
Proletari din toate țirtte, uniți-văl

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

In cinstea măreței sărbători 
Cu sarcinile de plan realizate 

înainte de termen
500 apartamente
Constructorii de pe șantierele 

Văii Jiului întîmpină anul acesta 
ziua de 23 August — cea de a 
15-a aniversare a eliberării pa
triei noastre — cu succese deo
sebite în muncă: ei au reușit să 
clădească în acest an. un număr 
de 500 de apartamente.

Au fost terminate lucrările la 
blocurile 1 și 2 Uricani. 17, 18. 
20 Lupeni, G 1 și G 3 Vulcan. 
1, 2, 3, 4, 5, 9 și I.G.O.-Petro- 
șani, 12 și 13 Petrila.

Au fost realizate totodată sute 
de metri de dirumuri, trotuare, 
alei, canalizări și alte amena
jări exterioare: au fost începute 
și^se desfășoară cu succes lu
crările de construcții Ia o sea
mă de blocuri noi printre care 
blocurile 21 și 22 A din Lupeni. 
blocul 18 Petrila. I.G.O.-Petro
șani, 19, A, B, C, D, E, F, G, din 
Livezeni și altele care în majori
tatea lor vor fi ridicate în roșu 
încă în acest an.

Serviciu gospodăresc fruntaș pe raion
Datorită grijii de zi cu zi a 

■artidului și guvernului, în Va
lea Jiului au fost construite în
tre anii 1948—1958, aproape 5000 
apartamente noi, confortabile. 
Alte 1100 sînt în construcție, 
dintre care peste 800 vor fi date 
în, folosință în acest an. O sea
mă de alte construcții social-cul- 
turale — cluburi, cinematografe, 
cantine, spitale, creșe — au îm- 
pfnzit Valea Jiului de la un ca
păt la altul.

Un merit deosebit în îmbună
tățirea condițiilor de viață ale 
muncitorilor mineri revine ser
viciilor administrativ-gospodă- 
rești din cadrul exploatărilor mi 
niere, preparații, uzine, gospo
dăriilor de locuințe care mun
cesc pentru rezolvarea probleme
lor social-culturale. Pentru a- 
ceste probleme au fost alocate a-
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Randamentele planificate 

au fost depășite
Luna aceasta colectivului sec

torului II de la mina Petrila i 
s-a fixat un randament pe post 
de 1374 de kg. de cărbune. Cum 
una din condițiile care duc la 
reducerea prețului de cost al 
cărbunelui este tocmai creșterea 
productivității muncii, întregul 
colectiv s-a străduit să cinsteas
că ziua de 23 August realizînd 
randamente sporite. Pînă în pre
zent străduința lui a fost încu
nunată de succes. N-a fost zi lu
crătoare din această lună ca ran
damentul pe post să nu fie între
cut de fiecare om din sector cu 
306 kg. cărbune.

Ca urmare a randamentelor 
sporite cu care lucrează, pînă în 
zorii zilei de 19 august ortacii 
din brigada comunistului Păsă
rică Nicolae au dat peste planul 
lunar 218 tone de cărbune, iar 
cei ai lui Zilay Ioan 171 tone. 
Brigada condusă de candidatul 
de partid Firoiu Ioan a extras 
la rîndul ei peste plan 124 tone 
de cărbune, iar cea a lui Cris- 
tea Nicolae alte 74 de tone. A- 
ceasta e doar contribuția a 4 bri
găzi conduse de membri și can
didați de partid la succesul co
lectivului sectorului în întrecerea 
ce se desfășoară în întîmpinarea 
zilei eliberării.

citiți în oag. IV-a
• Jubileul de 10 ani al 

mișcării partizanilor pă
cii din U.R.S.S.

• Apelul Confederației oa
menilor muncii din Ame
rica Latină pentru apăra
rea revoluției cubane

• Guvernul coreean a dis
cutat planul de reconstrui
re a Phenianului

In întrecerea socialistă ce se 
desfășoară în cinstea zilei de 23 
August, colectivul de muncă de 
la I.F.E.T. Petroșani a obținut 
succese remarcabile, reușind să 
îndeplinească planul producției 
globale și de marfă pe perioada 
ianuarie—august cu 17 zile mai 
devreme.

Colectivul I.F.E.T. Petroșani 
raportează cu mîndrie, în cinstea 
sărbătorii eliberării, realizarea 
planului la lemn de foc, esență 
moale pe întreaga perioadă a a- 
nului 1959 precum și depășirea 
lui cu 668 metri steri.

In fruntea întrecerii s-a si4tuat 
sectorul forestier Baru Mare cu 
o depășire de plan de 46,51 la 
sută și sectorul Cîmpu lui Neag 
cu o realizare de 112.71 la sută 
— ne scrie corespondentul nos
tru Munteanu Nicolae.

nual 12—13 milioane lei. Ca ur
mare a lucrărilor de reparații 
capitale și curente, aspectul fos
telor colonii muncitorești se 
schimbă pe zi ce trece. Cartiere 
întregi cum ar fi ,,80 de case“ 
și „Lobștein“ din Lupeni, „Eter- 
nit“ și „Colonia de jos“ dini 
Vulcan, coloniile din Aninoasa, 
Petroșani, Petrila și altele au 
fost refăcute, asigurînd condiții 
de viață corespunzătoare munci
torilor mineri.

S-au creat zone verzi în noile 
cartiere muncitorești, s-au sădit 
în primăvara acestui an aproa
pe 2500 puieți pomi.

In aceste acțiuni, s-a eviden
țiat cu deosebire colectivul ser

viciului administrativ-gospodăresc 
al minei Vulcan — șeful servi
ciului tov. Deak Gheorghe — ca
re a executat un mare volum de 
lucrări printre care' întreținerea 
coloniilor „Eternit“ și „Colonia 
de jos", amenajarea exteriorului 
blocurilor din centrul orașului, 
întreținerea cantinei și cămine
lor muncitorești, îmbunătățirea 
activității de deservire a munci
torilor mineri etc.

Pentru aceste realizări fru
moase, serviciul administrativ- 
gospodăresc al minei Vulcan a 
primit drapelul roșu al Consi
liului sindical raional și C.C.V.J,, 
de serviciu administrativ-gospo- 

• dăresc fruntaș pe raion.

Spre Deva1, orașul festivalului regional al tineretului se vor în
drepta sîmbătă dimineața peste 600 de tineri din Valea Jiului. 
Printre ei se vor afla și tinerii cooperatori din formația de estradă 
„Jiul“ care au făcut ieri ultima repetiție. Iată-1 în clișeul alăturat 
pe instructorul N. Baban dînd ultimele indicații pentru executarea 
corectă a „Dansului năframelor".

LA MINA LUPENI '

Intr-un frontal din sectorul tineretului
Liniștea galeriei era spartă 

doar de zgomotul pașilor pe po- 
ditura de sub care apa țîșnea 
din cînd în cînd. stropind linia. 
Cel din față, un tînăr mărunțel, 
dar iute la pas, își depăna gîn- 
durile și din cînd în cînd le dă 
glas :

— Da, sectorul nostru merge. 
Dacă am avea goale pe. cît ne 
trebuie, dacă n-ar fi greutățile, 
ar merge și mai bine. Dar nu ne 
lăsăm...

Tînărul tăcu, și în galeria nea
gră se auzeau din nou doar pașii. 
Cel din față era Nicolae Flo- 
rea, secretarul organizației U.T.AI. 
din sectornl IV B, primul sector 
de tineret de la mina Lupeni. 
Lucrase în schimbul de noapte, 
căci e mecanic de mină și iată-1 
acum, doar după cîteva ceasuri, 
din nou în adînc. Plănuia o adu
nare generală cu utemiștii, în 
care să discute problemele pro
ducției și unele chestiuni în legă
tură cu căminul tinerilor mineri, 
căci și acolo trebuie să fie rîn- 
duială. Gîndurile îi zburau cînd 
la adunare, cînd la munca bri
găzilor sectorului.

— Cea mai bună brigadă e a 
lui Schianu. N-ați auzit? 40 de 
metri înaintare cu frontalul într-o
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La aceste succese au contri
buit echipele conduse de Coman 
Grigore, Nicolescu: Vasile, Btrl- 
găruș Ioan dte la sectorul Baru 
Mare precum și membrii brigă
zilor complexe ale lui Roba Ni-' 
colae, Munteanu Petru și Jianu 
Ioan de la sectorul forestier 
Cîmpu lui Neag, cu depășiri în
tre 15—20 la sută.

Un sprijin de seamă au avut 
muncitorii forestieri în lupta lor 
pentru îndeplinirea planului, prin 
creșterea mecanizării exploatării 
lemnului. Folosind pe o scară 
largă metoda scoaterii materia
lului lemnos prin cablu (funicu- 
lare pasagere) s-au economisit 
însemnate cantități de materiale 
lemnoase necesare construcțiilor 
de jilipuri, drumuri podite, că- 
șițe. Folosirea funicularelor pa
sagere a permis scoaterea lem- > 
nului de fag în. trunchiuri fapt 
care a dus la creșterea indicelui 
dte utilizare a masei lemnoase.

— ——

/A AfUEi DE FESTIVAL

lună. Sînt zile în care brigada 
lui taie nu o fîșie, ci două. E 
ceva! Bine merge și brigada 
lui Furo, cu toate că frontalul 
lui e Irămîntat de presiune. Dar 
nici frontaiiștii lui' Rotaru nu 
vor să mai rămînă în urmă. Dau 
bătaie băieții. Hei, dar cu briga
da lui Rotaru lucrurile stau alt
fel. Dacă i-aî ști povestea, ai ve- 

dea ce înseamnă munca de co
munist, de om care atunci cînd 
trebuie lasă totul la o parte și 
pune4 riMiia acolo unde e mai 
greu. Așa e și cu tovarășul Ro
taru !

Sarcină de partid
De ia „ziuă“ și pînă la secto

rul IV B al minei Lupeni e cale 
de vreo 6 km. Distanță mare de 
mers, în care secretarul organiza
ției de tineret avu vreme să po
vestească pe îndelete despre bri
gada lui Alexandru Rotaru. Mai 
precis brigada te a lui Rotaru de 
la începutul acestei luni, de la I

Relatări despre minerii 
care aplică inițiativele 
apărute în întrecere

PRfMW. $01 ÎN
Vestea că minerul Cristea Au

rel. a preluat conducerea uneî 
brigăzi care a obținut rezultate 
mai slabe în producție, se răs- 
pîndi cu iuțeală printre minerii 
Aninoasei.

A doua zi, înainte de intrarea 
în șut, Cristea a avut o discuție 
atît cu vechii lui ortaci cît și cu 
cei cu care tre
buia să înceapă 
munca, adică cu 
minerii din aba
tajul 4, pe care 
urma să-1 ia în 
primire.

—- Si așa tov. Cristea, «e pă
răsești ? — intră în vorbă șeful 
de schimb Petric Nicolae.

— De părăsit nu vă părăsesc, 
că doar sîntem aproape unii de 
alții. La voi treaba merge bine. 
Dar nici pe alții nu-i putem lăsa 
să nu-și facă planul...

— Asta așa-i, dar noi ne-am 
obișnuit cu dumneata și ne e 
cam...

— Las’ să vină și la noi, !să 
învățăm și noi din experiența 
voastră — intră în vorbă mine
rul Karel Gheorghe.

Cristea le-a explicat - pe larg 
că este necesar ca toate brigă 
zile să ajungă la nivelul celor 
fruntașe.

S-au despărțit. Cristea Aurel 
împreună cu noii săi ortaci de 
muncă au coborît în adîncuri. 
Deși este miner de peste 14 ani, 
ardea de nerăbdare să vadă cum 
muncesc noii lui oameni. Nu-1 
cunoștea pe nici unul din ei. To
tuși nu-și putea închipui că dacă 
oamenii au voință să nu poată 
obține rezultate bune.

In tot timpul șutului, Cristea 
Aurel a lăsat oamenii din noua 
lui brigadă să muncească așa 

august, căci mai înainte era a 
„nimănui". Alai de mult, acum 
cîteva luni bțigada era condusă 
de Mat ton Dionisie. Miner bun, 
jos cu pălăria, dar cînd dă de 
greutăți, și vede că n-o să iasă 
cîștig bun, caută alt loc. La fron
tal nu-i ca la înaintare, unde lu
crează doar o mînă de oameni. 
La frontal, cq să dai randament 
mare și să iasă cîștig trebuie să 
faci ca zeci de oameni să mun
cească bine, totul să meargă ca 
ceasul. Cînd s-au ivit greutăți 
Marton a plecat la o înaintare. 
Vreo lună abatajul a rămas fără 
stăpîn. Minerii mai tineri a în
ceput să intre în conflict cu dis
ciplina. Odată, cînd crațerul era 
inundat de cărbune, lanțul s-a 
întins și s-a rupt. Ca să poată 
fi pus ia loc, crațerul trebuia dez
gropat de sub cărbune, altfel re
parația nu putea fi făcută

— Puneți mîna, măi oameni, 
să dăm cărbunele la o parte — 
îi îndemna mecanicul din abataj. 
Altfel nu putem pune lanțul la 
Ioc.

Ei n-au răspuns. Deși pînă la 
sfîrșitul șutului ar mai fi fost 
timp, ortacii o luară încet 'spre 
puț.

— E șut. ce tot vrei. Las’că vin
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cum au muncit și în alte zile. 
Observa fiecare amănunt.

...A trecut schimbul de dimi
neață. Cristea Aurel, așteaptă să 
vină și schimbul II pentru a sta 
de vorbă cu toții.

— Fraților, le spuse el. Așa 
nu merge. In abataj trebuie să 
facem ordine. Dumneata — i se 

adresă minerului 
Olarîu Victor, 
șef de schimb — 
nu crezi că se 
pierde multă vre
me cu adusul 
lemnului ? Da- 
că-i trebuie unuia

o pălugă, numai pe aceia o adu
ce. Cînd îi trebuie altceva iar se 
trambalează. De mîine dimineață 
fiecare om. cînd intră în aba
taj, aduce lemn cu el. Să-l avem 
la îndemînă. Mie nu-mi place 
nici cum munciți în abataj. Vă 
aruncați cîte 4 la o grindă. Asta 
nu-i treabă. Noi trebuie să or
ganizăm munca. Fiecare trebuie 
să știe ce are de făcut precis.

Oamenii îl ascultau atențl. 
Din cînd în cînd Cristea își mail 
ștergea fața plină de sudoare și 
continua să facă observațiile pe 
care le credea de cuviință. Acum 
merge mai slab — continuă el 
— avem o apofiză. Dar peste cî
teva zile, o să vedeți voi cum o 
să meargă. Știți, planul nost’ îi 
de 80 de tone zilnic, dar dacă o 
să mă ascultați o să iasă de trei 
ori optzeci. Vă asigur!

...La comitetul de partid a fost 
întîmpinat de tovarășul Tanczer 
Gheza. secretarul comitetului de 
partid.

— No cum îi Aurel ? Cum a 
fost primul șut?

— Bine. O să meargă bine. 
Oamenii se arată a fi buni. Vor 
să muncească. Numai au și ei 
lipsuri. Nu prea știu să-și orga
nizeze munca.

— O să le ajuți tu că doar 
de aceea ești acolo.

— Apoi da...
Cristea Aurel se mai învîrti 

de cîteva ori prin birou. Se ve
dea că omul are ceva de spus. 
Tov. Tenczer îi veni în ajutor.

— No, spune Cristea, ce mai 
ai pe inimă.

— Am o propunere. Să-mi 
dafi un miner bun pe care 
să-l calific eu ca șef de 
brigadă. Și vă garantez că după 
2—3 luni treaba o să meargă 
bine și fără mine. După aceea 
eu o să trec la altă brigadă. 
Chiar și la alt sector, unde este 
necesar.

— Ar fi o propunere bună. O1 
să ne consultăm cu conducerea 
să te sprijine. Gîndește-te la om.

— M-am gîndit. Codrea Petru 
ori Cioica Iosif. Amîndoi sînt co
muniști. Ii cunosc doar destul 
de bine.

— Bine Cristea, mîine mai 
treci pe la noi.

...A treia zi. în cartea de ra
port a sectorului I Aninoasa în 
dreptul numelui minerului Cris
tea Aurel de la abatajul 4, se
cretarul sectorului a înscris 92 
tone de cărbune. Plus 12.

Aceșta-i numai începutul. Pri
ma zi de lucru la noul loc de 
muncă condus dte comunistul 
Cristea Aurel.

F. ISTRATE

ăi din schimbul II și-l fac, că 
doar nu le pică labele !

Și-n iulie, așa stînd lucrurile, 
planul abatajului nu a fost înde
plinit nici pe jumătate.

Dar organizația de partid n-a 
lăsat lucrurile să meargă așa. 
Ne-a venit în ajutor. L-a luat pe 
tov. Rotaru de la o înaintare și 
l-a trimis în brigada lui Schianu 
să lucreze un timp la frontal, 
să învețe. Apoi l-a chemat din 
nou și secretarul de partid i-a 
încredințat o sarcină :

— Iei în primire brigada din 
frontalul rămas în urmă. E greu, 
știm, e foarte greu. Abatajul e 
fără stăpîn, merge prost și trage 
înapoi întregul sector. Dar o să 
te descurci, ești comunist...

Stăpînii abatajului
In sfîrșit dincolo de capătul u-1 

nei galerii înguste, armată în po
ligon, răbufnind printr-o mică 
deschizătură ascunsă de întune
ric ca de o perdea groasă de ca
tifea, se auzeau scrîșnete de mo
tor electric, lovituri de secure, 
zgomot de fiare. Abatajul brigăzii 
lui Rotaru era aproape.

Aproape si de loc potrivit pen
tru vizite. Era tocmai în schim
bul de răpire și montare, cînd 
puținul spațiu ce străbate cei

1. BRANEA
(Continuare în pag. 3-a)
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MMHS lliNIC ia muele IUI IIIIIIii
œw — roaba și tîrnăcopul 

AZI — mașiai ntiaiere moderae
in cei 15 ani de la eliberare, 

minerii Văii Jiului au sporit ne
contenit 
cărbune, 
cărbune 
pusă la 
ționale a fost din ce în ce mai 
mare. Dacă se socotește ca an 
de bază anul 1955, în anul 1957 
producția de cărbune din Valea 
Jiului a sporit cu 15,2 la sută,

volumul producției de 
An de an cantitatea de 
energetic și cocsificabil 
dispoziția economiei na-

Azi, subteranul minelor noastre 
este brăzdat în lung și lat de 

puternice locomotive cu troley sau 
cu acumulatori produse in țară 
sau sosite din Uniunea Sovieti
că. Transportul mecanic care în 
1953 reprezenta doar 91 la sută 
din volumul total de transport 
subteran, reprezintă anul acesta 
98,2 la sută. Numai in unele ga
lerii transversale secundare căr-
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pentru ca în acest am să fie mai 
mare decît în 1953 cu 31,2 ia 
sută, intr-un ritm rapid a cres
cut producția de cărbune cocsi
ficabil. La mina Lupeni s-a ex
tras în 1957 cu 16,9 la sută mai 
mult cărbune, iar în 1959 se va 
extrage cu 28 la sută mai mult 
cărbune decît s-a dat în 1953.

Ritmul acesta, care va crește 
mult în viitorii ani, se datorește 
fn cea mai mare măsură crește-

bunele se mai transportă manual, 
pe distanțe mici. In viitorii 2—3 
ani transportul în subteran se 
va face exclusiv cu mijloace me
canice. Stalul nostru democrat- 
popular a investit în cei 15 ani 
de libertate aproape 1.000.000.000 
lei pentru înzestrarea tehnică a 
minelor Văii Jiului, pentru a crea 
minerilor condiții tot mai bune 
de muncă.

.. , - - - Minerii Văii Jiului au învățat
rn nivelului înzestrării tehnice a 5â prețuiască și să stăpinească 

bogata înzestrare tehnică de ca
re dispun. Prin sute de inovații 
ei dezvoltă necontenit acest bun 
de preț. Productivitatea muncii 
mereu mai mare, care va atinge 
încă in acest an nivelul de o tonă 
pe post, cele cîteva zeci de mii 
de tone de cărbune cocsificabil 
și energetic extrase peste plan 
în acest an, sînt dovezi elocvente 
că folosind tehnica cea mai mo
dernă, minerii Văii Jiului, obțin 
sub conducerea organizațiilor de 
partid noi și importante succese.

Ing. GH. DUMITRESCU

minelor Văi Jiului, sporirii con
tinue a productivității muncii.

Pină la eliberare, rizna, roa
ba și tirnăcopul erau uneltele 
de bază ale minerilor Văii Jiu
lui. Ajutorul material ai Uniunii 
Sovietice, al țărilor prietene ca 
și dezvoltarea rapidă a indus
triei noastre constructoare de 
mașini au schimbat radical con
dițiile de muncă din abatajele 
Văii Jiului. Locul trocului, roa
bei, l-au luat puternice benzi 
transportoare, cratere, mașini de 
încărcat. In această privință este 
concludent faptul că în ultimii 6 
ani încărcarea mecanică în gale
rii a crescut de Ia 1,6 la sută la 
12 la sută ceea ce reprezintă o 
creștere de peste 8 ori.

înainte de 23 August 1944 ca
lul și forța omului, rare ori lo
comotivele, erau singurele mij
loace de transport pe galerii.

— —

Crește mișcarea
de inovații 

de inovații în Valea 
în continuă creștere.

Mișcarea 
Jiului este 
In cursul primului semestru din 
acest an numărul inovațiilor pro
puse a sporit cu 59,5 la sută față 
de perioada corespunzătoare a 
anului trecut, iar cel al inovații
lor aplicate cu 55 la sută. Econo
miile antecalculate pentru ino
vațiile aplicate în acest an în 
Valea Jiului. în domeniul indus
triei extractive, se ridică la pes
te 1.167.000 lei. Printre cele maî 
de seamă inovații aplicate în a- 
cest an se poate menționa podul 
mobil de siguranță pentru săpa
rea puțurilor la mina Lupeni, 
sistem de armare provizorie în 
fier cu săparea directă la profil 
de betonare de la mina Vulcan, 
dispozitivul pentru încărcare cu 
metale dure a sculelor de mină 
cu ajutorul scînteilor electrice de 
la Uricani și altele. Inovația 
realizată la Uzina electrică Vul
can privind modificarea schemei 
termice în vederea îmbunătățirii 
parametrilor aburilor, aduce e- 
conomii antecalculate de circa 
110.000 lei anual. <
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Cifre concludente î
• In primul semestru al a- 1

cestui an, colectivele minelor 
Uricani, Petrila și Aninoasa au 
obținut un randament mediu 
de 1,012—1,047 tone pe post. 
La rmua Uricani creșterea pro
ductivității muncii 
pe seama ridicării tuturor bri- î 
găzilor la nivelul sarcinilor de J 
plan. |

• Minerii ¿e ța Vulcan, care ♦ 
vor extrage în anul acesta de ♦ 
aproape 14 ori mai mult î

în anul 1951, ț 
I 

I 
_____ _ _.____  ... ) 

co-organizatorice, au redus pre- * 
țul de cost al producției lor cu • 
3,10 leijtonu în primul semes- î 
tru al anului.

s-a obținut J

Mai mult cărbune 
cu mai

cărbune ca
cînd s-a început producția după 
redeschidere, datorită aplicării

unui complex de măsuri tehni- ♦

• Pînă la sfîrșitul anului mi- I 
nerii Vă*' Jiului s-au angajat î 
să dea peste plan circa 130.000 î 
tone de cărbune cocsificabil și î 
energetic, să realizeze produc- I 
tivitatea medie pe bazin de 1 î 
tonă pe post și să economi- t 
sească la prețul de cost al pro- J 
ducției brute cel puțin 20 mi
lioane lei.

• In anii de după 23 August 
pentru imestrarea tehnică a 
minelor, pentru construcțiile 
industriale din Valea Jiului

* statul a cheltuit aproximativ 1 
J miliard lei. Numai pentru înzes. 
j trarea minei Uricani s-au alocat
♦ și cheltuit mai bine de 
f 500.00'M00 lei.

— ♦ • • ♦ «_• *•••■•*• - - -mm,
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Partidul și guvernul au trasat 
minerilor Văii Jiului sarcina de 
mare cinste și importanță de a 
extrage mai mult cărbune și 
mereu mai ieftin, 
prețului de cost 
brute, materialele și 
lemnul de mină au 
destul de ridicată. Avînd la dis
poziție tehnica avansată, prin fo
losirea pe scară largă a metode
lor economice de muncă, minerii 
Văii Jiului au obținut în ultimii 
ani rezultate de seamă în direc
ția reducerii consumului de lemn 
de mină. In anul 1950 se consu
ma pe Valea Jiului, pentru fie
care mie de tone de cărbune ex
trasă cîte 50 m. c. lemn de mină. 
Datorită măsurilor luate pentru 
extinderea armării în galerii cu 
prefabricate și fier, în abatajele 
frontale cu fier, consumul de 
lemn a scăzut mult. In primul 
semestru al acestui an s-au fo
losit doar 46 m. c. lemn pentru 
o mie tone de cărbune, iar în 
luna iulie numai 44 m. c. lemn 
de mină la o mie de tone căr
bune. Dacă în 1955 au fost ar
mați numai 70 m. 1. galerie în 
prefabricate de beton și 2370 
m. 1. galerie în fier, anul aces
ta în primele 7 luni s-au 
cu prefabricate 1312 m. 1. 
rie. iar în fier 3721 m. 
lerie.

cărbune
In reducerea 

al producției 
în special 
o pondere

armat 
gale-

1. ga-

Inițiative pornite din mijlocul minerilor
Acum 2 ani. minerul comunist 

Tucaciuc Mihai de la Aninoasa a 
venit cu inițiativa ca pe fiecare 
post prestat să se extragă o tonă 
de cărbune peste pian. La mina 
Lupeni succesele minerilor de 
aici se datoresc în mare măsură 
aplicării inițiativei frontalistului 
I.azăr ioan de a 
de cărbune pe zi 
mea frontalului.

extrage o fîșie 
pe toată lungi- 
Recent, comu-

nistul Cristea Aurel de la Ani- 
Hoasa a hotărît să preia condu
cerea unei brigăzi care obținea 
rezultate mai slabe, pentru a o 
ridica ia nivelul brigăzilor frunn 
tașe ale minei. Succesele pe cai- 
re minerii Ie vor raporta la 23 
August, mai bune decît cele de 
pînă acum, sînt și rodul aplicării 
inițiativelor noi apărute în în
trecere.

puțin lemn folosit
Un element de bază pentru re

ducerea continuă a cantității de 
lemn consumat în subteran l-a 
avut și îl are inițiativa creatoa
re. metodele înaintate de muncă 
ale minerilor Văii Jiului. Este 
bine cunoscut faptul că în urmă 
cu cițiva ani, la mina Petrila 
s-a născut valorosul sistem de 
armare în galerii cu inele de bol- 
țari, aplicat azi în toate minele 
Văii Jiului. La mina Vulcan, cor
pul tehnic și membrii cercului 
A.S.I.T. au îmbunătățit acest sis
tem de armare, folosind inele de 
bolțari deschise la vatră. Recent 
minerii de la Uricani au propus 
înlocuirea inserțiilor de molid 
dintre bolțari, cu inserții de go
run care măresc durata de ser
viciu a armăturii.

înlocuirea și economisirea lerr' 
nului preocupă și pe minerii di. 
abataje. Brigadierul Compodi 
Ion de la Lonea s-a angajat să 
ieftinească cu 2 lei prețul de 
cost al unei tone de cărbune, ba- 
zîndu-se pe folosirea rațională a 
lemnului. La Uricani se extinde 
la tot mai multe brigăzi metoda 
comunistului Vascul Dumitru de 
a extrage cărbune folosind lem
nul recuperat la prăbușire. La 
mina Lupeni minerii au cerut 
insistent extinderea armării me
talice în tot mai multe âbatafe 
frontale. Aici se armeăză în fier 
3 abataje frontale de pe stratul 
15 și 3 abataje frontale de pe 
stratul 5. iar în aceste zile se 
pregătește pentru armare în fier 
încă un frontal.

Tehnica modernă. metodele 
înaintate de muncă sînt impor
tante rezerve interne care, folo
site cu pricepere, vor duce la 
continua micșorare a consumului, 
de lemn de mină, 
înainte de termen a 
lioane lei economii 
cu cît s-au angajat 
răspundă grijii partidului pen
tru viața lor nouă și îmbelșugată 
de azi.

la obținerer 
celor 20 mi 
suplimentare 
minerii să

★ ★—

Filiala raională A.S.I.T. factor important
pentru promovarea progresului tehnic în Valea Jiului

Recent s-au împlinit zece ani 
de la înființarea Asociației Știin
țifice a Inginerilor și Tehnicieni
lor (A.S.I.T.) ca rezultat al uniți-' 
cării tuturor asociațiilor profesio
nale de specialitate tehnico-ingi- 
nerești din țară. Sub îndrumarea 
și cu sprijinul partidului, ingine
rii. tehnicienii și inovatorii frun
tași in producție, încadrați în 
A.S.I.T., atașați cauzei construirii 
socialismului, au adus o contri
buție importantă la traducerea în 
viață a sarcinilor trasate de par
tid, privind creșterea producției, 
ridicarea productivității muncii 
la un nivel tot mai înalt și eltl- 
nirea prețului de cost, pe baza 
promovării progresului tehnic.

In Valea Jiului filiala raională 
A.S.I.T. a luat ființă odată cu în
ființarea Asociației. Incepîndu-și 
activitatea cu un număr de aproa
pe 400 de membri și 10 cercuri 
pe lîngă unitățile industriale și 
instituțiile mai importante, filiala' 
raională A.S.I.T Valea Jiului,
sub îndrumarea permanentă a
Comitetului raional de partid, s-a 
străduit să mobilizeze membrii săi 
și să canalizeze activitatea cercu
rilor spre o participare activă la 
rezolvarea problemelor legate de 
dezvoltarea minelor din Valed 
Jiului și îmbunătățirea activită
ții în domeniul construcțiilor. In

ling. ROMAN PETRU
director tehnic al C.C.V.J.

toată perioada, la baza activită
ții Filialei au stat sarcinile eco
nomice pe care hotărîrile partidu
lui și guvernului le-au pus în fa
ța minerilor, constructorilor, ener- 
geticienilor, ceferiștilor și celor
lalți oameni ai muncii din raionul 
nostru. In conferințele regionale 
si raionale de partid, în plenarele 
Comitetului regional și Comite
tului raional de partid, aceste sar
cini au fost concretizate pe fie
care întreprindere și s-au stabilit 
măsurile tehnico-organizatorice și 
politice, care să asigure traduce
rea lor în viață. Pentru activita
tea Filialei raionale A.S.I.T. Va
lea Jiului, aceste hotărîri au cons
tituit un ajutor prețios, indicind 
și problemele principale 
cărora să-și 
activitate.

Formele de 
rilor A.S.I.T., 
țiunea de înscriere a unui număr 
cît mai mare de membri în Aso
ciație, difuzarea publicațiilor teh
nice, consfătuiri, schimburi de ex
periență, conferințe, studii, sprijin 
dat inovatorilor, expoziții, cursuri

asupra
îndrepte atenția în

activitate ale cercu- 
au fost variate. Ac-

pentru ridicarea cunoștințelor pro
fesionale, publicații în presa loca
lă și revistele de specialitate, 
participarea activă a unor mem
bri A.S.I.T. în consfătuirile de 
producție, au constituit pentru cer
curi și Filială, forme prin eare 
s-a urmărit realizarea sarcinilor 
ce ne reveneau.

In decursul celor 10 ani numă
rul membrilor A.S.I.T. a crescut 
în cadrul Filialei noastre la pes
te 1000. cuprinzînd astăzi pe toți 
inginerii și marea majoritate a 
tehnicienilor și mulți inovatori 
fruntași. Problemele tehnico-or
ganizatorice principale ridicate de 
activitatea unităților noastre in
dustriale, au stat în atenția acti
vității A.S.I.T. O contribuție în 
rezolvarea acestor probleme s a 
adus prin cele 120 de consfătuiri 
organizate de Filială și cercuri- 
In cadrul acestor consfătuiri s-au 
dezbătut probleme ca: organiza
rea ritmica a muncii în abatajele 
frontale, n.arșrutizarea transpor
turilor, reducerea consumului de 
energie electrică în industria mi
nieră, raționalizarea distribuției 
și consumului de aer comprimat, 
creșterea vitezelor de avansare la 
lucrările de deschidere și pregăti
re, sistematizarea suprafeței !a 
minele din Valea Jiului, metode 
noi în construcții, îmbunătățirea

metodelor de preparare a cărbu
nilor cocsiiicabili etc.

Pentru ridicarea cunoștințelor 
profesionale ale membrilor 
A.S.I.T. și extinderea experienței 
înaintate, s-au organizat un nu
măr de peste 400 conferințe din
tre care 270 de către secția mine, 
77 de secția electromecanică, 55 
de secția construcții. La aceste 
conferințe s-au făcut comunicări 
privind problemele de protecția 
muncii, combaterea focurilor în 
subteran, despre indicii tehnico- 
economici, tensiunea optimă în 
subteran, noutăți în tehnica mon
dială. .Membrii A.S.I.T. care au 
vizitat U.R.S.S. și țări de demo
crație populară au făcut cunoscu
te prin conferințe, progresele în 
domeniul mecanizării realizate în 
aceste țări

Atît cercurile cît și la nivelul 
Filialei, s-a acordat atenție întoc
mirii unor studii prin care să se 
contribuie la soluționarea proble
melor tehnice actuale. Prin cele 
88 de studii elaborate, printre ca
re : studiul înlocuirii lemnului la 
susțineri miniere prin prefabri
cate de beton, îmbunătățirea se
raiului la mina Lupeni, eficacita
tea economică a susținerii meta
lice în abataje frontale, construc
ția podurilor de siguranță la adîn- 
cirea puțurilor, introducerea sus
ținerii metalice cu grinzi în con
solă și s+îlpi metalici în stratul 
15 mina Lupeni, tipizarea profi- 
lelor la abatajele cameră, mărirea 
vitezelor de perforare prin utiliza-* 
rea unor sfredele cu flori cores-



STEAGUL* ROȘU

CUVINTUL ACTORILOR
DESPRE NOUA PREMIERA

Sîmbălă, 22 august a.c., are loc la Teatrul de stat din Petro
șani, în premieră festivă spectacolul cu piesa „Ultimul mesaj" de 
Laurențiu fulga Inlruchipînd o ¡reșcă in tumultul evenimentelor 
din anii 1942—1945, a luptelor pline de eroism ale armatelor 
unite rominc sovietice, pentru nimicirea fascismului cotropitor, piesa 
a fost mO:i<aiă de colectivul Teatrului de stat Valea Jiului din Pe
troșani în cinstea celei de a 15 a aniversări a eliberării patriei noas
tre.

Am soiicitaf părerea tov. C. Dinisch'otu, 
si a actorilor Vaier Donca, Vladi nir. Jurăscu 
terpreți în piesă, despre noua premieră

trădători; iată cîteva din datele 
ce caracterizează personajul pe 
care îl voi întruchipa pe scenă. 
Mă străduiesc ca prin mijloacele 
cele mai simple să redau fru
moasele însușiri ale comandan
tului sovietic.

Trecutul și prezentul

Două pagini din istoria Filaturii 
din Lupeni

regizorul spectacolului 
șt Romeo Mogoș in-

V. JURÄSCU 
actor

*

Adevărurile cu
prinse în arhitec
tura piesei „Ulti
mul mesaj“ de 
Laurențiu Fulga, 
pe care colec
tivul nostru o 
pregătește în cins. 
tea celei de a 
15-a aniversări a 
eliberării patriei 
noastre — fireș

te, în dimensiunile limitate ale 
unei opere de artă — cuprind în
săși istoria poporului nostru în 
perioada anilor 1942—1945.

Ne străduim ca în cadrul spec
tacolului să realizăm ca idee cen
trală — urcușul de la starea de 
beznă n evenimentelor ce cloco
teau în preajma încercuirii de la 
Stalingrad, spre dimineața proas
pătă și luminoasă care se între
zărește la stîrșitul piesei cînd ar
matele aliate au zdrobit fascismul 
în însăși bîrlogul lui.

Și pornind de la acest fir con
ducător, încercăm să sugerăm 
celor ce vor viziona spectacolul 
că liTJS trebuie să păstreze veș
nic patima, truda și jertfele tu
turor celor ce au luptat atunci 

vegheze neîncetat pentru ca 
măcelul să nu se mai repete, pen' 
tru ca pacea să biruie.

DINISCHIOTU 
regizor

Bogdan se 
lalți soldați 
rea și înțelegerea profundă a eve
nimentelor, purtînd trăsăturile u- 
nui adevărat comunist. Tocmai în 
aceasta constă greutatea dar și 
frumusețea rolului pe care îl in
terpretez și a cărui adevărată lu
mină mă străduiesc să o redau.

V. DONCA
actor

*

ridică deasupra celor- 
romîni în interpreta-

re
de 

ma-
Mie, mi-a 

venit sarcina 
a prezenta pe 
iorul sovietic Vol- 
ghin, comandant 
al frontului.

Deși de scur
tă întindere, rolul 

deosebit de 
conturat. A- 
om sovietic 
clar văză- 

situațiilor — pâs- 
deosebit chiar șl

este 
bine 
cest

tor al tuturor 
trînd un calm
în cele mai grele situații este. în
țelegător și atent cu cei curajoși, 
necruțător și hotărît cu cei lași și

C O N F

Intîmpin mă
reața sărbătoare 
de la 23 August 
cu entuziasmul și 
bucuria sufleteas
că ce îmi rînt 
prilejuite și de 
rolul ce-1 inter
pretez în piesa 
lui L. Fulga „Ul
timul mesaj“.

Am încercai să-l cunosc îndea
proape și cît mai bine pe căpi
tanul Vlad Zarandu — fiindcă 
despre acest rol este vorba — 
să-i citesc cît mai adînc în suflet, 
să-i descopăr întreaga gamă de 
sentimente umane, patriotice, pen
tru ca punîndu-i-le în valoare să-l 
înfățișez pe scenă publicului spec
tator în adevărata lumină, pentru 
ca publicul să-l cunoască, să fie 
alături de el în toate acțiunile lut, 
să-i ascuite și să-i urmeze ulti
mul mesaj ce I adresează oameni
lor de a veghea neclintit ca ororile 
războiului să nu se mai repete.

ROMEO MOGOȘ 
actor

de 
a-

Pe cît este 
important, pe 
tît este de greu 
de realizat în 
spectacol, perso
najul pe care îl 
reprezint. Ser
gentul Bogdan — 
membru al Par
tidului Comunist 
din Romînia, întru 
chipează spiritul 

cel mai înaintat în marea masă a 
ostașilor romîni. El este acela 
care în activitatea sa neobosită 
își determină camarazii să pără- 

-'"‘ască odiosul război în cîrdășia 
¿țgtnților și, alături de glorioasele 
armate sovietice, să întoarcă ar
mele contra fasciștilor cotropitori, 
dușmanul comun al umanismului. 
Prin comportarea sa, sergentul

«»
In Lupeni, chiar în centrul o- 

rașului, se află o grădină de va
ră frumos amenajată. Și-i bine, 
căci poposind aici poți bea în 
tihnă o halbă de bere, poți servi 
un grătar. Ca la ori care alta, 
și la grădina de vară din Lu
peni sînt ospătari săritori, gata 
să-ți citească gîndurile și să ți 
le împlinească. Iarăși bine.

Rău este însă că cetățenii ve- 
niți să bea o halbă de bere ră- 
mîn nedumeriți în fața unor grar 
ve confuzii ce 
cum se vede 
Leanu Ion nu 
rată noțiunea 
vară“. O confundă cu noțiunea 
de „grădină proprie“ și făcînd 
această confuzie, are impresia că 
toți cei ce vin aici să bea o hal
bă de bere, pot fi „pliviți“ de 
mărunțiș. Așa se face că ospă
tarul Leanu Ion uită că halba 
de bere costă 3 lei și pretinde 
3.50 lei.

U Z I E”
Numai că cumpărătorii nu con

sideră aceasta doar o simplă 
confuzie, ci o jecmăneală cu to
tul străină comerțului nostru so
cialist. De aceea oamenii muncit 
socotesc necesar ca unitățile co
merțului nostru socialist să fie 
plivite de asemenea buruieni.

B. Z.

4 august 1938, orele 5,34’. Pe 
bobinele depanatoarelor s-au în
fășurat primele fire de mătase 
artificială. Constructorii, monto- 
rii vi muncitorii șantierului „Vis 
coza romînească“. priveau cu 
satisfacție firele abia vizibile ale 
mățaser care se înfășurau pe 
sute de bobine și ascultau plini 
de încordare mersul sacadat al 
mașinilor.

Intr-un grup de muncitori care 
priveau cu nesaț utilajul se făcură 
auzite cuvintele : du Dă doi ani 
de muncă am dat „fabrica noas
tră“ gata. Cei din ¡ur s-au uitai 
la cel care vorbise curioși. Unul 
din specialiștii germani, care 
participase la construirea fabri
cii, pe un ton batjocoritor îi răs
punse : „No să aibă viață lungă 
fabrica voastră. Nu vă pricepeți 
să lucrați cu utilajele astea. Ce 
știți voi ?“.

Cuvintele jignitoare ale spe
cialistului au 
într-un notes de către construc
torul Ciontoș Petru. Astăzi cînd 
își răsfoiește notesul. în mintea 
Iui se perindă asemenea unuî 
film toată munca de construcție 
a fabricii de la prima cărămidă. 
Isi aduce aminte de timpurile 
cînd pe coridioarele birourilor, în 
ateliere. în secții nu vedeai alt 
ceva decît ordonanțe semnate de 
colonelul Homoriceanu pe care 
era scris „Strict interzis a s« 
vorbi altă limbă decît limba ro- 
mînă. Contravenienții vor fi a- ‘ 
mendați și concediați“. Teroarea 
nu a contenit pentru filatori. Er 
lucrau în condiții de mizerie. In 
casele lor sărăcia și necazurile 
făceau „casă bună". Nu odată 
muncitorii Viscozei s-au ridicat 
și si-au cerut drepturile lor: con
diții de muncă mai omenești, a> 
nularea .amenzilor, mărirea sala
riului și altele. Toate aceste ce- 
reri nu au fost însă satisfăcute 
de conducerea fabricii de pe acel 
timp. Muncitorii filatori, aveau 
însă încredere în viitor, știau că 
odată și odată situația se va 
schimba. Cei care le-au insuflat 
această încredere au fost comu
niștii. Ei nu se temeau de ame-

fost consemnate

nințările slugoilor ce se găseau 
atunci la conducere, 
patriei de sub jugul 
adus si muncitorilor 
ca tuturor oamenilor 
nou fel de viată.

Fosta „Viscoză romînească“ 
în anii puterii populare și-a 
schimbat aproape complet înfă
țișarea. In locul barăcii de la ca
sa cazanelor 
re modernă, 
s-a construit 
cantină, s-a 
sar modern. — -----
ditii vătămătoare s-a fixat regi
mul de lucru de 6 ore. Pentru 
muncitorii filatori au fost con
struite 5 blocuri, cu dependințe, 
2 cămine pentru tinerii necăsă- 
toriți utilate cu cele necesare, un 
cămin de zi. S-a amenajat un 
club. E suficient să se arate că 
începînd din anul 1949 și pînă 
acum statul nostru a investit pes
te 14.300.000 lei pentru construc
ții sccial-culturale și îmbunătăți
rea condițiilor de muncă ale f£- 
laturiștilor din Lupeni. Mulți 
dintre muncitorii fabricii își con
struiesc case proprii. Așa sînt, 
de exemplu, Deatcu Gheorghe, 
Lisandru loan, Matyas Matei și 
mulți alții. Peste 45 la sută din. 
salariații fabricii au aparate de 
radio, mobilă nouă. Tineretul îșî 
petrece timpul liber la club unde 
se desfășoară o bogată activitate 
culturală.

ln anii regimului democrat-* 
popular zeci și sute de tineri fi- 
laturiști și-au ridicat calificarea, 
alții au urmat școli tehnice șî 
superioare. In comparație cu pe
rioada anului 1944, producția fi
laturii a crescut astfel: produc
ția de fire cu 156 la sută, cea de 
celofibră cu 538 la sută, iar pro
ductivitatea fizică cu 305 la sută. 
. Muncitorii filaturii din Lupeni 
sînt hotărîți ca a 15-a aniversare 
a eliberării patriei noastre să o 
sărbătorească cu noi si impor
tante succese în munca lor. In 
felul acesta răsplătesc grija pe 
care partidul șl guvernul le-o 
poartă necontenit.

StLViAN MATEI

Eliberarea 
fascist le-a 

î ilaturiști, 
muncii, un

o clădi- 
fabricii 
pentru 

dispen-

s-a ridicat
In curtea 
o clădire 

deschis un 
ln secțiile cu con-'

se petrec aici. Pe 
treaba ospătarul 
are precis contu- 
de „grădină de,

Intr-un frontal din sectorul tineretului
(Urmare din pag. I-a)

de metri ai abatajului de la 
capăt la altul abia ajunge

50
un ...
pentru mutarea craterului frînt în 
bucăți, pentru răpirea stîlpilor de 
fier. Vereș Adalbert și ajutorul 
său, strecurau încet corpul greu 
al havezei spre nișa din capătul 
de sus a abatajului. Grama Ion, 
Groza Gheorghe, Demeter Ion, 
răpeau stîlpii de fier din partea

de dinapoi, și-i fixau din nou sub 
grinda metalică, să țină piept 
muntelui de piatră. Alți ortaci 
montau tuburile de aer. Se mun
cea pe rupte, căci pînă la sfîrșitul 
schimbului mai era puțin timp 
si abatajul trebuia să fie pregă
tit pentru tăiere.

— Va fi gata, nu_ ne lăsăm, 
, un 

Era 
i se 

mun- 
aba-

punzătoare, construcții de locuin
țe din beton ușor monolit și mul
te altele, s-a adus un aport ln 
introducerea progresului tehnic.

Cercurile A.S.I.T. au fost în
drumate sa sprijine munca inova
torilor prin consultații și îndru
mări tehnice. In ultimii ani s-au 
organizat de către Filiala A.S.I.T. 
expoziții anuale de inovații, ia 
care au fost expuse inovațiile ce
le mai importante realizate și 
grafice care au oglindit dezvolta^ 
rea mișcării de inovații în Valea 
Jiului. Filiala noastră, prin toate 
cercurile, a participat la concur
sul de inovații organizat de Fi
liala regională A.S.I.T. Cercurile 
de la U.E.V, mina Petrila, 
U.R.U.M.P. au ocupat locuri frun
tașe pe regiune în cadrul acestui 
concurs.

In popularizarea și extinderea 
metodelor avansate de muncă, 
un rol important l-au avut cele 
peste 100 schimburi de experien
ță, organizate de cercuri și de Fi
liala raională. Astfel s-au organi
zat schimburi de experiență între 
șefii de grupă de la lucrările de 
deschidere și pregătire, pentru ex
tinderea experienței brigăzilor care 
au realizat viteze mărite de avan
sare, schimburi de experiență între 
brigăzile care execută tencuieli 
mecanizate, oiganizat de secția 
construcții, mai multe, schimburi 
de experiență între inovatori si 
cabinete'e tehnice. Pentru îmbună
tățirea organizării muncii în a- 
bataje și scoaterea brigăzilor de 
sub plan, s-au organizat schim

buri de experiență între colective
le de la mina Lupeni și Aninoa- 
sa, Lupeni și Uricani, Petrila și 
Lupeni, Uricani și Lonea, Ani- 
noasa și Petrila etc.

In. urma indicației date de Bi
roul Comitetului raional de par
tid, în ultimul timp s-a acordat 
aten{ie organizării de cursuri pen
tru ridicarea calificării profesio
nale a muncitorilor și maiștrilor. 
Cercurile A.S.I.T. de la minele 
Lupeni și Uricani, preparata Lu
peni și U.E.V., au organizat 
cursuri de minim tehnic pențru 
muncitori și maiștri, iar la U.P.D. 
s-a organizat un curs de perfec 
tionare pentru desenatori.

Publicațiile în presa locală și 
în presa de specialitate, au cons
tituit o altă formă de populariza
re a realizărilor și metodelor bu
ne de muncă. Cele 380 de articole 
publicate în Revista Minelor și 
în ziarul local Steagul roșu, au 
tratat probleme privind introdu
cerea progresului tehnic în ex
ploatările din Valea Jiului și rea
lizările tehnice din alte țări. Un 
alt miiloc important de propagan
dă tehnică îl constituie progra
mul săptămînai transmis la sta
fiile de radioficare cu sprijinul 
cercurilor A.S.I.T.

Oamenii muncii din Valea Jiu
lui au obținut în cei 15 ani de la 
eliberarea patriei noastre de sub 
jugul fascist, succese importante 
în dezvoltarea producției, a pro
ductivității muncii și reducerea 
prețului de cost. Ei au răspuns cu 
entuziasm la măsurile luate de

partid și guvern, pentru îmbună
tățirea continuă a nivelului de 
viată, Drin rezultate mai bune în 
producție. Alături de mineri, cons 
tructori, ceferiști, muncitori din 
industria ușoară, tehnicienii și In
ginerii membri ai A.S.I.T., sînt 
hotărîți să contribuie cu și mai 
multă eficacitate la realizarea an
gajamentelor mărețe pe care și 
le-au luat colectivele întreprin
derilor. Filiala A.S.I.T. Valea 
Jiului va trebui să dea o mai 
mare atenție mobilizării tehnicie
nilor și inginerilor la o activitate 
mai intensă, pentru soluționarea 
problemelor legate de mecaniza
rea operațiunilor grele de muncă, 
introducerea automatizării pentru 
găsirea soluțiilor tehnice și orga
nizatorice de creștere a producti
vității muncii și eftinire a pro
ducției.

Partidul și guvernul nostru au 
arătat s; arată o grijă deosebi
tă pentru intelectualitatea teh
nică din țara noastră. S-au creat 
condiții deosebite pentru o activi
tate telinico-științifică rodnică în 
folosul poporului, a construcției 
socialismului. In Valea Jiului ca 
și în întreaga noastră tară, mun
ca inginerilor și tehnicienilor este 
sprijinită și stimulată. Inginerii 
și tehnicienii crescuți de regimul 
de democrație populară, alături 
de cei vîrstnici atașați cauzei 
clasei muncitoare, trebuie să-și 
intensifice eforturile pentru o par
ticipare și mai activă, și mai 
eficace la traducerea în viată a 
sarcinilor mărețe trasate de par
tid.

spunea brigadierul Rotaru, 
miner in floarea vîrstei. 
scump la vorbă și privirile 
abateau mereu spre cei ce i 
ceau înșirați de-a lungul 
tajului.

— Măi Andrei, vezi că 
ăla o să sufle și-i pagubă, 
o garnitură nouă.

Coborind sore abataj brigadie
rul dădea fiecăruia un sfat, un 
îndemn și în drumul acesta, prin 
abatajul înalt doar de un metru 
și ceva, îți puteai da seama că 
minerii aveau tot ce le trebuie 
pentru a munci cu o productivi
tate înaltă: haveză, armături de 
fier, crațer, ciocane de abataj bu
ne. Care a fost cauza de lucrurile 
n-au mers cum trebuia ?

Erau, spunea brigadierul 
Rotaru, dar degeaba. Toată luna 
iulie haveza a stat. Dar cînd am 
luat abatajul în primire la 1 
august, în primul schimb am 
pregătit abatajul pentru haveză 
și am dat telefon la birou, la 
sector, să vină havatorii, că fron
tul e gata pregătit. Nu știu cum 
s-a făcut, că 
S-au așternut 
ca o mașină 
rează atît de 
rului, să stea

La fel au stat lucrurile și cu 
armarea în fier. Fierul ajunsese 
doar pînă în abatajele vecine, în 
frontalele lui Schianu și Furo. 
Comunistul Rotaru tocmai parti
cipase la adunarea de partid în 
care se discutase despre posibili
tățile de reducere a prețului de 
cost al cărbunelui, despre modul 
cum trebuie luptat pentru , reali
zarea acelui miliard economii pes
te plan. Putea el, tocmai acum, 
să tină fierul la gura abatajului, 
cîfld economisirea lemnului de 
mină se punea cu atîta tărie ?

tubul 
Pune

au sosit havatorii. 
la lucru. Era păcat 
ca asta, care uau- 
mult munca mine- 
nefolosită...

— Băieți, trecem la armarea' 
în fier. Trebuie să răspundem și 
noi cu ceva fa grija ce ni se poar
tă, că doar știți că iar ni-s spo
rite salariile, iar în magazine s-au 
făcut reduceri de prețuri.

Rotaru a stat de vorbă cu fie
care miner, învățîndu-1 cum se 
tace armarea cu stîlpi și grinzi 
metalice. Din 8 august s-a tre
cut la noua armare și de atunci 
în abataj a fost adus cu 70 la 
sută mai puțin lemn ca înainte.-

— Dar înainte de toate, spunea 
Rotaru, am început cu disciplina. 
Fără disciplină nu poți birui, nu 
poți stăpîni abatajul. Sîntem aici, 
în abataj cîțiva comuniști, tova
rășul Glovicika Ștefan, Bardoczi 
Vincze, veniți să dea ajutor. Am 
discutat cu oamenii și am hotă
rît ca munca să fie muncă, să nu 
ne batem joc de ea. Și s-a înțe
les. Munca a început să meargă. 
Abatajul nostru a început să dea 
cărbune în rînd cu celelalte. Ne-am 
luat și un angajament de între
cere : să dăm 500 tone de căr
bune peste plan pînă la sfîrșitul 
anului, dar bag de seamă că e 
mic. Putem da mult mal mult...

*
fi ceasul ? întrebă ci-

buzunar fu scos un 
de batistă. Ceasul, 

își arătă a-

— Cît o 
neva.

Dintr-un 
ghemotoc 
despăturit cu grijă, 
cele:

— Ii unu. Mai e un ceas și vin 
tăietorii. Să' dăm fest 1

Tovarășul Florea, secretarul u- 
temiștllor din sector își aduse a- 
minte de adunare 
mulți tineri prin

și mai erau 
alte abataje 

care trebuiau anunțați. Dădu gră
bit să plece, dar totuși ținu să 
încheie finii discuției începute 
încă înainte de a intra în aba
tajul lui Rotaru :

— Așa-i, fruntașă pe sector e 
brigada luî Schianu. Și băieții 
lui Furo muncesc bine. Dar pes
te vreo lună — două mt știu cum 
o fi. Aici, în abataiul lui Rotaru 
lucrurile se schimbă și nu poți 
bănui de unde o să curgă cărbu
ne mai tr<ult.
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Jubileul de 10 ani al mișcării 
partizanilor păcii din U. R. S. §.

MOSCOVA 20 (Agerpres)' — 
TASS anunță:

Cu prilejul jubileului de 10 ani 
al mișcării partizanilor păcii din 
U.R.S.S. care se va sărbători în 
curînd, corespondentul TASS l-a 
solicitat pe Nikolai Tihonov, pre
ședintele Comitetului sovietic pen
tru apărarea păcii, să-și spună 
părerea asupra unor probleme ale 
luptei pentru pace.

Oamenii sovietici, a spus N. Tiho. 
nov au crezut totdeauna și cred 
și acum că nu există un popor pe 
lume care să dorească un război 
și mai ales un război atomic. A 
sosit timpul tratativelor directe, 
al întîlnirilor și al convorbirilor

Guvernul coreean 
a discutat planul 

de reconstruire 
a Phenianului

care vor înlesni mai bine decît 
orice schimb de note diplomatice 
eliminarea neîncrederii și suspi
ciunii din viața internațională, a 
spus în continuare poetul sovietic.

Referindu-se la campania pen
tru sprijinirea apelului adresat 
popoarelor de ultima sesiune a 
Consiliului Mondial al Păcii de 
la Stockholm. N. Tihonov a ară
tat că toate chemările cuprinse 
în apel; întîlnirea grabnică a șe
filor de guverne, lichidarea „răz
boiului rece”, au avut un puter
nic răsunet în inimile oamenilor 
sovietici.

Partizanii păcii din U.R.S.S.. 
a arătat N. Tihonov, participînd 
activ la campania mondială pen
tru lichidarea „războiului rece“ și 
convocarea unei conferințe la ni
vel înalt, se solidarizează cu toa
te mișcările, organizațiile și gru
pările din alte țări, care luptă îm
potriva primejdiei războiului ato
mic.

Puterea hidrocentralelor de la Krasnoiarsk 
și Bratsk va fi sporită cu mult peste 

prevederile inițiale
(Agerpres). —MOSCOVA 20 

TASS anunță :
După cum a

Neporojni, locțiitor al ministru
lui construcției de centrale elec
trice al U.R.S.S., puterea hidro
centralei de la Krasnoiarsk, ca
re se construiește pe fluviul si
berian Enisei, va fi sporită la 
cinci milioane KW., față de 4 
milioane KW. cît fusese prevăzut 
inițial. El a adăugat 
tă centrală electrică 
tate 10 agregate de 
KW., în loc de 16 
cîte 300.000 KW.

Neporojni a anunțat că au fost 
revizuite toate proiectele inițiale 
de centrale electrice. Puterea to
tală a hidrocentralei de la BratslC 
dte pe Angara va fi sporită la 4 
milioane cinci sute mii KW. Acolo 
este prevăzută instalarea a 20 a- 
gregate cu o putere de cîte 
225.000 KW. In comparație cu 
proiectul inițial, cheltuielile pen
tru construirea hidrocentralei de

declarat Piotr

că la aceas- 
vor fi mon- 
cîte 500.000 
agregate de

a

curn transmite agenția 
telegrafică coreeană la 
a avut loc o ședință ple- 
Cabinetului de miniștri

PHENIAN 20 (Agerpres)
După 

centrală 
Phenian 
nară
al R.P.D. Coreene care a discutat 
planul de reconstruire a Phenia
nului ce urmează să se realizeze 
într-un termen scurt odată cu re
construirea celorlalte orașe ale 
țării.

La ședință au participat Kirn 
Ir Sen, președintele Cabinetului 
de miniștri al R.P.D. Coreene, 
membri ai guvernului, Țoi En 
Ghen, președintele Prezidiului A- 
dunării Populare Supreme a 
R.P.D. Ccrcene, membri ai C.C. 
fi Partidului Muncii din Coreea 
și ai Prezidiului Frontului Popu
lar Patriotic Coreean.

Copiii soților Kuzmin își vor regăsi 
părinții

NEW YORK 20 (Agerpres) — 
TASS anur.ță:

In anul 1957 
rican, încâlcind în mod grosolan 
drepturile elementare ale omului, 
a reținut soților Kuzmin, cetățeni 
sovietici, cei 4 copii ai lor pentru 
motivul că părinții au hotărît să 
se înapoieze în patrie. De atunci 
guvernul sovietic a depus eforturi 
permanente pentru a obține o so
luționare echitabilă 
copiilor 
au fost

După 
sociated 
din orașul Chicago a admis ca 
cei patru copii ai soților Kuzmin 
■— Richard în vîrstă de 12 ani, 
George — li ani, Paul — 9 ani

un tribunal ame-

a situației 
Kuzmin. Aceste eforturi 
încununate de succes, 
cum anunță agenția As- 
Press tribunalul federal

------------ ————-------- - ------------

W. Mayer critică poziția S.U.A. care nu acceptă 
ca R. P. Chineze să i se acorde locul

ce-i revine în 0. N. U

și Peter în vîrstă de 2 ani să se 
înapoieze la părinții lor. In tot 
acest timp copiii au fost ținuți 
într-un orfelinat.

la Bratsk vor fi reduse cu 
2.500.000.000 ruble.

După cum a arătat locțiitorul 
ministrului construcției de cen
trale electrice, prețul de cost al 
lucrărilor de construcție a hidro
centralei de la Votkinsk se va 
reduce cu 380 milioane ruble. Și 
la alte șantiere de construcții 
hidroenergetice se vor economisii 
fonduri importante.

„Cento” — ambalaj nou 
pentru o marfă învechită 
ANKARA 20 (Agerpres)
Blocul militar agresiv înființat 

în 1955 de către puterile imperia
liste în Orientul apropiat și cu
noscut pînă în prezent sub denu
mirea de „Pactul de la Bagdad“ 
va avea de azi înainte denumirea 
de „Organizația acordului cen
tral“ (cento). Retragerea Irakm 
lui din acest bloc în urma revo
luției din 1958 a dus la situația 
ca „pactul de la Bagdad“ să ră- 
mînă fără Bagdad. Organizato
rii blocului au avut nevoie de 
mai mult de un an de gîndire 
pentru n inventa o nouă denu
mire. In cercurile ziaristice locale 
se subliniază însă că este greu de 
crezut că acest nou 
face să devină mai 
marfă învechită.

ambalaj va 
populară o

Apelul Confederației oamenilor muncii 
din America Latină pentru apărarea 

revoluției cubane

Trustul Alimentației 
Publice Locale 
„Valea Jiului“ 

Petroșani
Anunță publicul consuma

tor că a pus în vînzare prin 
toate unitățile sale un bogat 
sortiment de vinuri din di
ferite regiuni ale țării, pre
cum și țuică și rachiuri na
turale de bună calitate.

Băuturile se vind pentru 
acasă direct din pivnițele de 
Ia Petroșani

Risling de 
Iia cu 12 iei

Vinuri de 
cu 3,50 lei litrul.

Țuică de prune cu 
litrul.

și Lupeni. 
gostat 
litrul. 
ma<să

Albarlu-

Odobești

17,50 lei

ANUNȚ
Cu începere de la 20 

august 1959, GOSȚAT Hu
nedoara deschide un depozit 
de vinuri cu vînzare îm piv
nițele clubului Gheorghe A- 
postol din Petroșani (intra
rea prin str. Horia). Depo
zitul dispune de un mare 
sortiment de vinuri naturale, 
care se vînd zilnic la prețuri 
convenabile.

«

I

NEW YORK 20 (Agerpres). — 
TASS anunță :

W. Mayer, membru al Congre
sului american (democrat, din 
partea statului Vermont), a ri
diculizat poziția S.U.A. care nu 
acceptă ca Republicii Populare 
Chineze să i se acordte locul ce-i 
revine de drept în Organizația 
Națiunilor Unite și a cerut să se 
reconsidere politica externă a 
Statelor Unite.

Protestînd în camera repre
zentanților contra rezoluției în 
dreptate împotriva admiterii re
prezentanților R. P. Chineze în 
O.N.U., W. Mayer a condamnat 
încercările liderilor congresului 
de a împiedica o discutare se
rioasă a importantelor probleme 
de politică externă. „Nu voi a- 
vea o atitudine tolerantă, a spus 
el, față dte manevrele parlamen
tare menite să silească opoziția 
să oăstreze tăcerea în legătură 
cu politica falimentară a condu
cerii bipartizane în treburile in
ternaționale care, în ultima ana
liză. nu promite nimic altceva 
decît alunecarea S.U.A. și a în
tregii omeniri spre o catastrofă".

Maver a cerut să se respingă 
această rezoluție, întrucît „este 
inutilă și nerezonabilă“. Această 
rezoluție, a spus el, „ne este im

senefolositoare și 
dăunătoare“, 
membră a Congre-

pusă, este 
poate dovedi

E. Green, 
sului din partea partidului demo
crat (reprezentantă a statului 
Oregon), a criticat de asemenea 
cu asprime această rezoluție. Ea 
a declarat în camera reprezen
tanților : „toate acestea îmi par 
o culme de inconsecvență — la 
scurtă vreme după ce președin
tele S.U.A. îl invită pe Hrușciov 
să vină în țara noastră pentru! 
discutarea problemelor mondiale 
în speranța de a se micșora în
cordarea internațională, Congre
sul adoptă o rezoluție prin care 
China Populară este împiedicată 
de a participa în O.N.U, la dis
cutarea acelorași probleme mon
diale în speranță de a se 
micșora încordarea internațio
nală“.

Discuțiile însuflețite, a spus 
E. Green, sînt preferabile răz
boaielor calde.

Cu toate aceste argumente lu
cide, Camera reprezentanților a; 
adoptat cu majoritatea de voturi 
o rezoluție conform căreia dele
gația americană la O.N.U. va sa
bota și pe viitor restabilirea 
drepturilor legitime ale R. P. 
Chineze în Organizația Națiuni
lor Unite.

NEW YORK 20 (Agerpres) — 
TASS anunță:

Confederația oamenilor muncii 
din America Latină a adresat 
tuturor muncitorilor de pe conti
nentul latino-american apelul de 
a apăra revoluția cubană de ata
curile reacțiunii interne și exter
ne, de a zădărnici planurile de a- 
gresiune împotriva Cubei și în
cercările de a înăbuși lupta dreap
tă a poporului cuban pentru li
bertate și independență.

In apel se spune că evenimen
tele care s-au desfășurat în ul
timii ani în America Latină do
vedesc intensificarea luptei popoa
relor ei pentru libertate și inde
pendență. In urma acestei lupte, 
se spune în continuare în apel, 
numai în uliimii ani într-o serie 
de țări din America Latină, prin
tre care Peru, Columbia, Venezue
la și Guba, au fost răsturnate dic
taturile reacționare ale protejați- 
lor monopolurilor americane... 
Transformări serioase s-au petre
cut în asemenea țări ca Chile, 
Argentina, Brazilia și altele. Po
poarele din Paraguay, Nicaragua 
și Republica Dominicană luptă 
dîrz cu arma în mîini împotriva 
ultimelor regimuri dictatoriale 
care au mai rămas pe continent.

Atunci cînd forțele progresului 
și democrației au cucerit victoria 
în Cuba, se arată în continuare 
în apel, forțele reacționare au 
început să urzească un complot 
împotriva noului ei guvern de
mocrat. Ele și-au intensificat în
deosebi campania împotriva gu
vernului democratic al Cubei a- 
tunci cînd acesta a adoptat o se
rie de legi în vederea lichidării 

.■ dominației lor în economia țării 
și în primul rînd legea cu privi
re la reforma agrară. Forța mo- 
trică a acestui complot — impe
rialismul S.U.A., se subliniază în

apel, încearcă să creeze o mișcare 
subversivă îmjrotriva guvernului 
cuban în interiorul țării, folosind 
în acest scop pe foștii acoliți ai 
lui Batista și reacțiunea locală. 
Imperialiștii americani recurg la 
șantaj politic, încercînd să acuze 
guvernul cuban că este „comu
nist“, că a creat în Cuba „un 
regim comunist”. In planurile lor 
de a restabili în Cuba vechiul re- 

4gim, imperialiștii americani în
cearcă să folosească organizația 
statelor americane, să provoace 
sub protecția ei o intervenție ar
mată fățișă împotriva Cubei, tot 
așa cum au organizat acum cîți- 
va ani intervenția împotriva Gua- 
temalei democrate.

Confederația oamenilor muncii 
din America Latină cheamă toa
te popoarele țărilor din America 
Latină să se pronunțe în apă
rarea revoluției cubane și să nu 
admită organizarea unei agresiuni 
împotriva ei. „însuși faptul men
ținerii și consolidării democrației 
în Guba, se subliniază în apel, 
va ajuta tuturor popoarelor să 
abțină înfăptuirea celor mai scum
pe năzuințe ale lor“.

t

Organizarea unei mișcări populare în Japonia pentru 
normalizarea relațiilor cu R. R Chineză

TOKIO 20 (Agerpres). TASS 
anunță :

Din inițiativa opiniei publice 
progresiste din Japonia a fost 
creat, un comitet special pentru 
organizarea mișcării populare în 
vederea normalizării relațiilor cu 
China și a sărbătoririi celei de 
a -10-a aniversări a constituirii 
Republicii Populare Chineze.

Din comitet fac parte repre
zentanți ai Consiliului general al 
sindicatelor din Japonia, ai par
tidului socialist din Japonia și 
ai partidului comunist din Japo
nia. ai Consiliului național pen
tru restabilirea relațiilor diplo
matice cu China, ai asociației 
pentru prietenia japono-chineză 
și reprezentanți ai altor diferite 
organizații democratice.

In ședința din 19 august a co
mitetului s-a adoptat hotărîrea 
de a se trimite la Pekin o dele
gație alcătuită din 30 de persoa
ne în frunte cu fostul prim-mi- 
nistru al Japoniei Katayama, 
fruntaș, de seamă al vieții poli
tice și publice, care să participe 
la sărbătorirea celei de a 10-a 
aniversări a R. P. Chineze.

Trustul Alimentație'c
Publice Locale
„Valea Jiului“ 

Petroșani
Anunță consumatorii săi • ’ 

că a pus în vînzare zilnic j 
prin cofetăriile și patiseriile ,' 
din Petroșani, Lupeni, Uri- 1 
câni, Vulcan și Petrila iaurt / 
la gheață cu 0,70 
rul, cafea cu lapte, 
cao, lapte dulce și 
duse lactate.

lei paha- 
Iapte ca- 
alte pro-

*

T

O. C. L Produse
Industriale Petroșani

anunță clientela că a pus . 
în vînzare un nou lot di 
mașini de cusut, prin uni
tățile sale din raionul 

Petroșani.

Vînzarea se face și cu 
plata în rate, în condițiuni 
foarte avantajoase, 

12-18 rate lunare.

PROGRAM DE RADIO
22 august

zică populară romînească, 15,30 
„Pe dirum de luptă și victorii“
— emisiune de cîntece și versuri
— montaj, 16,30 Orchestre de 
muzică populară care au luat 
ființă în anii regimului de demo
crație populară, 17,00 Concert 
popular de muzică romînească, 
17,35 Valsuri, 18,05 Al V-lea 
concurs al formațiilor artistice 
de amatori. — Aspecte din faza 
finală, 19,55 Concert de muzică 
romînească, 21,15 Jocuri populare 
romînești, 21,50 Muzică de dans.

PROGRAMUL I. 8.00 Din pre
sa de astăzi, 8,30 Muzică, 9,30 
File din istoria luptelor pentru 
libertate și dreptate ale poporu
lui nostru, 10,00 Cîntece, 10,35 
Muzică populară din diferite re
giuni ale patriei, 11,03 Concert 
de estradă, 12,00 „înainte tine
rețe“, — emisiune de cîntece, 
12.30 Formații sovietice care 
ne-au vizitat tara, 13,05 Din 
concertele Decadei culturii din 
R.P.R., 14,00 Program muzical 
dedicat fruntașilor în producție 
din industrie si agricultură, 
15,10 „Viața e frumoasă“, mic 
concert de muzică ușoară romî- 
nească, 16,15 Vorbește Moscova 1 
17 25 Concert de muzică popu
lară romînească. 18.00 Roza vîn- 
turilor. 18,30 Muzică ușoară de 
Ion Vasilescu, 19,05 Soliști de 
muzică populară romînească care 
au concertat peste hotare, 21,15 
Concert de estradă. 22,00 Radio
jurnal, buletin meteorologic șl 
sport, 22,30 Cîntece 
populare romînești. 
MUL II. 14,07 Muzică 
mînească și sovietică,

și jocuri
PROGRA- 
ușoară ro- 
14.30 Mu-

----- O-----

CINFM ATOGRAFE
7 NOIEM- 

: Fatima; AL. SAHIA 1 
Dundici; LONEA : Omul 
drag; PETRILA : In mi- 
specială; ANINOASA : O- 
liber; VULCAN: Răsfăța- 

O slujbă impor- 
Locul ac-

PETROȘANI
BRIE : 
Oleko 
meu i 
siune ! 
rașul I 
tul; LUPENI : 
tantă; BARBĂTENI : 
țiunii Berlin; URICANI : Lupta 
nu s-a sfîrșit încă.
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