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Și-au depășit 
angajamentul la reducerea 

consumului de lemn
Unul dintre obiectivele de 

seamă incluse în angajamentele 
luate de către colectivul minei 
Petrila se referă la reducerea 
consumului de lemn de mină cu 
7,5 la sută pînă la sfîrșitul a- 
nului. In primele 10 luni ale a- 

’ nului, minerii de la Petrila au 
redus consumul de lemn de mi
nă cu 12 la sută, depășindu-și 
astfel angajamentul luat pe în
tregul an. Această realizare are 
la bază extinderea armării cu 
inele de bolțari precum și creș
terea vitezei de avansare obți
nută lunar la abataje.

Cele mai bune rezultate în
reducerea consumului de lemn 
de mină le-au obținut colectiv' 
vele sectoarelor II, III și XI in
vestiții. Valoarea lemnului eco
nomisit la mina Petrila în pri
mele 10 luni ale acestui an se 
ridică la peste 500.000 lei.

—* —
Preocupare pentru citirea 

și răspîndirea presei
Muncind cu mult spirit de răs-

• pundere, membrele comitetului
• de femei au reușit să cuprindă 
pîtlă în prezent un număr de 
370 gospodine în cercurile de 
citit înființate în acest scop in 
orașul Vulcan. De asemenea 
s-au făcut pentru luna noiembrie 
a. c. un număr de 200 de abo
namente la reviste și ziare. In 
această muncă se remarcă tova
rășele Ardeleanu Rozalia, Takacs 
Maria și altele.

Colectivul atelierului mecanic de la mina Lupeni contribuie Ia 
lupta minerilor de aici punându-Ie la dispoziție suficiente piese 
de schimb pentru utilajele din subteran. IN CLIȘEU: Strunga
rul Guia luiiti ■— unul dintre fruntașii atelierului — lucrind la 
confecționarea unui cuphing pentru erațere tip Unio.

---------------- O----------- .-----

Un exemplu demn de upmat
Vara anului 1953. Atund a 

coborît prima dată Iancu Victor 
din bătrînii munți Apuseni, a- 
tunci a pornit în viață.

In viața lui de pînă atunci a 
cunoscut două lucruri: melea
gurile sale natale și munca grea, 
istovitoare la chiaburi.

Toate acestea au rămas in 
urmă. In 1953 Iancu Victor, co
pilul flSmînd și batjocorit altă
dată, ajunge 
devine miner la Aninoasa

...De atunci

în Valea Jiului.

au trecut 
mulți ani. Iancu Victor a 
nit miner. II întîlnim tot.

mat 
deve
la A-

-=--x-
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ninoasa, așa cum a fost la înce
put : modlest și sîrguîndos. A- 
ceste două calități, și mai ales 
ajutorul ortacilor lîngă care a 
lucrat, l-au făcut să crească, să 
devină nu miner priceput, un 
muncitor apreciat.

Nu de mult i s-a încredințat 
conducerea unei brigăzi în stra
tul 111. Âpropiindu-se de oa
meni, cîștigîndu-te încrederea șl 
organizîndu-le bine munca, a 
reușit ca brigada care i-a fost 
dată în primire să se numere 
azi printre brigăzile fruntașe 
ale exploatării. Alături de orta
cii săi, Hodas, Grad, Pistol, Ni- 
coară și ceilalți a extras în 
cursul lunii trecute aproape 1000 
de tone de cărbune peste plan, 
atingînd un cîștig de 134 lei pe 
post de miner.

ing. V. CHICINAȘ
. corespondent

268.000 lei economii în 10 luni — 
rod al muncii întregului colectiv

Răspunde tor. ing. Opriș Dumitru, șeful sectorului II — 
mina Lupeni

Pentru colectivul sectorului 
II al minei Lupeni sarcinile de 
plan pentru anul în curs nu sînt 
ușoare, mai ales dacă se are în 
vedere că în anumite perioade 
abatajele au trecut prin serioase 
greutăți de exploatare. Dacă to
tuși acum minerii noștri pot 
raporta cu mîndrie că și-au în
deplinit și depășit sarcinile de 
plan la zi aceasta șe datorește în 
mare măsură organizației de strat 
bază de partid din sector care a 
mobilizat întregul colectiv la

Acum, toate brigăzile din fron
talele noastre își îndeplinesc și 
depășesc ritmic sarcinile de plan 
ca și majoritatea brigăzilor de 
la preabaiaje și pregătiri. Au 
fost perioade însă cînd munca 
a mers mai greu la unele fron
tale.
vreo 
talul 
unor

Așa a fost, de exemplu, cu 
două, luni în urmă. Fron- 
3/2 mergea- slab din cauza 
deranjamente tectonice în 

___  și din pricina delăsării în 
muncă a unor mineri. Minerul 

_____________o__ _____  __ Nagy Andrei care conducea a- 
luptă pentru învingerea greută- tunci o brigadă harnică la fron

talul 4/2 a venit cu propunerea 
făcută în numele întregii bri
găzi să preia frontalul 3/2, fă- 
cînd schimb de locuri de mun
că. Comunistul Nagy Andrei,; 
împreună cu tov. Bako Mihai și- 
alți membri și candidați de
partid, toți minerii din brigadă 
au făcut lucru bun. Cu toate con
dițiile grele de exploatare eî 
n-au dat înapoi. A mers mai 
greu treaba la început, dar a- 
cum brigada este fruntașă. Fron
talul 3/2 a extras luna trecută 
peste 770 tone de cărbune în 
plus de plan. In același timp și 
brigada de la frontalul 4/2 ob
ține rezultate bune. De exemplu, 
în octombrie ea și-a depășit cu 
peste 560 tone de cărbune sar
cina de plan pe baza depășirii 
randamentului planificat.

Pînă la finele acestui an co
lectivul sectorului nostru este 
ferm hotărît să-ji îndeplinească 
integral angajamentele de între
cere.

ților.
Frontalișiii, și ceilalți mineri 

din sector au extras de la în
ceputul anului și pînă în prezent 
2500 tone de cărbune peste plan 
din cele 5.000 tone cît prevede 
angajamentul sporit; . din cei 
276.000 lei cît s-au angajat să 
economisească prin reducerea 
prețului de cost s-au realizat în 
primele 10 luni ale anului 
268.000 lei, din care în luna oc
tombrie am economisit 72.000 
lei. Acestea le-am obținut pe 
seama creșterii productivității 
muncii, ca urmare a creării con
dițiilor bune de muncă minerilor, 
pe seama reducerii consumului 
de lemn care ne-a adus o eco
nomie de aproape 23.000 lei în 
primele 9 luni ale anului și pe 
seama gospodăririi chibzuite a 
foadului de salarii.

0

Prezentarea festivă a filmului 
„KOCIUBEI”

Filmul „Kociubei“, care rulea
ză între 17—22 noiembrie la ci
nematograful „7 Noiembrie“ din 
Petroșani, constituie o minunată 
povestire cinematografică, eroico- 
revbluționară, prezentînd în ima
gini de neuitat lupta dusă de 
armatele roșii împotriva bande
lor contrarevoluționare, pentru 
instaurarea puterii sovietice.

Mulți comandanți viteji și is
cusiți, proveniți din rîndurile 
maselor, s-au diștins în acești 
ani aprigi. Filmul ne povestește 
despre unul dintre aceștia, Ivan 
Kociubei, comandant viteaz și 
luptător devotat revoluției, su
flet mare și generos. Totodată,

filmul ne vorbește despre prie
tenul și tovarășul său credin
cios, comisarul politic Kandîn- 
bin, despre Roi, ofițerul care în 
anii aceia de grele încercări și-a 
găsit drumul adevărat în viață, 
despre neînfricata infirmieră Na
tali a ș; despre mulți alți eroi 
ai gărzilor roșii din Kuban.

Date noi despre acest film au 
putut afla spectatorii marți du- 
pă-amiază, la orele 18, cu pri
lejul prezentării festive organi
zate de conducerea cinematogra
fului în colaborare cu Comite
tul raional U.T.M.

C. RAKOCZI 
corespondent

I
Era spre sfîrșitul lunii octom
brie. Potrivit înțelegerii avute 
cu o zi în urmă, toți membri 
brigăzii lui Csiki Emeric s-au 
întîlnit ca împreună să discute 
despre angajamentele ce urmau 
să le ia pe luna noiembrie.

— In luna noiembrie o fi cam 
greu — începu vorba șeful bri
găzii. Abataju-i pe terminate și 
pînă prăbușim, atacăm din sui
tor în direcțional o să pierdem 
timp, nu glumă

— Asta așa-l, 
dar și cînd cm 
merge în plin o 
să-i dăm cărbune 
țest de să geamă 
crațerele — dă-> 

l!
d Abel avi 
\ ful brigăzii

du cu părerea șeful de schimb 
Munteanu Anghel

— De dat îi dăm, că doar 
n-avem mîinile legate — întră 
în vorbă și Abel — mult e pî
nă dăm gata lucrările de pregăti
re a abatajului.... Apoi se' pierde 
o grămadă de vreme și cu mon
tarea crațerelor. Unul în preaba- 

. taj, altul pînă la buncăr și pe 
urmă cele două din abataj.

C Abel avea dreptate. Csiki, șe- 
\ ful brigăzii, rămase pe gînduri

— Dacă am putea scăpa de 
crațerul ce trebuie să ducă șu- 
voiul de cărbune la buncăr fără 

Î' a stagna producția, am face și 
, economie de utilaj și de mun- 

? citori auxiliari. După ce se mat 
gîndi puțin le spuse ortacilor.

I — Ce ar fi să batem un con- 
ț trasuiș, să-l podim cu scîndurt

ca pe el să meargă cărbunele. 
Ortacii au fost de aceeași pă

rere. De asemenea și conduce- , 
rea sectorului I al minei Vulcan, 1 
sector în care lucrează brigada " 
lui Csiki. Deci de un crațer s-a 1 
scăpat. Numărul posturilor auxi- j 
tiare s-a redus și el cu vreo trei ( 
și apoi cită economie de curent ? (

— Treaba-i bună — intră în ( 
vorbă un alt membru al brigăzii 
După cum am făcut eu socotea- ¿a pe la 18—19 noiembrie intrăm > 

in plin. -
— Atunci pu- ) 
“ că r.c îr.dc •<, 

j 
? ✓ 
j 

I

Cu asemenea șefi de brigadă S 
și așa oameni nu încape îndoia- ? 
lă că angajamentul luat va fi L 
îndeplinit cu toate greutățile în-, J 
tîmpinate. ț,

D. CRIȘAN X

îI
i
l

tem să ne înde- ■ 
plinim planul și ' 
să , dăm și vreo ' 
peste — spuse500 de tone 

Csiki.
— Eu ¿ic 

în vorbă un tînăr.
In brigadă lui Csiki mai toți 

tineri așa că e cam greu

intră
că și șase sute —

sînt 
să-i deosebești după vîrstă, mai ’ 
ales în abataj cînd praful de 
cărbune le înnegrește fețele. Cel 
mai „bătrîn" e șeful de briga
dă. El are 37 de ani.

Ortacii îl respectă, însă nu atlt 
de mult ca vîrstă, că doar la 
anii lui e încă tînăr. 11 respectă, 
pentru priceperea lui în ale mi
neritului, pentru hărnicia ce- 
caracterizează.

Bilanț rodnic și bogat izvor de învățăminte 
pentru îmbunătățirea muncii (te viitor

In sala de festivități a minei 
Petrila erau prezenți reprezen
tanți ai comuniștilor, ai organi
zațiilor de bază dîn toate sectoa
rele, veniți să analizeze munca 
de partid pe | ‘
scurs de la ultimele alegeri și să 
aleagă noul comitet de partid.

Ceea ce a ieșit mai puternic 
în evidență în cadrul lucrărilor 
conferinței este bilanțul rodnic 
cu care comuniștii, și împreună 
cu ei întregul colectiv al exploată
rii, au întîmpinat acest impor
tant eveniment. Colectivul minei 
Petrila s-a angajat în întrecerea 
socialistă să extragă peste preve
derile planului pe acest an. 30.000 
tone de cărbune, să realizeze o 
productivitate pe întreaga exploa
tare de 1,1 tone pe cap de mun
citor și să obțină o economie la 
prețul de cost de 3.600.000 lei.

i Comuniștii au raportat succese 
importante în lupta pentru înde
plinirea acestui angajament. ’In 
perioada care a trecut din acest 
an, din abatajele minei Petrila 
a fost extrasă în afara sarcinilor 
de plan importanta cantitate de 

! '21.704 tone de cărbune. Sporul 
de producție a avut loc exclusiv 
pe seama creșterii productivității 
muncii. In același timp, prin mic
șorarea prețului de cost pe tona - cărbune extrasă.
de cărbune cu 3,60 lei — rezultat Pentru îndeplinirea obiectivelor 
al creșterii vitezelor de avansare, stabilite de conferință, mai mulți

marginea conferințe 
darea de seama și a- 

noului comitet de 
al minei Petrila.

Pe 
pentru 
legerea 

perioada care s-a partid

al reducerii consumului specific de 
materiale și energie, al unei mai 
bune gospodăriri a exploatării — 
s-a realizat o economie la prețul de 

. cost de aproape două milioane 
lei. în fruntea luptei pentru obți
nerea acestor succese s-au situat 
în permanență comuniștii. Brigă
zile conduse de Michiev Ghecr- 
ghe, Păsărică Nicolae, Haidu Iu
liu, Szabo Carol, Enache Chiriță, 
Bartha Francisc, Mihai Ștefan și 
multe altele constituie exemple 
însuflețitoare de muncă rodnică. 

Discuțiile participanților la dez
bateri, hotărîrile adoptare de con
ferință, au fost străbătute de o 
înaltă grijă pentru îmbunătățirea 
continuă a muncii de viitor. Deși 
planul pe anul următor prevede 
sarcini sporite, conferința a pus 
în țața comuniștilor sarcini de 
a depăși planul pe 3nul viitor 
cu 25.000 tone de cărbune, de a 
se realiza un randament pe post 
de 1,120 tone, de a reduce pre
țul de cost cu 1 leu pe tona de

vorbitori, între care tovarășul 
Haidu Iuliu, au subliniat necesi
tatea îmbunătățirii organizării 
întrecerii socialiste între brigăzi, 
insistînd îndeosebi asupra nece
sității aplicării largi a inițiati
vei de preluare a brigăzilor ră
mase în urmă de către fruntași. 
Tovarășul Ghenea Ilie a arătat 
necesitatea luării de măsuri pen
tru ca evacuarea cărbunelui în 
abataje să nu se facă exclusiv în 
ultimele două ore ale schimburi
lor, ceea ce îngreunează și aglo
merează transporturile, ci eșalo
nat. Totodată el a criticat vechiul 
comitet de partid pentru că r.-a 
analizat cu atenție cauzele unor 
deficiențe în procesul de produc
ție. EI a subliniat că trebuie în
tărit spiritul de vigilență al co-; 
muniștilor, trebuie analizate mai 
atent unele cauze care în unele 
locuri frînează procesul de pro
ducție, cauze care de multe ort 
sînt puse pe seama întîmplăriî 
sau a neglijenței.

Una din problemele care ău 
fost mai mult dezbătute de par- 
ticipanții la conferință, o consti
tuie necesitatea îmbunătățirii ca
lității cărbunelui. Tn darea de i 
seamă s-a arătat că din cauza 
procentului ridicat de șist vizi-

I. BRANEA
(Continuare în pag. 3-a)
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PROBLEME ȘI REALIZĂRI
DIN MUNCA

METALUR6I$TIL0R .<<
REZULTATE ECONOMICE 

PROMIȚĂTOARE
In primele 10 luni din anul a- 

cesta, colectivul Uzinei de repa
rat utilaj minier din Petroșani, 
a obținut rezultate frumoase în 
lupta pentru îndeplinirea și de
pășirea sarcinilor sale. Astfel, 
pe această perioadă planul pro
ducției globale a fost realizat în 
proporție de 101,57 la sută, iar 
planul producției marfă în pro
porție de 104,18 la sută.

Pentru a sprijini munca neo
bosită a harnicilor mineri din 
Valea Jiului, uzina a livrat mi
nelor zeci și sute de tone de pie
se de schimb mecanice și de cons
trucții metalice, mii de metri li
niari de tuburi de aeraj, peste 
1500 buc. vagonete de mină și 
peste 11.000 armături 
pentru armarea în fier 
riilor simple și duble.

In scopul extinderii pe scară 
cît mai largă a susținerii 
lice a abatajelor la exploatarea 
stratelor subțiri-, medii și groase, 
colectivul uzinei a livrat exploa
tărilor miniere peste 1200 bucăți 
stîlpl metalici' de abataj.

O atenție deosebită s-a acordat 
și executării unui mare volum de 
lucrări de reparații capitale la 
utilajul minier, depășindu-se pî- 
nă în prezent cu 57 la sută pla
nul acestor reparații. Printre ce
le mai importante reparații capi
tale executate la U.R.U.M.P. în 
anul acesta, amintim : reparații 
capitale de compresoare de aer 
comprimat, locomotive cu acumu
latori LAM 4 și LAM 8, diferi
te locomotive electrice cu troley 
și altele.

Pe lingă produsele planificate, 
s-au mai executat o serie de uti
laje noi ca : o pompă cu debit 
mare dè 5000 litri/minut șl o 
înălțime de 600 m. pentru eva
cuarea apelor din mină de la s- 
dîncimi mari, 3 pompe centri
fugale pentru apă de circulație cu 
Un debit de 26 m.c./oră, 
transportoare elicoidale, trei 
pe centrifugale cu debit de 
1/minut și altele.

Colectivul U.R.U.M.P.,

metalice 
gale-a

meta-

două 
pom- 
3000

conș-

tient de importanța pe care o 
are reducerea prețului de cost 
pentru ridicarea bunel stări a în
tregului popor, a trecut la elabo
rarea unor măsuri tehnico-orga- 
nizatorice menite sa ridice ren
tabilitatea uzinei și să asigure 
realizarea de cît mai multe eco
nomii suplimentare la prețul de 
cost, prin creșterea productivită
ții muncii, reducerea consumului 
de materiale, a combustibilului ți 
printr-o mai rațională folosire a 
mașinilor. In același timp s-a 
imprimat un regim sever de eco
nomii la cheltuielile cu caracter 
neproductiv șl s-a pus inare ac
cent pe reducerea cheltuielilor de 
regie.

Astfel, pe primele 1Ü luni din 
anul acesta, productivitatea mun
cii a crescut cu 7 la sută, chel
tuielile de regie în raport cu pro
ducția realizată au fost reduse 
cu 2 la sută, iar la prețul de 
cost s-au făcut economii supli
mentare în valoare de 1.228.000 
lei.

Din planurile de măsuri teh- 
nico-organizatorice întocmite de 
către fiecare secție și atelier 
în parte, nu a lipsit bineînțe
les sarcina de a
permament calitatea produselor 
noastre. Punîndu-se un accent 
deosebit pe îndeplinirea aces
tei sarcini, în aceeași 
oadă rebuturile au fost reduse 
cu 2,9 la sută față de media 
coeficienților admiși. In privin
ța calității produselor se duce 
o luptă susținută în scopul re
ducerii rebuturilor la minimum 
posibil, fapt care va contribui 
și mai mult la reducerea prețu
lui de cost.

Succesele obținute pînă în pre
zent constituie pentru muncitorii 
uzinei un stimulent puterinc în 
lupta lor pentru realizarea și de
pășirea planului. Conducerii uzi
nei și colectivului de ingineri și 
tehnicieni le revine sarcina de a 
descoperi și utiliza toate rezer
vele interne pe care le posedă u- 
zina, pentru 
a prețului de

îmbunătățî

peri-

reducerea Continuă 
cost.

Evacuarea mecanică a zgurii 
electrice

că, evacuarea zgurii poate fi 
cută pe cale mecanică. 

Plecînd
groapa D de formă cubică ca a- 
ceea din figură nu permite 
vacuarea ‘ - -
lidificat, s-a preconizat construc
ția acesteia cu 
pereți înclinați. 
Pe de altă par
te știind că zgu
ra se 
repede și 
are deci 
pentru

turnătorie de oțel a-Intr-o 
gregatul principal îl constituie 
cuptorul 
oțelului.

După cum se vede în schiță 
corpul cuptorului (cuva) poate 
fi basculat pentru evacuarea 
materialului topit pe rina A, în 
oala de turnare aflată în groa
pa B șub cuptor. Pentru intro
ducerea încărcăturii metalice și 
pentru evacuarea zgurii se folo
sește ușa C, situată în partea 
opusă a cuptorului. Zgura rezul
tată din procesul de topire a 
fierului vechi folosit ca materie 
primă pentru producerea oțelu
lui, este evacuată într-o groapă 
cubică (D) de beton unde se ră
cește și se solidifică.

La un program ritmic de to
pire după cca. 5 șarje groapa de 
beton este plină zgură. Eva
cuarea acesteia li* groapă este 
foarte anevoioas7 și greoaie. 
Doi oameni folosind răngi și tîr- 
năcoape și chiar ciocane de a- 
batai, abia execută operația de 
curățire a gropii în 3—4 ore.

Avînd în vedere posibilitățile 
largi oferite prin acordarea de 
credit pentru introducerea micii 
mecanizări la locurile de mun-

electric pentru topirea de la observația

fä-

In cadrul uzinei de reparat 
utilaj minier din Petroșani 
muncesc mulți tehnicieni și 
ingineri cu înaltă calificare, 
un colectiv harnic. Cercul 
A.S.I.T. de aici, a studiat și w 
propus spre aplicare practică;
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• portante în procesul de p
1 ducție. Anul acesta cercul

depun o activitate bogată și f 
In privința extinderii progre-t 
sulul tehnic, ajutorării inova-1 
torllor. Ei au făcut citeva rod- ■ 
nice schimburi de experiență.! 

Cercul A. S. I. T. de la I 
U.R.U.M.P. aduce o prețioasă 4 
contribuție la lupta întregu- 4 
lui colectiv de aici pentru In- ♦ 
deplini rea și depășirea sarci- ț 
nilor de plan șl a angaja- Ț 
meritelor de întrecere. De a- i 
ceea este considerat drept u- i 
nul din cercurile fruntașe din« 
Valea Jiului. t

Pagina de față tratează ci-1 
teva din problemele recent • 
studiate în cadrul cercului, in : 
urma indicațiilor date.de con-, 
ferința de partid pe uzină ca- 4 
re a cerut inginerilor și teh- * 

t nicienilor uzinei să se preocu- ‘ 
, pe de studierea posibilităților J 
I de îmbunătățire a calității pro- ț 
; ducției și reducere a rebutu- ♦ 
! rilor. Pagina este redactată * 
J de un colectiv de ingineri și t 
i tehnicieni din uzină.
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La secția turnătorie a U.R.U.M.P. s-a trecut la experimen
tarea umil nou procedeu de. confecționare a formelor pentru tur
nare : forme de nisip cuarțos întărite cu silicat de sodiu și bio
xid de carbon. IN CLIȘEU: Muncitorul Atitienei Nicolae confec- 
ționind forme dc turnare pentru chei fixe la mașina de format 
cu ajutorul noului procedeu.

-------------o-------------

O metodă de înaltă productivitate 
la turnătorie

Colectivul secției turnătorie de 
la U.R.U.M.P. caută să îndepli
nească cu cinste sarcinile ce-i 
stau în față și să țină pas cu pro
gresul tehnic. In momentul de 
față se lucrează la introducerea 
în turnătorie a metodei de tur
nare în amestec de nisip, folo
sind ca liant silicatul de sodiu, 
întărit rapid cu bioxid de car
bon.

Principiul acestei metode cons
tă în prepararea amestecului de 
formare din nisip de cuarț spă
lat și uscat, amestecat cu silicat 
de sodiu, amestec cu care se bat 
formele sau se confecționează 
miezurile. In funcție de mărimea 
formei se trece prin amestec 
înainte sau după scoaterea mo-

Cîte ceva despre
Problemele de protecție a 

muncii la U.R.U.M.P. au o for
mă specifică muncii metalurgiș- 
tilor, cu totul deosebită de cea 
aplicată la exploatările miniere. 
Grija față de apărarea sănătății 
și capacității de muncă este însă 
aceeași. In domeniul protecției 
muncii ia uzină s-au luat o sea
mă de măsuri care aplicate, au 
dus la scăderea simțitoare a ac
cidentelor de muncă: cu 12 la 
sută mai puține în trimestrul 
III decît în trimestrul II al a- 
nului curent.

Una din metodele cele mai 
importante folosite este inst-ui- 
rea temeinică periodică a tu-

din cuptoarele

că

e-
blocului de zgură so-

răcește 
nu 

timp 
a topi 

și a se lipi de 
suprafețele 
care vine în 
tact, mai 
cînd acestea 
netede, putem e- 
vacua blocul de 
zgură cu ajuto
rul macaralei. 

Pentru cazul în 
prinde totuși în oarecare măsu
ră pe pereții de beton ai gropii 
s-a propus și o a doua variantă 
în baza căreia aceștia urmează 
a fi căptușiți cu tablă. Pentru 
o și mai ușoară desprindere a 
blocului de zgură s-a recoman-

cu 
con- 
ales 
sínt

înaintea turnării zgure! 
groapă pereții de ta- 
acoperiți cu un strat

în 
fie

dat ca 
lichide 
blă să 
de nisip.

In felul
vacuare a 
mai cîteva minute,

acesta operația de e- 
zgurii durează nu- 

fiind făcută

care ajută

protecția muncii
luror muncitorilor. In cadrul in
structajelor se pune un deosebit 
accent pe însușirea măsurilor 
prim ajutor.

In prezent la 
curs de aplicare 
măsuri menite să 
bună asigurare a protecției mun
cii și tehnicii securității. Așa de 
pildă, la atelierul mecanic se va 
introduce încălzirea centrală cu 
apă caldă, clădirea nouă a cură
țătoriei de la turnătorie care va 
intra în funcțiune în scurt timp 
va crea condiții bune de muncă 
celor din secție etc.

Trebuie arătat că dacă la u- 
nele secții, conducerile acestora 
acordă mare atenție normelor 
de protecție a muncii, conduce
rea secției de construcții meta
lice este încă refractară. Aici 
sudarea pieselor produce o mare 
cantitate de gaze care trebuie 
rapid și eficace evacuate. Or, 
ventilația lasă de dorit. Din cau
za nepăsării conducerii secției, 
dispozitivele de basculare a fe
restrelor stau defecte de mult 
timp. Tot aici aparatul aerocalor 
nu funcționează din cauza to
varășilor de la investiții- care 
consideră încălzitul secției drept 
ceva secundar.

In concluzie, îmbunătățirea 
protecției muncii la U.R.U.M.P. 
trebuie să devină o preocupare 
a întregului colectiv 1

de

in 
de

uzină sínt 
o seamă 
ducă la o mai

delului, un curent de bioxid de 
carbon la o presiune și un anu
mit timp stabilit experimental. 
In timpul trecerii bioxidului de 
carbon se produce a reacție chi
mică, care are drept urmare în
tărirea imediată a amestecului în 
urma legării grăunților de cuarț 
de către silicogelul format în me
diu acid de nisip cuarțos. Ime
diat după operație forma poate 
fi închisă și turnată t

Folosirea acestei metode duce •’ 
la înlocuirea lianților scumpi și 
deficitari cum ar fi: uleiul de 
in, melasa, dextrina, la elimina
rea operației destul de costisitoa
re și incomodă de uscare a for
melor în cuptoare speciale, la a- 
sigurarea calității corespunzătoa
re a pieselor turnate.

După o seamă de încercări e- 
fectuate în turnătorie s-a reușit 
să se pună Ia punct turnarea di
feritelor piese. Astfel, s-a efec
tuat turnarea cheilor fixe și a 
clamelor pentru liniile aeriene în 
coji obținute prin formare ma- 
nuală; s-au turnat diferite re
pere de ia stîlpii de abataj folo
sind acest ămestec drept ames
tec dș model, restul ramei da 
formare fiind umplută cu ames
tec obișnuit de umplutură, iar » 
ultima încercare s-a făcut la ma- 
șina de formare la care s-a a- 
daptat un sistem de introducere 
a bioxidului de carbon concomi
tent cu executarea celorlalte ope
rații. Prin această din urmă în
cercare s-au obținut rezultate 
frumoase: a crescut viteza de e- * 
xecuție a unei forme, s-au înlo
cuit ramele de formare care și 
așa sînt în numă, insuficient 
și a scăzut numărul pieselor de-

' plasate din cauza ramelor de for
mare uzate. S-au făcut de ase
menea încercări pentru stabilirea 
rețetei de amestec și a gradu
lui de îndesare a formei folo
sind silicat de sodiu cu densi
tatea de 1,38 obținîndu-se o ca
litate corespunzătoare condițiilor 
prescrise.

La reușita aplicării acestei 
metode economice și cu înaltă 
productivitate șl-au adus contri
buția tov. ing. Țecu Traian. a- 
jutat de un colectiv compus din 
ingineri, maiștri și muncitori 
formatori și turnători.

care zgura se $1 
macaragiului. 

Problema aceasta face obiectul 
planului tematic privind mica 
mecanizare la turnătorie, plan 
elaborat de către cercul A.S.l.Ț. 
din uzină.

de un singur om, 
dirijează munca

----------------- —-1"1 -----------------

O întrebare: 0e Ce S-a abandonat 
turnarea centrifugală ?

Cu cîțiva ani în urmă, în uzină s-a experimentat cu rezultate 
bune procedeul de turnare centrifugală a unor piese de oțel sau 
fontă. Piesele confecționate atunci s-au dovedit rezistente și de 
foarte bună calitate. Procedeul a fost insă curind abandonat. De 
ce ? Tovarășul ing. Țecu Traian, șeful turnătoriei invocă motivul, 
în mare măsură nefondat, că slnt necesare multe forme de metal 
pentru reperele confecționate, lucru ce nu s-ar putea face in uzină, 
apoi pentru fiecare reper sau serie de repere este necesară o anu
mită turație la centrifugă. Așa și este ’ Dar, cercul A.S.I.T. din 
uzină poate să studieze mai îndeaproape acest procedeu, să gă
sească soluții practice aplicabile. Este deci necesar ca in cadrul 
pianului de studii și cercetări al cercului să fie neîntîrziat inclu
să studierea din nou a turnării centrifugale care poate și trebuie 
să ducă la o substanțială îmbunătățire a pieselor de schimb con
fecționate și deci la însemnate economii la prețul de cost.
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bil, s-au pierdut în acset an a- 
proape 10.000 tone de cărbune, 
mina fiind penalizată pentru ca
litatea. necorespunzătoare a pro
ducției cu 200.000 lei. ToV. ing. 
Mozeș a arătat că la locurile de 
muncă nu există o preocupare 
atentă pentru alegerea șistului 
vizibil. In fața conferinței au 
fost criticați chiar unii membri 
de partid, între care tovarășii 
Cozma Ernest, Peter Victor, Ce
nușă Cornel, pentru că nu pun 
preț pe calitate, îngăduie ca bri
găzile pe care le conduc să nu 
aleagă șistul.

Așa cum s a subliniat de către 
conferință, neaiegerea șistului 
vizibil din cărbune e deosebit de 
păgubitoare. Se irosesc bani cu 
transportarea șistului la suprafa
ță. cu alegerea lui. Un procent 
ridicat de șist înseamnă cărbune 
mai puțin. Noul comitet de partid, 
birourile organizațiilor de bază 
au datoria de a desfășura o in
tensă muncă politică de masă 
pentru alegerea șistului vizibil. 
Instruirea agitatorilor pe această 
temă, organizarea de expoziții de 
si șt, publicarea de articole la 
gazeta de perete sau afișe în care 
să fie criticați cei care nu aleg 
șistul vizibil — iată doar cîteva 
din sarcinile care stau în fața 
noului comitet pentru a crea o 
preocupare de masă în vederea 
îmbunătățirii calității cărbunelui.

Conferința a apreciat că în 
nea de partid ia mina Petri- 
s-au obținut rezultate de sea

mă. Prin primirea în partid a 
numeroși mineri și muncitori de 
frunte, organizațiile de bază și-au 
sporit rîndurile, au devenit mat 
puternice. în perioada care a 
trecut de la ultimele alegeri, de 
exemplu, organizațiile de bază an 
primit în rîndul candidaților 252 
tovarăși, iar 88 candidați au de
venit membri de partid. Ca re
zultat al îmbunătățirii muncii de 
educare a candidaților, un număr 
de 15 tovarăși, între care Eros 
Ștefan. Mihai Petru, Szolga Lu
dovic, Lengyel Andrei au fost pri
miți în partid cu stagiul redus

Totuși participanții la confe
rință nu s-au declarat mulțumiți 
de modul în care se desfășoară 
rqunca de primire în partid. La 
n qa Petrila există numeroși mi- 
x 1 și muncitori de frunte, devo
tați cauzei socialismului, cărora 
dacă li se acordă atenție și spri
jin, puteau spori rîndurile candi
daților de partid.

S-a criticat de asemenea faptul 
că la mina Petrila se neglijează 
de multă vreme, în mod cu to
tul nepermis, instruirea agitato
rilor, iar în ceea ce privește acti
vele fără de partid ale organiza
țiilor de bază, ele figurează mai 
mult pe hîrtie, fără sa fie atrase 
la muncă, la sprijinirea acțiunilor 
întreprinse de organizațiile de 
partid. Tovarășul Mihai Ștefan, 
șeful unei brigăzi fruntașe, a ce
rut ca noul comitet să acorde a- 
tenție educării socialiste a masePi 
de muncitori, combaterii influen
ței ideologiei străine.

Printre propunerile prețioase 
făcute în cadrul conferinței, cărora 
noul comitet trebuie să le acor
de atenția cuvenită, «e numără 
organizarea de schimburi de ex
periență între birourile organiza
țiilor de bază, formarea unui post 
de corespondenți voluntari care 
să serje presei centrale și locale 
despre lupta colectivului minei 
pentru cărbune mai mult, mai 
bun și mai ieftin, îmbunătățirea 
activității difuzorilor voluntari în 
vederea sporirii numărului de a- 
bonemente la presă, găsirea unor 
forme atractive de antrenare a 
tineretului la acțiuni obștești și 
cuUunal-educative etc.

*
La conferința de partid de la 

mina Petrila a fost prezent to
varășul Vîjdea Gheorghe, secretar 
al Comitetului raional de partid. 
In cuvîntul său, el a subliniat că 
lucrările conferinței au pus în evi
dență experiența pozitivă a comi
tetului de partid și a organiza
țiilor de bază de la mina Petrila, 
a scos în evidență lipsurile, cons
tituind prin aceasta un bogat iz
vor de învățăminte pentru îmbu
nătățirea muncii de viilor.

Ocupîndu-șe de principalele în
vățăminte desprinse din lucrările 
conferinței, vorbitorul a arătat că 
noul comitet va trebui să acorde 
o atenție sporită riîlicirii là ni
velul celor fruntașe a brigăzilor 
rămase în urmă, calității cărbu
nelui, intensificării luptei pentru 
economii. Trebuie îmbunătățită 
desfășurarea fnvățămîntului de 
partid — principalul izvor de e- 
ducare comunistă a membrilor și 
candidaților de partid.

Hotărîrile adoptate de conferin
ță, criticile și propunerile făcute 
în cadrul ei constituie pentru co
muniștii de la mina Petrila un 
program concret de ridicare > a 
muncii de partid la nivelul cerin
țelor.

Clnd ?n secția de răsucit a Fi
laturii Lupeni s-a discutat pro
blema îmbunătățirii' calității 'fi
relor răsucite ,s-a hotărît ca în
tre muncitoarele care lucrează la 
mașinile de răsucit și cele de la 
transportul bobinelor să se orga
nizeze periodic mici consfătuiri, 
lat-o pe tovarășa Marton Mag-

8
8
8
8
8
8o
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

dalena, muncitoare de la 
transportul bobinelor, în cadrul 
unei consfătuiri avute la locul 
de muncă cu Tîrcă Paraschina 
și alte două tovarășe din briga
da acesteia, exprimlndu-și mul
țumirea pentru felul cum au 
muncit membrele brigăzii pentru 
îmbunătățirea calității bobinelor. 8 
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La locurile de muncă — 
aer comprimat la presiune optimă !

La mina Petrila s-au obținut 
pînă acum frumoase rezultate 
în producție. Minerii luptă cu 
succes pentru a-și îndeplini și 
depăși sarcinile de plan, pentru 
a obține o cît mai mare produc
tivitate. La realizările obținute 
pînă acum a contribuit mult 
tehnica nouă, utilajele modeme 
cu care este înzestrată mina

Avînd în vedere mărirea con
tinuă a producției, se cere o cît 
mai intensă aplicare a tehnicii
noi, pentru reducerea efortului
fizic al minerilor
și pentru un ’
randament mai 
ridicat al mun
cii. In acest scop 
la mina Petrila 
minerii au cerut introducerea ao- 
loanelor telescopice pneumatice 
la perforatoare. Aceste coloane 
telescopice există la mină. Jn 
prezent sînt introduse în mină 
un număr de 5 bucăți. Pentru 
ca ele să dea randamentul ne
cesar se cere ca aerul compri
mat să vină la locul de muncă 
cu o presiune optimă de lucru, 
înspre acest lucru trebuie să-și 
îndrepte atenția tovarășii de la 
atelierul mecanic al minei. Aerul 
comprimat atît pentru aceste co
loane telescopice cît și pentru 
ciocanele de abataj, pînă în

NOTA

punctele cele mai îndepărtate, 
trebuie să aibă o presiune opti
mă de lucru.

Trebuie însă arătat că, dacă 
la compresoare presiunea aeru
lui este de 4,5—3,2 atmosfere, 
așa cum reiese și din diagra
mele de funcționare, mai sînt Jo
curi de muncă la care aerul ti” 
are presiunea necesară, din cau
za pierderilor pe conducte, su
flărilor etc.

Este necesar ca atelierul me
canic să depună mai mult efort 

pentru ca aceste 
pierderi să nu 
influențeze bunul 
mers al muncii 
în abataje, pen
tru ca pierde

rile să fie cît mai mici, ca la 
toate locurile de muncă aerul 
comprimat să aibă presiunea ne
cesară funcționării normale a 
utilajelor pneumatice, inclusiv a 
coloanelor telescopice.

Sarcinile de viitor sînt tot 
mai mari, minerii vor lupta tot 
mai intens să le realizeze. Me
canicii nu trebuie să uite nici ei 
acest lucru ci să depună toate 
eforturile pentru a-i ajuta pe 
mineri asigurîndu-i cu aer com
primat la presiune ridicată !

ȘT. EKART

LA CERCUL A. S. I. T. DIN CADRUL C. C. V. J.
■ ■ !.. .. . ... ----- ■■ _-,L ----- ■" .. ■■■ - -

Eilstd peslbNItâfl pentru o muncă mal rodnica
Pe lîngă activitatea de îndru

mare și control asupra muncii 
minelor și uzinelor aparținînd 
de C.C.VJ., inginerii și tehni
cienii de aici contribuie cu suc
ces la cercetarea și rezolvarea 
tehnică a principalelor probleme 

' de producție prin activitatea rod
nică dusă în cadrul cercului 
A.S.I.T. Cei 70 membri ai cercu
lui, ingineri și tehnicieni cu 
înaltă' calificare, aU contribuit 
la succesele obținute pînă acum 
de minerii Văii Jiului, prin stu
diile și îmbunătățirile aduse pro
cesului de extracție și preparare 
a cărbunelui.

Recent, cercul A S.I.T. de la 
C.C.V.J. a ținut adunarea gene
rală de dare de seamă și alegeri. 
S-a scos în evidență cu acest 
prilej că activitatea cercului în 
ultimul an a fost bună. S-au stu
diat o seamă de aspecte ale pro
ducției de la studii cu privire la 
introducerea armării metalice în 
abatajele frontale din Valea Jiu
lui și pînă la studii privind as
pectul economic și posibilitățile 
de înlocuire a traverselor de lemn 
cu prefabricate de beton.

Membrii cercului A.S.I.T. de 
la C.C.V.J. au acordat, așa cum 
arăta în darea de seamă tov. 
ing. Moldovan Iosif o atenție deo
sebită sarcinilor ce i-au revenit 
cercului în urma hotărîrilor

Conferinței raionale de partid de 
anul trecut. Așa de pildă, s-a 
făcut și este în curs de aplicare 
tipizarea abatajelor cameră din 
Valea Jiului, s-a conceput și e- 
xecutat cu sprijinul energeticie- 
nilor de la Vulcan o instalație 
de descărcare mecanică a cărbu
nelui din vagoane, se studiază 
și în curînd va fi dată în expe
rimentare o originală metodă 
de armare cu fier a abatajelor 
cameră, metodă concepută de in
ginerii minei Lonea și îmbună
tățită în cadrul cercului A.S.I.T. 
dfe la C.C.V.J. In scopul aplică
rii tehnicii avansate și pentru 
economisirea lemnului de mină 
inginerii de aici au efectuat în
cercări încununate de succes pri
vind armarea cu ancore la mina 
Lupeni.

In rezolvarea acestor proble
me s-au evidențiat o seamă de 
ingineri și tehnicieni ca Popes- 
cu Ion, Rusu Aurel, Miclea Al., 
Onciu T., Micheș Gh. și alții.

Participanții Ia adunarea ge
nerală au scos în evidență în 
cadrul discuțiilor că deși cercul 
A.S.I.T. al C.C.V.J. a desfășu
rat în ultimul an o activitate 
bună, aceasta a fost încă depar
te de posibilitățile existente. La 
combinat muncesc o seamă de 
specialiști de la care colectivele 
exploatărilor miniere trebuie să

primească un sprijin mai com
petent. S-a lucrat oarecum sec
tar, deoarece cea mai mare par
te a studiilor și conferințelor ți
nute s-au întocmit doar în ca
drul serviciilor tehnic și al me
canicului șef, cu toate că și alți 
tovarăși din combinat puteau 
studia probleme importante pen
tru producție. Comitetul cercu
lui a fost criticat pentru ușu
rința cu care a tratat unele pro
bleme și a trecut la experimen
tarea unor propuneri fără a le 
verifica înainte. Așa este cazul 
introducerii armării metalice cu 
stîlpi și grinzi în consolă pe 
stratul 15 Ia mina Lupeni.

Tovarășul ing. Gîrjoabă Vic
tor, ca și alți vorbitori, a scos 
în evidență iaptul că documen
tarea tehnică a inginerilor din 
combinat este încă slabă deși 
aici ca și la Institutul de mine 
au la dispoziție biblioteci bogat 
înzestrate. Dacă biblioteca noas
tră spunea tov. ing. Gîrjoabă, 
ar fi fost cercetată mai des, o 
seamă de probleme tehnice, cum 
ar fi pușcarea cu buraj cu apă, 
încărcarea mecanică în abataje 
cameră, tehnologia ascuțirii și 
forma florilor de sfredele ar fi 
găsit rezolvarea încă în acest 
an. S-a arătat de asemenea că 
unii ingineri membri ai cercu
lui care au făcut vizite de studii

în U.R.S.S., Polonia, Ungaria 
nu au adus la cunoștința tutu
ror membrilor constatările lor.

In adunarea generală, niulți 
ingineri au criticat atît comite
tul cercului cît și conducerea 
C.C.V.J. pentru slaba legătură 
cu Institutul de mine. De ase
menea, nici participarea ingine
rilor la sesiunile științifice de 
la institut și nici a cadrelor di
dactice la ședințele de comuni
cări ale cercului de la combinat 
nu a fost satisfăcătoare. La fel, 
cercul A.S.I.T. de la combinat a 
controlat și îndrumat în insufi
cientă măsură activitatea lecto
rilor de la școala de maiștri mi
neri din Petroșani.

Comitetul nou ales al cercului 
trebuie să ducă o muncă mai 
susținută pentru a ridica acti
vitatea cercului la nivelul cerin
țelor. Activitatea acestui cerc de 
specialiști trebuie să fie un grăi
tor exemplu pentru toate cercu
rile exploatărilor miniere din 
Valea Jiului. Accentul principal 
trebuie să se pună, așa cum s-a 
subliniat și în rezoluția adop
tată, pe urmărirea aspectului 

«economic, studierea șl rezolvw- 
rea practică și perfectă a celor 
mai importante probleme tehni
ce ridicate de continua dezvolta
re a mineritului în Valea Jiului. 
Cercul dispune în privința a- 
ceasta de reale posibilități care 
vor trebui folosite deplin în sco
pul promovării progresului teh
nic.

ing. GH. DUMITRESCU

• PUBLICITATE
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ANUNȚ
întreprinderea de gospo

dărie orășenească Petroșani, 
roagă pe această cale popu
lația orașului Petroșani, 
precum și din celelalte loci 
lități din raion ca, în cazul 
cînd observă diferite defec
te sau deranjamente la ilu
minatul public, rețele de 
apă, canal vidanj, salubri
tate să anunțe la Petroșani, 
telefon interurban 33S sau 
la sediul întreprinderii din 
str. Gh. Gheorghiu-Dej nr. 
72; în orașul Vulcan tele
fon 4 interurban sau la se
diul sectorului I.G.O. str. 
Republicii nr. 1; în Lonea 
la sediul sectorului I.G.O. 
din str. Jiului (fostul aba
tor comunal); în localitatea 
Anlnoasa la sediul sectoru
lui I.G.O. din str. 23 Au
gust nr. 13; in orașul Pe
trila la sediul sectorului 
I.G.O. str. Sencovicl nr. 8.

TEATRUL DE STAT 
„VALEA JIULUI“ 
PETROȘANI 

prezintă spectacole;
Joi 19 și sîmbătă 21 

noiembrie 1959

Invâfâtearca 
piesă în 3 acte 

de Brody Sdndor
Regia s C. Dinischiotu

Duminică 22 noiembrie 
1959

Hol rătăcitor 
piesă în 3 acte 

de Egon Rannet
Regia : Ion Petrovici
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T. A. P» OL.
ANUNȚA

La restaurantul „Cina“ 
din Lupeni cîntă cu începere 
de la 11 noiembrie 1959, cîn- 
tărețul de la radio București 
Luță loviță, împreună cu 
toată orchestra sa.
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Petreceți o seară plăcută • 
Ia restaurantul „Cina“ unde j 
veți putea servi diferite spe- j 
cialități de grătar și diverse î 
sortimente de băuturi.

Localul este bine încălzit. ;
■ 
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Reimiw ahonamenieie
la ziarul

„Steagul roșu“
.Abonamentele se pri

mesc de către difuzorli din 
întreprinderi și instituții, de 
către factorii poștali și la 
oficiile P.T.T.R.
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Anastas Mikoian 
a plecat în Mexic
MOSCOVA 17 (Agerpres) — 

TASS anunță :
Anastas Mikoian, prim-vicepre- 

ședinte al Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S. a plecat cu avionul 
în dimineața de 17 noiembrie în 
Mexic la deschiderea Expoziției 
realizărilor Uniunii Sovietice în 

‘domeniul științei, tehnicii și cul
turii.

Pe aeroportul Vnukovo, Anas
tas Mikoian a fost condus de 
Frol Kozlov și Dmitrii Ustinov, 
vicepreședinți ai Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., de Dmitrii 
Polianski, președintele Consiliu
lui de Miniștri al R.S.F.S.R., de 
Andrei Gromîko, ministrul Afa
cerilor Externe al U.R.S.S. și de 
alte persoane oficiale.

A fost de față ambasadorul 
Mexicului, Alfonso De Rosenzweid 
Dias.

Anastas Mikoian a iăcut o de
clarație, pentru postul de radio 
Moscova, în care a transmis un 
salut poporului mexican, prieten

----- O-----

Delegația de partid 
și guvernamentală 

a R. Cehoslovace va sosi 
mîine la Berlin

BERLIN 17 (Agerpres).
La Berlin a fost dat publicită

ții un comunicat în care se a- 
nunță că la 19 noiembrie va sosi 
Ia Berlin într-o vizită de prie
tenie o delegație a C.C. al Par
tidului Comunist Cehoslovac și 
guvernul R. Cehoslovace în 
frunte cu A. Novotny, prim-se- 
cretar al C.C. și președinte al 
R. Cehoslovace,

I *

„Am văzut un popor 
fericit“

MOSCOVA 17 (Agerpres). — 
TASS anunță ;

Luînd cuvîntul la 
brie în cadrul unei 
delegației luptătorilor 
pentru pace, care se 
niunea Sovietică, cu 
conducerii Asociației U.R.S.S.— 
Norvegia, R. Boldt, președintele 
grupului norvegian independent, 
deputat în parlament, a decla
rat : Am văzut un popor fericit, 
preocupat de construirea unui 
viitor minunat, aceasta îmi este 
cea mai profundă impresie des
pre U.R.S.S.

16 noiem- 
întîlniri a 
norvegieni 
află în U- 

membrii

Lucrările Adunării Generale 
a O.

NEW YORK 17. Coresponden
tul Agerpres C. ““' 
nunță :

In Comitetul 
O.N.U. continuă 
nerală asupra 
nomice a țărilor 
Vorbitorii subliniază necesitatea 
intervenției active a Organiza
ției Națiunilor Unite pentru 
sprijinirea operei de industria
lizare și independență economi
că a acestor țări, luarea unor 
măsuri de stăvilire a subordo
nării economice a țărilor slab 
dezvoltate de către monopolurile 
străine.

In acest an. dezbaterea a an
trenat un mare număr de dele
gați. împreună cu cel înscriși pe 
lista vorbitorilor, aproape 70 de 
țări vor lua parte la discuția 
generală.

Intre timp, un marc număr de 
rezoluții, a căror examinare ur
mează să înceapă în cursul săp- 
tămînilor viitoare, au fost depu
se pe masa comitetului. Printre 
cele mai importante sînt rezolu
ția a 33 de țări privind stabili
rea unei comisii O.N.U. pentru 
dezvoltarea industrială; rezoluția 
prezentată de R. P. Romînă, îm
preună cu Albania și Cehoslova
cia, privind cooperarea interna
țională în domeniul dezvoltării

Răducanu a-

alal Il-lea 
dezbaterea ge- 

dezvoitării eco- 
slab dezvoltate.

N. U.
industriei de petrol în țările slab 
dezvoltate; rezoluția prezentată 
de Bulgaria, Cehoslovacia! și 
Polonia, privind crearea unei 
organizații internaționale de co
merț și măsuri pentru dezvol
tarea comerțului internațional, 
precum- și o rezoluție a 46 de 
țări, privind constituirea, unui 
fond al O.N.U. pentrfl dezvolta
rea echipamentului industrial al 
țărilor slab dezvoltate.

*
NEW YORK 17 (Agerpres). 

TASS anunță :
La 16 noiembrie, după o dis

cuție de două zile Comitetul Po
litic a încheiat examinarea pro
blemei privitoare la împiedica
rea răspîndirii armelor atomice, 
problemă inclusă pe ordinea de 
zi a sesiunii la propunerea de
legației Irlandei. Aceeași dele
gație a prezentat spre examina
re comitetului proiectul său de 
rezoluție care nu prevede nici un 
fel de măsuri eficiente în acest 
domeniu, ci cuprinde doar reco
mandări generale adresate co
mitetului celor 10 țări.

Rezoluția a fost adoptată cu 
majoritatea dle voturi. Delega
țiile țărilor socialiste și ale al
tor câtorva* state s-au abținut de 
la vot.

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

Scrisoarea lui Max 
lui A.

BERLIN 17 (Agerpres)
Max Reimann, prim-secretar al

G.C. al P.C. din Germania a tri
mis lui A. Bevan. unul din frun
tașii partidului laburist englez, 
o scrisoare în legătură cu apro
piata vizită a lui Adenauer în An
glia. In scrisoare se atrage aten-

----o----  ------
Un șlep din fibre 

de sticlă și ciment
PEKIN 17 (Agerpres)
La 13 noiembrie, fn portul 

Tianțin a avut loc lansarea pri
mului șlep construit în R.P. Chi
neză din fibre de sticlă și ci
ment.

Șlepul are un tonaj de 200 to
ne, iar drumul de probă pe flu
viul Haino a demonstrat calitățile 
sale.

Această realizare a Institutu
lui de ciment și a Institutului de 
sticlă și ceramică ale Ministe
rului Construcțiilor, înlocuiește eu 
succes oțelul și lemnul.

r,
Reimann adresată 

Bevan
ția asupra faptului că cancelarul 
vest-german urmează ca și în 
trecut o politică „de pe poziții 
de forță“, o politică a „războiului 
rece”.

In scrisoare, difuzată de pos
tul de radio „Deutscher Freihett- 
sender 904“, M. Reimann subli
niază de asemenea că în prezent 
foști fasciști și criminali de răz
boi ocupă din nou posturi de con
ducere în aparatul de stat și 
economia Germaniei occidentale.

KIEV — Cunoscutul artist și 
regizor de filme sovietic Serghei 
Bondarciuk va turna la studioul 
din Kiev filmul în culori „Taras 
Bulba“ al cărui sceniriu a fost 
scris de Aleksandr 
(1894—1956/. Filmul 
minat anul viitor.

Dovjenko 
va fi ter-

nătătii și a avut cu el o convor
bire prietenească referitoare la 
problema activității Organizației 
Mondiale a Sănătății și partici
parea Uniunii Sovietice la acti
vitatea acestei organizații.

COMENTARIUL ZILEI

„Un val de antiamericanism 
străbate America Latină66

„Un val de antiamericanism 
străbate întreaga Americă Lati
nă“, își intitulează revista 
„Newsweek“ din 16 noiembrie o 
corespondență consacrată unei a- 
nalize a situației din diferite țări 
ale acestui continent jn care a- 
nul 1958 a fost marcat de „cele 
mai violente izbucniri antiame- 
ricane“. Autorul corespondenței 
scrie că din înalții munți ai sta
tului Chile, Tierra Del Fuego, 
pînă pe țărmurile însorite ale 
Mării Cârâitelor, de pretutin
deni a izbucnit un strigăt puter
nic: „Yankei, cărați-vă acasă“.

Țara care a atras atenția re
cent lumii din cauză manifesta
țiilor împotriva dependenței! de 
Statele Unite este Panama. „Pa
namezii, scrie corespondentul, 
urăsc Statele Unite pentru că o- 
cupă zona canalului ai cărui te
ritoriu este panamez, pentru că 
nu plătesc pentru el chiria ce
rută și pentru că în această zo
nă muncitorul panamez nu se 
bucură de tratament egal cu cel 
american“. Deși demonstrațiile 
antiamericane care au avut loc 
în urmă cu două săptămîni au 
fost înăbușite cu cruzime, „îm
potriva americanilor continuă să 
mocnească mînia“.

Revista „Newsweek“ este ex
trem de îngrijorată de situația 

' din Cuba unde populația „de
testă S.U.A. pe care le consi
deră exploatatorul imperialist 
cel mai înverșunat, dușmanul 
lor cel mai aprig“.

In Brazilia, sentimentele anti
americane au numeroase forme 
de manifestare. De greutățile 
economice în care se zbate a- 
ceastă țară este făcut răspunză
tor imperialismul american, ca
re a pătruns în toate sectoarele 
economiei. Recent, relatează re
vista, I.ourvial Fontes, cunoscut 
avocat și ziarist a formulat îa 
senat acuzații aspre la adresa 
Statelor Unite care „jefuiesc A- 
mericile, se amestecă în bogă-

»»Ai

țiile petrolifere ale țărilor latino- 
americane și agravează în mod 
deliberat criza din producția de 
cafea a Braziliei“ (N.R. — refe
rire la scăderea forțată pe piața 
capitalistă a prețului cafelei, 
principalul produs de export 
brazilian). Tendința spre națio
nalizări care a început să se con
tureze în Brazilia provoacă o se
rioasă neliniște revistei „News
week“. Exemplul preluării de 
către guvern, sub presiunea na
ționaliștilor, a unei uzine electri
ce americane și amenințarea de 
a se naționaliza o a doua, poa
te fi contagios. De altfel, amin
tește revista, Brazilia duce o 
luptă acerbă împotriva filialei 
braziliene a concernului de con
serve de came — din S.U.A. — 
„Wilson“, „Armour“ și „Swift".

fn sfârșit, Venezuela, cea de a 
patra țară latino-americană* unde 
antiamericanismul este „fățiș și 
virulent“, a fost scena mari
lor demonstrații împotriva S.U.A. 
cu prilejul vizitei lui Nixon. A- 
cum lupta împotriva S.U.A. s-a 
concentrat îndeosebi în jurul 
companiilor petrolifere dintre 
care majoritatea aparțin capi
talului american. „In Venezuela, 
constată „Newsweek“, se aude 
necontenit strigătul de protest îm
potriva imperialismului pri (- 
dios al S.U.A.“. Revista vou.ș- 
te cu vădită amărăciune de 
„noile impozite aplicate de gu
vern sub presiunea populară so
cietăților petrolifere, impozite 
care au modificat drastic clama - 
tul pentru investițiile străine“.

Explozii de antiamericanism, 
de mai mică amploare, au avut 
loc și în alte țări. Sînt citate ast
fel, Bolivia, Peru, Chile, Guate
mala.

--------------- ------------------------------------------------------------------- ;—---------------

Succese ale muncitorilor vietnamezi 
în îndeplinirea planului anual

HANOI 17 (Agerpres).
In ultimele zile numeroase în

treprinderi și mine din R. D. 
Vietnam și-au îndeplinit planul 
anual și au trecut la îndeplini-

a-

NEW YORK — La 
brie la New York a avut 
mare miting pentru pace și prie
tenie cu Uniunea Sovietică. A- 
cest miting, organizat de Con
siliul național al Asociației de 
prietenie americano-sovietică, a 
fost consacrat împlinirii a 42 de 
ani de la crearea primului stat 
socialist din lume — Uniunea 
Sovietică și 26 de ani de la sta
bilirea relațiilor diplomatice în
tre U.R.S.S. și S.U.A.

16 noiem- 
loc un

MOSCOVA — La 16 noiem
brie delegația de parlamentari 
din Afganistan în frunte cu 

Mohamtned Nouruz, președintele 
Consiliului Național .ti Afga
nistanului, 1-a vizitat pe KH- 
menf Voroșilov, președintele pre
zidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., care în cinstea delega
ției a dat un dejun în Marele 
Palat al Kremlinului.

MOSCOVA — La 16 noiem
brie Anastas Mikoian, prim-vi- 
cepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al U.R S.S., a primit pe 
M. G. Candait. director general 
al Organizației Mondiale a Să-

ATENA — In dimineața de J6 
noiembrie la curtea militară de 
casație din Atena a avut loc ju
decarea recursului în procesul 
lui Trikalinos în care se cere 
casarea sentinței nedrepte date 
lui Manolis Glezos și celorlalți 
democrați. După judecarea re
cursului s-a anunțat că la 23 no
iembrie se va comunica sentința 
curții de casație.

Pătrunderea trusturilor 
străine în viața economică 

a Franței
PARIS 17 (Agerpres).
Ziarul „l’Humanrfé“ a publi

cat recent o amplă relatare des
pre pătrunderea trusturilor a- 
mericane, engleze și vest-ger- 
mane în viața economică a Fran
ței, înlocuind pe capitaliștii fran
cezi.

Ziarul arată că în industria 
hîrtiei din Franța are o mare 
particip ație firma americană 
„Kimberiy-Clark“ care adminis
trează papetăriile din Mauduit.

Tot în industria hîrtiei grupul 
englez Dowater a constituit o 
societate cu un capital de 
miliarde franci.

De asemenea 
ricano-canadian 
Sond" are 40 la 
ție în societatea 
din Bordeaux.

In industria chimică și foto
grafică au importante partici- 
pații firmele vest-germane. Ast
fel, împreună cu societatea fran
ceză „Lumiere“ firma vest-ger- 
mană „Leitz“ va fonda societa
tea „Societe Nouvelle Lumiere 
Diffusion Specialze Tiranty“.

rea planului de producție pe 
nul 1960.

La 12 noiembrie colectivul mi
nelor de cărbune de la Maokha 
și-a îndeplinit planul de produc
ție pe 1959 în proporție de 
100,33 la sută, ceea ce înseamnă 
o depășire a planului cu' 49 de 
zile. Combinatul farmaceutic de 
ia Hanoi și-a îndeplinit de ase
menea planul anual cu 49 de 
zile înainte de termen. In cursul 
acestui an, productivitatea mun
cii la această întreprindere a 
crescut cu 49 la sută, Jar prețul 
de cost a scăzut cu 10,13 la sută 
față de 1958. Aceste rezultate se 
datoresc în mare parte celor 140 
de inovații făcute de colectivul 
întreprinderii.

In cinstea Congresului 
P. M. Ș. U.

BUDAPESTA 17 (Agerpres).
După cum anunță ziarul „Hét

fői Hírek“, uzinele care produc 
mașini agricole au și îndeplinit 
în cursul săptămînii trecute an
gajamentele lor luate în ci»’ ea 
Congresului P.M.S.U., prodL Âd 
peste prevederile planului ma
șini agricole în valoare de 82 
milioane forinți. Colectivele a- 
cestor întreprinderi au hotărît 
să mai realizeze o producție su
plimentară în valoare de 24 mi
lioane forinți, înainte de data 

' deschiderii congresului.
Muncitorii din industria chi

mică au dat peste* plan 45.000 
tone de îngrășăminte artificiale.

De asemenea au fost electrifi
cate în cinstea congresului 114 
sate, în loc de 85 prevăzute în 
planul pentru acest an. Afară dle 
aceasta vor fi alimentate cu e- 
nergie electrică pînă la sfârșitul 
anului 328 cooperative agricole 
de producție, în loc de 270 pre
văzute în plan.

1400

grupul
„ Sea gram 
sută participa- 
de vinuri fine

ame- 
and

fiEDAGJIâ S» ADMINISTRAȚIA; PetBoșani, S4r. Gfa. Gheorghlu-Dej nr. 56. TeL : interurban 922.

PROGRAM DE RADIO
19 noiembrie

muzică ușoară, 16,30 Muzică de 
cameră sovietică, 17,00 Melodii 
populare romînești, 18,05 Soliști 
și formații de amatori, 19,15 
Piese vocale de mare populari
tate 19,45 Muzică ușoară roraî- 
nească, 21,15 Vechi melodii 
populare romînești, 21,45 Părinți 
și copii, 22,00 Muzică ușoară.

— ■" o

PROGRAMUL I. 7,15 Muzică 
ușoară, 8,00 Materiale din presă, 
8.30 Cîntece, 10,00 Drumeții ve
seli, 10,40 Muzică ușoară, 11,45 
Din muzica de operă și balet a 
compozitorilor noștri, 12,15 In- 
terpreți romîni de muzică ușoa
ră, 13,05 Concert simfonic, 14,00 
Concert de prînz, 15,10 Prelu
crări de cîntece și jocuri popu
lare romînești, 15,40 Mari cîn- 
tăreți sovietici de muzică dfe o- 
peră, 16,15 Vorbește Moscova ! 
18,00 Concert popular, 18,30 Al
manah științific, 19,45 Transmi
sie din sala Ateneului a concer
tului orchestrei 
dio, 22,00 Radiojurnal, 

. meteorologic și sport.
GRAMUL II. 15,00 De

simfonice Ra- 
buletin 

PRO- 
toate 

pentru toți, 15,30 Potpuriuri de

CINEMATOGRAFE
PETROȘANI — 7 NOIEM

BRIE : Kociubei; AL. SAHIA: 
Prietenul regăsit; LONEA: In
tre noi părinții; CRIVIDIA; 
Locul acțiunii Berlin; LUPENI: 
Dragoste pe note; BARBATENI: 
Bomba; URICANI: 12 rezultate 
exacte.

Tiparul: August" — Poligrafie


