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Proletari din toate tarile, rniiți-vă !
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LUNA MARII PRIETENII

In programele stafiilor de radioficare
care au vizitat Uniunea Sovieti
că vor vorbi ascultătorilor des
pre impresiile lor-în urma aces
tor vizite. „Ajutorul tehnic so-s 
vietic“ va constitui tema unei 
rubrici permanente în cadrul a- 
cestor emisiuni. Mineri și ingi
neri vor vorbi despre mașinile 
sovietice cu ajutorul cărora lu
crează în subteran etc. Progra- 

Ascultătorii din Petroșani vor - ™.ele artistice pregătite de arțiș- 
putea audia în această lună cu- 
vîntul tovarășului Plic Alexan
dru, secretar al Comitetului ra
ional de partid, despre expozi
ția unională a U.R.S.S. de la 
Moscova, pe care a vizitat-o. 
Pionierii și școlarii din Petro
șani pregătesc pentru a prezen
ta la stația de radioficare un 
program artistic în limba romî- 
nă și în cea rusă.

In fața microfonului va fi in
vitat un muncitor de la 
U.R.U.M.P. să vorbească despre 
modul în care metodele sovieti
ce, aplicate de el, l-au ajutat în 
muncă. Cu fiecare emisiune în
chinată Lunii prieteniei romîno- 
sovietice vor fi transmise pentru 
ascultători, selecțiuni din boga
ta muzică sovietică.

De către Dealul Babii. 
miezul zilei de 12 octombrie a 
acestui an, se pornise o vîn- 
toasă aspră și rece, azvîrlind 
în ochii oamenilor in pale pu
ternice nori de praf și dinspre 
codrii apropiați aducînd frun
ze subțiri și foșnitoare. Tot așa 
va fi suflat vîntul și acum 10 
ani cînd un mănunchi de 40 
bărbați, mineri trecuți prin mul
te, și meseriași meșteri, rupeau 
o cruce de seînduri de pe gura 
fostului puț Koriti, putrezită 
sub trecerea celor aproape 20

al sta- 
Petro-
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de ani cît stătuse acest puț J 
părăsit de capitaliști, cu gale- • 
riile minei înecate în apă și J 
beznă. J

Primii ce au coborît în mina t
ce trebuia trezită la viață, între 4 
care Gross Ioan, Potoțki Wil- î 
helm, Petruț Cornel, Săbău I 
Vasile și atîția alții, își amin- î 
tesc cu aceeași emoție de clipa 4 
cînd au luat cu asalt adîncu- 4 

. rile, Mina era inundată pînă î 
- la orizontul 530. t

La 5 luni de zile stabiliseră 4 
specialiștii durata cerută pen- 4 
tru evacuarea apei din. mină. 1 
Dar comuniștii, care conduceau î 
această acțiune, au hotărît alt- 4 
fel. Nu prin vorbe goale însă, 4 
ci prin fapte... Și astfel apa a I 
fost evacuată din mină în nu- î 
mai o lună și jumătate.

Zi și noapte pompele n-au 4 
stat... I

Au urmat apoi lucrările de ț
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♦ amenajare și întreținere, care •
♦ au făcut ca la data de 9 aprb . 
J ¿ie 1951 să vadă lumina zilei j 
J primul vagonei de cărbune. * 
J A fost o adevărată sărbă- * 
t toar-e, o cascadă de bucurie. * 
! De toate acestea a ținut să T 
J amintească minerilor, cu emo- * 
J (ie și îndreptățită mîndrie tav. -
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ție șt îndreptățită mîndrie tav. j 
Coloț losif, șeful exploatării, * 
cu prilejul mitingului ce a avut * 
loc în ziua cînd s-a împlinit J 
un deceniu de la renașterea 4 
Vulcanului. Fiindcă odată cu î 
mina, pe care acest fost miner * 
o conduce cu succes de 8 ani, * 
s-a ridicat și fostul „oraș al J 
pensionarilor". Iată, în locul * 
vechilor cocioabe, cît de mîn- * 
dre stau mărturie a vremurilor J 
noi cele 15 blocuri înălțate ♦ 
pentru mineri, însumînd 594 a- * 
partamente, căminul cu cele *

♦ ------------------------------------------------ -
* (Continuare în pag. 3-a)

Petroșani
Colectivul de redacție 

ției de radioficare din 
șani și-a întocmit un bogat plan,
cuprinzînd emisiunile închinate 
prieteniei sincere și rodnice din
tre poporul romîn și poporul so
vietic, sărbătorită în această 
lună.

tii amatori de la clubul minier, 
vor fi de asemenea transmise_șî 
la stația de radioficare din 
tril a.

Pe-

Aninoasa
„Luna marii prietenii“ 

și-a intitulat comitetul de redac
ție al centrului de radioficare 
Aninoasa noua rubrică ce se va 
transmite de două ori pe săp
tămînă în cadrul emisiunilor lo
cale. Ingineri și tehnicieni vor 
vorbi la microfon despre tehni
ca înaintată sovietică, despre 
metodele avansate de muncă ale 
oamenilor sovietici. Se vor pre
zenta de asemenea recenzii ale 
cărților de autori sovietici, pro
grame muzicale etc. Tot în ca
drul acestei rubrici vor fi pre
zentate programe artistice în
chinate prieteniei romîno-sovie
tice,. programe la care își vor 
da concursul tinerii artiști ama
tori ai formațiilor corală și de 
teatru, elevi ai Școlii de 7 ani, 
precum și copiii grădiniței lo
cale.

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

BRIGADIERUL 
TEODORESCU STANCU

Petri la
Odată pe săptămînă emisiu

nile stației de radlioficare din 
Petrila vor fi închinate Lunii 
prieteniei romîno-sovietice. Cu 
acest prilej, tehnicieni și mineri

sediul 
minei 
reco- 

curio-

Am făcut cunoștință în 
organizației de partid al 
Uricani. După ce ne-am 
mandat, l-am privit plin de 
zitate, Vasăzică acesta este bri
gadierul Teodorescu Stancu de 
la sectorul I al minei Uricani, 
căruia organizația de bază i-a re
dus stagiul de candidat. Nu se 
deosebește cu nimic la înfățișare 
de alți mineri, este de statură 
mijlocie, lat în spate, cu trăsătu
rile feței acoperite de praful căi 
bunelui. Privirea-i, poate puțin 
obosită de cele 8 ore de muncă, 
se oprise întrebătoare 
mea. L-am rugat să : 
despre activitatea sa 
și de agitator.

— După eliberarea 
sub jugul fascist, am ; 
învăț o meserie, m-am 
ner deoarece dorisem de mult să 
obțin această calificare. Cu mul
tă dragoste și grijă s-a ocupat de 
educarea mea comunistul Vascul 
Dumitru, șeful brigăzii în care

asupra 
vorbească 
de miner

țării, de 
plecat să 
făcut mi-

Toamna a venit și odată cu ca aprovizionarea de iarnă este 
problema de căpetenie a fiecărei gospodine. Anul aicesta O.A.D.L.F. 
Petroșani s-a pregătit din timp asigurînd însemnate cantități de 
legume și zarzavaturi. In primele 10 zile din octombrie s-au pri
mit 1627 tone cartofi, 110 tone diferite legume, 75 tone varză, 67 
tone ceapă și 127 tone fructe.

IN CLIȘEU: Un aspect de la rampa de descărcare a OADLF 
Petroșani.

așa

lucram. Cînd am fost primit can
didat de partid, biroul organiza
ției de bază mi-a încredințat sar
cina de a conduce o brigadă care 
nu reușea să-și realizeze planul, 
datorită faptului că vechiul șef 
de brigadă tolera indisciplina.

Numai la două luni după 
preluarea brigăzii, datorită unei 
bune organizări, s-a realizat pla-

A. NICHIFOREL

(Continuare in pag. 3-a)

Obiectivul nostru a surprins pe doi mineri dini brigada; 
lui Jurca Ioan de la sectorul IU de la mina Petrila într-oi 
discuție amicală cu șeful lor de brigadă (în mijloc). Briga
da lui Jurca lucrează la abatajul cameră 11 vest și s-a făcut 
cunoscută prin buna organizare a muncii sale. înainte de șut 
se discută despre muncă și.« rezultatele ei.

ÎN FAȚA „TELEVIZORULUI”
O zi încă frumoasă de toam

nă, cu un soare călduț, ce înce
puse să scapete de după coama 
ruginie a cfealului de dincolo de 
puț. Și nu era decît ora 14, cînd 
minerii Aninoasei schimbă șu
tul. Cei din schimbul de dimii- 
npață coborîseră în adînc iar 
dinspre puț începuseră să curgă 
cei care ieșeau din șut. Se re
vărsau în curtea minei și zăbo
veau stînd pe bănci, sau chiar 
pe ciutaci. Poate pentru a se bu
cura un pic de soare, de căldu
ra lui, poate pentru a mai schim
ba o vorbă despre cărbune, des
pre muncă cu ortacii din alte a- 
bataje sau sectoare. Dar rămî- 
neau și pentru că aflaseră aă 
„televizorul“, după o pauză de 
cîteva luni, a intrat iarăși „în 
funcție“ și că vreo cîțiva au fost 
încondeiați de mai mare minu
nea... „Emisiunea“ avea să fie 
„retransmisă“ din nou, pentru 
cei care ieșeau din șut la ora 
14,30. Așa că nimeni nu se gîn- 
dea să plece și mai toți erau în
torși spre ecranul „televizoru
lui“ aflat sus, pe peretele sălii 
de apel a minei.

In sfîrșit, muzica transmisă la 
megafoane fu întreruptă și se 
auzi :

— Aici „radiotelevizorul“ care 
aude, vede și spune tot. înce
pem emisiunea noastră 
tăzi...

Primele cuvinte ale 
nii, cuvinte de laudă, au 
chinate cunoscutului miner frun
taș Tucaciuc Mihai de la mina 
Aninoasa. Crainicul a amintit 
la început „spectatorilor“ că Tu
caciuc și ortacii săi au fost a- 
ceia care au luat o cunoscută

de as-

emisju- 
fost în-

Minerii din Lupeni au nevoie 
de un comitet sindical combativ

Harnicii mineri de la Lupeni 
au extras în cursul aeștui an a- 
proape 5.000 tone de cărbune 
peste prevederile planului: Dacă 
însă minerii de aici ar fi avut 
în fruntea lor un comitet sindi
cal combativ și exigent față de 
lipsurile ce se manifestă încă în 
organizarea producției la aceas
tă mină, un 
mitet capabil 
dirijeze elanul mi- 
8Hor spre 
făptuirea principa
lelor sarcini ce 
stau în fața economiei noastre 
naționale, colectivul minei ar fi 
putut realiza și productivitatea 
planificată pe primele 9 luni ale 
acestui an și nu depășea nici 
prețul de cost planificat pe a- 
ceastă perioadă. Iată de ce mem
brii de sindicat de la această mi
nă au cerut comitetului să dea 
socoteală asupra felului cum s-a 
ocupat de problemele economice ale 
minei, cum a înțeles el să mobi
lizeze muncitorii, inginerii, și. 
tehnicienii la lupta pentru înde
plinirea planului la toți indicii, 
la lupta pentru traducerea în 
viață a hotărîrilor plenarei C.C. 
al P.M.R. din 13—14 iulie a.c 
Din referatul prezentat în cadrul 
unei ședințe ei însă nu au aflat 
nici lipsurile și nici cauzele ca
re au dus la slăbirea activității 
sindicale.

Cei prezenți la ședință an cri
ticat aspru comitetul sindical pen
tru faptul că a neglijat tocmai 
problemele esențiale asupra că
rora plenara C.C. din iulie a.c. 
a atras în mod deosebit atenția 
organizațiilor

Analizînd
co
să

în-
Din activitatea 

organizațiilor sindicale

sindicale.
★

sarcinile ce revin 
sindicatelor în lu
mina Hotărîrii ple
narei lărgite a 
C.C. al P.M.R. 
din 13—14 iu
lie a. c., plenara 
a-vut loc cu cîtevaC C.S. care a 

zile mai tîrziu a indicat în mod 
concret felul în care organiza
țiile sindicale din întreprinderi 
trebuie să organizeze întrecerea 
socialistă pentru descoperirea și 
valorificarea rezervelor interne. 
Comitetul sindical de la mina 
Lupeni însă nu a prețuit aceste 
indicații. Raportul a arătat că în- 
’ cerea este bine organizată de
oarece a crescut lună de lună nu
mărul participanților la întrecere. 
Dar, se poate oare vorbi despre 
o întrecere bine organizată și 
despre un progres în dezvoltarea 
ei cînd mina are azi o depășire de 
peste 3.000.000 lei la prețul de 
cost ? La aceasta cît și la alte 
întrebări președintele sindicatului

C. ANDRAȘ

(Continuare in pag. 3-a)

inițiativă de sporire a randa
mentelor, inițiativă îmbrățișată 
de multe brigăzi de mineri din 
întreaga Vale a Jiului. Dar, nu 
de mult, Tucaciuc și-a părăsit 
harnicii săi ortaci cu care a lu
crat împreună ani de zile și a! 
plecat la o nouă brigadă. Ur- 
mînd exemplul lui Militaru, e- 
xemplul minerului Cristea Au
rel de la Aninoasa, el a preluat i 
conducerea unei brigăzi rămasei 
în urmă pe care într-un timpi 
scurt a adus-o la nivelul celor 
fruntașe.

— Bravo lui 1 — se auzi glar 
sul unui miner.

Tucaciuc era și el de față; cu
vintele crainicului îl cam stîn- 
jeneau căci nu e în firea lui să 
se laude... Unul, mai din apro
piere, chiar

— Ei, ce 
Tucăciuc 

pundă căci 
rului“ apăru, întîmpinat cu ¿îm
bete, un desen care înfățișa pe 
unul care dormea într-un căru
cior pe o galerie. Era tînăruT e- 
lectrician Bledea Gheorghe, care 
a fost găsit dormind în mină. 
Și cum „televizorul“ aude, vede 
și spune tot, a supus fapta lui 
criticii colectivului.

„Să nu zîmbiți,
poate nu doarme, 

O fi lucrînd, nimic de zis 
Asta-i sistemul lui și pace 
Lucrează omul,... însa-ni vis“.
Odată cu el au fost criticați 

și muncitorul Stuparu Gheorghe 
care de asemenea a fost găsit 
dormind în mină. Bineînțeles, 
cei care se fac vinovați de ase
menea abateri sînt sancționați. 
De, așa cum spunea și craini
cul, hotelul se plătește...

La televizor s-a vorbit apoi 
despre un muncitor care în loc 
să poarte casca în mină — așa 
cum prevăd normele de tehnica 
securității muncii, intră în sub
teran purtînd o căciulă. Pe ecran 
apăru omul cu căciula, iar la di
fuzor, între altele, se auzea : 

„Căci cascheta nu i de mine, 
Foaie verde de dtidău.
Cu căciula dau, măi vere, 
Chiar și în N.T.S.-eu!“.

îl întrebă: 
zici, fain, nu ? 
n-avu timp să răs- 
pe ecranul „televizo-

(Continuare în pag. 3-a)
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Rezultai al creșterii 
randamentelor

La mina Lupeni, pe unul din 
panouri, a apărut de cîteva zile 
o chemare la întrecere a minerilor 
sectorului II. Fixîndu-și drept o- 
biectiv principal depășirea sarci
nilor lunare de plan cu cel pu
țin 2000 tone de cărbune, ei chea
mă pe ceilalți mineri să le ur
meze exemplul. Luptînd pentru 
traducerea în fapt a angajamen
telor lor minerii sectorului au ex
tras între 1—13 octombrie mai 
bine de 1.300 tone de cărbune 
peste plan. In prima decadă a Iu- ■ 
nii, în sector s-a extras pentru , 
fiecare post prestat cu 308 kg.

' cărbune mai mult decît prevedea ’ 
planul.

După prima decadă de muncă 
din octombrie, minerii de Ia Lu
peni se situează în fruntea între
cerii socialiste pe bazin. Ei au 
trimis spre Hunedoara cu 428 tone 
mai mult cărbune decît planul, jj •
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^^JEH'NICII MINIERE
Generalizarea experienței sovietice 

și mondiale ia exploatarea 
straielor groase

Zilele acestea s-a terminat la Uzina de reparat utilaj mi
nier din Petroșanii construcția unei pompe de mină cu un debit 
de 5000 litri/minut și o înălțime de refulare de 600 metri 
ia încercările din uzină a dat 
este mult mai economic decît 
se afiă în funcțiune datorită 
refulare.

Prin punerea în funcțiune 
se vor elimina, chiar și 
nostru, 
economisindu-se energie 

de mină este cerută de

I, care 
rezultate bune. Acest tip de pompă 
multe din pompele de mină care 
debitului său și a înălțimii mari de

a pompelor cu înălțime de 
în minele cele mal adinei

refulare 
din ba- 

stațîile intermediare de evacuare a apelor din sub- 
și muncă. Creșterea debitului pom- 
extinderea rambleului hidraulic de

mare 
zinul 
teran, 
pelor
la care rezultă multă apă.

La construcția pompei de
refulare de 600 metri (vezi clișeul) și-au adus contribuția nume
roși muncitori și tehnicieni de la U.R.U.M.P.: modelări, turnători, 
strungari, ajustori și de alte profesii.

5000 litri/minut și cu înălțime de

Avînd în vedere că mai bine 
de două treimi din producția de 
cărbuni a Văii’Jiului rezultă din 
exploatarea stratelor 3 și 5 intere, 
sul pentru monografia lui L. N- 
Gapanovici, V. F. Parusimov, A. 
P. Sudoplatov, care informează 
despre rezultatele obținute pri
vind exploatarea strateior groase 
în toate bazinele carbonifere ale 
lumii, este pe deplin justificat.

Prima parte a lucrării este 
consacrată descrierii evoluției me
todelor de exploa
tare în bazinele 
carbonifere ale lu
mii. Se dau ample 
informații despre 
ponderea stratelor 
groase în producția de cărbuni, 
condițiunile lor de zăcămînt, ca
litatea cărbunilor precum și des
pre . răspîndirea diferitelor meto
de de exploatare din țăriie unde 
se exploatează strate groase.

Autorii constată că numărul 
metodelor de exploatare prin fe- 

¿lii este aproape de trei ori mai 
mare 
delor 
tirea. 
Jarea 
face 
iar în 29 cazuri spațiul exploatat 
se rambleiază. In cadrul meto
delor de exploatare prin felii, fe
liile înclinate se aplică de trei 
ori (46) mai mult decît feliile 
orizontale (15). Exploatarea as
cendentă se aplică în 23 din 61 
cazuri.

DOCUMENTARE

(61) decît numărul meto-. 
de exploatare fără împăr- 

stratului în felii (24). Diri- 
presiumi în 56 cazuri se 

prin prăbușirea coperișului,

Procedeu de captare a apelor
subterane
continuă
perspec-

unor noi

Mina Lup.eni este în 
dezvoltare. Planurile de 
tivă prevăd deschiderea 
orizonturi productive. Pentru a- 
c.easta în fața sectorului de in
vestiții al minei s-a pus cu ciiva 
timp în urmă problema redeschi
derii la orizonturile inferioare a 
unui vechi puț de mină ram- 
bleiat. Deoarece însă aici stra
iele sînt foarte acvifere, redeschi
derea puțului este legată de re
zolvarea problemei captării și 
drenării unei însemnate cantități 
de apă.

la 
al 
un
spatele

din 
nt- 

pu- 
pu-

Pentru aceasta s-a săpat 
lucrările actuale o galerie 
velul orizontului inferior 
tului In care s-a construit 
ternic dig din beton. In
digului, spre puț, se va plasa o 
sondeză pentru forarea unor găuri 
de sondă, perpendiculare pe încli
narea straielor, care vor servi la 
captarea apelor. Digul este pre
văzut cu puternice instalații de 
reglare a debitului apelor și de 
prevenire a erupțiilor de apă.

Partea a doua a lucrării eon- 
ține descrierea rezultatelor obți
nute în 20 de ani la exploatarea 
stratelor groase din U.R.S.S. Se 
dau informații despre bazinele și 
zăcămintele carbonifere unde stra
tele groase prezintă importanță 
(Karaganda. ' Celeabinsk etc.). 
Din cuprinsul părții a doua nu 
lipsesc nici proiectele cele mai 
reușite elaborate de diverși au
tori cu ocazia concursurilor din 
anii 1945—1956 consacrate celor 

mai raționale me
tode 
tare 
tele

i ceste 
trag in mod deo- 

cititorului.

de exploa- 
pentru stra- 
groase. A- 

proiecte a-

sebit atenția
In partea a treia consacrată 

concluziilor se analizează posibi
litățile de perfecționare și pers
pectivele de întrebuințare a dife
ritelor metode de exploatare. De 
menționat că autorii nu recoman
dă aplicarea metodelor de exploa
tare prin felii orizontale decît în 
condiții de zăcămînt extrem de 
nefavorabile.

Cartea — de o valoare docu
mentară excepțională — cuprin- 
zînd nu mai puțin de 71 exemple 
practice privind aplicarea diferi
telor metode de exploatare pentru 
stratele groase se adresează 
ginerilor și tehnicienilor din 
dustria cărbunelui.

Ing. KISS FRANCISC
mina Lonea

in
in

In domeniul proiecției muncii 
tehnicii securității

Stadiul actual
La consfătuirea care a avut

tembrie și care a tratat unele probleme privind îmbunătățirea pro
tecției muncii și tehnicii securității in mineritul nostru, s-a bu
curat de aprecierea unanimă, printre altele, referatul prezentat 
de inginerul Băltărețu Râul de la Stația de cercetări pentru se
curitatea minieră din Petroșani. Mai jos prezentăm în rezumat 
referatul său.

loc la Petroșani între 3—5 sep-
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Rezolvarea problemelor de 
tehnica securității și protecție a 
muncii în toate țările cunoaște 
în ultimul timp o împletire a 
cercetărilor și încercărilor efec
tuate de stațiile experimentale 
cu aplicarea în practică a me
todelor și utilajelor care au dat 
rezultatele cele mai bune.

In combaterea accidentelor 
datorite cauzelor obiective — pe 
baza îmbunătățirii condițiilor de 
muncă și a perfecționării meto
delor și utilajelor — încercările 
ji realizările obținute pe plan 
mondial în industria extractivă 
sînt remarcabile.

In domeniul aerajului se pune 
un accent deosebit pe întocmi
rea judicioasă a proiectelor de 
aeraj; s-a impus în ultimul timp 
analizarea amănunțită a costu
lui aerajului unei mine eșalo
nate pe durata existenței sale.

care 1-a 
în URSS 
în d’orne-

Puternicul avînt pe 
căpătat automatizarea 
și-a găsit aplicare și 
niul aerajului. Realizarea sche
melor tip AVGP-1 și 2 introduse 
la instalațiile de aeraj principal 
asigură pornirea și oprirea lo
cală și de la distanță a motoa
relor de acționare a ventilatoa
relor, dispozitivelor de inversa
re, comutarea automată a curen
tului de aer de la un ventilator 
la altul.

Foarte insistente și fructuoa
se au fost cercetările efectuate pe 
scară mondială în ceea ce pri
vește explozivii antigrizutoși. 
In cadrul acestor cercetări s-au 
stabilit unele principii prețioase 
pentru măsurile care pot fi a- 
doptate în practică pentru folo
sirea explozivilor antigrizutoși. 
Dintre acestea menționăm: fo
losirea cartușelor de spălare,

capabile să creeze un mediu ca
re înlătură posibilitatea explo
ziei (în Cehoslovacia și Unga
ria), pușcarea cu explozivi ordi
nari în gaze inerte (în Ceho
slovacia și Polonia), procedeul 
de abatare cu apă sub presiune 
pînă la 800 atm.; pușcarea de 
după diguri (U.R.S.S., Unga
ria).

In țara noastră se pune un 
accent deosebit pe dezvoltarea 
tehnicii securității și protecției 
muncii. In acest sens este eloc
ventă creșterea volumului de in
vestiții pentru protecția muncii 
(spre exemplu de la 4.769.400 
lei în 1950 pînă la 40.810.000 lei 
in 19541.

Studiile analitice de raționa
lizare a aerajului (pentru mi^ 
nele din Valea Jiului, Banat, 
Baia-Mare și Brad), încercările 
de punere la punct a unei sche
me electrice de aeraj, clasifica
rea minelor de cărbuni din punct 
de vedere al metanului și bioxi
dului de carbon după criterii 
științifice, studierea cauzelor a- 
pariției focurilor subterane, stu
dierea mijloacelor de combatere 
a exploziilor de praf, concursul

Macaraua portal din clișeul 
ii nostru a fost construită pentru 
I a ușura și mecaniza descărca

rea lemnului in depozitul mi
nei Petrila încă acum doi ani. 

'Din cauza unor simple, chiar 
foarte simple măsuri organiza
torice macaraua nu este ■ nici 
acum folosită. Ea constituie un 
adevărat muzeu al nepăsării 
tovarășilor din direcția comer
cială, serviciul tehnic și servi
ciul mecanic al C.C.V.J. Pînă 
etnd însă ?!
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dat în definitivarea noilor ex
plozivi antigrizutoși, sînt reali
zări care au dus la dezvoltarea 
și rezolvarea multor probleme 
de tehnica securității.

In perioada actuală preocupă
rile organelor însărcinate cu 
protecția muncii și tehnica se
curității sînt îndreptate spre ur
mătoarele obiective :

— generalizarea folosirii sche
melor de aeraj specializat, folo
sirea tuburilor de aeraj telesco
pice și aplicarea aerajului par
țial combinat;

— introducerea în exploatarea 
curentă a degazeificării cărbu
nilor din zăcămînt;

— aplicarea soluțiilor umec- 
tante în lupta pentru combate
rea prafului de cărbune;

Noutăți din U.R.S.S.
Sfredele 

de mare rezistență
Oțelul de scule tip U 7 folo

sit în prezent pentru confecțio
narea sfredelelor nu mai co
respunde datorită solicitărilor 
la care este supus în cazul fo
losirii tăișurilor armate.

Unul din cele mai indicate 
materiale pare a fi oțelul de 
resort 55 S-2 cu o duritate'
Brinel 220—360. încercările în
treprinse cu sfre'delele confec
ționate. din acest material, de 
către Ghiprorudmaș în cursul 
anului 1956 au dat: rezultate 
bune.

încercările de laborator, la 
banc și în producție, cu sfre- 
delele exagonale cu orificiul 
central din oțel marca 55 S-2 
au dovedit că acest material 
prezintă o limită de oboseală 
dublă și o rezistență la uzură 
de 3—10 ori mal mare de 
cea a

f 
i 
f 
4
♦
t
4
4
4
4
4 
i 
4
4

\ ♦
’ 4

4 
4 
4 
4 
4 t
4

1 
y 
4 I 
4
4 
r 4. 
f 
I 

i 
i 
t 
t 
t 
t 

Ungă Harkov a început fahri- ț 
cm ea în serie a unui nou tip 
de lămpi de 
minelor din 
lămpi de mină, denumite 
craina". nu necesită demonta
rea pentru schimbarea electro 
litului decît la intervale de 
timp foarte mari. Odată Pe 
săptămână se adaugă o canti
tate mică de electrolit în acu
mulatorii noilor 
nă. Pentru încărcarea lămpilor, ț 
la mina „Proletarskaia — Glu- ț 
bokaia" din Donbas, au fost t 
construite în subteran stații de ț 
încărcare speciale. Operația de ț 
încărcare a lămpilor fiind se- ■ 
mimecanizată, stația de încăr- ț 
care este deservită doar de doi J 
muncitori. Lămpile de mină, i 
„Ucraina" sini de. două ori mal 4 
ușoare decît cele folosite oină 4 
acum si iluminează mult mat ‘ 
bine.

Foreza electrică
Foreza electrică sovietică des. 

tinată forațului sondelor de 
petrol, gaze si alte substanțe 
minerale utile a cunoscut un 
mare succes la expoziția univer
sală de la Bruxelles. Recent, la 
Harkov, s-a terminat prototi
pul unei noi foreze de același 
tip, dar mai perfecționată, des
tinată forajului adine pînă la 
4.500 metri. Mașina electrică 
acționează dispozitivul de fora
re cu un diametru de 17 cm 
și o lungime de 10 metri. Ca
vitatea interioară a motorului 
este umplută cu un ulei dlelec- 
tric special. Arborele 
execută în acest mediu 
turații pe minut.

cit
oțelului U 7.

Noile lămpi 
de mină „Ucraina”
Uzina „Svet Sahtiora" de
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lămpi de mi- f

mină, destinate
Donbas. Noile

U-
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iluminatului 
lămpile 
pentru

— experimentarea dopului de 
spumă pentru combaterea incen
diilor;

— generalizarea 
electric antigrizutos, iar
cu benzină să fie numai 
detectarea metanului;

— aplicarea metodelor 
ne de pușcare de după 
sau în mediul de gaz inert;

— generalizarea perforajului 
umed și a instalațiilor de cap
tare uscată, a prafului.

Acestea se pot face chiar în 
cazul desfășurării operațiilor de 
cercetare la diferite mine. In a- 
cest sens este necesară contri
buția și înțelegerea forurilor 
tutelare (C.C.V.J. sau direcții) 
ți a D.I.M.

moder- 
diguri
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Alegerea noilor membri ai ConsftMm 
Economic și Social O. N. U.

NEW
După 

presă, și la cel de-al 13-lea tur 
de scrutin al alegerilor pentru 
un loc de membru în Consiliul 
de Securitate, Polonia a obținut 
majoritatea voturilor — 46 față 
de cele 39 întrunite de Turcia.

întrucît nici una din cele două 
țări nu au obținut cele două 
treimi prevăzute de regulament, 
adică 54 de Voturi, alegerile au 
fost deocamdată suspendate.

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

NEW YORK 13 (Agerpres). 
La 12 octombrie la ședința 

Adunării Generale a O.N.U. a 
avut loc alegerea celor 6 noi 
membri ai Consiliului Economic 
și Social al căror mandat expi
ră la sfîrșitul anului 1959.

In primul tur de scrutin au 
fost aleși membri ai acestui im
portant organ al O.N.U.: Uniu
nea Sovietică, Polonia, Brazilia, 
Anglia și Danemarca. Al 6-lea 
membru al Consiliului va fi Ja- 

,ponia, în favoarea căreia India 
și-a retras candidatura sa.

MacMillan se pronunță pentru convocarea 
apropiată a conferinței la nivel înalt

LONDRA 13 (Agerpres)
După cum relatează corespon

dentul din Londra al agenției 
United Press Internațional în ca-

--- o---
Un nou eșec american 
în lansarea unei rachete

WASH1NGTON 13 (Agerpres)
Agențiile de presă relatează 

despre eșecul înregistrat de o 
rachetă Polaris lansată de ma
rina americană la baza experi
mentală de la Cape Canaveral 
(Florida).

Această rachetă care, potrivit 
informației agenției U.P.L, „tre
buia să fie una dintre cele mai 
importante arme ale flotei de 
submarine a S.U.A.“ s-a defec
tat în momentul desprinderii ce
lei de a doua trepte. Ea s-a pră
bușit în ocean.

----- O-----

Producătorii de cafea 
din Brazilia cer stabilirea 

de relații comerciale 
cu țările socialiste

RIO DE JANEIRO 13 (Ager- 
pres).

Ziarul „Diarlo de Sao Paulo“ 
(relatează că Renato Celidonio 
și Americo Ugolin, lideri ai a- 

■sociațiilor producătorilor de ca
fea din provincia Hana, au ce
rut stabilirea de relații comer- 

I ciale cu Uniunea Sovietică și 
'țările de democrație populară.

Renato Lima Costa, președin
tele Institutului brazilian al ca
felei a declarat că Brazilia do
rește să intensifice legăturile 
comerciale cu țările socialiste.

Preș Almeida, ministru ad- 
interim al finanțelor a declarat 
că este în favoarea comerțului 

. cu țările socialiste.
-----O-----

Intensificarea teroarei 
în Coreea de sud

SEUL 13 (Agerpres)
După cum relatează presa din 

Coreea de sud, șeful poliției li- 
sînmaniste a dezvăluit un plan 
de: reprimare a populației care se 
ridică împotriva regimului de te
roare a lui Li Sîn Man și care 
manifestă sentimente antiamerica- 
ne.

Ziarul „Hapdong Tongshin" din 
Seul a relatat că șeful biroului 
poliției de siguranță din Seul, 
care a luat parte la Conferința 
internațională a șefilor de poli
ție, ce s-a ținut la sfîrșitul lunii 
septembrie la New York, a decla
rat că „întărirea și modernizarea 
poliției" din Coreea de sud „este 
o sarcină urgentă”. El a spus că 
în acest scop vor fi importate 
noi cantități de armament.

După cum se știe, în perioada 
de după război forțele poliției 
secrete din Coreea de sud au fost 
dublate. Numai în cursul anului 
trecut au fost create 46 noi pos
turi de poliție. In Coreea de sud 
a fost sporit considerabil și nu
mărul închisorilor.

YORK 13 (Agerpres). 
cum anunță agențiile dte

I

drul primei ședințe a Consiliului 
de Miniștri al Marii Britanii, pri
mul ministru MacMillan a decla
rat că după terminarea alegerilor 
din Anglia obiectivul său urmă
tor este convocarea fără întîrzie- 
re a unei conferințe Est-Vest la 
cel mai înalt nivel. In cursul a- 
celeiași ședințe, subliniază cores
pondentul agenției U.P.l. Mac
Millan a prezentat planurile sale 
în vederea unei conferințe la cel 
mai înalt nivel în următoarele 
cîteva săptămîni, precum și un 
program redus de remaniere a gu
vernului englez.

Agențiile France Presse și Reu
ter anunță de asemenea, citînd 
surse bine informate din apro
pierea președinției Consiliului de 
Miniștri al Marii Britanii că nu 
există motive să se aștepte o 
vizită la Washington a primului 
ministru MacMillan „întrucît es
te mai puțin nevoie de noi con
vorbiri între Londra și Washing
ton care au căzut de acord asu
pra necesității unei conferințe la 
nivel înalt, decît de discuții cu 
Parisul și Bonnul care manifestă 
mai puțin entuziasm“...

I

Val de greve în
In ultima vreme lumea capita

listă a fost bîntuită de un nou 
val de greve de o putere și du
rată neobișnuită. Dacă pînă nu 
de mult nemulțumirile muncitori
lor erau rezolvate într-un termen 
relativ scurt, două, trei săptămîni, 
astăzi el s-a mărit foarte mult. 
Este destul să amintim că greva 
oțelarilor americani durează de 
trei luni de zile și nici pînă a- 
cum nu se întrevăd posibilitățile 
de a-i pune capăt. A fost nevoie 
de intervenția președintelui Ei
senhower care, conform legilor 
americane, intenționează să adu
că muncitorii la lucru cu forța.

Solidarizîndu-se cu muncitorii 
oțelari, docherii porturilor ame
ricane de pe coasta Atlanticului 
au declarat o grevă pe termen 
nelimitat, paralizînd astfel acti
vitatea transporturilor pe apă. 
In acest fel s-a ajuns la situația 
ca mărfuri de primă necesitate 
să nu poată fi aduse la cumpă
rători. Văzînd că nemulțumirea 
generală crește, președintele 
S.U.A., D. Eisenhower a ordonat 
încetarea grevei docherilor pe 
timp de 10 zile în baza legii 
antimuncitorești Taft Hartley, po. 
trivit căreia muncitorii sînt a- 
duși la lucru cu forța poliției. In 
urma ordinului președintelui Ei
senhower, muncitorii au fost ne- 
voiți să reia lucrul. Totuși după 
cum anunță conducerea sindica
tului docherilor, dacă patronii 
nu vor satisface cererile muncito
rilor, greva va izbucni și cu mai 
mare intensitate.

Mari mișcări greviste au îzbuc-

Imttini elogioase ale «noi oameni de jliinlă ameiitani 
aswa tadieloi siiioli

MOSCOVA 13 (Agerpres). —
In seara zilei de 12 octom

brie la Moscova a avut loc o 
conferință de presă a lui John 
McCone, 
americane pentru 
mică. La această conferință de 
presă organizată pentru ziariș
tii sovietici și străini au partici
pat de asemenea dr. John Wi- 
lliams, membru al Comisiei pen
tru energia atomică a S.U.A., 
oamenii de știință americani dr. 
Franc Pitman. dr. A. Weinberg, 
dr. Leeman Sfidzer, dr. Kennet 
Pifzer.

John McCone a împărtășit pri
mele impresii ale specialiștilor 
americani asupra vizitei în U- 
niunea Sovietică. Tot ceea ce am 
văzut în Uniunea Sovietică ne-a 
impresionat în mod plăcut.

El a declarat că oamenii de 
știință americani au vizitat spăr
gătorul de gheață atomic „Le- 
nin“ care se experimentează în 
prezent în Marea Baltică, au 
luat cunoștință de activitatea 
unor instituții ale Academiei de 
Științe a U.R.S.S. și a Institu
tului din Leningrad de cercetări 
științifice în domeniul utilajului 
electrotehnic precum și de acti
vitatea Institutului de energie 
atomică al Academiei dte Științe 
din Moscova.

In U.R.S.S., lucrările de cer-

președintele Comisiei 
energia ato-
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BONN — După cum anunță 

agenția France Presse, în cadrul 
alegerilor care au avut loc la 
Bremen pentru reînnoirea land- 
tagiilui (parlamentul acestui 
land) Partidul social democrat 
a obținut 61 de locuri față de 
52 cît deținuse în vechiul land
tag. Partidul creștin democrat 
a pierdut două locuri.

HAVANA — La Havana ai a- 
vut loc plenara Comitetului Na
țional al Partidului Popular So
cialist din Cuba. Pe ordinea de 
zi a plenarei au figurat urmă
toarele probleme : modificarea

lumea capitalista
nit și în alte țări capitaliste. In 
Congo belgian, de exemplu, a 
fost declarată o grevă generală 
care cuprinde peste 24.000 de 
muncitori de la căile ferate și 
din transporturile fluviale. Agen
ția Befga anunță că la 6 octom
brie greva s-a extins la toate 
serviciile de transport din Congo 
belgian. Aceste greve au drept 
scop mărirea salariilor eu 15 la 
sută (salariile fiind rămase mult 
în urma costului vieții).

Și Argentina a fost zguduită 
de o grevă generală care a cu
prins peste 300:000 de munci
tori din industria metalurgică și 
care abia după 44 de zile s-a 
încheiat cu victoria muncitorilor, 
Greva s-a bucurat de sprijinul 
clasei muncitoare din întreaga 
țară și s-a caracterizat printr-un 
înalt nivel de organizare. Au ră
mas în grevă 200.000 de munci
tori argentinieni din întreprinde
rile textile care continuă lupta 
de mai bine de trei săptămîni. 
iar la 8 octombrie funcționarii de 
îa ciinicile particulare au decla
rat o grevă generală a cărei du
rată nu a fost fixată. De aseme
nea au început mari greve în in
dustria alimentară argentiniană.

Majoritatea grevelor muncito
rești din țările capitaliste 
drept obiectiv îmbunătățirea 
lariilor, dar ar fi greșit să 
dem 
mai 
mai mult mișcările muncitorești 
din țările capitaliste capătă 
pronunțat caracter politic.

GH. CREȚII

au
sa- 

cre- 
nu- 
Tot

că muncitorii urmăresc 
revendicări economice.

un

îi realizărilar Din II. II. II. 
cetări științifice, a declarat John 
McCone, se desfășoară pe o se
rioasă bază științifică. Institu
tele de cercetări științifice sínt 
într-adevăr bune. Éle dispun de 
utilaj minunat. Unele prototipuri 
depășesc utilajul similar din 
S.U.A.

Oamenii de știință americani 
au apreciat foarte mult cadrele 
științifice sovietice. Unul dintre 
oaspeți a remarcat în glumă în 
legătură cu aceasta că oamenii 
de știință sovietici în compara
ție cu cel americani, au măcar 
superioritatea că citesc în engle
zește mai bine decît oamenii de 
știință americani în rusește. Re- 
ferindu-se la vizitarea spărgă
torului de gheață atomic „Le
nin“ John McCone a spus că 
aceasta este o navă minunată. El 
a atras îndeosebi atenția asupra 
uriașei puteri a motoarelor pen
tru o navă cu un asemenea de
plasament ca spărgătorul de 
gheață atomic. O navă bine pro
iectată, bine construită și admi
rabil utilată, astfel și-a rezumat 
impresiile sale John McCone.

Oamenii de știință americani, 
răspunzînd la întrebările cores
pondenților s-au pronunțat în 
favoarea colaborării cu oamenii 
de știință sovietici pentru folo
sirea în scopuri pașnice a ener
giei atomice.

programului partidului, munca 
partidului în sindicate și proble
mele organizatorice ale partidu
lui. Blas Roca, secretarul gene
ral al partidului, a prezentat un 
raport în legătură cu primul 
punct de pe ordinea de zi.

A/£IR YORK. — La 13 octom
brie Adunarea Generală a Orga
nizației Națiunilor Unite a apro
bat ca 43 de voturi pentru, 11 
împotrivă și 25 de abțineri ho- 
tărîrea Comitetului General de a 
se include pe ordinea de zi a ce
lei de a 14-a sesiuni a Adunării 
Generale a OH.U. „chestiunea 
Tibetului" care urmărește să îm
pingă Organizația Națiunilor U- 
nite pe calea încordării relațiilor 
dintre țări, pe calea falimentarei 
politice a „războiului rece".

PARIS — Potrivit relatărilor 
agenției France Presse, în Tur
cia, odată cu începerea noului 
an școlar se simte deosebit de 
acut lipsa de localuri de școală 
și cadre didactice. Presa turcă 
semnalează că în 15.572 de sate 
nu există nici un fel' de școli. 
Numai în vilaietul Ankara 69 de 
școli au trebuit să fie închise 
din cauza Bpsei de învățători.
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PROGRAM DE RADIO
15 octombrie

pentru toți, 15,30 Muzică ușoa
ră, 16,15 Jocuri populare romî
nești, 17,00 Cîntece despre Ma
rea Revoluție din Octombrie, 
17,35 Melodii populare romî
nești, 18,05 Artiști romîni care 
au concertat în Uniunea Sovie
tică, 18,35 Melodii, melodii, me
lodii, program de muzică ușoa
ră, 19,30 Soliști șl formații ar
tistice de amatori, 21,15 Tineri 
compozitori romîni de muzică 
ușoară, 21,45 Părinți și copii, 
22,00 Muzică clasică în inter
pretarea soliștilor sovietici.:

PROGRAMUL I. 7,30 Jocuri 
populare romînești, 8,00 Din pre
sa de astăzi, 8,30 Muzică, 8,50 
Din folclorul popoarelor, 10,30 
Uverturi, 11,03 Melodii popu
lare romînești, 11,30 Interpreți 
sovietici care ne-au vizitat țara, 
12,00 Muzică ușoară, 12,35 Mu
zică populară din Dobrogea, 
13,05 Concert simfonic popular, 
14,00 Muzică din operete, 15,10 
Program muzical dedicat frun
tașilor în producție din indus
trie și agricultură, 15,40 Muzică 
din opere, 16,15 Vorbește Mos
cova 1 18,00 Soliști și orchestre 
de muzică ușoară, 18,30 Alma
nah științific, 19,05 Cîntă Victo
ria Darvai și naistul Ion Oprea, 
19,45 Transmisie din sala Ate
neului a concertului orchestrei 
simfonice și corului Radio, 22,30 
Radiojurnal, buletin meteorolo
gic și sport. PROGRAMUL II. 
14,07 Concert distractiv execu
tat de fanfară, 15,00 De toate,

O. C. L. Produse 
Industriale Petroșani 
anunță cumpărătorii că s-au 
pus 
cole 
țuri I

în vînzare diverse arti- 
de îmbrăcăminte cu pre- 
foarte reduse provenite 

din soldări.
Vizitați unitățile speciali

zate din Petroșani (lingă 
cinematograful „Al. Sahia“), 
Lupeni (vizavi cu gara) și 
Vulcan (lingă rampa C.F.R.) 
unde vă puteți completa îm
brăcămintea de iarnă în con- 
dițiuni foarte avantajoase. Ii

I

•k

T.A.P.L. Petroșani
ANUNȚĂ

¡¡eschiiierea cramelor in 
localitățile Lonea, Peirila, pe
troșani, Lupenî, vulcan, uri- 
câni și âninoasa unde se vor 
servi din abundentă: 

mititel, 
patricieni, 
tlrnați de porc, 
ficat, rinichi 
și renumita pastrama 
cu mămăligă.

'I

« RelRnow-vâ 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.

CINEMATOGRAFE
PETROȘANI — 7 NOIEM

BRIE : Fata din Kiev (seria 
Il-a); AL. SAHIA: Dragoste 
pe note; LONEA: Fete de a- 
ceeași vîrsta; ANINOASA : Ur
mașii Iui Kao; LUPENI : Tre
nul prieteniei; BĂRBATENI: 
Pălăria lui Anatol.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA: Petroșani, Str. Gh. Gheorghiu-Dej nr. 56. Tel. : interurban 322. Tiparul : „6 August“ — Poligrafie
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Realizările oblinie

a oigaaiiallei de baia
Milaf al ginii poWiie ln fața „teievîzoruittî”

(Urmare din pag. l-a)

C.C. al P.M.R. din 13—14 iulie 
a. c. colectivul sectorului a rea
lizat economii
35.699 lei prin reducerea consu
mului de combustibil, curățirea 
văilor de material lemnos, valo
rificarea lemnului provenit din 
demontarea canalelor ș. a.

Adunarea generală de alegeri 
a apreciat ca bună munca de
pusă de către organizația de 
bază U.T.M. și în special acti
vitatea brigăzii utemiste de mun
că patriotică,

în valoare de

bine venită.
bine venită a fost 
la adresa
Vasile. Pe ecran

mine-

Wserîi din Lapeii au nevoie 
de un comitet sindical combativ
(Urmare din pag. l-a)Adunarea generală de dare de 

seamă și alegeri ce a avut loc 
recent la sectorul I.F.E.T. Lo 
nea a analizat activitatea depu
să de membrii organizației de 
bază de la ultimele alegeri și 
pînă în prezent. înfăptuirea ho- 
tărîrilor adunării generale de 
dare de seamă și alegeri a or
ganizației de bază din anul tre
cut precum și a celorlalte hotă
rîri — iată problema principală 
care a stat în fața comuniștilor.

IJna din sarcinile importante 
ale organizației
întărirea acon°tf- Adunarea generală pentru 
nuă a rîndurilor darea de seama și alegeri 
partidului. In a- a organizației de bază de la 
ceastă privință . . rs-au obținut rea-stclonl lFET Lontt,‘ 
Uzări. In cursul
acestui an au fost primiți în rîn- 
durile partidului peste 17 mem- 

r bri și candidați de partid, toți 
muncitori recrutați din rîndu- 
rile utemiștilor și din activul 
fără de partid.

Munca politică s-a desfășurat 
satisfăcător, vechiul birou a pus 
accent pe instruirea cu regula
ritate a agitatorilor. Întregul co
lectiv al sectorului a fost abo
nat la presa de partid, iar frec
vența la învățămîntul de partid 
a fost de peste 90 la sută.

Fiecare membru și candidat 
de partid a avut sarcini concre
te în cadrul organizației de ba
ză. Astfel, tov. Persec Ioan a 

ut sarcina de a se ocupa dte 
muncitorii de la cămin, iar strun
garul Muntean Gheorghe, de ri
dicarea calificării tinerilor.

Călăuziți de hotărîrile plena
rei C.C. al P.M.R. din 26—28 
noiembrie 1958, muncitorii fo
restieri ai sectorului I.F.E.T. Lo- 
nea, mobilizați de organizația 
de partid, au depus eforturi 
pentru realizarea sarcinilor de 

' plan.
Planul de producție la dife

rite sortimente a fost realizat : 
la rușinoase — în proporție de 
101 la sută, la bușteni de fag — 
114 la sută, la lemn de foc e- 
sență tare — 238 la sută, la lemn 

' de fcc esență moale — în pro- 
y porție de 210 la sută.

Indicii planului de transport 
au fost de asemenea îndepliniți 
și depășiți. Pentru asigurarea 
unui transport normal, comu- 

tii au fost în primele rînduri 
... ceea ce privește repararea la 
timp a locomotivelor, tractoare
lor, platformelor, întreținerea în 
bune condițiuni a liniilor ferate.

Muncind cu stăruință pentru 
îndeplinirea sarcinilor plenarei

care a prestat în 
acest an peste 
2.383 ore muncă 
voluntară.

In mobiliza
rea colectivului la 
muncă rodnică, 
în primele rîn- 
membrii și candi-duri au fost 

dații de partid Muntean Gheor- 
ghe, Stoica Gheorghe, Siklodi 
Tamaș, Ghiță Paraschiv, Șore- 
cău Solomon și alții.

Darea de seamă prezentată de 
către tovarășul Bucur Vasile, se
cretarul organizației de bază, 
cît și comuniștii participanți la 
discuții au criticat comitetul 
secției sindicale, care nu s-a în
grijit de ținerea consfătuirilor 
de producție, n-a popularizat 
fruntașii în producție.

Comuniștii au criticat biroul 
organizației de bază pentru fap
tul că la locurile de producție 
nu au existat lozinci mobiliza
toare în jurul planului de pro
ducție. Activitatea colectivului 
de redacție al gazetei de perete 
nu a fost analizată în decurs die 
un an decît o singură dată. Bi
roul organizației de‘ bază 
insistat suficient pe lîngă con
ducerea I.F.E.T. Petroșani pen
tru înființarea cantinei pentru 
salariații sectorului, 
nerea în funcțiune a 
pensarului.

Trebuie asigurate 
mai bune de muncă 
pentru muncitorii forestieri, așa 
cum pYevăd sarcinile trasate de 
către Biroul Comitetului raional 
de partid Petroșani, care a ana
lizat în primăvara acestui an 
munca politică și grija față dte 
om în sectorul forestier.

Adunarea generală de dare de 
seamă și alegeri a luat hotărîri 
corespunzătoare de îmbunătățire 
a muncii pe viitor. Membrii șf 
candidații de partid s-au anga
jat să lupte pentru întărirea 
rîndurilor partidului și îndepli
nirea cu 5 zile mai devreme a 
planului dte producție pe anul 
1959.

e-

Unii rîdeau, alții înclinau sal 
creadă că n-ar fi fost cazul, pen
tru atîta lucru să ajungi la „te-» 
levizor“. Dar cei mai mulți îșir 
dădeau seama că nu trebuie tre
cută cu vederea nici o abatere 
de la normele de tehnica securi
tății, nu trebuie neglijată nici a 
măsură menită să prevină acci
dentele. Tocmai de aceea ei so
coteau critica

Cu atît mai 
critica făcută 
rului Popovici
se putea vedtea un ort la care 
un miner punea armături sub
țiri, prea subțiri. Minerul Popo
vici s-a făcut vinovat de neres- 
pectarea monografiei de arma
re. Oare este posibil, așa cum 
spunea crainicul, ca

„Cu trei bețe delicate 
Să ții muntele în spate?“

★
Doar cîteva minute a durat

misiunea „televizorului“. Cîteva 
minute în care au aflat multe 
și mai ales, au tras învățăminte. 
Învățăminte simple, dar prețioa
se : să urmeze exemplul lui Tu- 
caciuc și al celorlalți fruntași, 
să nu cadă în greșeli de care 
s-au făcut vinovați cei trei cri
ticați. Emisiunile „radiotelevi- 
zorului" întocmite cu grijă de un 
colectiv din care fac parte tov. 
Negreanu Vasile, muncitor, Li- 
ciu Lucia, responsabila stației 
de radioficare, Bacinski Ioan, 
responsabil cu munca culturală 
în comitetul sindical ș. a., sînt! 
mult apreciate, ele avîndi un pu
ternic caracter mobilizator. Este 
însă necesar ca emisiunile să 
aibă loc nu sporadic, ci cît mai 
des.

a putut de un singur răspuns: 
le-arh neglijat!

Ge a făcut totuși comitetul sin
dical de la mina Lupeni în pro
blema întrecerii socialiste ? A- 
proape nimic. Și ce a făcut se 
poate numi pe scurt formalism, 
întreaga muncă depusă în aceas
tă direcție se rezumă la înregis
trarea sporadică a rezultatelor 
cantitative obținute în realizarea 
planului. Dacă comitetul sindical 
studia cu atenție hotărîrile ple
narei partidului și a C.C.S. putea 
constata că principala rezervă in
ternă existentă la mina Lupeni 
este ridicarea tuturor brigăzilor 
de mineri la nivelul realizărilor 
medii obținute de 
fruntașe. In jurul 
me trebuia să se 
treaga activitate 
Consiliul sindical
șani a organizat chiar la Lupeni 
un schimb de experiență pentru 
extinderea experienței colectivului 
minei Uricani, comitetul sindical 
de Ia mina Lupeni nu a întreprins 
nimic pentru aplicarea experien
ței bune. La fel nu a făcut ni
mic nici pentru popularizarea și 
extinderea inițiativei lui Milițaru, 
deși preluarea conducerii unor 
brigăzi slabe de către brigadieri 
fruntași a început să fie extinsă 
și să dea roade la celelalte ex
ploatări din bazin.

Mai grav este tnsă faptul că, 
comitetul sindical de la Lupeni 
nu cunoaște și nu a făcut nimic 
nici pentru extinderea experien
ței bune acumulate de unele din
tre comitetele sale de secție. Ast-

către brigăzile 
acestei proble- 

conceritreze în- 
sindicală. Deși 
raional Petro-

»

n-a
I. B

pentru pu- 
băii și dis-

condiții cît 
și de trai

La preparația Lupeni trebuie urgentate 
pregătirile de iarnă

încă la începutul semestrului 
ȚȚ, adică prin luna iulie, în pli
nă vară, conducerea preparației 
Lupeni a alcătuit un plan de mă
suri în vederea 
pentru perioada

— Mai bine
acum ce avem
iarnă,decît anotimpul nefavorabil 
să ne găsească nepregătiți — 
și-au zis tovarășii din conducere.

In plan s-au înscris toate lu
crările ce trebuiau executate, ter
menele și cine răspunde de lu
crarea respectivă, totul specificat 
pe fiecare secție a preparației în 
parte.

Foarte bucuroși, tehnicienii di-

pregătirii unității 
de iarnă.
să ne gîndim de 
de făcut pentru

fel nu s-au luat măsuri pentru 
ca să fie extinsă experiența comi
tetului de secție sindicală de la 
sectorul VIII, care prin punerea 
în discuția adunării generale a 
chiulangiilor a reușit să lichide
ze lipsurile nemotivate de la lu
cru.

S-ar putea înșira încă multe 
din lipsurile pe care comitetul 
sindical de la Lupeni le-a avut 
în activitatea sa. Ar trebui amin
tit, de pildă, că activitatea cabi
netului tehnic se rezumă doar la 
înregistrarea inovațiilor aplicate 
deja în practică și că dosarele 
inovatorilor stau timp îndelungat 
nerezolvate.

★
Cărui fapt se datoresc 

aceste lipsuri ?
Principala cauză pentru 

comitetul nostru sindical a 
în această situație se datorește 
faptului că președintele, tov. Ro
tarii Dumitru și secretarul tov- 
Albu Carol în loc să se ocupe 
de problemele principale ale pro
ducției și-au pierdut timpul în 
discuții neprincipiale ’ și rezolva
rea unor probleme mărunte — 
a spus printre altele tov. Ledrer 
Iosif, șeful exploatării.

★
Critici s-au adus multe 

tetului sindical al minei 
peni. Toți cei care au luat 
tul au dat impresia că la Lupeni 
comitetul sindical ar fi 
doar din președintele și 
rul său. Or, situația nu 
Fac parte din comitetul 
și președinții comitetelor 
ții. Vina pentru munca sindicală 
slabă revine deci în măsură ega
lă și acestor tovarăși. Oare cum 
a crezut că-1 poate ajuta comite
tul sindical al minei, tov. Secă- 
rea Dumitru, președintele comi
tetului de secție de la sectorul 
IV A, sector unde slaba îndepli
nire a sarcinilor de plan revine 
și comitetului de secție ?

In ședință au fost anunțate 
unele măsuri organizatorice în 
privința îmbunătățirii muncii sin
dicale de la mina Lupeni. Comi
tetul sindical, îndrumat dte co
mitetul de partid, va trebui să-și 
axeze întreaga activitate în jurul 
problemei mobilizării mai active 
a tuturor minerilor la lupta pen
tru îndeplinirea angajamentelor 
de întrecere.

— =*★ =—

toate

care 
ajuns

comi-
Lu- 

cuvîn-

format 
secreta- 
e asta, 
sindical 
de sec-

feritelor secții ale preparației au 
luat planul de măsuri și„. l-au 
băgat în sertarele birourilor lor: 
Vara e lungă și mai avem timp 
destul și-au zis ei. Nu-i mare 
grabă în executare căci iarna-i 
încă departe...

Lunile au trecut însă una după 
alta cu repeziciune, iar lucrările 
de pregătire au mers cu pași de 
melc. Sînt rămase in ur
mă lucrările de reparare și pu
nere în funcțiune a aerocaloare- 
lor și lichidarea scurgerilor de la 
planșee, completarea geamurilor 
sparte, amenajarea canalelor d<- 
scurgere a apelor între liniile fe
rate și multe altele — al căror 
termen de execuție a 
mult.

Este necesar ca în 
nii octombrie întreg 
preparației Lupeni să depună un 
efort deosebit pentru a pune la 
punct pregătirile de iarnă ale 
preparației — evifîndu-se perico
lul unor întreruperi de activitate 
din cauza gerurilor, zăpezii, iar 
tehnicienii sectoarelor preparației 
să dea toată atenția acestei 
bleme de o importanță vitală 
tru unitatea lor.

Ar fi bine dacă comitetul 
dical al preparației, ținînd 
de timpul înaintat, ar 
săptămînal cu conducerea tehnică 
a preparației Lupeni mersul pre 
gătirilor de iarnă, intervenind 
operativ și cu toată hotărîrea pen
tru urgentarea lucrărilor rămase 
în urmă.

Timpul 
nu iartă

trecut de
Deceniul renașterii 

Vulcanului
(Urmare din pag. l-a)cursul lu- 

colectivul
De la bățrî- 

nul miner Jur- 
ca Roman, Ghi
oancă Sabin a 
învățat multe. Trei ani în șir 
au lucrat împreună. Bătrînul 
l-a făcut adevărat miner. Mun
cind împreună cu el Ghioancă 
a ajuns șef de schimb într-unul 
din cele mai mari frontale ale 
sectorului, abatajul III vest

Totuși tînărul a rămas sur
prins cînd i s-a făcut propune
rea. Pînă acum, cînd s-a ivit 
uneori vreo neregulă în abataj, 
sau vreo greutate, Jurca-baci a 
fost întotdeauna alături de el. 
Avea pe cine să întrebe, cu cine 
să se sfătuiască. Cum se va des
curca el singur ? II vor asculta 
oare oamenii din brigadă ? A- 
semenea întrebări îl frămîntau.

— O să faci treabă, Sabine, 
doar te cunosc, îl încuraja bă
trînul. Sînt convins de aceasta. 
Și-apoi mie îmi ajunge. Pînă 
la pensie mai am puțin. Pînă 
atunci la înaintări o să-mi fie 
mai ușor. E rîndul vostru. Iar 
tu n-ai decît să-ți aduci aminte

: ce ai învățat și cînd e ne- 
oie... caută să te descurci.
Și tînărul a început să-și a- 

mintească. Brigadierul știa cum 
să se apropie de oameni, să-i 
cîștige, fără să ridice tonul. Un 
sfat prietenesc, o vorbă de duh 
și oamenii îl înțelegeau. Trea
ba mergea și încă bine. Apoi 
ordinea în abataj : toate unel
tele la locul lor, bine îngrijite. 
„Ca să lucrezi bine, trebuie să 
fii în siguranță“, îi spunea 
Jurca-baci. Bătrînul nu admi-

UNANIMITATE
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tea să lipsească nici un strîn- 
gător din armătură.

Ghioancă și-a adus aminte și 
de adunarea generală a orga
nizației de bază, cînd a fost 
primit în rîndul candidaților de 
partid. Atunci în fața comuniș
tilor s-a angajat să nu dea 
niciodată înapoi, să fie exem
plu pentru ceilalți, așa cum 
sînt membrii de partid. Iar el 
vrea să dovedească această în
credere.

Ghioancă Sabin s-a hotărît 
să preia conducerea brigăzii din 
abatajul frontal III vest. De a- 
tunci a trecut un an...

...Adunarea generală a orga
nizației de bază de la sectorul 
III al minei Lupeni. In jurul 
unei mese mari acoperite cu 
pînză roșie sta-u membri de 
partid. Unii-s mineri bătrîni. 
Au părul argintiu. Anii înde
lungați cît au lucrat în adîncul 
minei le-au 
cute adînci. 
tineri.

— Acum 
rășul Ghioancă 
pună autobiografia,- anunță se
cretarul organizației de bază.

Se ridică un tînăr brunet, cu 
fața îmbujorată dte emoție.

— Tovarăși, începu el, m-am 
născut în comuna Intregaldte din 
raionul Alba lulia, în anul 1931. 
Părinții mei au fost țărani să-

raci, 
orfan 
cînd 
de-o

> 
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clu- 
cele

brăzdat fețele cu
In sală, numeroși

are cuvîntul tova- 
Sabin să-și ex-

Am rămas 
de tată 

eram doar 
șchioapă, 

Atunci am fost nevoit să slugă
resc la chiaburi, alături de cei
lalți frați ai mei. Cînd am cres
cut mai mare am lucrat la ex
ploatări forestiere. După termi
narea stagiului militar am ve
nit la mină. De trei ani de cînd 
îs aici mă cunoașteți. Am lu
crat la Jurca-baci. El m-a fă
cut miner și brigadier. N-a fost 
ușor. Dacă brigada mea a de
venit fruntașă, aceasta se d'a- 
torește ajutorului primit din 
partea maiștrilor mineri Zbo- 
rovschi Ludovic și Brezeanu 
Gheorghe și a celorlalți mem
bri de partid. Toți m-ați ajutat. 

Apoi Ghioancă Sabin a vor
bit despre rude. Are 6 frați. . 
Unul dintre ei e inginer mi- 
ner. Alții doi s-au făcut mineri} 
și, lucrează cu el în aceeași bri- ) 
gadă... >

După ce tînărul și-a expus r 
autobiografia s-au înscris la cu- < 
vînt numeroși membri și can- ( 
didați de partid. I-au pus între- ( 
bări, au vorbit despre el. Co- j 
îpuniștii Hăncilă Sabin, Bre- > 
zeanu Gheorghe, Dioancă Ioan, 2 
Flori Ioan îi cunosc de cînd a f 
venit la mină. Toți au fost de ( 
acord.
mîini. In unanimitate Ghioancă ( 
Sabin a fost primit membru de ( 
partid. Brigada lui e fruntașă S 
pe sector. Iar pentru meritele) 
sale în muncă, a fost distins cu 
Medalia Muncii.

I. DUBEK

1

S-au ridicat zeci de

pro- 
pen.

sin- 
cont 

analiza

nu așteaptă și iarna

MIHAI ȘTEFAN
irll

cu
pro
date

600 locuri, magazinele noi, 
bul minerilor, farmacia, 
două parcuri...

Orașul a crescut odată 
mina. Mina, în calendarul 
ducției sale, are înscrise
Semnificative. După primul an 
de producție furnizată econo
miei naționale de Vulcan, a- 
ceasta a crescut de 3,1 ori, în 
anul 1956, era deja de 6,4 ori 
mai mare de cît în 1951, în 
1958 de 13,3 ori, pentru ca în 
acest an să anunțe o creștere 
de 14,4 ori.

Acesta este un succes con
cludent, care anunță în viitorii 
ani o înflorire nemcii întîlnită a 

din orașele 
cinste

Vulcanului, unul 
socialiste care fac 
Jiului.

Văii

I. S.

Brigadierul Teodorescu Stancu
(Urmare din pag. l-a)

nul iar în luna a treia brigada 
noastră a obținut o depășire fru
moasă. Ca agitator al organiza
ției de bază, trebuia să mă ocup 
de educarea ortacilor mei, așa 
cum s-au ocupat alți tovarăși de 
mine. Cred că am reușit. Dovadă 
— din brigada noastră au fost 
confirmați pînă în prezent doi 
membri și 9 candidați de partid. 
Toți membrii brigăzii noastre știu 
să lupte pentru obținerea unor 
randamente mari, pentru reduce
rea prețului de cost. Sîntem de

mult timp brigadă fruntașă 
felul în care muncim 
cîștiguri pînă la 3.000 
Acum ne străduim să 
mai multe economii.

Intr-un tîrziu convorbirea 
noastră a luat sfîrșit. Din modes
tie el trecuse peste rm.it" acțiuni 
întreprinse din inițiativa sa, fă
ră să le arate. Totuși minerii de 
la Uricani știu că activitatea de
pusă și frumoasele realizări ob
ținute de brigadierul Teodorescu 
Stancu constituie un viu exem
plu.

iar 
ne aduce 
lei lunar, 
facem Cît


