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însuflețiți de noile măsuri luate de partid pentru ridicarea continuă a nivelului lor de trai

Minerii Văii Jiului au încheiat luna august
cu Importante succese în muncă

— După 8 luni de muncă 
tone de cărbune peste plan.

— In luna august toate 
carbonifere și-au îndeplinit și 
cinile de plan.

48.767

exploatările 
depășit sar-

problemă 
importanță pe șantier

Întrecerea socialistă desfășura
tă în cinstea Zilei minerului și 
a zilei de 23 August și-a arătat 
din plin roadele. La cele două 
mari sărbători, minerii au rapor
tat succese importante obținute 
în lupta pentru îndeplinirea sar
cinilor și angajamentelor de între
cere. Mobilizați de organizațiile 
de partid și sindicale, beneficiind 
de condiții mereu mai bune de 
muncă, în luna august minerii 
din toate exploatările Văii Jiului 
și-au îndeplinit și depășit sarci
nile de plan Au fost extrase pes
te plan 6610 tone de cărbune 
din care <514 tone cărbune coc- 
siflcabil. Aceasta face ca, cantita-

„Să contribuim cu economii 
cît mai mari la miliard“ — a- 
ceasta este lozinca care însufle
țește pe constructorii din Valea 
Jiului în munca lor de zi cu zi 
pe șantierele noilor așezăminte 
social-culturale pentru mineri. 
Prin realizarea de economii mun
citorii și tehnicienii constructori 
își exprimă recunoștința față de 
partid și guvern pentru impor
tantele măsuri luate în scopul 
îmbunătățirii continue a condi
țiilor de trai ale oamenilor mun 
oii din patria noastră.

Pe fiecare șantier de construc
ții din Valea Jiului au fost în
ființate comisii care să studieze 
și să descopere, cu ajutorul larg 
al tuturor muncitorilor și tehni
cienilor constructori, noi posibi
lități de economii, noi rezerve 
interne care, valorificate., să a- 
ducă cît mai multe economii. A- 
ceste comisii și-au început acti
vitatea, obținînd pînă acum re
zultate frumoase.

La șantierul de construcții 
Petroșani membrii comisiei au 
vizitat fiecare lot de lucru, au 
discutat îndelung cu muncitorii 
și tehnicienii diferitelor puncte 
de muncă, au cerut și ascultat 
părerea oamenilor, propunerile 
lor care apoi au fost larg dez
bătute, analizate sub aspectul 
lor tehnic și economic. Pînă la 
urmă ele au fost'trecute în pla
nul de măsuri pe care comisia l-a 
prezentat spre adoptare condu
cerii tehnice a grupului de șan
tier și întreprinderii.

După o , muncă asiduă planul 
de măsuri pentru realizarea de 
economii ;la șantierul Petroșani, 
a fost alcătuit. In acest plan 
sînt trecute toate măsurile ce 
vor fi luate — propuse de mun
citorii și tehnicienii construc
tori — prin a căror îndeplinire 
în cursul semestrului II colecti
vul grupului de șantiere Petro
șani va realiza o economie de 
1.109.600 lei — contribuția lor la 
miliard.

Cum se va realiza această su 
mă ? In- primul rînd, colectivul

șantierului a hotărît ea printr-o 
mai bună organizare a muncii, i 
să facă o reducere medie de 20' 
la sută la cheltuielile de regie 
pentru blocurile în lucru. La 
prima vedere, s-ar părea că nu-i 
mare lucru ce și-au propus a- 
cești constructori, dar la o cer
cetare mai atentă' reiese că nu
mai la acest punct, la blocurilș 
în lucru se poate face o econo
mie de 247.000 lei (29.600 lei la 
blocurile 10 și 11; 30.000 lei la 
blocul A; cîte 18.900 lei la blo
curile B—G — tG^al 113.400 lei; 
20.000 lei la blocul 'I.G.O. etc,).

Prin folosirea a 30.000 in. c. 
de agregate locale (nisip, pie
triș, bolovani) se va realiza o 
economie de 450.000 lei, apoi ex
tragerea mecanizată — cu exca
vatorul — a cca. 20.000 m. c. 
agregate va aduce o economie de 
85.000 lei iar prin folosirea largă 
la tencuieli a cenușii de la Cen
trala Termoelectrică din 
șeni se vor face economii 
vagoane ciment și 100 m. 
pastă.

Măsurile organizatorice 
constituie și ele un capitol im
portant în lupta pentru economii. 
Astfel prin mecanizarea opera
țiunilor de transport pe orizon
tală și verticală, organizarea 
mai bună a formațiilor de lucru, 
se vor realiza 23.000 lei econo
mii : prin adaptarea troliului de 
ia betonieră pentru ridicarea ma
terialelor, cu bobul se fac 15.000 
lei economii; prin introducere» 
dozatoarelor de apă la betoniere 
se vor reduce 10 posturi nepro
ductive economisindu-se 30.000 
lei; întrebuințîndu-se macarale 
R.P.U la unele construcții se vor 
face 44.000 lei economii, iar e- 
xecutarea a cca. 9000 m c. dte 
săpături la conducta Jieț cu mij
loace mecanizate va mai 
încă 45.000 lei economii.

Lupta pentru economii 
prins însă și alte sectoare 
tivitate ale șantierului, 
prin reducerea cheltuielilor 
cazare, regie, echipament se vor! 
face economii de 50.000 Iei, la 
capitolele întreținerea sculelor, 
reparații diverse, întreținerea o- 
biectelor de inventar 30.000 lei. 
la amortizări și întreruperi în 
transporturi 20.000 lei, la chei-' 
tuieli cu mijloace fixe 80.000 lei 
etc.

Preocuparea întregului colectiv 
al șantierului Petroșani pentru 
găsirea de noi posibilități de e- 
conomii a dat deja roade: An
gajamentul de a face o economie 
de 1.109.600 lei în semestrul IL 
este grăitor în această privință. 
Ar fi bine dacă și constructorii 
din Lupeni ar folosi experiența 
celor din Petroșani și ar porni 
la descoperirea posibilităților de 
economii, îmbunătățind simțitor 
prevederile de pînă acum.

Comitetului sindical și condu
cerii întreprinderii le revine sar
cina să găsească o formă de e- 
vidență clară, exactă a rezulta
telor obținute lună de lună de 
constructori asigurînd și o popu
larizare largă a 
bîndite. Condiții 
pentru economii 
șantierele — ele 
folosite din plin.

Toată atenția 
nomiilor pe 
sfrucții din Valea Jiului !

— Minerii de la Aninoasa, Petrila 
Uricani au depășit productivitatea de 
tonă pe zi.

— In fruntea întrecerii socialiste sínt 
Lupeni cu 2701 tone de 

peste plan.
■ Í- . 5 

găzi care obțineau rezultate mai 
slabe, după exemplul brigadieru
lui Gristea Aprel de la Aninoasa. 
Invățînd pe noii lor ortaci de 
muncă felul în care se pot obține 
rezultate bune, brigadierii Kará
csonyi Rudolf, Drob Gheorghe, 
Csiki Emr.ric, Iancu Octavian și 
ceilalți an făcut ca unele brigăzi 
de mineri să aibă primele succe
se. Din frontalul de pe stratul 15 
brigada condusă acum de Kará
csonyi Rudolf a extras peste plan 
în 12 zile lucrătoare mai bine de 
100 tone de cărbune, pe cînd îna
inte abia reușeau să îndeplineas
că planul. La cele 495 tone de 
cărbune extrase peste plan de 
colectivul sectorului 1 au contri
buit din plin minerii din brigada 
lui Csiki Emeric și din brigada 
abatajului nr; 5 aflată sub patro- 

; najul lui Gsiki.

minerii de la 
cărbune date

tea de cărbune dată peste plan în 
8 luni de muncă să se ridice a* 
cum la 48.767 tone de cărbune 
cocsificabil și energetic. Cele mai 
bune rezultate în întrecerea so
cialistă le-a obținut colectivul mi
nei Lupeni care și-a depășit pla
nul lunar cu 2701 tone de căr
bune, obținute pe seama crește
rii cu 4,2 la sută a productivită
ții muncii fată de cea planificată. 
Pe locuri de frunte în întrecere 
s-au situat de asemenea minerii 
de la Uricani, care au extras, cu 
1005 tone de cărbune mai mult 
decît aveau planificat, precum și 
minerii de !a Petrila și Aninoa
sa.

La Aninoasa crește productivitatea muncii
In luna trecută minerii de 

la exploatarea minieră Aninoasa 
au extras peste plan 1274 tone 
de cărbune, rezultat la care și-au 
adus contribuția în special colec
tivele sectoarelor I și II care și-au 
depășit planul cu 919 tone și, res
pectiv cu 985 tone de cărbune. în

semnatele cantități de cărbune date 
peste plan de minerii din Aninoa
sa se dataresc creșterii neîncetate 
a productivității muncii ca urma
re a aplicării inițiativei de spori
re a randamentelor pornită din 
mijlocul lor.

La sectorul I de exemplu, bri
gadierul Cristea Aurel care a 
preluat conducerea unei brigăzi 
cu rezultate mai slabe, a extras 
împreună cu ortacii săi cîte 5,100 
tone de cărbune pentru fiecare 
post prestat. Minerii brigăzii lui

Petric Nicolae au obținut cîte 
5,500 tone de cărbune pe fiecare 
post prestat, iar la brigada lui 
Gali Mihai productivitatea medie 
a fost în luna trecută de peste 
7,450 tone pe post.

Creșterea randamentelor pe 
brigăzi a influențat pozitiv ran
damentul mediu pe exploatare. 
Pînă la 28 august la Aninoasa 
s-a extras pentru fiecare 
prestat pe mină cîte 1,036 
de ' -cărbune.

Urmînd exemplul 
brigadierului 
Cristea Aurel

mina Vulcan, începîndLa
la jumătatea lunii trecute, șase 
dintre cel mai buni șefi de briga
dă au trecut să lucreze în bri-

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

Cursurile pentru pregătirea 
propagandiștilor au luat s/îrșit

Ca și în anii trecuți, și în a- 
cest an s-a organizat de către 
Comitetul regional de partid 
cursul de vară pentru pregăti
rea propagandiștilor cu scoatere 
din producție. Peste 350 de pro
pagandiști din întreprinderile in
dustriale, comerț, transport și 
instituții, din toate raioanele din 
regiune și-au completat cunoș
tințele teoretice în domeniul 
marxism-leninismului, a econo
miei politice și construcției de 
partid, ceea ce va contribui la ri
dicarea nivelului învățămîntului 
dte partid în noul an școlar care 
va începe nu peste multă vreme.

Din raionul Petroșani la acest 
curs au participat un număr de 
aproape o sută de propagandiști 
în mare majoritate legați direct 
de procesul de producție de la 
exploatările miniere.

Programul cursului a cuprins 
conferințe și seminarii pentru 
problemele de actualitate ale teo
riei njarxist-leniniste legate de 
problemele practice ale construc
ției socialismului în țara noas
tră. Cea mai mare parte a pro
gramului cursului a cuprins lec
ții generale pentru propagandiș
tii de la toate formele de învă- 
țămînt. Au fost expuse lecțiile 
cu titlul ; „Rolul conducător al 
P.M.R. în construirea socialis
mului în patria noastră. Necesi
tatea întăririi continue n unității 
și disciplinei de partid“; „Poli
tica leninistă a P.M.R. de in
dustrializare socialistă a țării. 
Industrializarea socialistă — ba
za dezvoltării economiei națio
nale si a ridicării continue a bu
năstării materiale și culturale a 
oamenilor muncii“; „Statul de
mocrat-popular — principalul in
strument de construire a socia
lismului în patria noastră“, „în
semnătatea istorică a victoriei

insurecției armate populare de la 
23 August 1944“; „Clasele so
ciale și lupta de clasă în țara 
noastră în etapa actuală“; „în
tărirea continuă a vigilenței și 
combativității revoluționare a 
oamenilor muncii“ și altele.

Inafară de aceste lecții au fost 
predate altele pe forme de învă- 
țămînt separat. Așa de exemplu 
s-a predat lecția „Centralismul 
democratic principiu călăuzitor 
al structurii organizatorice a 
partidului“ pentru propagandiștii 
de la cercurile de studiere a Sta
tutului P.M.R., „Patriotismul 
socialist și internaționalismul 
proletar“ pentru cei de la cursu
rile serale, „Prețul de cost și 
căile reducerii lui“ pentru pro
pagandiștii cercurilor de econo
mie concretă“ și altele.

Seminariile au contribuit în și 
mai mare măsură la aprofunda
rea diferitelor probleme, la în
țelegerea lor temeinică de către 
cursanți. Majoritatea seminarii- 
lor s-ati desfășurat la un nivel 
corespunzător formei de învăță- 
mînt din care propagandiștii fac 
parte, discuțiile fiind vii, dezbă- 
tîndu-se în mod temeinic proble
mele fixate. Felul cum s-au des
fășurat seminariile au dovedit că 
marea majoritate a propagandiș
tilor au depus tot efortul pentru 
a însuși cît mai temeinic cele 
predate, fiind conștient! de im
portanța ridicării permanente a 
nivelului lor ideologic și politic, 
a cunoștințelor și priceperii în 
a conduce un cerc de învătămînt 
de partid. S-au evidențiat prin 
răspunsurile date și orin partici
parea activă la discuții în cadrul 
seminariilor tov. Dumbravă Gh,. 
miner, Vîjdea Gheorghe, vagone-

NICOLAE POPON
(Continuare în pag. 3-a)
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Munca tăietorilor de pădure precum și a stivuitorilor și în
cărcătorilor, cere putere și multă îndemînare. Zilnic echipa de în
cărcători din depozitul de lemne I.F.E.T. din gara mică Petroșani 
expediază fabricilor de cherestea din țară mii de metri cubi de 
bușteni. Echipa de încărcători condusă de tînărul Menghiță Ilie își 
depășește cu regularitate planul de încărcări și stivuit bușteni, la- 
tă-i în fotografie pe cîțiva din ortacii lui Menghiță la stivuitul 
buștenilor.

Páro
dé 15 
c. var

luate

aduce

a cm 
de ac- 
Astfel, 

de

succeselor do- 
și posibilități 

sînt pe toate 
trebuie numai

problemei eco- 
șantierele de con-

A trecut un 
deceniu de cînd a 
luat perforatorul 
în mină. Cei 
care-i cunosc munca au pentru el 
doar cuvinte de laudă. Dar cum 
s-ar putea vorbi altfel despre mi
nerul destoinic din sectorul IV, 
brigadierul Biro Ștefan ?

Cu două săptămîni în urmă, 
aturlci c-.na minerii patriei și-au 
sărbătorit ziua lor, minerul Biro 
b>tejan a încercat o emoție pe 
care n-a cunoscut-o niciodată vi
nă atunci. Pe pieptul său robust 
de miner a fost prinsă o înaltă 
distincție: Medalia Muncii. In a- 
ceeași seacă brigadierul Biro pe
trecea împreună cu 
turi de toți minerii, 
inginerii Aninoasei, 
fru succese viitoare, 
tate și fericire

De atunci în abatajul 14 al 
sectorului IV, acolo unde Biro a 
avut de înfruntat zilnic capriciile 
straturilor de cărbune, ritmul 
muncii e și mai vioi. Entuziasmul 
muncii îl citești pe fața cănită a 
minerului Berețki, in privirile pă
trunzătoare ale ortacului Erdély, 
în mișcările vioi ale tîriărului Ra- 
șioru, care, doar, cu puțină vre
me în urmă a primit un dar de 
mare preț: carnetul de candidat 
de partid.

MINDRIA SECTORULUI
Era inir-una din zilele trecute. 

In biroul sectorului IV. tehnicie
nii discutau aprins despre, locu
rile de muncă.

— Lucru ca la nr. 14 mai rar 
— intră în vorbă normatorul Bă
nică Mihai. Vă dați seama ?! Fe
lia superioară a abatajului 14 — 
care știți bine în ce condiții 
afla, a fost exploatată atît

se 
dp

— Ei ce ziceți? 
¿»înteți de a- 
cord să plec de 
miine în conce-

familia ală- 
tehnicienii și 
închina oen- 
pentru sana

¡rumos cum ' n-am fi bănuit, 
aici, fără exagerare, meritul e 
Brigadierului Biro. Numai pri
ceperea și voința lui au putut rea
liza un' asemenea succes la o 
temperatură atît de ridicată ea 
în abatajul 14.

In aceeași clipă ușa biroului 
se deschise și în rama mare a 
acesteia se ivi făptura bine lega'ă 
a brigadierului Biro.

O glumă, o vorbă de duh, li
sele însoțiră pe noul venit pînă 
cînd luă lec pe un scaun. Apoi, 
pe un ion destul de serios noul 
venit se adresă:

Si 
al

diu ?
Privirile tuturor se ațintiră în

trebătoare asupra lui. Observîn- 
du-i. Biro continuă.

— Am glumit. Nu știu ctlm 
ați putut crede că mt-ași putea 
părăsi ortacii tocmai acum cînd 
mai am cîteva zile pînă să dau 
gata abatajul? Dar... peste trei1 
zile pot să plec în concediu liniș
tit, cu lucrarea terminată.. Au 
dat băieții mei fest. De fapt, 
le-am și spus că suta de lei le 
este asigurată pe post. Ce ziceți? 
Cred că n-am făcut o greșeală ?

Văzînd aprobarea celor din jur, 
brigadierul se ridică și, îndrep- 
fîndu-se spre ușă, adăugă:

— Peste trei zile îi musai să 
plec în concediu. Nevasta 
rește, npot 
Sovata...

mă așteaptă
mă zo- 
rudele,

■ir
Biro șt-n 

zi lucrările 
încheiate iar seara, familia mi
nerului Biro Ștefan se afla in 
trenul ce-i ducea spre Sonata.

ținut cuvîntul. 
de la nr. 14

A treia 
au fost

LtCtU LUCIA
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în daltă 
cuprinsă 
pe cind 

cruce

deosebit de impor- 
creșterea productivi- 
la lucrările de să-

MINIERE
Colectarea probelor de rocă ©u 

ajutorul explozivului
La mina Uricani. ca și în alte 

mine din Valea Jiului, se între
prind lucrări de sondaje geolo
gice în subteran pentru delimi
tarea întinderii straielor de căr
bune pe orizontală sau a deran
jamentelor tectonice. De multe 
ori, din diferite cauze, carotele 
scoase din gaura de sondă cu
prind porțiuni goale, Jacune cum 
le spun geologii, 
porțiunii de sondă pierdute ar 
fi o soluție sigură, dar necesită 
timp și bani cheltuiți în zadar 
Sondorul Ciora Gheorghe de la 
mina Uîicani a construit un co
lector de probe pentru porțiunile 
de strat pierdute la care prelu-

area probelor "se face cu ajuto
rul unor mici explozii de dfelo- 
care. Colectorul acesta se com
pune dintr-o țeavă secționată pe 
lungime de circa un metru. Țea
va secționată este prevăzută la 
fiecare 15 cm. cu pereți despăr
țitori așezați transversal pe lun
gimea ei. Pe partea superioară 
a pereților sînt montate locașuri 
speciale în care se introduc capse 
detonante. Roca dizlocată prin 
explozia instantanee a capselor 
se depune în despărțiturile din 
țeavă. La mina Uricani aparatul 
a funcționat cu titlu de probă 
stratul 4 unde într-un sondai 
xista o lacună geologică și 
dat rezultate excepționale

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

A 11-a inovație

Recarotarea

la 
e- 
a

La mina Aninoasa sint tnulți 
inovatori, printre aceștia un loc 
de frunte ocupă lăcătușul Ingling 
Anton, fire inventivă, bun cu
noscător ai meseriei sale, el a 
contribuit pînă acum la lupta 
pentru economii a colectivului 
minei, pentnd cu 10 propuneri de 
inovații care toate au fost apli
cate in producție, înainte vreme 
mînerele ciocanelor de abatai se 
rupeau des din cauza șocurilor 
puternice, lăcătușul Ingling 4n- 
tofl. după îndelungate încercări a 
confecționat, o șaibă care îngus
tează orificiul de admisie a aeru
lui comprimat în ciocan, ceea ce 
a dus la eliminarea defectelor și 
la folosirea mai rațională a ae
rului comprimat. O simplă șaibă 
aduce acum la fiecare ciocan 100 
lei economie. Un captator de 
praf cu pulverizare de apă. con
ceput de acest harnic lăcătuș a 
fost dat spre generalizare. In re
gistrul de inovații al minei, de 
numele Ion Ingling Anton mai 
sînt legate o seamă de inovații; 
un dispozitiv pentru scoaterea 
bucșelor din corpul ciocanelor 
CP. 19 un alt dispozitiv pentru 
confecționarea arcurilor la perfo
ratoare și altele. De vreo 5 luni 
în atelierul mecanic al minei se 
folosește un aparat pentru aleza- 

• rea cilindrilor de perforatoare și

ciocane, cea de a 11-a inovație 
a lăcătușului Ingling Anton. Acum 
lucrează la o nouă inovație (îm
preună cu tehnicianul Bulea Teo
dor). Este vorba de o rampă se
miautomată pentru sudarea tubu
rilor de rambleu, 
că pentru spiritul 
pentru munca sa 
fost decorat cu Medalia Muncii.
IN CLIȘEU: Inovatorul Ingling 
Anton lucrînd la alezarea cilindri
lor de ciocane, la aparatul conceput 
și confecționat de el.

Un factor 
tant pentru 
tații muncii 
pare îl constituie, printre altele, 
obținereajrnei viteze de perforare 
cît mai mari. Aceasta se poate 
realiza nu numai prin mărirea 
presiunii aerului comprimat ci și 
prin alegerea unor sfredele cu 
tăișuri cît mai potrivite durității 
și naturii rocelor

La exploatările____________
Văii Jiului s-a 
constatat că nu 
se acordă sufi
cientă atenție nici 
alegerii unor tă
ișuri corespunzătoare și nici tra
tamentului termic al acestora La 
mina Uricani, ca și la Lonea de 
altfel, încălzirea tăișurilor de sfre- 
del se face în cuptoare de forjă 
deschise, ceea ce duce la o decar
bonizare .
reducere a calității și duratei de 
serviciu 
tatat că

I
STUDII

a otelului și deci la o

Trebuie arătat 
său. inventiv, 
inovatorul a

a sfredelului. S-a cons- 
___ __ și forma_tăișului sfrede- 
lelor variază de ~a o exploatare 
la alta. La Petrila, de pildă, se 
utilizează tăișul în daltă dublă 
și mai puțin cel în cruce, la Vul
can șî Lonea se folosește mult 
tăișul în daltă simplă, pe cînd 
Ia Uricani tăișul în formă de zet. 

Pentru a cunoaște influența 
formelor de tăișuri la sfredele 
asupra vitezei de avansare în di
ferite tipuri de roci s-au între
prins studii la minele Petrila,

Toate brigăzile din abataje peste plan 
o realitate la mina Uricani

ai anului in 
de colectivul

Primul semestru 
curs a fost încheiat __ ______
minei Uricani cu o productivi
tate medie de 1,047 tone pe post, 
în luna iulie s-a îndeplinit o tonă 
pe post, iar în luna august (pină 
în 20 ale lunii N. A.) randamen
tul se menține în jurul a 1,010 
tone pe post. Acesta este rezul
tatul firesc al preocupării pentru 
crearea tuturor brigăzilor de mi
neri a condițiilor optime pentru 
îndeplinirea ritmică a sarcinilor 
de plan. Cum au reușit minerii 
de la Uricani să nu aibă brigăzi 
sub pian? In- primul rînd trebuie 
subliniat faptul că aici s-au de
pus strădanii pentru concentra 
rea producției. In prezent, lucrul 
acesta face ca brigăzile din a- 
bataie să aibă goale și lemn în 
cantități suficiente (ia Uricani a 
dispărut formula „n-avem goa
le“ !), abatajele au fost menți
nute pe cît posibil la aceiași 
nivel de exploatare, oprindu-se 
uneori cele care prezentau deni
velări, iar asistența tehnică a 
fost și este din plin simțită de 
mineri.

Un alt fapt care a dus la ri
dicarea tuturor brigăzilor*la plan 
este acțiunea continuă pentru o- 
mogenizarea efectivelor în bri
găzi ceea ce asigură nu numai 
justa- folosire a forțelor de mun
că dar și creșterea productivită
ții muncii. La mina Uricani ma 
rea majoritate a șefilor de schimb 
și a brigadierilor sînt membri 
sau candidați de partid. Lucrul 
acesta asigură conducerea poli-

tică a muncii in brigadă, mobi
lizarea și antrenarea tuturor mi
nerilor in întrecerea socialistă cu 
obiective bine definite.

De un real folos în lupta* pen
tru ca toate brigăzile să-și în
deplinească în mod ritmic sarci
nile de plan este aplicarea cu 
perseverență a inițiativei mineri-

Pe teme de producție)

lor de la Aninoasa. Angajîndu-se 
să extragă însemnate cantități 
de cărbune peste plan de fiecare 
post prestat, minerii din abata
jele Uricaniului obțin acum ran
damente mari, cu toate că lu
crează după norme sporite, nor
me cu motivare tehnică. Așa de 
pildă brigăzile conduse de Cîr- 
ciumaru Victor, Bria Ion, Uliu 
Gheorghe, Năsălea-nu Miron, 
Scorpie Nicuiae, brigăzile din a 
batajul n>. 7 și nr. 3 din blocul 
II obțin zilnic 4,500—7,200 tone 
de cărbune pe fiecare post preș 
tat. Recent minerii de Ia Uricani 
au auzit de exemplul minerului 
fruntaș Cristea Aurel din Ani
noasa care a trecut să conducă 
o brigadă cu rezultate mai sla
be. A fost viu dezbătut acest lu
cru în adunările generale de 
partid, în consfătuirile de pro
ducție pe sectoare și totuși (ar ' 
părea paradoxal, dar așa este) 
nu s-au găsit brigăzi unde să fie 
urmat exemplul lui Cristea. De 
ce ? Răspunsul e clar, așa cum

de altfel l-a exprimat tov. ing. 
Peșitz losif, șeful minei: „La 
Uricani nu sint brigăzi bune și 
brigăzi slabe, toate brigăzile din 
abataje muncesc cu maximum de 
randament“. Este în adevăr, ex
primarea unui fapt de cinste pen
tru minerii de aici de a nu avea 
brigăzi slabe în abataje, cu toa
te că exploatarea cărbunelui în 
blocul 1 și II, parțial în blocul 
Iii, sub orizontul 670 constituie 
o importantă problemă 
atît pentru mineri cît și 
conducerea minei.

Răspunzînd chemărilor și gri
jii pe care le-o poartă partidul și 
guvernul, minerii din toate aba
tajele minei Uricani s-au anga
jat să sporească productivitatea 
muncii în abataje la 5—7 tone 
pe post. „In această privință, 
spunea dăunăzi brigadierul frun
taș Năsălea-nu Miron, noi urmăm 
exemplul comunistului Cristea 
Aurel, hotărîți să ridicăm toate 
brigăzile noastre nu numai la 
nivelul sarcinilor de plan, ci la 

«nivelul celor mai bune brigăzi 
ale minei“. Intr-adevăr țelul bri
gadierului Năsăleanu Miron este 
al tuturor minerilor din Uricani. 
Ei vor putea atinge într-un viitor 
nu prea îndepărtat randamente 
medii de peste 5 tone pe post 
în abataje. In această privință 
trebuie relevat că s-au început 
lucrările pregătitoare pentru a 
concentra toată producția minei 
Ia orizontul 640, fapt ce va a- 
duce nu numai sporirea randa
mentelor in abataje dar și redu-

tehnică 
pentru

Vulcan și Lupeni. S-a văzut cu 
aceste ocazii că în aceași cate
gorie de roci nu toate tipurile de 
tăișuri d*au rezultate bune. De 

exemplu, în argila fosiliferă de 
la Petrila viteza de avansare a 
sfredelelor cu tăișuri 
dublă și în zet, este 
între 14--15 cm/minut. 
dalta simplă și tăișul în 
au dai □ viteză de 10—12 cm/mi

nut. La cele 
trei exploatări s-a 
constatat de ase
menea că în ar
gilă mamoasă, 
argile verzi, gre- 

cea mai adecvată 
tăiș în cruce, iar

sie nisipoasă, 
este forma de 
în gresia cimentată slab se pot 
folosi sfredele cu tăiș în daltă 
«implă sau dublă

In timpul perforărilor cu sfre- 
dele cu tăiș în daltă simplă s-a 
constatat că randamentul optim 
se obține atunci cînd diametrul 
Șișului nu depășește 37—38 cm. 
Dacă diametrul trece de aceste 
dimensiuni, gaura perforată ca
pătă forma unui triunghi care 
împiedică rotirea normală a sfre- 
delului.

Concluzia la care s-a ajuns 
este că în argilă friabilă fosili- 
feră rezultatele cele mai bune se 
obțin eu tăișuri în daltă dublă 
și zet. In argila mărnoasă cele 
mai variate viteze de avansare 
’e dau tăișurile în cruce, pe cînd 
în gresie cimentată sau slab cL 
mentată tăișurile în daltă simplă 
sau dublă. Tăișurile în zet se 
pretează foarte bine pentru uti
lizarea în argile gresoase sau în 
gresii slab cimentate, iar cele în 
daltă simplă sau dublă dau re
zultate bune Ia marnele compac
te. In gresii dure, nisipoase, sau 
în marne semidure se recomandă 
foloșirea tăișurilor în cruce, daltă 
simplă sau în zet, care dau re
zultate mulțumitoare.

cu dispozitive 
combaterea prafului dau 
sănătății minerilor. In 
funcționării ciocanului, 

de cărbune este în per-

Pentru ușurarea
Uzina „Pneumatika“ din Le

ningrad a produs ciocane de a- 
bataj prevăzute 
pentru 
nător 
timpul 
stratul
manență udat cu apă cu ajutorul 
unui furtun introdus în corpul 
ciocanului. In felul acesta atmos
fera în abataj nu se mai încarcă 
cu praf. Primul lot de asemenea 
ciocane a fost trimis unor mine 
din bazinul Donețului pentru ex
perimentare.

cerea unui însemnat număr de 
posturi de regie de la Balomir 
și de pe traseul de suprafață.

Productivitatea înaltă cu care 
muncesc acum minerii din aba
tajele Uricaniului se datorește și 
aplicării unor măsuri tehnice ra
țional concepute. Așa, de exem
plu, în diagrama productivității 
muncii obținute anul acesta la 
abatajele din blocul I și II, se 
poate observa un salt însemnat 
odată cu aplicarea unor măsuri 
privind îmbunătățirea aerajului 
parțial în această zonă. La 
multe din abataje, mai ales la 
cele din blocurile III și IV unde 
acum productivitatea medie este 
în jurul a 4,500 tone pe post, sal
tul s-a făcut odată cu introduce
rea perforării cu sfredele armate 
cu 
la 

de

metale dure, ceea ce a dus 
creșterea vitezei de perforare 
implicit Ia sporirea vitezelor 
avansare în abataje.

★

Experiența colectivului minei 
Uricani în privința modului cum 
au fost ridicate toate brigăzile 
din abataje la nivelul îndeplini-

Mașina PD-1 M 
pentru săparea 

puțurilor
Constructorii sovietici 

pus la punct un nou utilaj ii 
pentru săparea puțurilor de ; 
mină. Este vorba de agregatul ( 

’1 cu ajutorul căruia sînt ( 
mecanizate procesele de muncă < 
la săparea puțurilor verticale, 
iricepînd cu dizlocarea rocelor 
și terminînd cu aducerea lor Ia '■ 
suprafață. Acest agregat exe- 1 
cută săparea puțurilor cu o vi- ] 
teză nemaiîntâlnită în practica '| 

Í a construcției de mi-'|

( PD-1M 
( mecajii;

L
Ș mondială u ______ t.„_ ....
j ne. Săpînd un puț cu diame- 
> trul de 6,20 m., in decurs de 
) o oră mașina avansează cu un 

metru. In timp de o lună se
J poate săpa- cu agregatul PD-1M 

aproximativ 180 m. 1. puț. O- ) 
dată cu săparea mașina exe-

■ cută automat și susținerea pu J 
’ (ului cu tubinguri de beton ( 
J armat. ?
i ~ .......................................... ' " ■i
)

J ca 150 tone și înălțimea de 
( peste 17 m. I. Controlul func- 
i

(

Constructorii de mint au de
numit noua mașină „Batisfera 
subterană“. Ea are o formă ci
lindrică, greutatea este de cir-

(

>

>

•O.

*

ționării tuturor mecanismelor 
este complet automatizat fiind 
dirijat de la distanță de uni / 
singur om. Noua mașină, re- <, 
ducînd de șase ori termenele 
necesare săpării unui puț ver- 
fical, constituie prima expe
riență în domeniul automatiză- 
rii proceselor grele în con-, 
strucțiile miniere. ?

i

muncii minerilor
Tot această uzină a produs un ~ 

perforator prevăzut cu un 
zitiv care absoarbe praful 
în timpul perforării. S-a 
tat de asemenea un nou 
perforator de înaltă
montat pe o coloană pneumatică 
de susținere. Productivitatea 
noului perforator este de 2—3 
ori mai mare decît a perforato
rului 
tică 
cute 
păsa

dispo- 
format 
proiec- 
tip de

frecventă

obișnuit. Coloana pneuma- 
permite minerului să exe- 
baterea găurilor fără a a-, 
pe minerul ciocanului.

rii ritmice a sarcinilor de plan, 
poate și trebuie să constituie 
un exemplu demn de urmat pen
tru alte colective miniere din 
Valea Jiului și în special pentru 
cel de la Lupeni, unde sînt incă 
multe brigăzi care nu-și îndepli-" 
nesc ritmic sarcinile de plan. In 
concluzie este necesar să arătăm 
că productivitatea realizată fa 
mina Uricani pină în prezent nu 
este maxima pe care o poate ob
ține colectivul de aici. Rezulta
tele minerilor din abataje sint 
grevate încă de un număr prea 
mare de posturi în regie slab 
productive. Găsirea unor soluții 
pentru eliminarea acestora, prin 
extinderea mecanizării trebuie 
să preocupe într-un grad mai 
înalt tehnicienii și inginerii mi
nei. La culbutorul nou, de exem
plu, prin asigurarea unui circuit 
automat la linia plinelor s-ar e- 
limina cîteva posturi neproduc
tive pe schimb. Aici este deajuns 
montarea unui lanț elevator scurt 
care să asigure 
circuitului, 
încă multe 
plin!

Ing.

panta necesară 
Soluții tehnice sint 

și trebuie folosite din

GH. DUMITRESCU



întărirea rinduriior partidului 
iu atenția organizației de bază

Atenție coacarsoloi formațiilor de teatru I
Mtanbrii de partid din orga

nizația de bază de la sectorul 11 
al minei Uricani desfășoară o 
activitate '.ic pentru întărirea rúr- 
durilor organizației. In fiecare lu
nă au iosț primiți din activul fă
ră de pariid al organizației de 
bază precum și din organizația 
U.T.M., 3—4 tovarăși în rândul 
candidațbor de pratid. Membrii 
de partid din această organizație 
de bază se ocupă cu simț de răs
pundere de pregătirea acelor 
muncitori care cer să devină can
didați de partid. Șefii de brigăzi, 
șefii de schimburi, tehnicienii din 
sector, în marea lor majoritate 
fiind membri de partid, au pri
mit sarcina de a se ocupa 
cîte unul sau doi muncitori 
vederea pregătirii ior pentru 
deveni candidați de partid.

Tovarășii Rusu Dumitru, Nă
săleanu Miron, Timofte Spiridon 
ș.a. se achită cu simț de răspun
dere de sarcinile ce le sînt tra
sate privind munca politică ce 
trebuie să o desfășoare în brigă
zile lor pentru a pregăti pe cei 
mai buni muncitori să devină '— 
didați. Printre candidații de 
tid primiți se numără tov. 
par Dănilă, Cornea Ștefan, 
Vendel, Kurta Vasile, Carpu 
Dimofte Grigore și alții. El se 
străduiesc ca în perioada stagiu
lui de candidatură să arate că 
merită să fie primiți în rîndurile 
membrilor de partid. Biroul or
ganizației de bază le trasează 
sarcini concrete, pe măsura ou- 
terii de muncă a fiecăruia. To
varășul ördög Ioan, secretarul 
—ganizației de bază, controlează 

riodic felul în care candidații 
de partid își îndeplinesc sarcinile 
primite. De asemenea tov. Ve
reș Martin și Orbán Martin se 
ocupă de candidați dîndu-le sfa
turi, îi controlează în muncă, le 
inaică formele învățămîntului po- 

se înscrie, se 
expiră stagiul

de 
în 

a

'.an- 
par- 

Gaș- 
Olas
Ilie,

partid a tovarășului Gridan Nico- 
lae. Prezentîndu-se în adunarea 
generală nepregătit pentru a fi 
primit în partid, el a fost criti
cat și i s-a prelungit stagiul de 
candidatură. Comuniștii i-au indi
cat să studieze mai mult în vii
tor.

Preocuparea organizației de 
bază pentru întărirea rîndurilor 
partidului prin primirea de noi 
candidați și membri de partid se 
concretizează nu numai prin creș
terea organizației de bază ci și 
prin rezultatele activității econo
mice a colectivului sectorului. In 
luna trecută la sectorul II a scă
zut în mod simțitor consumul 
specific de lemn pe tona de căr
bune. Aceasta s-a datorat în pri
mul rînd faptului că brigăzile 
conduse de comuniștii Vereș Mar
tin, Rusu Dumitru, precum și 
brigada candidatului de partid 
Năsăleanu Miron au trecut la re
cuperarea din lucrările miniere 
vechi a unor însemnate cantități 
de material lemnos. Tot în luna 
trecută, s-au realizat progrese șl 
în direcția îmbunătățirii calității 
cărbunelui, scăzîndu-se procentul 
de cenușă din cărbune de la 46 
la sută cît este admis, la 42 la 
sută. Pe baza multor măsuri teh- 
nico-organizatorîce, colectivul sec
torului s-a angajat să mai .ea; 
lizeze pînă la sfîrșitul anului 
175.000 lei economii la prețul de 
cost al cărbunelui.

Realizările dobtndite de colecti
vul sectorului II de la mina Uri- 
cani se datoresc în mare măsură 
avîntului cu care muncesc mem
brii și candidații de partid. Cu 
cît rîndurile organizației de bază 
se întăresc cu atît succesele co
lectivului sporesc.

Prima fază — raională — a 
celui de-al V-lea concurs al for
mațiilor teatrale ale sindicatelor 
se desfășoară între 1 septembrie 
și 1 octombrie a. c. A doua — 
faza regională — are loc între 
1—30 noiembrie a. c„ iar faza 
finală, între 10—20 decembrie a.c.

Ce trebuie .să reliefeze acest 
concurs ?

închinat celei de-a XV-a ani
versări a eliberării patriei noas
tre, concursul formațiilor de tea
tru trebuie să scoată în relief 
dezvoltarea continuă a activită
ții artistice de amatori în acest 
domeniu, să mărească numărul 
formațiilor de teatru și a mem
brilor lor, atrăgind îndeosebi ti
neretul. El trebuie să prezinte 
un repertoriu cu un conținut ideo
logic și artistic superior con
cursurilor anterioare, repertoriu 
care să includă cele mai valoroa
se lucrări ale autorilor contem
porani din tara noastră, U.R.S.S., 
țările de democrație populară și 
a autorilor progresiști din alte 
țări. Instructorii formațiilor de 
teatru să se orienteze îndeosebi 
spre alegerea pieselor contempo
rane într-unul sau mai multe 
acte, piese care înfățișează pro
cesul construcției 
în ' 
să 
se 
ce 
re 
driei pentru trecutul ___
luptă al poporului nostru, care 
combat rămășițele burgheze 
conștiința oamenilor.

Deci concursul trebuie să 
liefeze o bună orientare a 
structorilor și formațiilor de 
tru în alegerea repertoriului ca
re să răspundă problemelor 
tuale de viață. Sigur că în con
curs pot fi prezentate și piese

socialismului 
tara noastră. De asemenea, 
fie prezentate în concurs pie- 
consacrate educației patrioti- 
a oamenilor muncii, piese ca- 
contribuie la cultivarea mîn- 

eroic de

ale autorilor clasici, dar este in
dicat să predomine cele ale au
torilor contemporani.

O problemă importantă de ca
re depinde succesul unei forma
ții teatrale în concurs. < 
ceea legată de alegerea

■ piese care 
sibilităților 
formațiilor

In acest
tat formația teatrală a sindica
tului minier Lonea, care pregă
tește „Mielul turbat“ de 
Baranga și „Fușerii“ — 
locală, aprobată de Casa 
nală de creație. Tot spre Aurel 
Baranga s-au orientat și „ar
tiștii“ de la Filatura Lupeni ca
re pregătesc piesa „Iarbă rea“. 
Instructorii respectivi își cunosc 
bine oamenii cu care lucrează 
și sînt siguri de reușita specta
colelor. Șovăie în acest sens for
mația de teatru din Aninoasa. 
Instructorul de aici. Lany Eme- 
ric s-a orientat bine alegînd pen
tru concurs „Ultima oră“ a lui 
Mihail Sebastian. Se pare însă 
că artiștii amatori șovăie. Desi
gur piesa este destul de grea și 
a>re pretenții deosebite. Avînd în 
vedere însă că „actorii“ anino- 
seni au repurtat succese eu pie
se tot atît de grele. („învățătoa
rea“) se cere doar ca instructo
rul lor să știe să repartizeze ro
lurile unor interpreți potriviți,

------ ------ -- —

este a- 
i unor 

să fie pe măsura po- 
de interpretare a 

respective.
sens, bine s-a orien-

Aurel 
piesă 

regio-

după ce a studiat fiecare rol în 
parte.

De ce întîrzie însă unele loca
lități cu începerea pregătirilor 
pentru concurs ? Cum poate fî 
justificat faptul că tinerii din 
Lonea și cei de la Filatura Lu
peni sînt în lucru de cîte o lună- 
două, iar alții, nici măcar la în
ceputul drumului ? 1 Lipsește o- 
rientarea ?! Să se solicite spri
jinul artiștilor profesioniști de la 
Teatrul de stat, al colectivului 
de la Școala populară de artă și 
chiar al Casei regionale de crea
ție. De aceste întîrzieri nu sînt 
însă vinovate numai forrftețiile 
respective — din Petrila, 
U.R.U.M.P., Lupeni, Vulcan șî 
Paroșeni — care n-au pornit 
încă la muncă. Vinovată este și 
Secția de învățămînt și cultură. 
Inspectorul metodist cu proble
mele culturale, tov. Marcu 
încă nu a dat ajutor și 
mări în acest sens.

Comitetele sindicale ale 
prinderilor amintite au datoria 
să se preocupe îndeaproape de 
această problemă. înjghebînd cît 
mai repede posibil, formații tea
trale care, avînd în vedere tim
pul existent pînă la concurs, 
să-și aleagă piese ușoare — în- 
tr-un act — dar cu care să fie 

• prezente în acest concurs.
FL. MAN

Petru 
îndru-

între-

din

re
in- 

tea-

ac-

litic la care să 
interesează cînd 
de candidatură ș.a.

In organizația de bază de la 
sectorul II a! minei Uricani, co
muniștii dovedesc exigență .ață 
de cei ce urmează să intre în 
partid. Dacă în timpul stagiului 
de candidatură candidați! de par
tid sînt Îndrumați și ajutați cu 
atenție apoi la primirea lor în 
partid, comuniștii din sector 
se interesează cu amănunțime de 
felul cum aceștia ș!-au îndepli
nit sarcinile încredințate, cum 
^•vu pregătit în vederea primirii 

în partid. Nu de mult a ‘ost 
pusă în discuția adunării gene
rale a comuniștilor cererea pentru 
primirea în rîndul membrilor

Cursurile

de

pentru pregătirea 
propagandiștilor 
an luat sfîrșit 

(Urmare din pag. l-a)
tar. propagandiști la cercuri spe
ciale pentru mineri, Borneci Ma
rin, bobinator la U.R.U.M.P., 
propagandist la cercul de stu
diere a Statutului P.M.R., Hozu 
Aurel, electrician, propagandist 
la cercul de Istoria P.M.R. și al
ții care și-au întocmit în mod 
regulat caietele de conspect pe 
baza bibliografiei indicate și în
deosebi pe baza studierii opere
lor clasicilor marxism-leninismu- 
Iui.

Pentru a lega tezele teoretice 
expuse prin conferințe de proble
mele practice ale producției și a 
ilustra mai viu lupta dusă de 
clasa muncitoare în frunte cu 
partidul său pentru făurirea unei 
vieți fericite, s-a organizat vizio
narea mai multor filme, a lost 
vizitat Combinatul siderurgic 
Hunedoara, iar cu ocazia Zilei 
minerului au fost expuse expo
nate iiustrînd viața din trecut și 
de azi a minerilor, lupta lor pen
tru o viață mai bună împotriva 
exploatării crunte a regimurilor 
burghezo-moșierești.

Cursurile de vară cu scoaterea 
din producție care s-au desfășu
rat la Deva constituie pentru 
propagandiști un ajutor substan
țial pentru ridicarea nivelului 
muncii de propagandă în noul an 
școlar la nivelul sarcinilor me
reu sporite ale construcției so
cialiste.

Cu fiecare an ce trece locali- ■ 
tățile noastre muncitorești devin 
tot mai frumoase iar oamenilor 
muncii le sînt create condiții tot 
mai bune de locuit.

Anul acesta, serviciile de gos
podărire a locuințelor aparținînd 
C.G.V.J. au depus o muncă inten
să pentru o cît mai bună gospo
dărire a fondului locativ. Au fost 
făcute reparații capitale și cu
rente la sute de locuințe mun
citorești, amenajate parcuri, ron
duri de flori, scuare și multe alte 
lucrări gospodărești ale căror va
loare s-a ridicat la cca. 10.000.000 
lei.

La aceste lucrări au participat 
toate colectivele administrativ- 
gospodărești din exploatările mi
niere, preparații și uzine, ale gos 
podăriilor de locuințe care au con
tribuit prin munca și activitatea 
lor la înfrumusețarea localităților 
miniere, la buna lor gospodărire.

Prin grija partidului și guver 
nului, fondul de locuințe al Com
binatului carbonifer sporește ne
întrerupt, totalizînd în prezent un 
număr de peste 
mente. Cu toate 
privește satisfacerea nevoilor de 
locuințe mai există unele greutăți. 
Trebuie rezolvate cerințele oame
nilor muncii 
locativ, aplicat 
lamentai ce a 
către C.C.V.J. 
nă funcționare

15.000 aparta- 
acestea în ce

legate de spațiul 
cu exigență r»gu- 
fost elaborat de 
pentru o mai bu- 

a 
locuințe, reducînd 
roasele reclamați! 
blemă.

Pentru o mai 
administrare a cartierelor de blo
curi s-a organizat o rețea de ad
ministratori salariați de către Co
mitetele de blocuri prin contri
buția fiecărui locatar. In unele 
localități însă cum ar fi Uricani 
și Lonea acești administratori nu 
funcționează din cauză că servi
ciile 
riile 
pînă 
ției

In unele cazuri nu se iau mă
suri operative pentru lichidarea 
neajunsurilor .care duc la degra
darea construcțiilor. Așa de exem
plu, datorită unor defecțiuni de 
construcție, parterul căminului nr. 
10 Lupeni este deseori inundat, 
cauzînd stricăciuni. La fel. loca
lurile cantinelor sînt cu ușurință 
cedate pentru petreceri de tot fe
lul, deteriorîndu-se 
rile și mobilierul.

In casele scărilor 
blocurile 15. 17. 18 
plotiă înlăuntru distrugîndu-se pe-

Comisiilor de 
astfel mimé

in această pro-

bună păstrare,

administrative și gospodă- 
de locuințe n-au trecut nici 
acum la încasarea contrihu- 

locatarilor.

astfel localu-

HI. IV. V din 
din Petroșani

reții dar măsuri de îndreptare nu 
se, iau. Tot aici unele acoperișuri 
sîât sparte din cauza antenelor 
și amatorilor de vizionare gratu
ită a meciurilor de fotbal, florile 
din ronduri nu se mai văd din 
buruieni etc. Acestea sínt doar 
cîteva din urmările activității ne
satisfăcătoare a gospodarului 
Kiss.

> Cu 
mine 
sute 
celor 
jit. La Lonea deși cele două cons
trucții din lemn din fața școlii 
au fost dărîmate de două luni și 
azi molozul mai este acolo ca o 
mărturie a nepăsării. Același lu
cru s-a întîmplat și cu molozul 
celor două construcții dărîmate 
în dreptul blocurilor noi și care 
numai parțial a fost curățit, cu 
barăcile de la Uricani etc.

Acestea sînt doar cîteva din 
lipsurile serviciilor administrativ- 
gospodărești, lipsuri care ar putea 
fi ușor remediate dacă tovarășii 
din conducerea acestor servicii 3r 
fi mai perseverenți, ar depune 
mai mult interes pentru rezolva
rea tuturor problemelor ce le a- 
parțin.

Este necesar ca muncitorii, ser
viciilor administrativ-gospodărești 
ale unităților C.C.V.J. să dea un 
nou avînt muncii lor gospodă
rești, neprecupețind nici un efort 
pentru a asigura oamenilor mun
cii condiții de viață din ce în ce 
mai bune.

toate că în cele două că- 
3e la E.M. Petrila locuiesc 
de tineri, parcul din iața 
două clădiri este neîngri-

ȘT. MIHAI

i

Tinerii din Vulcan 
timpul liber in 

Este surprinzător, dar adevă
rat. că tinerii muncitori din ora
șul Vulcan au în timpul lor li
ber organizate prea puține acti
vități educative. Comitetul oră
șenesc U.T.M. a lăsat problema 
organizării de activități tine
rești, atractive pentru tineret pe 
seama organizațiilor de bază. ÎJ- 
nele din acestea (uneori comite
tul U.T.M. de la mină și orga
nizația de la șantierul de con
strucții) găsesc ca cel mai potri
vit mijloc de folosire a timpului 
liber reuniunile tovărășești. Și 
reuniunile tovărășești trebuie să 
aibă un caracter educativ. In o- 
rașul Vulcan dacă joile de tine
ret sînt organizate odată-n lună, 
apoi reuniunile se țin aproape îu 
fiecare sîmbătă sau duminică 
dar... cu 5 lei taxa de intrare 1 
La astfel de reuniuni tinerii mai 
obișnuiesc să le spună și baluri. 
Este bine cunoscut de toți or
ganizatorii reuniunilor tovără
șești că asemenea manifestații 
nu pot fi organizate fără ca în 
cadrul lor să nu se prezinte pro
grame artistice. Programele ar 
tistice care se cer a fi prezentate 
au menirea de a da acestor ma
nifestări un caracter educativ. 
Reuniunilor tovărășești din Vul
can le lipsesc programele artis
tice. Un exemplu de acest fel l-a 
oferit ultima reuniune tovără
șească ținută la Vulcan în sala 
fostei cantine de la Morișoara. 
In sala nemăturată s-a ridicat 
de sub picioarele dansatorilor un 
nor de praf. Cei ce s-au făcut 
lejeri de haine le-au agățat de... 
geamuri, pentru că cuiere nu sînt 
deloc. In pauze tinerii au spri
jinit pereții sălii nu pentru că ei 
s-ar fi dărâmat, ci pentru că nu 
aveau pe ce ocupa loc: un sin
gur scaun este în sală dar pe el 
sta taxatorul de la ușă. Orches
tra cîntă ce-o taie capul iar unii 
tineri, simțindu-se în largul lor. 
își fac de cap • stau nedescope- 
riți, în timpul dansului fumează, 
au cămășile descheiate de toți

să-și folosească 
mod educativ
nasturii. Cum să fie altfel dacă 
nimeni nu se găsește să le spu
nă că nu este bine și frumos 
ceea ce fac. Fiecare din aceștia 
crede că i se permite de a se 
comporta așa cum crede el, de a 
fi original prin dans fistichiu 
sau prin conduită. Printre ei sînt 
Horvat Marian, portar al echipei 
de fotbal din Vulcan, Popescu 
Gavrilă, vagonetar în brigada 
condusă de Szakacs Mihai, Bara- 
baș Bențe (care are numai 17 
ani), Chelaru Ioan. Motoi Con
stantin, Cîmpeanu Ioan dm sec
toarele I și II ale minei, Dobre 
Nastasia și Potaru Otilia.

Sînt însă în sală si tineri care 
gîndesc altfel despre reuniunile 
tovărășești. Utemistul Moraru 
Gheorghe, ajutor miner la sec
torul III le spunea unor tineri 
cu care discuta :

— Am fost la reuniunile orga
nizate la Petrila. Nici nu pot 
fi asemuite cu cele de la Vulcan. 
L-am văzut acolo în mijlocul ti
nerilor pe inginerul șef al minei, 
pe minerul vîrstnîc Cenușă Cor
nel, pe secretarul comitetului 
U.T.M.

Fiind sezisat de toate acestea 
tovarășul ÎAitrea Gheorghe, se
cretarul comitetului orășenesc 
U.T.M. din Vulcan a căutat să 
justifice în fel și chip compor
tarea unor tineri dar fără să re
cunoască că dînsul este răspun
zător pentru felul cum se orga
nizează reuniunile tovărășești. 
Locul secretarului 
mijlocul tinerilor, 
poate da tinerilor 
mări.

Ședințele nu
Nici vorbele multe dacă nu sînt 
urmate de fapte nu-și au rostul. 
Comitetul orășenesc de partid 
trebuie să-i ceară tovarășului 
Mitrea Gheorghe să se ocupe cu 
mai mult simț de răspundere de 
îndeplinirea sarcinilor ce le are 
și să activizeze în munca de e- 
ducare a tinerilor tot comitetul.

C. M.

U.T.M. este în 
acolo unde el 
povețe, îndru-

rezolvă totuT.

♦
*
♦
♦ 
♦
♦ 
♦ 
♦
* 
♦
♦ 
♦ 
♦
♦ 
♦
♦ 
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

O nouă ramură 
sportivă

și scurte comentarii

Iubesc sportul și încă mu i 
de tot', insă nu aș fi crezul nici 
în ruptul capului că aș fi în stare 
să descopăr o nouă 'amură 
sportivă. Și iată am fost. Poa
te mă credeți lipsit de modes
tie dar așa este. E drept că am 
avut create condiții optime de 
a face această descoperire și 
iată cum.

Locuiesc pe strada Coroești- 
Jiu. Cînd plouă ai impresia că 
jiul și-a mutat o parte din vad 
pe această stradă. Asta nu ar 
fi nimic că, vorba veche din 
popor, „apa trece, pietrele ră- 
mîn", dar ce ne facem cu no-

putea să 
luăm noi 
și să ne 

dacă ar

roiul care rămîne. Ar 
di&pură și el, să nu o 
locatarii prin grădini 
cățărdm pe garduri, 
mai ireu din cînd în cînd pe
aici tovarășul Cobar. Alecu, șe
ful secției Gospodărire orășe
nească. Gurile rele, susțin că 
dacă T.A.P.L.-ul ar deschide un 
bufet si pe strada noastră ar 
veni st 
dată pe

locuitor

tovarășul Coban dein- 
teren.
VOICU 1L1E
pe strada Coroești-]tu

Soirit inventiv
Înainte vreme, cînd ieșeau din 

șut, minerii: din Vulcan se du
ceau deîndată la lămpărie și-și

predau lămpile. De vreo săpiă- 
rnlnă insă ce șă vezi. Lămpile 
au devenit prietene nedespărți
te ale minerilor și la suprafață. 
Cărui fapt s-o fi datorînd a- 
cest lucru ? — se întrebau u- 
nii curioși. Misterul l-au aflat 
cînd s au dus la baia mineri
lor. Aici era o beznă mai dihai 
decît înlr-o galerie nelumina
tă. Apoi a licărit o luminiță, în 
urmă altele și altele. Erau lăm
pile cu care minerii au venit 
să facă baie. Așa-s minerii au 
spirit inventiv și știu să se des
curce în orice situație, numai 
cei ce răspund de această pro
blemă se vede că nu-l au.

CRISTEA NICOLAE 
muncitor la sectorul III al 

minei Vulcan
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♦
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♦
♦ 
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♦
♦
♦ 
♦
♦
♦

♦
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Declarația conferinței 
internaționale a oamenilor de știință

OTTAWA (Agerpres) TASS 
Conferința internațională 

oamenilor de știință 
încheiat lucrările la 29 august la 
Pugwash a adoptat o declarație 
împotriva producerii și folosirii 
armelor bacteriologice și chimice.

Duțe ce au analizat în amă
nunțime proprietățile distructive 
ale acestor tipuri de arme, parti- 
qipanții la conferință declară că, 
după părerea unora dintre ei, un 
atac subit împotriva unui cartier 
orășenesc cu ajutorul acestor ar
me poate să facă tot atîtea vic
time cît o bombă atomică nu prea 
mare.

Deși datele respective sînt ți
nute secrete, se arată în dtecla-

ßeopganizapea 
în BL S.

învațămîntului 
F. S. D.

a
care și-a

rație, se poate afirma că au fost 
acumulate cunoștințe considera
bile în domeniul tehnicii de pro
ducție și transport ai microorga
nismelor în scopuri militare.

Dezmințind afirmațiile că a- 
ceste arme ar fi mai umane decît 
alte mijloace de război, oamenii 
de știință se pronunță pentru 
interzicerea folosirii armelor bio
logice și chimice de exterminare 
în masă și pentru renunțarea la 
caracterul secret al cercetătorilor 
care duc la crearea și perfecțio
narea lor. Declarația subliniază 
că „numai preîntîmpinarea defini
tivă a războiului va feri viața oa
menilor și civilizația de armele 
chimice, biologice și nucleare“.

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

Ministrul de Externe al Japoniei 
despre schimbul de vizite Hrușciov-Eisenhower

TOKIO (Agerpres) — TASS
După cum transmite postul die 

radio Tokio, ministrul Afacerilor 
Externe al Japoniei A. Fujiyama, 
luînd cuvîntul la 31 august 
cadrul
pentru
merei
Iui, a
vizite dintre D. Eisenhower, pre
ședintele S.U.A., și N. S. Hruș-

In acest an școlar se va începe 
trecerea la aplicarea învățămîn- 
tului general de opt ani în Uniu
nea Sovietică. In școlile din 
R.S.F.S.R. se prevede crearea 
pînă la 1 septembrie 1959 a 1.564 
dte noi clase a 8-a. In R.S.F.SȚL 
au fost 
miliarde 
rea de 
In afară 
s-a desfășurat pe larg construi
rea de școli și internate din fon
durile colhozurilor. După absol
virea școlilor de opt ani elevii 
vor învăța mai departe pe baza 
îmbinării învățămîntului cu mun
ca în producție, în școlile serale 
ale tineretului muncitoresc și ță
rănesc și în școlile medii de cul
tură generală cu caracter poli
tehnic.

In anii 1959-1960. în R.S.F.S.R. 
se prevede reorganizarea a 2.000

alocate anul acesta 2,8 
ruble pentru construi- 

școli și școli internate, 
de acestea, în anul 1959

școli în școli de 11 ani cu învă- 
tămînt politehnic. La Moscova 
va lua ființă un număr de 96 de 
asemenea școli medii de cultură 
generală, la Leningrad — 49. în 
regiunea Moscova 120. în ținu
tul Habarovsk — 31 și în Ciu- 
vașia — 19.

In orașe școlile medii de în- 
vătămînt politehnic vor funcțio
na pe lîngă întreprinderile in
dustriale unde munca prin ca
racterul ei nu dăunează sănătă
ții copiilor

In localitățile rurale pe lîngă 
școlile de 11 ani vor fi create 
gospodării experimentale și fer
me zootehnice cu caracter de în- 
vătămînt. Suprafața agricolă ce 
va fi pusă la dispoziția acestor 
școli de către colhozuri este de 
la 30 pînă la 70 ha., iar fermele 
vor dispune de 50—100 vite.

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

I. [. 1.1. I. PlIlOIlDi
Recrutează absolvenți 

școlilor medii 
cialitătile:

— Contabil 
meri

— Merceolog 
duse industriale 
încheind angajamente pentru 
trimiterea la școli de specia
litate cu durata de 2 ani.

înscrierile se fac pînă in 
ziua de 10 septembrie 1959 
la sediul I.C.R.T.I. Petroșani, 
str. Mihai Viteazul nr. 5.

pentru
pentru
pentru'

ai ț 
spe- i

co
pro-

RelnnoHi-vă abonamentele 
la ziarul 

„Steagul roșu“ 
Abonamentele se pri

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

ia ii 
Ü 

I«

I«
!i
t

în 
unei ședințe a comisiei 
problemele externe a Ca- 

Inferioare a parlamentu- 
declarat că „schimbul de

ciov, președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., va contribui 
la înlăturarea neîncrederii dintre 
cele două state. Luînd cunoștință 
reciproc de situația din țările 
respective și realizînd o înțele
gere reciprocă, a declarat Fu- 
jiyama, conducătorii celor două 
state vor aduce o mare contribu
ție la cauza păcii generale.

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

Studierea limbii ruse în Cehoslovacia
La Karlovy-Vary s-a deschis 

cea de-a 10-a conferință jubilia
ră pe întreaga Cehoslovacie a

---- o----

C. din Indonezia
(Agerpres)

a Biroului Poli- 
P.C. din Indone- 
la 30 august pe

P reședințele Sukarno va vorbi 
la Congresul P.

DJAKARTA
TASS.

O delegație 
tic a! C.C. al 
zia l-a vizitat
președintele Sukarno și i-a în- 
mînât rezoluția celei de-a 8-a 
plenare a C.C. al P.C. din Indo
nezia despre situația creată în

țară în urma decretului publicat 
de președinte la 4 iulie și de ase
menea a invitat pe președintele 
Sukarno să ia cuvîntul la al 
Vl-lea Congres al P.C. din In
donézia, convocat între 7 și 15 
septembrie.

Președintele Sukarno a accep
tat propunerea Biroului Politic 
al C.C. al P.C. din Indonezia.

Mișcarea cooperatistă 
în Slovacia

In prezent în Slovacia func
ționează 2.601 cooperative agri
cole unice, care lucrează 1.651.097 
hectare de pămînt. Sectorul so
cialist, împreună cu gospodă
riile agricole de stat, cuprinde 
în Slovacia 1.975.203 hectare de 
pămînt, adică 71 la sută din to
talul suprafețelor

Anul acesta în 
constiuit 203 noi 
gricole unice, iar

agricole. ■
Slovacia s-au 

cooperative a- 
numărul mem- 

a crescut

cursurilor populare de limba 
rusă.

In decurs de 10 ani cursurile 
populare de limba rusă au fost 
frecventate de 2.311.000 persoa
ne, adică peste o treime din 
populația adultă a Cehoslovaciei 
S-au organizat 155.500 cursuri, 
s-au publicat 1.750.000 exempla
re de manuale

Peste 330.000 de abonați 
Cehoslovacia primesc presa 
vietică. Numai în anul 1958 
importat în Cehoslovacia 2;839.000 
exemplare de cărți sovietice. In 
Republica Cehoslovacă se difu
zează peste 900 de ziare și 
viste sovietice.

Trustul Alimentației 
Publice Locale
„Valea Jiului“ 

Petroșani ;
Anunță consumatorii săi 

ă a pus în vînzare zilnic 1 
prin cofetăriile și patiseriile 1 
c > Petroșani, Lupeni, Uri- , 
câni, Vulcan și Petrila iaurt 
Ia gheață cu 0,70 lei paha- ; 
rul, lapte bătut cu 0,40 lei 
paharul, cafea cu lapte, ca
cao cu lapte, lapte dulce și < 
alte produse lactate. j

t

brilor cooperativelor 
cu 39.241.

ins- 
cin- 
pro. 
mai

din
so-

s-au

re-

A-
co-

La data de
1 septembrie a.c. 
începe reînnoirea 
abonamentelor ia 

presa sovietică pe 
anul 1960

Pentru a vă asigura pri
mirea în continuare a publi
cațiilor sovietice Ia care $în- 
teți abonat, este necesar să 
reînnoiți abonamentele dvs. 
din timp.

Cereți spre consultare ca
talogul presei sovietice " 
anul 1960 în care sînt cui 
prinse și ultimele titluri de 
publicații soci al-politice, lite
rare, tehnice și de speciali
tate apărute în U.R.S.S.

Intrucît primirea abona
mentelor la presa sovietică 
pe anul 1960 se face într-un 
timp limitat, vă recoman
dăm să vă reînnoiți abona
mentele vechi 
noi abonamente, 
începutul lunii septembrie 
a. c.

P*Cei 30.000 de soldați sosiți în 
Algeria la 22 iulie s-au dove
dit prea puțini. In regiunea o- 
fensivei franceze de la Kabylia 
au trebuit aduse în mare grabă 
întăriri suplimentare. Acestea 
nici nu avuseseră încă timp să 
sosească, cînd trupele algeriene 
au și început ofensiva pe frontul 
din Aumale (la 100 km. sud-est 
de orașul Alger). Au trebuit tri
mise întăriri și acolo. Trupele 
franceze suferă pierderi grele. De 
la 4 la 10 august, adică într-o săp- 
tămînă de luptă, ele au avut 
aproape 760 de morți și peste 
500 de răniți. Trupele algeriene 
au capturat trofee bogate...

Ziarele franceze apropiate de 
guvern cer să se intensifice și 
mai mult operațiile militare, pen
tru a se accelera „zdrobirea mi
litară“ a răsculaților... Dar aces
te sfaturi n-au nici o perspectivă. 
Politica teroristă din Algeria n-a 
adus pînă acum Franței decît 
nenorociri. Și nici în viitor nu 
este de așteptat să aducă nimic 
bun.

Cert este faptul că problema 
algeriană poate fi rezolvată nu
mai pe baza recunoașterii drep
turile legitime ale poporului al- 
gerian.

cere înseamnă „sprijin business- 
ului“.

Agenția Unitei Press Interna
țional definește acest proiect ca 
un fel de plan Marshall pentru 
țările shb dezvoltate, numai de 
proporții mai mici. Ideea princi
pală a planului „Foster busi
ness“ este următoarea : un mic 
întreprinzător american norocos 
„înfiază” o întreprindere dintr-o 
altă țară „îi oferă sfaturile și 
experiența sa și o încurajează“,

Judecînd după această infor
mație a agenției, Peter Volid es
te ocupat acum cu selecționarea 
a aproximativ 500 de busines- 
smeni de frunte din S.U.A. demni 
să reprezinte în țările slab dez
voltate businesșul american și 
metodele lui în lupta de concu
rență. Acești oameni de afaceri 
vor trebui să propună întreprin
deri mici din străinătate pe care 
vor să le „înfieze“.

Ideea creării unei asemenea 
organizații pentru țările slab 
dezvoltate nu este absolut nouă.

In tarile Orientului, acest pro
iect a fost întîmpinat fără nici 
un entuziasm. (-

Nona invenție a afaceriștilor <• 
....................................................
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pentru micul în- !

Un nou atlas 
geografic

Institutul de Geografie al 
cademiei ungare de științe în
laborare cu Institutul de Geo
grafie al Academiei de științe a 
U.R.S.S. vor elabora primul atlas 
complet de geografie fizică șî: 
economică a R. P. Ungare. Atla
sul va fi editat în limbile un
gară și rusă.

Cu prilejul efectuării în comun 
a lucrărilor de întocmire a atla
sului, geografii ungari vor avea 
prilejul să-și însușească diferite 
metode noi de cercetare științi
fică și să studfieze numeroase 
probleme teoretice și metodolo
gice.

Soana „planului 
Jumelles“
După ce în Franța a fost 

taurat regimul Republicii a 
cea, conducătorii acesteia au 
mis că vor rezolva în cel
scurt timp problema algeriană. 
A început să se discute despre o 
„nouă orientare“, despre even
tuale tratative cu răsculații, des
pre anumite planuri subtile în 
legătură cu dezvoltarea economi
că și socială a Algeriei...

De atunci au trecut opt luni, 
și se poate constata că în aceas
tă perioadă nu s-a produs de 
fapt nici o schimbare în politica 
algeriană a cercurilor guvernan
te din Franța. Discuțiile desDre 
„noua orientare“ an rămas doar 
simole discuții...

Mai mult decît atît. In iulie 
1959 autoritățile franceze au ho- 
tărît, în locul făgăduitelor trata
tive, să intensifice acțiunile mi
litare din Algeria. Cu ajutorul 
generalilor germani din coman
damentul N.A.T.O. (generalul 
Speidel a „insnectat“ timp de a- 
proape o lună corpul expeditio- 
nar din Algeria) a fost elaborat 
așa-numitul „plan Jumelles“.

Care este esența acestui plan ? 
Concentrînd grupuri de șoc ale 
armatei cînd într-o parte a te
ritoriului tării, cînd în alta. Al
geria va fi „eliberată“ treptat de 
sub controlul răsculaților. Apoi 
teritoriul „eliberat“ prin foc și 
sabie va fi împărțit în sectoare, 
fiecare din ele punîndu-se sub 
controlul unei anumite unități 

! militare. încetul cu încetul. între
gul teritoriu al Algeriei va fi 

| împărțit în asemenea sectoare. 
) Așa se va pune capăt războiului
> de eliberare din Algeria...

De lă sfîrșitul lunii iulie, în
> Algeria au loc lupte sîngeroase.
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și să faceți 
încă de la

OFICIUL RAIONAL
P.T.T.R.

Un nou business
In Wah Street a luat naștere 

un nou proiect de ajutorare a ță
rilor slab dezvoltate. Autorii a- 
cestui proiect sînt doi oameni de 
afaceri americani — Peter Volid. 
președintele companiei „Ring * 
Korn Stamp“, și Glarence Ran- 
dall. fostul președinte al consi
liului de administrație al compa
niei ..Inland Steel“. în'prezent 
consilier special ăl președintelui 
Statelor Unite. Rodul inspirației 
lor a văzut lumina zilei la 17 
august, primind numele de ..Fos- 
ter business“. ceea ce în tradu-

din 'Vall Street urmărește ace
leași teluri ca și proiectul prece
dent • să deschidă o nouă porti
ță pentru infiltrarea monopoluri
lor americane în economia țărilor 
slab dezvoltate. Dacă nu te lasă 
să intri pe ușă, încerci pe fe
reastră 1

De data aceasta, tendințele ex- 
nansioniste ale monopolistilor au 
fost camuflate sub ț 
pretinsei griji 
treprinzător. ;

Agenția United Press Interna-; 
tional anunță că noul plan „poa- J 
te să devină o armă eficace a (» 
Statelor Unite“ în expansiunea / 
lor economică ? Oare aceste spe- / 
fante nu sînt iluzorii ? <’

(Din revista „Timpuri noi“) < 
_ _ ___________________ »'
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PROGRAM DE RADIO
3 septembrie

poarelor. PROGRAMUL II. 14,07 
Muzică corală din țări prietene. 
15,00 De toate, pentru toți, 16,30 
Muzică vocală, 17,35 Tineri so
liști de muzică populară romî- 
nească, 18,05 Cantata „Minerii“ 
de Gheorghe Deriețeanu, 18,24 
Muzică ușoară, 19,30 Soliști și 
formații artistice de amatori pre
miate la cel de-al V-lea eoncurs, 
20,00 „Pe unda clapelor“ — pro
gram de muzică ușoară, 20,45 
Cîntece despre mineri și oțelari, 
21,15 Miizică ușoară de compozi
tori romîni, 21,45 Părinți și co
pii, 22,00 Seară de muzică de ca
meră de compozitori ruși.

PROGRAMUL I. 8,00 Din pre 
sa de astăzi, 8,30 Muzică. 9,15 
Cîntece, 10,00 Formații sovietice 
de muzică de cameră, 10.30 Mu
zică de estradă, 11,03 Melodii 
populare romîiiești, 11,30 „Săp- 
tămîna muzicii bulgare“. 12,00 
„Numai zîmbet, numai cîntec“ — 
program de muzică ușoară, 13,05 
Muzică simfonică, 14.00 Uverturi 
și potpuriuri, 15,10 Program mu
zical dedicat fruntașilor în pro
ducție din industrie și agricultu
ră, 15,40 Muzică de operă in
spirată din lucrările marilor 
scriitori clasici, 16,15 Vorbește 
Moscova, 16,45 Noi cîntece ale 
compozitorilor noștri scrise în 
cinstea celei de-a 15-a aniversări 
a eliberării patriei, 17,30 Tine
rețea ne e dragă, emisiune pen
tru tinerii ascultători, 18,00 In- 
terpreți romîni de muzică ușoa
ră, 18,30 Almanah științific. ÎS,35 
Cîntece populare romînești in
terpretate de Cristina Speriosu 
și Ion Crețu, 19,45 „Festival Si
belius — 1959“, 21,39 Din cînte- 
cele de luptă ale popoarelor, 22,00 
Radiojurnal, buletin meteorologic 
și sport, 22,30 Din folclorul po-

CINEMATOGRAFE
PETROȘANI — 7 NOIEM

BRIE : Cîntecul matrozilor; AL. 
SAHIA : Taina iui Zemskov ; ma
tineu : Scara în spirală; PE- 
TRILA: Dezertorul; ANINOA- 
SA : Oleko Dundici; VULCAN : 
Ivan Brovkin se însoară; BAR- 
BATENI : Mînuitorul de păpuși; 
URICANI : Cei 44.

Tiparul: „6 August“ — Poligrafie


