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* împînzit dimineața străzile o- 
r rașului, cu lozinci și pancai te 
f spre a merge la demonstrație, 
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23 August 1959. Ce repede 
s-au scurs 15 ani de la elibe
rare ’ Prin ce transformări ui
mitoare a trecut orașul mine 
resc Lupeni, în acești ani <‘ 
viată nouă 1 Și așa e de fru
moasă această zi de sărbătoa
re. Soarele mîngîie cu razele 
sale blocurile cele noi, : 
zile, orașul. Flamurile roșii 
flutură în adierea vîntului, în- 
tîmpinînd miile de oameni îm- 
brăcati în haine de sărbătoare.

De dimineață din fata minei 
Lupeni, a Filaturii, din cen
trul orașului delegații oame
nilor muncii au plecat la 
monstratie la Petroșani să 
porteze succesele lor, să-și 
prime recunoștința pentru 
ce le-a adus zorile lui August 
23.

Estrada din 
popular Lupeni poartă sărbă- « 
toresc costum! Steaguri roșii ♦ 
și tricolore, lozinci. In jur lu- ♦ 
me multă cu fete zîmbitoare, 
cu decorații pe piept.
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ex- 
tot

fata sfatului
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Pe estradă au urcat membrii J

4

brigăzii artistice, dansatori, 
soliști vocali, recitatori, frun- 
tași în producție și în muncaij 
culturală de la Filatura Lu- 4 
peni. 4

Cîntecele de slavă partidu- f
4lui, armatei sovietice elibera

toare, poeziile închinate osta
șului sovietic, frăției de arme 
romîno-sovietice. au fost răs
plătite cu aplauze 
N-au lipsit nici 
populare : romînești 
ghiare.

Șirul de delegați

ț 
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Lăcașuî talentelor artistice
In toamna anului 1953, pentru 
descoperi și dezvolta talen-a

tete artistice existente în Valea 
Jiului s-a făurit Școala populară 
de artă. De atunci, în fiecare 
toamnă au intrat pe porțile ei 
peste 500 de tineri muncitori și 
elevi, pentru a se înscrie la sec
țiile de canto, muzică, artă plas
tică, teatru, coregrafie. In pri
mii ’ trei ani frecventau cursu
rile acestor 5 secții cîte 260 e- 
levi, apoi numărul lor s-a mărit 
cu încă 100. Atunci s-au mărit 
și fondurile alocate pentru în
treținerea școlii. Peste 300.000 
lei se cheltuiesc anual din 1956 
încoace pentru cumpărarea de 
instrumente muzicale, planșe, 
vopsele, pensule și alt mate
rial didactic necesar desfășură
rii procesului de învătămînt. Și 
elevii școlii cresc, își perfecțio
nează talentele, se întorc în mij
locul colectivelor lor de muncă 
ducînd cu ei lumina artei pe

— = ★ = —

scenele teatrelor și estradelor 
înconjurate de spectatori; De 
aici au plecat tineri talentati ca 
Maria Olaru. absolventă a sec
ției de artă plastică, acum la 
Casa regională de creație, Teo
dora Ocneanu. solistă vocală în 
ansamblul de estradă din Cra
iova, Ileana Munteanu, actriță 
la Teatrul de stat din Reșița și 
alții care au răspîndit roadele 
școlii în afara raionului nostru. 
Cu zecile se numără însă, tinerii 
instructori și artiști amatori bi
ne cunoscuți publicului local ca 
solistele Nica Margareta, Băcă- 
ianu Silvia, dansatoarele Bucșa 
Irina și Budoi Irina ; aici a în
vățat dirijatul profesorul Popa 
Gh. și eleva sa Bălănucă Geor- 
geta și tot aici s-a perfecționat 
la pian eleva Șimon Itdico.

In anii existenței sale, Școala 
populară de artă și-a cîștigat 
popularitate printre muncitori’ și 
fiii acestora, ca și printre țăra
nii localnici ori cei din afara 
raionului. Acum, școala și-a des
chis porțile pentru a șasea oară 
în anii regimului nostru și face 
înscrierile pentru noi iubitori ai 
artei...

fericite
Luni dimineața, cînd încă nu 

se treziseră toți locuitorii Devei, 
pe străzile oralului încep să a- 
pară grupuri, grupri de tineri, 
prinși la braț, veseli și neobosiți, 
uniți în năzuințe și fapte, anun- 
țînd tuturor prin cîntece și jo
curi că festivalul regional conti
nuă. Discuțiile începute în sea
ra precedentă, despre impresiile 
culese pe scenă, pe terenurile de 
sport, în întîlnirile prietenești cu 
tinerii din alte raioane, din pri
ma zi a festivalului, continuau și 
acum cu aceeași vervă. Din Orăș- 
tie sau Hațeg, din Alba Iulia sau 
Valea Jiului, tineri din toate 
raioanele regiunii s-au unit acum 
într-un elan general, într-un val 
puternic al tinereții avîntate, fe
ricite, stăpînă pe viitorul ei. Și 
valul se revărsa necontenit pe 
străzi, pe estrade, pe arenele 
sportive. Fiecare formație artisti
că își aștepta cu emoție rîndul 
la intrarea în scenă în dorința 
de a-și reprezenta raionul cît mai 
bine. Și formațiile artistice din 
Valea Jiului nu . au nedreptățit 
speranțele celor pe care i-au re
prezentat. După primul spectacol 
al formației de estradă Jiul Pe
troșani, publicul se interesa con- 
sultînd programele, cînd și unde 
va avea loc următorul spectacol 
în dorința de a-î revedea. Și, pe 
fiecare estradă artiștii amatori de 
la cooperativa Jiul s-au prezentat 
la fel de bine cucerind întreaga 
simpatie a publicului. Aprecierile 
frumoase ale spectatorilor au a- 
tras aprecierile juriului festivalu
lui care a înmînat formației de

estradă Jiu’ diploma pentru locui 
I al festivalului regional. Aceași 
frumoasă răsplată, pentru măes- 
trie în interpretare au primit-o și 
dansatorii din Lupeni, ocupînd 
primul loc între formațiile 
dansuri prezente la festival.

In tot cursul celor două zile 
ale festivalului regional, pe tere
nurile de volei, de handbal și pe 
pistele de alergări din orașul gaz
dă s-afi întrecut sute de sportivi. 
Reprezentanții raionului nostru 
obtinînd cele mai frumoase re-, 
zultate au ocupat locul I, cuce
rind astfel „Gupa eliberării“ — 
frumosul trofeu pus în dispută ta 
festival. O bună impresie au lă
sat-o echipele de volei și hand
bal — băieți — din Valea Jiului 
care s-au clasat pe primul loc în 
urma unui șir de victorii catego
rice. La cucerirea cupei au con
tribuit desigur și luptătorii șL 
ntletii petroșeneni care au ocupat1 
8 locuri I.

Cel de-al IÎI-lea Festival re
gional al tineretului de la Deva, 
a însemnat însă un minunat suc
ces al tinerilor din toată regiu
nea. Cîntecul și jocul — soli ai 
prieteniei și vieții fericite de azi 
— a răsunat timp de două zile 
din mii de piepturi. Tineri din 
toată regiunea s-au cunoscut mai 
bine, sudîndu-și mai mult voința 
și hotărîrea de a munci măi bine, 
de a învăța mai mult, ca răspuns 
puternic la grija părintească ce 
le-o poartă partidul și statul pen
tru ca viitorul lor să fie cit mai 
luminos, cît mai fericit.

M. DUMITRESCU
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sutele de flamuri tricolore și 
roșii, cravatele roșii ale pio
nierilor, orașul îmbrăcat de 
sărbătoare, repertoriul progra
mului artistic prezentat în fa
ta a mii de oameni, toate au 
arătat dragostea cu care mi
nerii și toti oamenii muncii 
din Lupeni au tinut să sărbă
torească ziua eliberării.
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pregătirile pentru
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Se pregătesc pentru 
concursul formațiilor 

featrale
Pentru a se prezenta cît mai 

bine la concursul formațiilor 
teatrale ale sindicatelor care va 
avea loc în toamna acestui an, 
tinerii de la Filatura Lupeni au 
început deja
punerea în scenă a piesei „Iarbă 
rea“ a lui Aurel Ba-ranga. Rolu
rile au fost repartizate soților 
Ema și Titus Mischie. lui Mun
teanu Ion. Bartha Bela, Olteanu 
Verginica, ing. Leonte Valerian, 
Negreanu Mimî, Hajdu Iosif și 
Capriș Vasile. Cerînd ajutorul 
colectivului Teatrului de stat 
din Petroșani, artiștii amatori 
ai filaturii lucrează acum sub 
îndrumarea actorului Lucian Te
melie. Repetițiile au loc de două 
ori pe săptămînă în sala clubu
lui filaturii.

—.................... 1-------------------

Muncind cu voie bună

1. FLORIN

aparițiaIN CLIȘEU: In coloana de demonstranți ai tinerilor participanți ta festival și-au 
formațiile artistice
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Secretarul comitetului U.T.M. 
al minei Aninoasa care vorbea 
tinerilor despre apropiata săr
bătoare a lor. festivalul regio
nal începu să citească dintr-un 
carnețel din realizările închinate 
acestui eveniment și ce mai a- 
veau de făcut: Mîine. continuă 
el. vom face din nou muncă vo
luntară pentru amenajarea are
nei de sport. De cum auziră, ti
nerii au și intrat în vorbă.

— Eu zic, spunea comandan
tul brigăzii de muncă patriotică 
nr. 1. tov. Pagnejer Ion, să în-

mulți tineri, parcă niciodată nu 
fuseseră așa de mulți la acțiu
nile patriotice întreprinse. S-au 
întîlnit brigăzile patriotice nr. 
1, 3 și 6 al căror efectiv depă
șește cu mult cifra de 100 și, 
pe cînd soarele porni a se ri
dica pe bolta 
pe terenul de 
în toi.

Unii săpau, 
nul. unii 
erau cu

azurie a cerului, 
sport munca era

alții nivelau tere- 
asanau, iar alții lu- 

pricepere la săparea
unui canal pentru captarea apei.

cepem cit mai de dimineață, ce 
ziceți ? „De acord“, răspunseră 
în cor utemiștii din brigada sa.

A doua zi pe terenul unde se 
amenajează o nouă bază spor
tivă se adunaseră mulți, foarte

Cu rîsete, cu glume tinerești, cu 
multă voie bună munca a cunos
cut o vie animație,

LICIU LUCIA

(Continuare în pag. 3-a)

Cînd cifrele de plan nu constituie un stimulent
De vreo cîtiva ani, peisajul atît 

de variat al Văii Jiului s-a îm
bogățit — alături de aspectul 
schelelor noilor construcții au 
apărut turle ascuțite de sonde.

Sînt turlele de foraj pentru 
prospectarea straielor de cărbune, 
pentru cunoașterea întinderii ză
cămintelor, venite în’ ajutorul 
minerilor cărora le indică grosi
mea, înclinația, direcția- stratelor 
de cărbuni și-i călăuzește spre 
bogăția adîncurilor. Minerii s-au 
obișnuit deja cu acest nou ele
ment de piesaj și prețuiesc mun
ca sondorilor care, iarna și vara 
pe orice anotimp scormonesc a- 
dîncurile pămîntului. Dar, nu 
poate fi însă trecut cu vederea 
faptul că. colectivul întreprinderii 
de explorări lucrează încă sub 
posibilități : planul se îndepli
nește cu mari fluctuații, la prețul 
de cost sînt foarte multe pierderi, 
grija pentru bunuri și utilaje lasă 
încă serios de dorit. Toate aces
tea arată clar că din partea con
ducerii întreprinderii de explorări 
Lupeni nu se manifestă suficientă 
grijă pentru rezultatele economice 
ale unității.

Pe anul în curs întreprinderea 
de explorări Lupeni are planifi
cată realizarea unei viteze medii 
lunare de 86 metri liniari. Cum 
oglindește această cifră posibili
tățile reale ale sondorilor, cum 
constituie ea un stimulent pen
tru obținerea unor avansări tot 
mai mari, pentru folosirea rnai 
completă a fiecărei garnituri de

foraj ? Să lăsăm cifrele să vor
bească :

In luna iulie, lucrînd fără în
treruperi pentru montări de son
de sau demontări — la sectorul 
Uricani, colectivul sondei 5220 a 
forat 1.40 m.l., sonda 5218,— .135 
m.l., sonda 5256 — 126,50 m.l., 
iar sondele 5219 și 5243 — 113,75 
și, respectiv,. 112,35 m.l.; la sec
torul Vulcan sonda 5328 — 192,95 
m.l., sonda 5327 — 138,95 m.l.,

PE TEME ECONOMICE
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iar sondele nr. 5522 și 5402 din 
sectorul Dîlja cîte 186,30 și 
158,55 m.l. Numai unele sonde 
ca 5521, 5249, 5612 începute în 
cursul lunii iulie sau sondele 
5254, 5-100 care au terminat lu- 
lucrul în cursul lunii ori au avut 
defecțiuni tehnice au făcut mai 
putini metri. Raportat însă la zi
lele cit au fost în lucru reiese o 
medie de peste 100' m.l. foraj pe 
lună. Ca urmare, media realiza
tă pe întreprindere în luna iulie 
a fost de 135,5 m.l. foraj — deci 
o depășire de cca. 57 la sută a 
sarcinilor planului de stat pentru 
luna respectivă (ori o depășire 
de 45,2 la sută a planului pro
priu care pe luna iulie a fost ur
cat la... 93,3 m.l.).

Această depășire are numai o 
singură explicație: Din dorința 
de a-și crea „rezerve tacite“ con-

ducerea întreprinderii de explorări 
a .cerut — și obținut - — 
trustul tutelar ca să i se 
un plan anual scăzut, cu 
sub posibilitățile reale ale 
tivului și bogatei dotații în 
je. Chiar în. cursul anului cu
rent, cînd au văzut că cifrele sînt 
nemobilizatoare, reduse fată de 
ceea ce ar fi putut realiza con
ducerea întreprinderii de explo
rări — director tov. Suciu Se
ver, inginer șef I. Cioca, organi
zația de partid și sindicală de aici 
n-au cerut corectarea sarcinilor 
de plan ci au tăcut Chitic, mul- 
țumindu-se cu faptul că planul 
întreprinderii este mic și deci au 
o „rezervă“ serioasă în depășirea 
acestui plan.

Cu-i folosește ac&astă situație 
anormală ? Muncitorilor nu, pen
tru că cifrele de plan pe care le 
pot depăși ușor nu-i mobilizează 
la realizări deosebite, căci, comod 
pot șă depășească ușor chiar și 
cu 50 la sută planul întreprinde
rii ! Nici întreprinderii nu-i este 
însă de folos o asemenea suba
preciere a posibilităților și capa; 
citătii reale a unității pentru că 
ea duce la nerealizarea altor 
indici importanți ca' metri forați 
comparabili, prețul de cost etc.

Este necesar ca cel puțin pen
tru semestrul II să se facă ordi
ne în această 
prinderea de . .
iar cifrele de plan să constituie 
un stimulent pentru sondori. 
______ _ MIHAI ȘT.
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problemă la Intre- 
explorări - Lupeni,
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tlfj MINIERi
Concentrarea producției

rezervăimportantă tehnică
an-

eco-

an.

Minerii de la Uricani s-au 
gajat recent să-și sporească 
nomiiie suplimentare la cel pu
țin 1.400.000 lei în acest 
Membrii cercului A.S.I.T. al minei
au întocmit cîteva studii pentru 
descoperirea rezervelor tehnice 
existente. Printre acestea este și 
studiul concentrării producției 
minei pe un singur orizont, în
tocmit de un colectiv format din 
ing. Pesitz Iosif — șeful minei, 
ing. Markovski Ștefan — inginer 
șef și alții, studiu din care pu
blicăm ¡nai jos un rezumat.

Cercetările întreprinse au dus 
la concluzia că orizontul 640 este 
cel mai indicat pentru concentra
rea producției și extragerea pe 
puțul orb nr 2 care are o pozi
ție avantajoasă față de punctul 

La prima 
ar fi mai

de încărcare Uricani.
analiză s-a crezut că __
bine ca producția să se concen
treze la orizontul 670 cu extrac
ția pe puțul Balomir care este 
clasat aproximativ în centrul pe
rimetrului exploatării. Ipoteza a- 
ceasta r, căzut însă deparece ar 
necesita menținerea posturilor ne
productive la funia fără fine și 
în gara Babmir, iar depărtarea- 
față de punctul de încărcare es
te destul de mare și ar trebui 
menținute locomotivele de supra
față. Orizontul 670 nu poate fi 
folosit pentru concentrarea pro
ducției deoarece presiunea litos- 
tatică este excesivă (între trans
versalele 3 și 7 galeria direcțio
nală din blocul IV a cedat la 
presiune și trebuie . rearmată în 
poligoane sub beton sau cu inele 
de bolțari) iar abatajele vor 
trece relativ repede cu exploata
rea stratului sub orizont. Avind 
în vedere acestea, colectivul a 
propus ca orizontul 640 care se 
află actualmente în pregătire să 
devină orizontul de concentrare 
a întregii producții a minei IJri- 
cani. Pentru înfăptuirea acestui 
țel trebuie însă rezolvate o sea
mă de probleme suplimentare. 
Așa de pildă, deoarece blocul I 
nu mai are rezerve exploatabile 
sub cota 670 aici nu s-au mai 
propus lucrări de pregătire la o- 
rizontul 640. După capacitatea 
de producție a blocului I dacă se 
transportă cărbunele numai la 
orizontul 640, puțul Balomir va 
putea htncționa oe un singur 
schimb. Pentru transportul mate
rialului lemnos s-a propus folosi
rea planului înclinat nr. 3 pe 
două schimburi. La blocul I fu
nia fără fine va putea funcționa 
de două ori pe săptămână cîte 
un schimb, pentru asigurarea ma-. 
terialului lemnos.

•

Ge avantaje 
rea producției, 
Uricani ?

In primul rînd reducerea pos
turilor neproductive. Ea puțul Ba
lomir se vor reduce 14 posturi 
pe zi, la funia fără fine 11 pos
turi pe zi. la transportul de lemn 
la planul nr 3 cu 5 posturi pe 
zi. Dacă se adaugă și eliminarea 
Culbutorului de la Uricani (-care 
va fi înlocuit cu stația modernă* 
de culbutape) posturile neproduc
tive care vor fi reduse se ridică 
în jurul a 90 posturi pe zi. A- 
ceasta înseamnă o economie de- 
peste 700 000 lei anual, în afara 
creșterii considerabile a rulaju
lui vagonetelor, eliminarea 
cului rulant
La puțul 
fost aduse 
constructive
capacității de transport pentru a 
se putea înfăptui tacă în acest 
an proiectul de concentrare a pro
ducției.

aduce concentra- 
mtaerilor de Ia

par- 
de suprafață etc. 

orb nr. 2 au și1 
unele îmbunătățiri* 
în vederea măririi

NOUTĂȚI DE LA MINA ANINOASA
Din activitatea inovatorilor minei

• In primele 6 luni ale anului la cabinetul tehnic al minei 
au fost propuse 20 de inovații și raționalizări, care aduc anual 
economii antecalculate de peste 250.000 lei. Din inovațiile propuse 
14 sînt deja aplicate practic, 4 se află în faza de experimentare, 
ier două sînt în studiu.

• Dintre cele mai importante inovații aplicate menționăm pe 
aceea privind alimentarea continuă cu apă pentru stropit în aba
taje fără consum de energie, care aduce anual o economie de circa 
48W0O lei.

• Interesantă și de valoare este de asemenea inovația ingine
rului Radu Nicolae care a găsit un original procedeu de separare 
a apei din conductele de aer comprimat fără folosirea oalelor de 
condensare. ------- o--------

Automatizarea circulației Gupelor pMoe
Pînă nu de mult, la stația de 

funicular, cupele, după ce se în- 
cărcau din silozuri, erau împinse 
ma-nual pînă la locul de cuplare 
cu cablul purtător. Operația a- 
ceasta necesita menținerea a cî- 
torva posturi pe zi slab produc
tive. De 
se făcea 
tate cu 
cur ității

Un colectiv format din cîțiva 
tehnicieni și ingineri de la mină, 
au studiat posibilitatea 
tizării circulației cupelor 
ția funicularului. Soluția 
găsită prin schimbarea 
tai de pantă a șinei

asemenea, operația nu 
întotdeauna în conformi- 
normele de tehnica se- 
muncii.
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au 
cu 
ne. 
noi

ani au fost exe- 
lucrări indus- 
dezvoltarea și 
minelor Văii 
Lonea I și II 

și înzestrate

In ultimii 
cutate mari 
triale pentru 
modernizarea
Jiului. Minele 

fost lărgite 
utilaje de extracție moder 

la Petrila s-au construit 
pufuri de aeraj și pentru

materiale, 
îmbogățit
Dresoare

mina Vulcan s-a 
cu stații de corn- 
moderne etc. La 

mina Aninoasa 
a fost dată a- 
nul acesta în 
funcțiune noua 
instalație de 
extracție de la 
puțul princi 
pal, instalație 
care are 
pacitate 
față 
veche.
SEU : 
principal 
minei 
noasa.

o ca- 
dublă 

cea
CLI-

Puțul
al

Ani-

Posibilități de exploatare a 
cu culcuș fals din blocul IV

stratului 3 
mina Uricani

automa
ta sta- 
a fost 

unghiu- 
purtă- 

toare in așa fel țncît după încăr
care cupele să circule liber sub 
acțiunea greutății proprii. Pusă 
în aplicare inovația a eliminat 
folosirea a nouă posturi pe zi, 
aducînd astfel o economie de cir
ca 58.000 lei pe an. Pe lingă 
avantajele economice, inovația 
s-a dovedit sigură în exploatare, 
lichidîndu-se complet posibilitățile 
de accidentare șl s-au ușurat e.; 
forturile fizice ale personalului 
de deservire.

— = ★ = —

Siguranți pentru evitarea 
ieșirii cuplungurilor de lemn 

fa crațere
La mina Aninoasa si mai ales 

in cadrul sectorului 1 al minei 
unele transportoare cu raclete au 
un sistem greoi de cuplare. Este 
vorba de acel sistem de cuplare 
la care găurile pentru lemnele de 
cuplare au sudate la exterior 
plăci metalice pentru a evita
scăparea acestora din orificti.
Ori se știe că adesea se întim- 
plă ca am cauza supraîncărcării 
transportorului lemnele de cuplare 
să se rupă. La acest tip de cu
plare, schimbarea lor se face cu 
pierdere de timp, deoarece tre
buie demontat motorul de pe pos
tament. Maistrul mecanic Oancea 
Vasile de la sectorul I al minei 
a prezentat la cabinetul tehnic o 
propunere de inovație care lichi
dează acest neajuns. Inovația 
constă din eliminarea plăcii me
talice sudate la exteriorul pinioa- 
nelor de cuplare și înlocuirea ei 
cu plăcuțe inelare de tablă care 
acoperă 'jumătate am orificiile 
de cuplare și sînt menținute în 
ceastă poziție de o siguranță 
splint. Atunci cînd lemnele 
cuplare se rup, placa aceasta 
rotește lăsînd liber orificiul, 
după înlocuirea lemnelor rupte 
aduce în poziția inițială.

Ing. TRAICU LAZAR
■■Jl AAAJLA

Filtru pentru apa folosită 
la desprăfuitoarele 

secției brichetaj
Pentru captarea prafului dega

jat din cărbunele uscat, la secția 
de brichetaj a preparației Petn- 
la s-au construit și montat 2 ci
cloane legate în serie care sînt 
prevăzute cu stropitoare de apă. 
Apa folosită fiind luată din Jiu 
conține corpuri străine, frunze, 
resturi de lemn, nisip etc. care 
înfundă orificiul stropitoarelor.

Ca să se înlăture acest neajuns 
s-a conceput și montat în circuitul 
apei un filtru pentru îndepărtarea 
impurităților. Filtrul se compune 
din 2 tronconuri îmbinate cu flan- 
șe. In caracasa filtrului se află 
alte 2 tronconuri, unul în partea 
superioară din sită cu echiuri de 
1 mm. și celălalt în partea infe
rioară din tablă, fiind legat cu a 
conductă prevăzută cu ventil. Spa
țiul dintre cele două perechi de 
tronconuri corespunde la partea 
inferioară cu conductă cu ventil.

Apa de pe conducta de aii- _' 
mentare intră în spațiul dintre' 5 
tronconurile superioare si pătrun
de prin sită în tronconurile inte
rioare de unde își continuă dru
mul pe o conductă legată la tron- 
conul din interior spre stropitoa
re. Impuritățile sînt reținute de 
sită în spațiul dintre tronconmi 
și sînt evacuate odată pe săptă- 
mînă prin deschiderea unui ven
til. operație care durează cîteva 
minute.

— = ★ = —

li Etta Milă a Í3MÍ :

a- 
cu 
de 
se 

iar
se

In anul 1950 odată cu săpa
rea unor lucrări de cercetare la 
mina Uricani pe stratul 3, blo
cul IV, orizontul 750 s-a defer 
minat că în acest bloc, stratul 3 
se prezintă sub forma a două 
bancuri de cărbune separate prin- 
tr-o intercaiație sterilă care se 
îngroașă din est spre vest, la- 
minînd 
culcușul 
fază de 
suitoare
750 crezîndu-se plasate sub co- 
periș, deoarece bancul inferior 
de cărbune nu fusese încă iden
tificat. Prin 1951—1952 gale
riile transversale săpate la ori- 

«, zontul 700 ca 
pioatării între 
turi a dus la 
simii stratului 
zonă prezenta 
gros de 10—25 m.', iar cel infe
rior gros de 2—20 m. La abata
jul nr. 3 unde ambele bancuri 
au prezentat grosimi mari, ex
ploatarea s-a făcut independent 
pe fiecare banc. Din cauză că 
odată cu avansarea exploatării, 
cărbunele din culcușul fals a 
devenit murdar prezentînd nu
meroase intercaiații argilo-șis- 
toase, exploatarea acestuia a 
fost încetată în 1953.

Mai tîrziu, odată cu săparea>

bancul de cărbune din 
intercalației. In prima 

lucrări s-au săpat cîteva 
între orizonturile 700—

și începerea ex- 
cele două orizon- 
definitivarea gro- 
3 care în această 
bancul superior

transversale la ori,- 
în blocul IV, culcu- 
stratului 3 s-a dove-

galeriilor 
zontul 700 
șui fals al 
dit din nou exploatabil și anu
me : ia transversalele 1—4 gro
simea orizontală a culcușului 
fals, a fost de 2—16 metri iar in- 
tercalația sterilă varia între 1 
și 6 m. grosime. Rezerva de căr
bune neexploatat cuprinsă în

sui- 
căr- 

ar fi 
ram-

Geotegia Republicii 
Populare Romîae, ed. Il-a 

de prof. N. Oncescu
Lucrarea descrie alcătuirea 

geologică a țării noastre, siste
matizată pe unitățile mari struc
turale. ||

Autorul tratează mai întîi 
marile unități care intră în con
strucția zonei din fața arcului 
Carpatic (Podișul moldovenesc, 
Dobrogea, Cîmpia romînă) tre- 
cînd apoi la marile unități Car
patice (Carpații orientali, lanțul 
eruptiv nou de la interiorul zo
nei orogene a Carpaților orien
tali, Carpații meridionali, depre
siunea Getică, Munții Apuseni, 
depresiunea Transilvaniei și de
presiunea Panonică.

Lucrarea dă atît o imagine 
sintetică asupra geologiei R.P.R. 
cît și amănunte suficiente pen
tru a înțelege alcătuirea geolo
gică a diferitelor unități.

j ' *T ** ** **

blocul IV se estimează acum la 
cîteva mii de tone. Prin faptul 
că în condițiile actuale la mina 
Uricani, lucrările de pregătire 
ar greva prețul de cost al căr- * 
bunelui de aici într-un procent 
prea mare față de rezerva exis
tentă. nu este încă rentabilă ex
ploatarea acestei zone.

La orizontul 670. unde sînt să
pate galerii direcționale și trans
versale, exploatarea cărbunelui 
din culcușul fals este posibilă. 
Aici cărbunele prezintă o gro
sime constantă cu dezvoltare la 
vest iar rezerva se socotește a 
fi de ordinul zecilor de mii de 
tone. In momentul de față, stra
tul 3 se află în exploatare în par
tea coperișului iar culcușul

a fost străpuns de cîteva 
toace de atac. Exploatarea 
bunelui de pe culcușul fals 
posibilă în condițiile unei 
bleieri hidraulice. Pentru exploa
tarea cărbunelui de aici cu ram- 
bleiere hidraulică sînt necesare 
însă construcții industriale de 
suprafață și subteran estimate 
acum la o valoare care ar greva 
cu circa 36 lei/tonă prețul căr
bunelui scos de aici sau, luat la 
producția medie actuală a mi
nei Uricani, la circa 5 lei/tonă. 

Problema se va simplifica în
să în anii viitori cînd vor fi date 
în exploatare unele lucrări in
dustriale importante Ja mina 
nouă.

Dacă se va pune problema ex
ploatării stratului 3 din blocul 
IV est, inclusiv pilierul galeriei 
de coastă nr. 2 unde din docu
mentațiile geologice reiese că 
reluarea exploatării stratului de 
la orizontul. 730 în sus nu este 
încă rentabilă, se poate vorbi de 
posibilitatea exploatării de la o- 
rizontul 700 în ios dar numai 
folosind rambleu hidraulic pînă 
la orizontul 670. In acest caz 
prețul de cost al producției dată 
de aici va putea scade mimai 
dacă prin exploatarea cărbune- 
i-î ajcj va crește media pro
ducției înnale » minei si dacă

se va exploata separat și nu în 
același timp cu partea vestică a 
blocului IV, adică mărindu-se 
durata de serviciu a instalației 
necesare pentru rambleul hidra
ulic.

In concluzie exploatarea stra>- 
tului 3 din culcușul fals în blo
cul IV vest precum și în blocul 
IV est nu este rentabilă decît 
sub orizontul 700 și aici numai 
cu rambleu hidraulic. Deasupra 
orizontului 700 exploatarea stra
tului a fost abandonată intr-o 
vreme cînd cărbunele de Uricani 
era folosit în scopuri energetice 
și nu pentru amestecul de căr
bune cocsificabil ca azi. Relua
rea exploatării deasupra orizon
tului 700 nu este nici azi ren
tabilă deoarece valoarea lucră
rilor de deschidere și pregătire 
necesare ca și cele pentru ram- 
bleierea hidraulică ridică mult 
prețul de cost la o rezervă re
lativ redusă. Exploatarea stratu
lui 3 se poate pune în practică 
odată cu exploatarea pilierului 
galeriei nr. 2 de la orizontul 
700—670 cu rambleu hidraulic, 
iar de ia orizontul 670 în ios se 
noate face cu prăbușire. Ca a- 
tare, sub orizontul 670 exploa
tarea bancului de cărbune se va

face integral de la peretele ban- 
dajat al scarpei pînă la culcuș.

In cercurile tehnice ale minei 
Uricani s-a pus ipoteza scoate
rii Ia suprafață a puțului orb 
nr. 2 care să fie folosit atît pen
tru rambleu cît mai ales pentru 
exploatarea pilierului galeriei 
nr. 2 care trebuie scos separat 
sau concomitent cu culcușul fals 
și cu partea estică a stratului 3 
în blocul IV pentru a nu se crea 
cu timpul denivelări mari în ca
drul exploatării si pentru a nu 
fi nevoie de redeschiderea ori
zonturilor vechi.

In acest fel exploatarea culcu
șului fals cit și a porțiunilor de 
strat dinspre est poate fi atacată 
numai după terminarea con
strucțiilor industriale si a unor 
lucrări miniere de legătură între 
mina nouă și cea veche la ori
zontul 580. Prin aceasta se va 
pune la dispoziția' economiei na
ționale o importantă rezervă de 
cărbune, la un preț de cost a- 
nroximativ egal cu cel obținut 
în exploatarea actuală a cărbu
nelui de la> Uricani.

Ing. MARTA VAS 1 LE 
Ing. WERTLEN 1OAN 

mina Uricani
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lii atenta 
participaaților 

ta tombola festivalului
Comisia regională de orga

nizare a celui de-al Ill-lea fes
tival regional al tineretului 
aduce la cunoștință participan- 
tilor 
avut
a. c. 
vară 
cipat 
vitali din toată regiunea.

La
Șit 
serii

1. 
seria 
cătărie

la tombolă că tragerea a ! 
loc în ziua de 24 august J 

;. în grădina Teatrului de î 
din Deva unde au parti- J 
numeroși delegați și in-

tragerea din urnă au ie- 
cîștigătoare următoarele 
de bilete :
Motocicletă — biletul cu 
18.316; 2. Mobilă de bu- 

- 29.615; 3. Frigider 
— 13.539; 4—5. Mo- 

„Simson“ — 45.080 și
* 43.080 ; 6. Bicicletă „Carpați“— 
J 3.420; 7. Bicicletă damă—11.000; 
X 8—9.
♦ %• de
♦ Și
*
♦

♦ cătărie — 
I „Pinguin“
♦ torete „Sii

Biciclete juniori—28.697 
Aparate 
— 8.321 

Cea- 
37.283; 
15.562;

23.600; 10—11.
radio „Balada“
45.575; L2—16.

„Pobeda“ —

PRIETENIA SE LEAGA UȘOR fulop Î$i
La marginea coloniei „Bruia 

veche“ din Lupeni, sub dealul re
zervorului, a apărut un mic car
tier. 12 familii de mineri și-au 

ultimii 10 ani 
Printre tocata- 
numără și Fil-

?

4 
; 

0
0 
f0

♦
*
4
4

Í
1

*
4
0 
0 
0 
:

4
4
4
4
4
4
4

1
!

4 
0

suri
25.984; 41.IS9; 8.819;
17. Aragaz cu trei ochiuri și'ț 
butelie — 50.158: I?
cordeoane — 19.339; 
20—23. Mobilă — 
18.025; 24.672;
Muzicuțe de 
o,i.2S5- 3 92«; 
42.688; 34.127; 
12.855; 34—35. 
matice — C5.C7_, -------,-------
Jocuri remmy — 9.354; 50.534; > 
38—39. Mingi fotbal complete J 
— 3.971; 60.926; 40—41. Go-î 
voare persiene—1.844; 18.861; { 
42—44. Covoare iută — 45.473; ♦ 
19.459; 1.593; 45—47. Aparate! 
foto — 35.354; 33.131; 51.803;} 
48. Stofă costum bărbătesc (3* 
metri) — 13.738; 49. Stofă*
costum damă — 13.876; 50. ♦
Jalonzaid bărbătesc — 43.213; £
51. Balonzaid dame — 43.406;*
52. Cărucior copii — 42.666;!
53. Servici de masă
14,633; 54. Servici de 
15.807; 55—56.' Lămpi 
ră — 35.602; 47.964; 
Ceasornice de mînă — 
35.914; 59—61. Fieare_ —
cat electrice — 60.260; 40.505; ț 
18.970. Au mai ieșit cîștigătoare J 
următoarele serii de numere : • 
1-2.724; 37 311; 31.961; 46.552;! 
8.087; 60.574; 2.662: 35.481;»
3.350; 15.619; 7.866; 37.084.

Posesorii biletelor cîșfigă- 
toare sînt rugați a se prezen
ta la sediul Comitetului regio-

0
4
«

18—19. A-! 
37.314; ♦ 
47.888j J 

28.175; 24—33.4 
gură — 3.284; * 
7.706; 58.922; j
17.153; 18.002; + 
Serviete diplo- î 

35.072; 37.208; 36-37. ♦

complet • 
tort — ♦ 
noptie- !

57—58. ♦ 
15.232; J 

de căi- ♦

•
I ta ia seaiui comnemiui regio-
• nai U.T.M.. strada Alexandru 

Saguna nr. 17 -— Deva pentru 
ridicarea obiectelor cîștigate.

Neprezentarea timp de
t
:

z 
:

:
♦

0
____________ ... •;

Neprezentarea timp de 30 ♦ 
de zile Dentru ridicarea obiec- $ 
telor aduce după sine oierde- • 
rea dreptului de crștigător. !

La prezentarea pentru ridi- • 
ca rea obiectelor cîștigătoriî vor * 
aduce biletul cîștîgător si bu- • 
letinul populației. COMISIA

Cei doi băieți din clișeul alăturat sir»t de naționalități di
ferite. Unul învață la o școală romînă, celălalt Ia una ma
ghiară. Asta nu i-a Împiedicat însă ca atunci cînd s-au cunoscut 
pe stadionul J-iul, Ia mitingul închinat marii sărbători națio
nale a poporului nostru, să se împrietenească foarte ușor. La 
bucuria înjghebării noii prietenii participă și fetele cu buche
tele de flori. Sînt doar pionieri cu toții...

GOSPODARI
Nu trece zi în care, la Vulcan, 

să nu se realizeze ceva pe tărîm 
gospodăresc. Nu numai construc
țiile noi, ori frumoasele ronduri 
cu flori de pe artera principală 
a orașului stîrnesc admirația. La 
Vulcan sînt cartiere muncitorești 
vechi, cu sute de case care par 
a fi și ele înnoite. Colectivul 
Gospodăriei de locuințe din Vul
can nu se poate plînge că duce 
lipsă de lucru. La cartierele 
vechi, uitate ani de-a rîndul, sînt 
necesare multe lucrări de repa
rații curente și capitale. Un ma
re vtflum de astfel de lucrări s-au 
executat și în anul acesta. Car
tierele „Eternit“, „Colonia de 
jos“, „Centru“, străzile Spitalu
lui, Malinovschi. 7 Noiembrie, 
Republicii, Vasile Alecsandri nu 
mai seamănă de loc 
erau cu cîteva luni 
Multe din clădiri au 
dite. altele au fost 
Pentru ca locatarii 
deplin mulțumiți, ; 
s-au efectuat lucrări de repara
ții la case, s-a făcut și împrej
muirea cu gard nou a grădinilor 
și locuințelor.

Aceste lucrări 
forturi susținute 
tregului colectiv 
de locuințe. Rezultatele străda
niei muncitorilor zidari, dulgheri, 
zugravi este îndeplinirea sareü-

-------- ------- --------

: cu ceea ce 
în urmă.

i fost subzi- 
reînvelite.

să fje pe 
acolo unde

au necesitat e- 
din partea în- 
al Gospodăriei

In sectoarele I. F. E. T. Lonea
se intensifică lupta pentru realizarea 

de economii

FRUNTAȘI
nilor de plan la reparații curen
te și capitale 
143*3 la sută, 
realizările sînt

Organizarea 
dus nu numai 
ductivitătii muncii în luna iulie 
față de iunie cu 10 la sută, ci și 
la creșterea cu peste 150 lei a 
salariului mediu al muncitorilor.

Cele mai însemnate contribu
ții la realizările dobîndite le-au 
adus zidarii din brigada condu
să de Lăzăruț Francisc și Oaida 
Simion, tîmplarii din brigada 
condusă de comunistul Maer 
Ștefan, zugravii din brigada luf 
Grădinaru Francisc precum și 
Badoczy Moise, Tamaș Ioan și 
mulți alții.

ki acțiunile de înfrumusețare 
a orașului Vulcan, cele două bri
găzi de muncă patriotică de la 
G. L. Vulcan, au adus o contri
buție însemnată. îndrumați de 
organizația U.T.M. (secretar 
tov. Popescu Ioan) tinerii din 
aceste brigăzi au prestat la în
frumusețarea localității lor 800 
ore de muncă voluntară. Ei au 
transportat pămînt pentru ron
duri, au desfundat canalele de 
pe strada Fabricii ș. a.

Vulcanul se înnoiește pe zi ce 
trece. Noi lucrări 
schimbă nu numai 
truluî orașului ci și 
herelor mărginașe, 
colectivul de muncitori, conduce
rea tehnică a G. L. Vulcan (con
ducător tehnic tov. Deak Gheor- 
ghe) caută să muncească în așa 
fel îneît cerințele mereu eres- 
cînde ale oamenilor muncii să 
fie pe deplin satisfăcute.

pe luna iulie cu 
In luna august 

si mai mari.
bună a muncii a 
la creșterea pro-

gospodărești 
aspectul cen- 
aspectul car-
Alături de

construit aici in 
case individuale, 
rit cartierului se 
lop Samoilă.

...A trecut, mai
late de ceas de cînd sirena su
nase era două. Nicușor, nepotul 
de un an cîteva luni a lui Fii- 
lop Samoilă, se joacă în grădina 
de flori din fața casei La poar
tă apare un om. mic de statură, 
cu piva fumegind în colțul gu
rii. Se oprește pe pragul porții. 
Urmărește zîmbind mișcările pu
iului de om. Apoi îi șoptește:

— Nicușor...
Cel strigat se face atent si 

repede spre cel care a intrat 
poartă: iali, tati... Tați îl ia 
brațe șil sărută cu drag. Intră 
cu el în casă. Lui Fulbp Samoi
lă îi place tare 
cu nepoțelul.

— Parcă-i fi 
și de mîncare, 
uneori nevasta.

Lasă dragă să mai fiu și eu 
copil, că nu prea am fost răs
punde el. Uneori însă zîmbetul 
îi dispare de pe față. Ochii-i 
privesc parca undeva in depăr
tare. In minte îi apar frînturi de 
amintiri, amintiri --------

- a fost și el copil.
numi oare copilărie
a. dus-o el cînd era

...13 copil avea

bine de o jumă-

se 
pe 
in

muit să se joace

și iu copil, uiți
ii mai dojenește

amare: „Da
Dar se poate 
viața pe care 
ca Nicușor 7'. 
tatăl lui oă- 

trinul miner Fülöp Alexandru. Co
piii nu se deosebeau mult . între 
ei. Doar anii de vîrstă îl 
părțea pe unul de celălalt, 
rest arau la fel de goi și 
mînzi.

In mijlocul odăii se afla o 
să improvizată din seînduri. 
jurul ei, pe două bănci, se 
zau cei 13 copii. Rar le ajungeau 
cartofii sau mazărea pentru a-și 
astîmpăra foamea. De obicei mai 
cereau. Dacă nu primeau cînd nu 
mai era plîngeau pînă uitau.

Haine ? Da aveau și haine. 
Trei rînduri de haine de doc a- 
veau cei 3 băieți. Cînd 
brăca umil se îmbrăca 
La fel și fetele.

Umblau și la școală, 
băieți mai mari mergeau 
nâ la școaiâ. Doi mergeau înain
te. Iar mama lor după ei. La 
școală îl descălța pe unul și a- 
ducea încălțămintea acasă pentru 
al treVea, ca să poată merge și 
el. Numai două Oerechi de încăl
țăminte aveau. Așa au terminat

des- 
fn 

flă-

ma
in 

așe-

se dez- 
celălaii.

Cei trei 
împreu-

cei trei căieți 2 clase. De acum 
ei trebuiau 
meargă la 
mici.

Bătrlnul 
miner pînă 
cior în mină. Apoi a lucrat la su
prafață. După șut la particulari. 
Tot nu ie ajungeau banii.

Samoilă, la 10 ani, lucra la ca
rierele de piatră de pe marginea 
Jiului. La 13 ani i-a murit tata. 
Familia n-a primit nici o pensie. 
Vroiau să-i scoală din casă. O 
Singură Salvare era ■ Samoilă să 
intre în subteran. A început să 
lucreze în mină. $i a lucrat pînă 
la plecat ea în armată, întors, a) 
muncit mal departe. Mâi mult de j 
un rînd de haine de doc tot nu j 
și-a putut cumpăra. Cînd j-a în- j 
surat a primit o cămașă de la 
Marișka, nevastă-sa, din banii 
strînși de ea cit a fost slujnică 
la patronii minei.

Însurat, Filldp trudea 
mult. După șut lucra la

să lucreze. Urmau să 
școală ceilalți mai

Fülöp a 
cînd și-a

lucrat ca 
rupt un pt-

și mal. 
.... .......... ___  ... particu
lari. Vroia să-și vadă cei doi co
pii trăind mai bine de cum ~ a 
trăit el. Nu reușea. Așa-i sără
cia, ca scaiul, cînd se lipește de 
om.

...Firul amintirilor e lung. To
tuși are și un capăt Are un ca
păt și mizeria și umilința în care 
a trăit pînă acum 15 ani. De 
ultimii 15 ani nu-l leagă numai 
amintiri, ci viața, tot ce-l încon
joară, fot ce e nou. E nouă casa 
cu 3 camere și baie în care tră
iește, sînt noi cele două garnituri 
de mobilă pe care le-a cumpărat 
pentru fiicele sale, mașina de 
cusut și multe altș lucruri pe 
care le are azi în casă și la care 
nici nu visa în trecut.

Minerul Filldp Samoilă a împli
nit 50 de ani. Este decorat de 
două ori cu Ordinul Muncii. In 
ultimii 15 ani de 10 ori a fost 
trimis ic diferite stațiuni de odih
nă. De luna trecută este pensio
nar. Pe baza recentei hofărîri a 
partidului cu privire la ridicarea 
nivelului de trai al celor ce mun
cesc va primi o pensie de 1200 
lei. Doar are 36 ani lucrați în mi
nă.

— Mi-ajunge, spune el. Munca 
mea a fost răsplătită cum se cu
vine. Is om. nu rob cum am fost 
în trecut. Mi s-a asigurat o bă- 
trînețe frumoasă, nu ca părinților 
mei. De aceea vreau să mai mun
cesc, să mă simt alături de cei 
care sub conducerea partidului 
fac viata noastră tot mai îmbel
șugată, tot mai luminoasă.

I. DUBEK
O

Muncind cu voie buna
(Urmare din pag. La)

Muncitorii forestieri din ca
drul sectoarelor I.F.E.T. — Lonea 
au discutat cu însuflețire sarci
nile ce le revin pentru aplicarea 
în viață a măsurilor economice 
stabilite de plenara C.C. al P.M.R. 
din 13 — 14 iulie. Organizația de 
bază, cu ajutorul agitatorilor și 
al activului fără de partid, des
fășoară o largă muncă politică 
de masă pentru antrenarea mun
citorilor și tehnicienilor la redu
cerea prețului de cost al materia
lului lemnos, spre a contribui ast
fel la realizarea miliardului de 
lei economii pe plan național în 
vederea acoperirii în întregime a 
fondurilor necesare noilor mă
suri luate de partid pentru creș
terea bunăstării poporului. In u- 
nitățile forestiere aparținînd de 
I.F.E.T. Petroșani, de care apar
țin și sectoarele din Lonea, lup
ta pentru reducerea prețului de 
cost, pentru realizarea de econo
mii trebuie intensificată cu atît 
mai mult, dedarece în primul se
mestru al anului curent prețul 
de cost a fost depășit cu aproa
pe 300.000 Iei.

In cadrul fiecărui sector au 
fost formate colective cu sarcina 
de a studia posibilitatea de redu
cere a prețului de cost al lucră
rilor și de a face propuneri în 
această direcție.

In sectorul Voevodul, de exem
plu, muncitorii și tehnicienii și-au 
propus să realizeze pînă la sfîr- 
șitul anului o economie de 42.000 
iei. Pentru aceasta ei și-au fixat 
ca sarcină să recupereze de pe

văi o cantitate de material lem
nos în valoare de 12.000 lei, pre
cum și alte acțiuni. Muncitorii 
forestieri din sectorul Lonea vor 
demonta și valorifica lemnul din 
două canale de transportare a 
materialului, prin care se. va rea
liza o economie de peste 30.000 
lei. Printr-o muncă susținută 
pentru valorificarea mai din plin 
a parchetelor, pierderile 
ploatare a lemnului vor fi redu
se cu 7 la sută, ceea ce va 
gura de asemenea o economie de 
7.000 lei Atît în sectorul Voe- 
vodul, cît și în sectorul Lonea 
se vor pune în folosință o serie 
de utilaje cu ajutorul cărora se 
vor reduce simțitor cheltuielile 
de exploatare.

Sarcini importante în lupta 
pentru economii și-au fixat de 
asemenea și muncitorii sectorului 
căi ferate forestiere Lonea. In cel 
de-al doilea semestru al 
curent, colectivul acestui 
s-a angajat să realizeze 
tante economii. 77.000 lei 
economisiți numai pe seama re
ducerii consumului de combusti
bil, lubrifianți și energie electri
că.

Tov. Bucur Vasile, secretarul 
organizației de bază a instruit 
agitatorii să desfășoare o mun
că politică susținută pentru mo
bilizarea muncitorilor la realiza
rea acestor economii, care acum 
se numără printre obiectivele im
portante. ale întrecerii socialiste 
pe care o desfășoară colectivele 
sectoarelor forestiere.

de ex-

asi-

anului 
sector 

impor- 
vor fi

★

După cum s-a mai anunțat, 
serviciului administrativ-gospodă- 
resc al minei Vulcan i-a fost a* 
cordat drapelul de serviciu frun
taș pe C.C.V.J. Din realizările 
acestui serviciu, colectivului' 
G. L. Vulcan îi revin o bună 
parte. Acest colectiv a obținut 
succese care-i aduc cinste. Du
pă merit, drapelul a ajuns la 
mina Vulcan.

— Păcat că nu avem un apa
rat de fotografiat — ne-ar ră- 
mîne o amintire plăcută — își 
dădu părerea un tînăr. Auzin- 
du-1 Vasile Tamaș se făcu ne
văzut din mijlocul tinerilor, 
peste puțin să apară iar — 
astă dată aducea un aparat, 
re făcu îndată ca tinerii să 
pregăteascș pentru pozat, 
așa băieți, eu vreau
neu“, spune fotograful amator. 
„Ba eu zic să ne pozezi într-o 
clipă de răgaz — altfel stînd a- 
plecați n-o să ne prinzi fețele“ 
— își dădu părerea Nederea.

—- Bine, fie așa 1 și apăratul 
a exponat peste cîteva secunde

ca 
de 

ca
se

„Nu 
instanta-
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Se va construi o conductă magistrală 
transeuropeană subterană 

de peste 4000 km.
MOSCOVA (Agerpres). TASS anunță:
S-a terminat elaborarea planului general 

petrol magistrale care va începe în Uniunea
trece prin Polonia, R. D. Germană, Cehoslovacia și Ungaria. 
Magistrala transeuropeană subterană, în lungime de peste 
4000 km., va străbate o mare parte a Europei. Ea va începe 
în apropiere de orașul Kuibîșev, pe cursul mijlociu al Volgăi, 
In una din regiunile petrolifere. Străbătînd regiunile centrale 
ale R.S.F.S.R., și nordul Ucrainei ea va intra în Bielorusia 
unde se va bifurca. Ramura ei nordică va transporta petrol 
în Polonia si R. D. Germană, iar cea 
Cehoslovacia.

Construcția conductei de petrol se 
tărîrii Consiliului de ajutor economic

sudică în Ungaria și

înfăptuiește in baza ho* 
reciproc.

ii,

1

I

prinzînd doar o mică parte din 
cei 
se 
din 
ca

în pauză 
vede 

pagina 
a 

zjas.tă și ea 
cînd 
U.T.M. 
cea de 
triotică 
pă un mic calcul tinerii au aflat 
că valoarea muncii lor atinge 
suma de 1.500 lei.

Vestea i-a înveselit făcîndu-i 
să părăsească terenul de lucru 
stăpîniți de voie bună — pentru 
că și de astă dată, munca le-a 
fost spornică.
------ — = * = —

după 
și din 
întîia. Apoi 

reînceput mai 
a continuat 

secretarul comitetului 
a înscris în notesul său 
a 350 oră de muncă pa- 
din acea dimineață. Du

cum
clișeul 

mun- 
entu- 
pînâ

Delegația romînâ de oameni 
de cultură a sosit la Minsk

MINSK 25 (Agerpres). TASS» 
anunță :

La 24 august a sosit la Minsk 
pentru a participa la zilele cul
turii romînești organizate îa 
R.S.S. Bielorusia, o delegație de 
oameni de cultură din R. P. Ro- 
mină, condusă de Ion Pas, pre
ședintele Comitetului de radio
difuziune și televiziune de pe 
lîngă Consiliul de Miniștri al 
Republicii Populare Romîne. 
Membrii delegației au fost salu
tați de Mihail Minkovici, minis
tru adjunct al culturii al R.S.S. 
Bieloruse.

A luat apoi cuvîotul Ion Pas 
care a mulțumit pentru primire* 
cordială care s-a făcut deteRi- 
Hei.
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ȘTIRI DE PESTE HOTARE
La Sofia s-a deschis

o conferință internațională în problema 
irigațiilor în agricultură

SOFIA 25 (Agerpres) B.T.A. 
anunță:

La 24 august s-a deschis la So
fia o conferință internațională 
în problema irigațiilor în agri
cultură. La această conferință

O anchetă cu rezultate 
semnificative

BERLIN 25 (Agerpres)
Intr-unui din cartierele orașului 

vest-german Kiel a fost organiza
tă o anchetă în cadrul căreia ma
joritatea locuitorilor s-au pronun
țat împotriva înarmării ato- 
;mce a R F.G. și pentru crearea 
unei zone denuclearizate în Eu
ropa centrală. Ancheta a fost or
ganizată de „mișcarea pentru 
pace“ din landul Schleswig Hol- 
stein și de comitetul orășenesc 
de luptă pentru pace. După cum 
relatează agenția A.D.N. 86,6 la 
sută din numărul celor anchetați 
s-au pronunțat împotriva înarmă
rii atomice a Bundeswehrului. 
Pentru crearea unei zone denu
clearizate în Europa s-au pro
nunțat 78,8 la sută din numărul 
total al celor care au participat 
la anchetă.

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

Filmul romînesc 
„Mititea" 

va rula la Moscova
MOSCOVA 25 (Agerpres). — 

TASS anunță :
Organizația sovietică pentru 

exportul și importul de filme ci
nematografice „Soveksportfilm“ 
a achiziționat cîteva opere ale 
artei cinematografice străine 
prezentate la Moscova în timpul 
festivalului internațional al fil
mului.

Unele dintre ele au și început 
să ruleze pe ecranele sovietice. 
In curînd va rula si filmul ro- 
mînesc „Mingea“.

------- — - - -------

O nouă provocare a S. U. A. 
împotriva R. P. Chineze

PEKIN 25 (Agerpres). China 
Nouă anunță:

La 24 august un avion de pa
trulare al flotei maritime a 
S.U.A. a pătruns în spațiul ae
rian al Republicii Populare Chi
neze deasupra insulelor Insindao,

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

Aviația ciankaișista acționează 
în Laos

LONDRA 25 (Agerpres)
După cum anunță corespon

dentul din Vietnam al agenției 
Reuter, în Laos acționează avioa
ne ciankaișiste. Corespondentul 
se referă totodată la declarațiile 
reprezentantului ambasadei ameri
cane din Laos care a declarat 
ta 22 august că avioane de tipul 
„S—46“ și „S—47” aparținînd 
societății de transporturi aeriene 
din Taixvan „ajută la aprovizio
narea“ armatei regale a Lățosu
lui. Același reprezentant a ară
tat în continuare că se „intențio
nează folosirea” ca piloți a unor 
aviatori ciankaișiști.

Avioane ciankaișiste efectuează 
zboruri deasupra regiunii Sam 
Nea, unde trupele regale au în
treprins operațiuni militare îm
potriva forțelor patriotice din 
Laos.

Este neîndoielnic că avioane 
ciankaișiste au apărut în Laos 
cu aprobarea Statelor Unite. Este 
semnificativ faptul că știrea des
pre acest lucru vine dintr-o sursă 
americană.

Transferarea avioanelor cian
kaișiste de proveniență america
nă în Laos constituie o nouă vio- 

participă lucrători științifici și 
specialiști în domeniul irigațiilor 
din Uniunea Sovietică, R. P. Ghi- 
neză, R. D. Germană, R. P, Po
lonă, R. Cehoslovacă, R. P. Ro- 
mînă, R. P. Ungară și R. P. Bul
garia.

Guvîntul de deschidere a fost 
rostit de acad. Todor Pavlov, 
președintele Academiei de Știin
țe a R.P. Bulgaria, care a vor
bit despre sarcinile care stau în 
fața agriculturii in țările socia
liste, despre necesitatea extinde
rii suprafețelor irigate, studierii 
coeficientului de utilitate a siste
melor de irigație, precum și des
pre colaborarea oamenilor de 
știință din țările socialiste.

------- ------— =»4. « <> - --------—---------

Pregătiri în vederea sărbătoririi 
celei de a 15-a aniversări 

a răscoalei populare slovace
PRAGA 25 (Agerpres).
In întreaga Cehoslovacie au 

loc în prezent largi pregătiri în 
vederea sărbătoririi celei de a 
15-a aniversări a răscoalei popu
lare slovace împotriva jugului 
fascist. După cum anunță agen
ția CETEKA la poalele muntelui 
Krivan, unde în timpul răscoa
lei populare slovace se afla de
tașamentul de partizani „înălți
mile Tatra“ a avut loc solemni
tatea dezvelirii plăcii comemora
tive în cinstea partizanului so
vietic Vasili Sirocenko care a lup
tat împreună cu patrioții slovaci 
și a căzut în luptele împotriva 
fasciștilor la 26 septembrie 1944.

La 23 August în orașul Banska 
Bistrica a avut loc o ședință 
festivă a Comitetului Uniunii

Ciun și Bei în provincia Guan- 
diun.

In legătură cu această provo
care militară a Statelor Unite, 
reprezentantul ministerului Afa
cerilor Externe ai R. P. Chiner 
ze a adresat un nou și serios a- 
vertisment guvernului S.U.A.

lare grosolană a acordurilor de 
la Geneva care interzic livrări d« 
tehnică militară străină și trans
ferarea de personal în statele In- 
dochijiei.

Atrage atenția faptul că de 
fiecare dată cînd într-o regiune 
oarecare din Asia de sud-est se 
crează un focar de încordare. 
S.U.A. folosesc clica ciankaișista. 
La fel s-au petrecut lucrurile nu 
de mult în Indonezia unde rebe
lii erau ajutați de aviatori cian
kaișiști.

— — »♦.>-------------- ---—

Noi acțiuni represive 
ale colonialiștilor englezi în Oman
CAIRO 25 (Agerpres).
Reprezentanta imamului Oma

nului la Cairo a dat publicității 
un comunicat în care se spune 
că autoritățile colonialiste en
gleze operează arestări în masă 
în rîndurile locuitorilor Omanu
lui acuzîndu-i de a fi acordat a- 
Jutor patrioților din Oman care

Ansamblul de cîntece și aansuri 
și-a încheiat turneul în S. U. A.

NEW YORK 25 (Agerpres). — TASS anunță:
In aplauzele și ovațiile furtunoase ale miilor de locuitori ai 

New Yorkului, care au umplut pînă la refuz sala „Madison 
Square Gaeden" s-a prezentat ultimul spectacol din seria de spec
tacole date de ansamblul de cîntece și dansuri ale popoarelor 
U.R.S.Ș., în~ cadrul turneului în Statele Unite. In decursul unei 
luni și jumătate, cît a durat turneul, artiștii sovietici au prezen
tat în total 44 de spectacole dintre care: 18 spectacole la New 
York, 7 —la Chicago; 7 — la Los Angelles. Programul artis
tic, cuprinzînd 30 de numere, a fost vizionat de 400.000 de ame
ricani.

La 24 august, artiștii sovietici au plecat într-un turneu în 
Canada.

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

Nota de protest a R. D. Germane 
adresată guvernului de la Bonn

BERLIN 25 (Agerpres).
Agenția ADN a transmis tex

tul notei de protest a guvernu
lui R.D.G. adresat guvernului 
R.F.G. împotriva acțiunii provo- 

scriitorilor slovaci consacrată a- 
cestei glorioase aniversări. Parti- 
cipanții la ședința festivă au cins
tit memoria ostașilor sovietici 
depunînd coroane de flori la mo
numentul ostașilor sovietici așe
zat în piața Răscoalei populare 
slovace în orașul Banska Bistri
ca.
---------- ------------- ----------------------- ----------------------------------- ------------------------

Rezoluția C. C. al P. C. din Belgia în legătură 
cu situația din industria carboniferă

BRUXELLES 25 (Agerpres) 
TASS anunță :

La 23 august la Charleroy a 
avut ioc o ședință specială lărgi
tă a Comitetului Central al Par
tidului Comunist din Belgia în 
cadrul căreia s-a discutat situa
ția din industria carboniferă a 
țării în legătură cu hotărîrea 
patronilor și a comunității euro
pene a cărbunelui și oțelului 
(C.E.C.O.) de a închide încă o 
serie de mine belgiene.

La ședință au participat nume
roși reprezentanți ai minerilor. Ra
portul a fost prezentat de Jean 
Blume, secretar național al C.C. 
al Partidului Comunist din Bel
gia. După raport au avut loc am
ple discuții.

„Comitetul Central al Parti
dului Comunist din Belgia, se 
spune în rezoluția adoptată în în
cheierea ședinței, subliniază cu 
hotărîre că planurile de a închi
de 34 de mine din Belgia, pla
nuri ce condamnă la șomaj un 
număr de 27.000 de mineri sînt 
o urmare a politicii reacționare 
care face jocul negustorilor ger
mani de tunuri — dușmanii cei 
mai înrăiți ai păcii“.

In rezoluție se subliniază că 
patronii au și început să folo
sească planurile de închidere a 
minelor pentru înrăutățirea con
dițiilor de trai ale oamenilor 

luptă împotriva colonialiștilor 
englezi.

Recent, se arată în comuni
cat, autoritățile colonialiste en
gleze au arestat și aruncat în 
închisoare 25 de locuitori ai O- 
manului acuzîndu-i de a fi a- 
runcat în aer un camion militar 
englez în care se aflau 17 sol
dați din trupele colonialiste. 

catoare săvîrșite la 21 august 
a. -c. din partea Germaniei occi
dentale la frontiera de stat din 
raionul Nordhausen (regiunea 
Erfurt). Guvernul Republicii De
mocrate Germane, se spune în 
notă, nu poate să nu facă o le
gătură între această provocare și 
eforturile cercurilor dominante 
din Germania occidentală de a 
împiedica pe toate căile orice pas 
îndreptat spre destinderea încor
dării internaționale și spre sta
bilirea înțelegerii reciproce.

Guvernul R.D.G. protestează 
în modul cel mai hotărît împo
triva încălcării frontierei de stat 
a R.D.G. și se așteaptă ca gu
vernul R.F.G. să tragă la răs
pundere pe cei vinovați și să ia 
toate măsurile necesare pentru a 
preîntîmpina asemenea incidente.

muncii, reducîndu-le salariile și 
supunîndu-i amenzilor, intensifi- 
cînd ritmul epuizant de muncă.

Comitetul Central al Partidu
lui Comunist din Belgia a cerut 
minerilor, personalului tehnic din 
mine, oamenilor muncii din ce
lelalte ramuri industriale, acti
viștilor mișcării muncitorești, mi
cilor comercianți să se unească 
în lupta comună împotriva ofen
sivei monopolurilor capitaliste.

Comitetul Central al Partidului 
Comunist din Belgia a subliniat 
că sindicatele belgiene trebuie să 
stabilească contacte cu sindica
tele din celelalte țări ale Comu
nității europene a cărbunelui și 
oțelului pentru a organiza lupta 
oamenilor muncii împotriva pla
nurilor antimuncitorești ale 
C.E.G.O. și ale „pieții comune“.

PROGRAM DE RADIO
27 august

PROGRAMUL I. 7,15 Cîntece, 
8,00 Din presa de astăzi, 8,30 
Muzică, 9.15 Marșuri pentru 
fanfară, 10,00 Ciclul „Formații 
sovietice de muzică de cameră“, 
11,03 Muzică populară din țări 
prietene, 12,00 Muzică ușoară, 
13,05 Concert de muzică romî- 
nească, 14,00 Mozaic muzical, 
14,40 Cîntece sovietice. 15,10 
Program muzical dedicat frun
tașilor în producție din indus
trie și agricultură, 15,45 Uver
turi din opere, 16,15 Vorbește 
Moscova 1 17,30 „Tinerețea ne e 
dragă“ — emisiune pentru ti
neret. 18,00 Muzică ușoară, 18,30 
Almanah științific, 19,05 Muzi
că populară romînească, 19,45 
„Festival Bergen—1959“. Con
certul Orchestrei simfonice a o- 
rașului Bergen, 21,40 Muzică 
din operete, 22,00 Radiojurnal, 
buletin meteorologic și sport, 
22,30 Doine și jocuri populare 
romînești. PROGRAMUL II. 
14,07 „Apărătorii vieții noi“, 
emisiune de cîntece și marșuri 
ostășești, 15,00 „De toate, pen-
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că a pus în vînzare zilnic 
prin cofetăriile și patiseriile 
din Petroșani, Lupeni, Uri- 
cani, Vulcan și Petrila iaurt 
la gheață cu 0,70 lei paha
rul, lapte acru cu 0,40 lei 
paharul, cafea cu lapte, ca
cao cu lapte, lapte dulce și 
alte produse lactate.

■ ANUNȚ i 

i; Cu începere de la 20 j
•i august 1959, GOSTAT Hu- J 
•: nedoara deschide un depozit • 
:■ de vinuri cu vînzare în piv- : 
•: nițele clubului Gheorghe A- : 
ij postol din Petroșani (intra- i 
ii rea prin str. Horia), Depo- ■ 

zitul dispune de un mare : 
sortiment de vinuri naiturale, | 
care se vînd zilnic la prețuri | 

ii convenabile.

| I. 1. Loto-PronBîPBil i
• organizează la 30 august o ț 
i nouă tragere specială cu dis- ! 
; tribuiré de premii suplimen-
î tare în obiecte și bani la 
J Prono-expres. Fiecare buletin ; 
r are șansă dublă, deoarece • 
! ia parte la două extrageri ¡
• de cîte 8 numere. Se extrag ■ 
J 16 numere în două faze, fără S 
j a se plăti nimic în plus, iar ; 
| la premiul în bani se poate ■ 
J cîștiga și cu 3 numere din 6- t 
Í Nu scăpați această ocazie J 
; excepțională.■ ■
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tor că a pus în vînzare prin 
to-ate 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 vînd pentru 
acasă direct din pivnițele de 
la Petroșani și Lupeni.

Rislîng de gostat Albarlu- 
lia cu 12 lei litrul.

Vinuri de masă Odobești 
d,-50 Iei litrul.

Țuică de prune cu 17,50 lei 
litrul.

tru toți“, 15.30 Interpreți de 
muzică ușoară, 16,15 Din reper
toriul taragotistului Ion Murgu, 
17,00 Cîntece despre patrie, 17,35 
Cîntă orchestra populara „Danko 
Pista“ a Filarmonicii dte Stat din 
Oradea, 18,05 Noi creații ale 
compozitorilor noștri scrise în 
cinstea celei de a 15-a aniver
sări a eliberării patriei noastre, 
18,35 Muzică ușoară sovietică, 
19,30 Soliști și formații artistice 
de amatori. 21,15 Muzică ușoară 
de compozitori romîni, 22,00 
Cîntă pianistul Samson Fran- 
cois.

C1NEMATOGRAFF
PETROȘANI — 7 NOIEM

BRIE : Ladv Hamilton (și ma
tineu); AL. SAHIA : Edes Anna; 
LONEA: Vagabondul seria I și 
H-a; PETRILA: Cei 44; ANI- 
NOASA: Cei 44: VULCAN: 
Amigo; LUPENI : Ivan Brovkin 
se însoară; BARBATENI : Ma
rele cetățean — seria l-a; URI- 
CANI : Oleko Dundici.
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