus o activitate po
zitivă, reușindu-se să se preci
zeze mai bine punctele de vedere 
ale părților, dar că nu s-a ajuns 
încă la o înțelegere în privința 
încheierii Tratatului de pace cu 
Germania și normalizarea si
tuației din Berlinul occidental și 
aceasta din cauza poziției ob
strucționiste a puterilor occiden
tale. De asemenea delegația so
vietică cît și cea polonă au ară
tat că o conferință a șefilor de 
guverne ar aduce o contribuție 
importantă la normalizarea si
tuației internaționale actuale.

GH. CREȚU

STEAGUE ROȘU

Azi și mîine, 
ultimele gile în care 
vă mai puteți pro
cura bilete L,oto 
Centralz pentru 
tragerea de vineri 
31 iulie
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PROGRAMUL I. 7,15 Marșuri 
pentru fanfară, 8,00 Din presa 
de astăzi, 8,30 Muzică, 10,00 
Formații sovietice de muzică de 
cameră, 10,25 Muzică de estrp - 
dă, 11,03 Cîntece și jocuri popL 
lare romînești, 11,30 Duete d>in 
opere, 12,00 Orchestre de muzi
că ușoară, 12,35 Din muzica po
poarelor, 13,05 Concert simfonic 
din creația compozitorilor vie- 
nezi, 14,00 Concert de prînz, 
15,10 Program muzical dedicai 
fruntașilor în producție din in
dustrie și agricultură, 15,40 Mu
zică din operele lui Ceaikovski, 
16,15 Vorbește Moscova! 17,30 
Tinerețea ne e dragă, 18,00 Mu
zică ușoară, 18,30 Almanah ști
ințific, 19,05 Muzică populară 
romînească, 19,45 Fragmente din 
concertul laureatilor Concursului 
Internațional de vioară „Regina 
Elisabeta“ — Bruxelles 1959, 
21,00 Succese ale muzicii romî
nești în cei 15 ani de la elibera
re, 22,00 Radiojurnal, buletin 
meteorologic și sport. PROGRA
MUL II. 14,07 Cîntece și mar 
șuri patriotice, 15,00 De toate, 
pentru toți, 15,30 Muzică ușoa
ră, 16,30 Noi înregistrări de mu
zică romînească, 18,05 Ghid mu
zical, 18,35 Muzică ușoară so
vietică, 19,30 Formații artistice 
de amatori în studiourile noas
tre, 21,15 Muzică, 22,00 Seară 
de muzică de cameră.

-----O-----

CINFAAATOGRAFE
PETROȘANI — 7 NOIEM

BRIE : Umbrela sfîntului Petru; 
AL. SAHIA : Ivan cel Groaznic; 
LONEA: D-ale carnavalului;
PETRILA: Vrăjitoarele din Sa- 
lem; LUPENI : Jucătorul de lo
terie; BARBÂTENI: Cei trei din 

pădure; URICANI : Căi greșite.
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