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• Partidul Comunist din Grecia cere legalizarea sa și amnis
tie generală.

• In legătură cu complotul antistatal descoperit în Guineeau
• Cutremur de pămint în Japonia.

r rean al Comitetului raional P. M. R. Petroșani și al Sfatului popular raional

LA PETRILA i Succese de seama 
în întrecere 

întrecere pe profesii
La exploatarea minieră Petrila 

“se extinde întrecerea pe profesii 
în cinstea celui de-al IlI-lea Con
gres al partidului. In fiecare sec- ■' 
tor productiv, brigăzile miniere 
sînt cuprinse în această întrece^ 
re, avînd fixate ca prim obiectiv’1 

>■ obținerea de economii la materia
le și sporirea randamentelor.

Rezultatele obținute pînă acum, 
în întrecerea pe profesii sînt îm
bucurătoare. La sectorul »JV, bri- ț 
gada minerului Bartha Francisc. Ln SCCtorul XI investiții 
care participă Ia întrecerea pe 
profesii/' a realizat economii de 
materiale în valoare de peste 2000 
lei. In același timp membrii a- 
cestei brigăzi au dat cărbune de 
bună calitate. Brigadă condusă 
de minerul Bartok Iosif parti 'i- 
pînd în întrecerea pe profesii a 
reușit să obțină în luna curentă, 
un randament de 7 tone pe post 
față de 5 tone pe post cît a rea
lizat în lunile anterioare.

ducerea sectorului, muncitorii 
tehnicienii de aici au redus, 
primele 4 luni ale anului, prețul 
de cost pe fiecare m.c. de rambleu 
cu circa 8 lei. Pe întregul sector

■ s-au realizat în acest timp econo
mii suplimentare de aproximativ 
180.000 lei. ' •

O contribuție de seamă în ob
ținerea acestor rezultate a adus-o 
echipa de rambleiatori condusă ide 
Bontea Vasile precum și cea de 
montori a lui Pop Constantin.

An redus prețul de cost
Colectivul sectorului V de ram

bleu este bine cunoscut la mina 
Petrila pentru hărnicia sa. Para
lel cu munca rodnică ce o desfă
șoară pentru rambleierea la timp 
și în bune conditiuini a abatajelor, 
acest colectiv se străduiește să 
reducă tot mai mult prețul de 
cost pe m.c. de rambleu. Datorită 
creșterii dozajului de rambleu și 
a altor măsuri luate de către con-
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Minerii sectorului XI investiții 
sînt acei care deschid căile spre 
stratele de cărbuni. Lucrările mi
niere pe care el le execută la 
noile orizonturi ale minei Petri
la constituie puntea trecerii la 
producțiile viitorului. Marea ma
joritate a brigăzilor miniere din 
sector înscriu frumoase succese 
pe graficul lor de întrecere. Bri
gada condusă de Fleșcan Cons
tantin, de exemplu, lucrînd într-o 
galerie cu profil simplu, armată 
în fier, a realizat o viteză de a- 
vansare medie lunară de aproape 
60 m. 1. Minerii-din brigada con
dusă de Boteanu Nicolae ce exe
cută lucrări speciale și-au depă
șit randamentul planificat cu 
0,190 m.c. pe post. Brigăzile mi
nerilor Șomogyi Iuliu și Tătaru 
Petru se numără de asemenea 
printre brigăzile fruntașe reali- 
zînd viteze sporite de avansare.

C. M.

Patru mineri de la Lupeni, stau de vorbă înainte ca perso
nalul să-i ducă în mină spre abatajul în care muncesc. Sînt mi
nerii Dobai loan — brigadier la sectorul IV A al minei și ortacii 
săi Popescu Ioan, Irimaș Traian și Popa loan. Despre ce discu
tă? Despre ceea ce preocupă întregul colectiv al minei.; randa
mente mai mari, cărbune fără șist în el...

LA ANINOASA Randamente sporite
rea randamentelor desfășoară și 
brigăzile sectorului I. In prima 
decadă a lunii mai, cinci brigăzi 
de mineri din sector au lucrat cu. 
randamente de 1—2 tone mai 
mari pe post. Datorită strădaniei 

jele a inițiativei brigăzii lui Tu- muncitorilor de aici, sectorul T a 
caciuc Mihai de sporire continuă 
a randamentelor.

In luna mai în sectorul III Pis- 
cu, toate brigăzile lucrează cu 
randamentele depășite, înscriind 
pe prima decadă o- realizare a' tea Aurel, Opreami loan și altele 
productivității muncii' de 107%.’ care au înregistrat randamente d?

O rodnică activitate în spori- tb86~y,14 tone ’

Unul dintre obiectivele cu care 
minerii de la Aninoasa au pornit 
la întrecere în cinstea celui de-al 
IlI-lea Congres al P.M.R. este și 
mărirea productivității muncii 
prin extinderea la toate abata-

obținut cele mai mari randamente 
pe exploatare.

Printre brigăzile evidențiate în 
această direcție se pot cita cele 
conduse de Mănăilă Vasile, Cris-

țirx? pe post

„Consumul specific la combus
tibil să fie redus, exploatarea p- 
tilajelor să fie făcută conform 
prescripțiunilor de exploatare, 
cererile solicitatiților de energie 
electrică să fie satisfăcute în
tocmai" 1 Acestea sînt principa
lele obiective ale întrecerii socia
liste, desfășurate în cinstea ce
lui de-al IlI-lea Congres al parti
dului și care preocupă pe mun
citorii de la Uzina electrică Vul
can.

...Echipa condusă de șamotorul 
Seculea loan dă zor la căptuși- 
rea cazanului de la uzina Lu
peni. Ea s-a angajat ca în cin
stea celui de-al Ilî-lea Congres 
să reducă timpul de lucru sta
bilit, să execute lucru de cali
tate și să facă economii impor
tante.

...Atenția cu care lucrează e- 
lectricienii de sub conducerea to
varășului Baba loan e mai mare 
ca oricînd. Ei răspund de între
ținerea echipamentului electric 
de exploatare, 
fecțiunile sînt

...In aceste 
muncitorii de 
tibil au redus complet locațiile 
pe C.F.R., au organizat mai bi
ne alimentarea cazanelor.

DE ÎNTRECERE
...Dar iată că nu de mult s-a 

defectat economizatorul, cazanu
lui XI de 40 de atmosfere, îm- 
piedicînd complet funcționarea 
Iul. Echipa de reparații condusă 
de tovarășul Moldovan Traian, 
ajutată de echipa de tineret con
dusă de utemistul Șuteu Remus 
l-au reparat cu 8 ore înainte de 
termen, punînd cazanul în ex
ploatare. Și ei sînt doar în în
trecere... .

Aceste lucruri constituie doar 
o mică parte din activitatea des
fășurată în cadrul întrecerii de 
harnicii muncitori ai Uzinei e- 
lectrice Vulcan. Ele exprimă en
tuziasmul cu care muncitorii de 
aici întîmpină cel de-al JII-lea 
Congres al partidului.

C. MIHAI 
corespondent

—

Și într-adevăr, de- 
rare.
zile de întrecere, 
la secția combus-

Insutlețiforii luptei pentru sporirea 
■/economiilor 
afeataje înainte de prăbușire. Im
portant este faptul că organiza
ția de bază a cerut comuniștilor 
șă-și îndrepte atenția spre toate 
posibilitățile de realizare de eco-; fost urmat și prin folosirea ca
noni ii și să le. folosească din 
plin. Membrii biroului organiza 
țlei de bază au discutat la focu
rile de muncă cu minerii, mun
citorii și tehnicienii sectorului 
despre aceste posibilități, au or
ganizat nu de mult o ședință de 
instruire cu agitatorii, în cadrul 
căreia s-au analizat pe larg re
sursele de economii. i

.Numeroase fapte dovedesc că 1 
munca politică desfășurată de 
organizația de bază dă rezultate. 
Maistrul mecanic Nebela Fran
cisc a luat inițiativa ca la extin
derea rețelei de apă în abataje 
să folosească țevi vechi, care ur
mau să fie aruncate la fier vechi 
din cauza degradării capetelor 
filetate. Acum multe din aceste 
țevi sînt refiietate la capete ș<

‘ /"j de apă. 
Pînă acum au fost folosite peste 
50 m. asemenea tuburi.

Printre materialele care îna 
inte se scoteau de la magazie 
se numără și sîrmă pentru lega
rea lugnelor de aerai în abataje 
și la înaintări. Maistrul Sălăjean 
Aurel a arăfat celor cu care lu-

Minerii și tehnicienii sectoru
lui III al minei Petrila se nu
mără printre fruntașii acestei 
exploatări în lupta pentru căr
bune mai mult, pentru îndepli
nirea planului anual înainte de 
termen.

— Colectivul nostru, 
tovarășul Kuti Eugen, 
rul organizației de bază, 
colectiv puternic, Lucrăm 
damente bune, dăm în 
lună cărbune peste plan, 
noastră este însă îndreptată spre 
realizarea de economii. Reduce
rea prețului de cost constituie 
principala sarcină pusă de ple
nara din decembrie a C.C. a! 
P.M.R. șî în același timp, obiec
tivul cel mai important al în
trecerii socialiste în cinstea ce
lui de-al IlI-lea Congres al 
P.M.R. îndeplinirea acestui o- 
biectiv stă acum în central aten
ției organizației noastre de bază

In sectorul III al mi
nei Petrila, membrii și can- folosite la instalațiile 
d'dații 
muncă 
recție. 
Szabo 
alțji s-au angajat 
sească în fiecare lună cîte 15—20 
bucăți stîlpi de armătură prin 
răpirea materialului lemnos din

crează că tuburile de aeraj pot 
fi legate nu numai cu sîrmă 
nouă, ci și cu sîrmă scoasă din 
cabluri vechi. îndemnul lui a

Răsplata muncii
Brigada lui Tucacluc Mihai de 

la mina Aninoasa a încheiat luna 
aprilie cu o realizare de plan de 
116,5 la sută ceea ce a adus după 
sine uh cîștîg pe post "de miner de 
108,11 lei. Qrtacii lui Schneider 
Francisc și-au realizat sarcinile 
pe îuna aprilie In proporție‘de 104 
la sută obținînd pe post de miner 
un cîștig de 102,80 lei.

Cîte o 100 lei a realizat pe post- 
de miner și brigada lui Litiu Va
ier — care la lucrările efectuate 
în cărbune a înregistrat o depă
șire de 2,5 la sută.

spunea 
secreta- 
este un 
cu ran- 
fiecare 
Atenția

sectorul III al 
Petrila, membrii și

de oartid desfășoară o 
susținută în această di- 
Brigadierii Bartok Iosif, 
Carol, Kando Nicolae și 

să economi-

blurilor vechi s-a obținut pînă 
în prezent o economie de 60 kg. 
sîrmă nouă. Candidatul de partid 
Timar Ioan, revizor de cfațere, 
folosește la montarea crațerelor 
șuruburi vechi, recondiționate.

O importantă resursă de redu
cere a prețului de cost al cărbu
nelui o constituie reducerea con
sumului specific de exploziv. Cea 
mai mare parte a artificierilor 
din sector sînt membri sau can
didați de partid și biroul orga
nizației de bază a discutat cu el 
pentru ca fiecare artificier să 
fie un agitator și un organiza
tor al luptei pentru economisi
rea explozivului. Urmînd exem
plul membrilor biroului, artifi
cierii Starna loan, Szentannay 
Mihai, Prața Petru au discutat 
cu brigadierii din abatajele ce le 
sînt repartizate despre modul 
cum să plaseze găurile de puș- 
care pentru a obține o rupere 
bună cu exploziv mai puțin. 
Artificierilor li s-a indicat de

1. BRANEA
(Continuare in pag. 3-a)

Concursul 
„Biblioteca sindicală 

în slujba construcției 
socialiste"

uȚouțe bibliotecile' cluburilor 
muncitorești din Valea. Jiului, 
prpcum și alte biblioteci din în
treprinderi și instituții participă 
iar concursul ■ „Biblioteca sindica
lă în , slujba construcției socialis
te" organizat de Consiliul, sindi
cal regional. ■

Concursul are drept scop orien
tarea conținutului activității bi
bliotecilor spre rezolvarea sarci
nilor construcției socialiste, mă
rirea, numărului cititorilor, îltibu- \ 
nătățirefi, activității bibliotecilor 
volante, o mai bună amenajjjre a i 
bibliotecilor și a sălilor de lec-1 
tură. ;

Bibliotecile cluburilor muncito- j 
reșți dim Lonea, Petrila, Petro
șani, tAninoasa și altele și-au 
fixat ;țn, cadrul concursului obiec- J 
live importante, menite să învio-1 
reze munca cu cartea, să trezeas
că gustul pentru citit în rîndul 
a tot mai tnulți oămeni ai muncii. 
Biblioteca clubului dih Lupeni, 
de exemplu, și-a propus să recru
teze 1700 de noi cititori, majori-\ 
tatea muncitori, să organizeze 10' 
convorbiri pe diferite teme luațe ' 
din literatură cu partidpunții la 
concursul „Iubiți cartea", să rein- 
prospăteze fondul de cărți al Mr. 
bliotecii cu 4.000 volume noi.

★

sb Lucrări 
modernizare 

acest an în orașul
de

Și în' 
troșani continuă lucrările de 
demizare a străzilor. Una 
principalele lucrări de acest 
este riiodernizarea sttăzji Karl 
Marx, care străbate orașul înce- 
pînd de la abator, prin'spatele 
gării. Stradă va fi canalizată și 
pavată cu calupuri de granit. Pen
tru efectuarea aceâtor lucrări s-au 
alocat 1.025.000 lei, din care 
710.000 lei vor fi cheltuiți în a- 
cest an.

Tot în cursul anului curent vor 
fi asfaltate străzile Cloșca 'și N. 
Bălcescu, iar pe strada Ion Bu- 
dai Deleanu, a cărei parte caro
sabilă a fost pavată anul trecut, 
se vor asfalta trotuarele. Pentru 
aceste lucrări a fost alocată din 
bugetul Sfatului popular orășenesc 
Petroșani suma de $10.000 lei.

Se lucrează de1 asemenea pe 
strada Vasile Roaită, care duce 
de la hale spre îartferul Dimitrov. 
Pe această stradă se desfundă 
șanțurile, se refac podețele, se aș
terne pe partea carosabilă mate
rial de întreținere.

Pe- 
îpr’" 
<iin 
gen

j
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Racolța Ana și Stoi Marial (din , clișeul nosțru) pregătesc, 
sticlele cu lapte pe care-1 
mina Lupeni care muncesc 
mina Lupeni, ca și la toate 
anual sume de milioane, de, 
de muncă, neutru protecția

primesc drept antidot muncitorii de Ia! 
în condiții dăunătoare sănătății. La! 
exploatările Văii Jitilvi sînt cheltuite 

lei pentru asigurarea condițiilor bune 
muncitorilor mineri.
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sarcină de mare importanță i jx-:

Cercefarî geologo-tehnice 
la mina Petrila

Lucrare distinsă cu premiul I la recenta conferință 
științifică a studenților

In utimii ani activitatea stu
denților Institutului de mine 
din Petroșani s-a îndreptat cu 
mai multă atenție spre studie
rea unor probleme importante 
ale extracției carbonifere din 
Valea Jiului și din alte bazine 
miniere. De la o sesiune știin
țifică la alta această preocu
pare este tot mai evidentă. Re
centa conferință științifică a 
studenților a discutat o sea
mă de lucrări ale studenților 
care au dezbătut și au dat so
luții îndrăznețe în rezolvarea 
cîtorva din cele mai actuate 
probleme 
Jiului. In 
blicăm în 
lectlvului 
Căiinoiu

■ mine.

ale mineritului Văii 
cele de mai jos pu- 
rezumat lucrarea co- 
condus de studentul 
loan, din anul III

In sțgdiu se fac la început cî- 
teva considerațiuni cu privire la 
geologia și tectonica bazinului 
Petroșani. Se face o clasificare 
a orizonturilor litologice din ba
zin cu referire la stratele de căr
bune exploatate total sau par
tial. Se descrie amănunțit stra- 
tigrafia și caracteristicile rocilor 
din perimetrul minier Petrila. 
Sînt identificate 6 tipuri de gre
sii argilo-marnoase, 14 tipuri de 
argile începînd de la cele puțin 
gresoase pîpă la. cele bituminoa
se și marnoase și 4 tipuri de 
marne bituminoase.

Cărbunele întîlnit la Petrila 
este compact, omogen, cu strati- 
îicație clară. Vitritul (component 
petrografic al cărbunelui) are o 
slabă structură lemnoasă. In ma
sa de vitrit se observă frecvente 
granule de pirită izolate sau în 
cuiburi. Claritul întîlnit mai a- 
leș în stratele 5 și 6 este al doi
lea component în ordinea predo
minantă. Duritul și fuzitul au 
fost întîlnite foarte rar.

Vorbind despre tectonica zăcă- 
mîntului de la Petrila lucrarea 
amintește că mișcările tectonice 
au dus la compartimentarea lui 
în șase blocuri separate prin fa
lii cu orientare NV-SE. Se mai 
observă o seamă de falii secun
dare care uneori îngreunează ex
ploatarea stratelor de cărbune.

Lucrarea este deosebit de va
loroasă prin faptul că pe baza 
încercărilor și analizelor de la-

borator, clasifică rocile întîlnite 
din punct de vedere al durității 
lor și a rezistenței lor la com
presiune. Astfel după scara Iul 
Protodiaconov. în clasa IV (cu 
o rezistență de 600—500 kg./cm. 
patrat) sînt situate argilele pure 
întărite, argilele puțin grezoase. 
In categoria rocilor semitari (cu 
rezistență de 400—300 kg./cm. 
patrat) sînt încadrate argilele 
puțin grezoase și unele mame 
bituminoase. Gresiile și argilele 
grezoase sînt încadrate în ma
joritate în clasa rocilor semitari 
și moi (cu rezistență de 400— 
150 kg./cm. patrat). Cărbunele 
și argila plastică (cu rezistență 
de pînă la 150 kg./cm. patrat) au 
fost categorisite în clasele de 
duritate VI și VII.

Pe baza celor de mai șuș au 
fost propuse o seamă de măsuri1 
privind folosirea rațională a ex
plozivului și cu privire la vite
zele nete de forare indtcîndu-se 
totodată și utilajele cele mai a- 
decvate. Așa de pildă, la rocile 
din categoria IV cu rezistență de 
600—500 kg./cm. p.. distanța op
timă între găurile de sîmbure se 
stabilește la 0,45 m., iar numă
rul de găuri de sînfbure la 4—6. 
La această categorie de roci 
(cele mai dure întîlnite la Pe
trila) consumul de exploziv la 
lucrările cn profil mai mare ca 
7 m. p., se stabilește la 1.6 
kg./m. cub pentru pușcarea de 
lărgire și profilare. In privința 
vitezei nete de forare se arată 
că la perforarea cu sffedele cu 
tăișuri călite aceasta variază în
tre 78—108 mm?mintit, iar la fo
losirea sfredeleior armate cu me- 
taloceraniice crește între 95—120 
mm./minut, deci se scoate în e- 
vidență avantajele celei de a 
dcua metode de perforare.

Prin studiul geologic asupra 
rocilor întîlnite la Petrila, dar 

mai ales prin considerentele prac
tice legate de consumurile nece
sare de exploziv și folosirea sfre- 
delelor armate pu metalocerami- 
ce, lucrarea capătă o reală va
loare economică, practică.
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Conferința raională de partid, 
avînd în vedere sarcinile eco
nomice care stau în fața mine 
rilor Văii Jiului în acest am, 
creșterea necontenită a nivelu
lui mecanizării minelor, a pus 
cu deosebită tărie problema ri
dicării calificării muncitorilor 
mineri. Conferința raională a 
indicat în această direcție să 
se acorde mai multă atenție 
activității școlilor miniere, pre
gătirii teoretice și practice a 
elevilor mineri.

Urmînd sarcinile trasate, la 
toate școlile miniere din Valea 
Jiului activitatea s-a îmbuna- , 
tățit considerabil față de alți î 
ani. Pe lîngă un mare număr j 
de mineri și ajutori mineri, se j 
califică o seamă de mecanici ; 
șî alți muncitori.
sînt legate de practica minie
ră și studiile științifice ale 
studenților, s-a îmbunătățit 
calificarea viitorilor muncitori 
metalurgiști. In pagina de 
față prezentăm cîteva aspecte 
din acțiunea dusă pentru asi
gurarea producției miniere din 
Valea Jiului 
pregătite, la 
actuale.
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Printre cei 116 elevi care se califică în cadrul școlii miniere 
de la Aninoasa, tînărul Birsoian Constantin este unul din cei inai 
silitori. Ajutat de profesori, el va deveni în curînd un bun me
canic de locomotivă minieră. Muncitoiii calificați la această școală 
și-au însușit temeinic meseria aleasă, colaborînd cu minerii mai 
vîrstnici la obținerea succeselor cu care se mîndrește colectivul 
minei.

-o-

SCHIMBUL
In fiecare dlmtnoață, odată cu 

ceilalți muncitori. Uzina de re
parat utilaj minier din Petro
șani primește cu drag și voie 
bună pe cei peste 100 de tineri 
ucenici, elevi ai școlii profesio
nale.- ,î> . T.

—- Sint copiii noștri, schim
bul nostru de mîine, spune ade
sea cite un mun
citor mai ivîret- 
nic, învăluind In- 
tr-o privire blîn- 
dă grupul de ti
neri.

...Stolojan Mihai 
de mult o Sarcină 
mereu.; i s-a 
strung. Atent, 
mașinii unelte. Mihai n-a obser
vat că 
atelier 
Șpanul 
viteză 
prins între bacuri. In urma cuți
tului rămtne o suprafață lucie. 
Maistrul spune că de piesele 

^prelucrate de ucenicul Stolojan 
nu are grijă. Toate sint de bună 
calitate așa cum prevede schița 
de execuție.

...Domeniul ucenicilor este in
să secția de lăcătușerie. Așezați 
la mese tn fața menghinelor și a 
altor unelte ucenicii execută pie
se de la cele mai simple piua, la 
ansambluri complicate. Ucenicul 

' Coman Corin, a primit sarcina să 
execute o cupă de elevator. I s-a 
dat desenul, materialul și... la 
treabă Cori fie! Ucenicul a stat,

încredere deplină tinerelor cadre de mineri

cu cadre bine 
nivelul tehnicii
Yi

Cei mai 
la

buni mineri 
școală

La mina Uricani în cadrul șco
lii miniere s-a inițiat de curînd 
un curs de artificieri. La curs 
participă așa'cum s'-a propus de 
conducerea minei, o seamă de 
brigadieri și mineri de frunte. 
Cursurile au scopul de a ridica la 
o treaptă thai înaltă calificarea 
cadrelor minei. Printre cursanți 
se numără brigadieri de frunte 
cum sînt tov. Cîrciumaru Victor, 
Apostol Vasile, Năsăleanu Miron, 
Sorescu Constantin, Tîtnofte. Spi
ridon, minerii Rentea Vasile, (ali
că Nicolae. Mogoș Ioan și alții.

Cursurile de artificieri, care au 
30 de lecții, sint predate de trei 
ori pe săptămînă de ingineri și 
tehnicieni, capabili de la mină.

a primii nu 
la care visa 

încredințat un 
aplecat deasupra

în jurul său maistrul de 
îl urmărește în lucru, 
galben de bronz iese cu 
din interiorul cuzinefului

DE MÎINE
s-a gîndiț, dar nu știa cum să 
înceapă. Muncitorul Totk luliu, 
care a primit sarcina să se ocupe 
de calificare^ lui Coman; a ob
servat frămtntorea ucenicului. I-a 
venit imediat in ajutor. Un re
tuș in execuție, un sfat și... cupa 
de elevator a început să prindă 
formă meșteșugită de miinile 

viitorului munci- 
_ . - . tor calificat.

giJL' ...La unul din 
ateliere s-a sem- 
nalat un defect 
la instalațiile e- 

tectrice. Credeți că a venit să re
pare avaria un muncitor mai 
vechi? Nu. Ucenicul Nagy Nico
lae, de serviciu pe uzină cu între
ținerea, a fost inie.Hat prezent. 
Citeva minute doar și prin mun
ca ucenicului, defecțiunea a fost 
înlăturată.

In secțiile uzinei pot fi văzați 
mulți ucenici care înconjurați cu 
dragoste de muncitorii vîrst- 
ntd, se pregătesc pentru a 
deveni muncitori capabili sd 
stăpînească mașinile, să le fa
că să lucreze mai repede, mai e- 
cunomic. Așa sint ucenicit Beje- 
naru Nicolae, Simionescu Valeria, 
Brînzan Ioan, Mirescu Marian și 
alții Munca celor mai tineri mun
citori întărește încă odată consta
tarea îmbucurătoare că ia 
de reparat utilaj minier 
șani se pregătese temeinic 
rele cadre de mîine.

prof. FANE 
corespondent

Uzina
Peiro- 
viitoa-

ION

Noi cadre de mineri
La exploatarea minieră Petrila 

se pune un accent deosebit pe 
ridicarea calificării profesionale 
a muncitorilor. In fiecare sector 
productiv s-a trecut la selecțio
narea muncitorilor pentru cursu
rile de ajutori mineri și mineri, 
care funcționează în cadrul șco
lii de calificare de pe lîngă mina 
Petrila.

Conducerile sectoarelor și co
mitetele de secții sindicale au 
indicat maiștrilor mineri ca îm
preună cu șefii de brigăzi să pro
pună pentru școala de mineri pe 
acei muncitori care dovedesc dra
goste față de munca din mină. 
In acest scop s-a desfășurat o 
susținută muncă 
care sector.

In sectorul II, de exemplu, au 
fost selecționați pentru a urma 
cursurile școlii de mineri peste 
20 de tovarăși. Printre cei în
scriși sînt tovarășii Grigore 
Gheorghe, Bodea Cristea, Nico- 
lae Constantin, Moldovan Ale
xandru. Stăvoacă Octavian și Ion 
Paulian.

De asemenea și în cadrul sec
toarelor I, III și IV s-au înscris 
un număr mare de muncitori pen
tru a-și ridica calificarea profe
sională în școala de mineri.

politică în fie-

Obținerea unor randamente spo. 
rite a unui cărbune de calitate 
din ce în ce mai bună, economisi
rea materialului lemnos se poate 
realiza numai cu cadre bine cali
ficate, capabile să stăpînească și 
să folosească din plin tehnica mo
dernă, metodele de muncă avan
sate.

Conducîndu-se după acest prin
cipiu, conducerea minei Aninoasa 
acordă o deosebită atenție muncii 
de calificare a cadrelor. Faptul 
acesta reiese din activitatea boga
tă a școlii miniere de la Aninoa- 
sa (director tov. Fogel Francisc). 
La sfîrșitul anului trecut școala 
a pregătit pentru producție 53 de 
mineri, 58 ajutori mineri și 82 
muncitori calificați ca artificieri, 
măsurători de gaze, mecanici de 
locomotive etc. In prezent se află 
în curs de calificare alți 116 
muncitori și tehnicieni care ur
mează un curs special de ridica
re a calificării.

Conducerea exploatării, îndru
mată de comitetul de partid, a 
asigurat școlii profesori dintre 
cel mai buni ingineri al minei 
cum sînt tov. Bădin Teodor, Jur- 
ca Zeno, Popescu Dumitru II, tov. 
Lăzărescu Constanța etc. Felul 
cum aceștia se îngrijesc de pre
darea cursurilor se poate deduce 
foarte concludent din faptul că la 
recentele examene de ajutori mi
neri din 28 de elevi prezentați

la examen, 25 au primit țaiifiqa- 
tivul binft

In problema calificării, la mi
na Aninoasa a fost luată mai de 
mult o inițiativă bună. Este vor
ba de alcătuirea unor brigăzi mi
niere numai din elevi sau proas
păt absolvenți ai școlii de califi
care. Acordînd încredere unor e- 
levi al școlii, muncitori harnici 
din sectorul IV, conducerea mi-

Din experiența 
școlii miniere 

de la Aninoasa

nei a înființat în luna februarie 
o brigadă de elevi condusă de tî
nărul miner Ungureanu Vasile, 
Brigada, care lucrează la abata
jul nr. 7 din sectorul IV, bucurîn- 
du-se de un sprijin larg din par
tea inginerilor și tehnicienilor 
sectorului obține rezultate bune 
în muntă. Astfel în luna martie 
minerii acestei brigăzi (elevii 
Fărlafu Marin, Roșea Ioan, Ni- 
coară Ioan, Pușcaș Mihai. Bș 
cea Petru și alții) au obținut un 
randament superior celui plani
ficat cu 1,620 tone pe post și un 
salariu mediu de 102,90 lei pentru 
postul de miner. In iuna aprilie 
brigada, deși tînără, s-a ridicat 
la nivelul celor mai bune brigăzi 
ale minei, conduse de mineri cu 
vastă experiență.

Pe baza rezultatelor obținute ța 
sectorul IV, comitetul de partid 
Și comitetul sindicatului minier 
au • indicat să se formeze o altă 
brigadă din elevi ai școlii. Așa a 
luat ființă brigada lui Sasu Teo
dor de la- abatajul nr. 10 sectorul 
I. Membrilor acestei brigăzi de 
elevi ai școlii, cum sînt tovarășii 
Ciucea Ambrozie, Olaru Victor, 
Popa Gheorghe, Palka Ioan, Man 
Nicolae, Bîrdea Vasile și alții li 
s-a încredințat o sarcină mai 
mare : lucrul cu mașina sovietică 
de încărcat tip G.N.L.-30. Trebuie 
arătat că folosirea acestei ma
șini cu maximum de- eficacitate 
implică, pe lîngă o cunoaștere te
meinică a utilajului și folosirea 
unei metode noi de exploatare^ 
folosirea unei noi monografii de 
armare. Minerii elevi, mulți dintre 
ei membri și candidați de partid, 
se achită cu cinste de sarcina lor. 
Tn luna trecută, de pildă, în aba
taj s-a muncit cu un randament 
mediu de peste 5,70 tone pe post, 
salariul pe post de miner fiind de 
circa 85 Iei.

Rezultatele celor două brigăzi 
denotă că la Aninoasa s-a acor
dat și se acordă o deosebită n- 
tenție calificării teoretice și prac
tice a cadrelor de mineri. Și to
tuși munca în această direcție 
poate fi mult îmbunătățită. Dacă 
la sectorul IV conducerea secto
rului și organizația de bază de 
partid au acordat de la început

un sprijin activ brigăzii de elevi 
mineri, la sectorul I a fost nevoie 
să se lichideze mai întîi atitu
dinea nejpștă a unor tovarăși din 
conducerea sectorului față de 
problema tăliflcării și acordării 
unei depline încrederi brigăzii de 
elevi mineri.

Munca de calificare la Aninoa- 
âa trebuie să fie mai bine spri
jinită și de organizațiile U.T.M. 
de la sectoare. La școală au fost 
îndrumați prea puțini tineri ute- 
mlști. O analiză temeinică în a- 
cest sens și măsuri operative de 
îndreptare a lipsurilor sînt cu to
tul indicate și. necesare.

De asemenea ajutorul și îndru
marea organelor competente din 
combinat au lipsit pină acum in 
activitatea școlii miniere de la 
Aninoasa. După cum spunea to
varășul Fogel Francisc directorul 
școlii In acest an.organele com
binatului au luat cunoștință de 
activitatea școlii doar din rapoar
te și adrese! Și acest lucru se 
poate și trebuie să fie grabnic 
remediat!

Activitatea școlii miniere ,din 
Aninoasa se vede în succesele cu 
care minerii de aîcl, mulți cali
ficați pe băncile ei, întîmpină cel 
de-al III-lea Congres al partidu
lui. Experiența pozitivă în dome
niul calificării practice acumulata 
aici, trebuie să devină un bun 
al tuturor celorlalte școli minie
re din Valea Jiului, pentru că 
peste tot este nevoie de cadre bi
ne pregătite, la nivelul tehnicii 
actuale 1

jng. GH. DUMITRESCU



STEAGUL ROȘU

TRIBUNA AGITATORULUI

Răpirea lemnului vechi de mină — 
o importantă sursă de economii

ca bandajâfeă acestei gaTerfi' să 
o facem, numai cu lemn recupe
rat. Munca noastră a fost rod
nică. Din stîlpi, grinzi vechi și 
alt material lemnos noi am con
fecționat lodbe leu care arii ban
dajat 108 m. p. de galerie. Echipa 
noastră a mai economisit în a-; 
cest ăn încă 6 m. c. de material 
lemnos la diferite lucrări de în
treținere. • ? ■ • ;

Biroul organizației de bază, a- 
nalizînd faptul că unele brigăzi 
fac risipă de material lemnos, 
ne-a trasat nouă, agitatorilor, ■ 
sarcina să discutăm cu brigăzile 
de mineri despre importanța pe 
care o are pentru economia na-l 
țională micșorarea consumului 
de lemn. Tînînd eont de acefet 
lucru, eu am vorbit muncitori
lor din brigăzile conduse de to
varășii Burdea Nicolae, Berindei 
Aurel și Bălănesc Mănăiiă despre 
sarcina reducerii consumurilor 
specifice și obținerea de cît mai 
multe economii.

Munca polffidă de agitație 
desfășurată în cadrul sectorului 
nostru a avut eficacitate. Brigă
zile amintite mai sus au econo
misit în luna trecută peste 12 
m. c. de material lemnos.

Dar ceea ce am făcut pînă a- 
cum este abia un început. Eco
nomisirea de material leitmos 
trebuie să devină una din pro
blemele principale pentru toate 
brigăzile din sector cit și pen
tru echipele de la întreținere. 
Nouă, agitatorilor, ne revine sar
cina ca pe viitor să intensificăm 
și mai mult munca politică de 
agitație, în scopul reducerii pre
țului de cost al cărbunelui- și ob
ținerea de cît mai multe eco
nomii.

GHEORGHE IGNAȚ 
» . . agitator, mina Lunea ..

Reducerea consumurilor speci- 
ice de materii prime și mate

riale este una din sarcinile prin
cipale puse în fața oamenilor 
muncii de plenara C,C, al P.M.R. 
din 3—5 decembrie 1959. In- 
uflețit de hotărîrile plenarei co
lectivul minei noastre și-a luat 
angajamentul să obțină în acest 
an 1.500.000 lei economii la pre
țul de cost al cărbunelui, prin 
reducerea consumului specific de 
material lemnos cu 0,100 m. c. 
la 1000 tone cărbune, prin re
ducerea consumului de energie 
și îmbunătățirea calității cărbu
nelui.

La realizarea acestui angaja
ment o contribuție de seamă tre
buie să aducă și muncitorii, teh
nicienii și inginerii din sectorul 
I al minei Lonea. Organizația 
de bază a pus în fața noastră, a 
agitatorilor, sarcina de a desfă
șura o susținută muncă politică 
în rîndurile muncitorilor din sub
teran. pentru mobilizarea lor la 
îndeplinirea angajamentelor de 
întrecere

In calitate de agitator mi-am 
îndreptat atenția asupra unor 
probleme Importante ca îmbună
tățirea calității producției și 
conomisirea lemnului vechi 
mină. Pentru ca munca mea 
agitator să fie convingătoare
eficace, am căutat ca în prirrtul 
rînd, împreună cu muncitorii din 
echipa din care fac parte, să fim 
r aple atît în ce privește disci- 
p.ma în producție cît și în redu
cerea consumului specific de ma
terial lemnos. Nu de multă vre
me noi am terminat rearmarea 
în fier pocal a galeriei direcțio
nale și transversale de la nr. 3 
și 4, orizontul 105. Stînd de vor
bă cu ortacul meu Trîncă Petru, 
candidat de partid, ne-am hotărît

-----------------O-
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ÎN TIMPUL LIBEP
Nu de mult, în 

cadrul unei șe
dințe, muncitorii 
din sectorul de 
gospodărie al mi
nei II Lonea, s-au 
angajat să iniție
ze mai multe ac-

țL.ni voluntare menite să înfru
musețeze incinta exploatării.

Zilnic, angajamentele lor prind 
viață. Peste tot au apărut zone 
verzi, ronduri cu flori, s-au pus 
în ordine materialele împrăștiate. 
Au fost aduse și împrăștiate pe 
drumul’ care intră în incinta mi
nei 6 tone de piatră concasată 
iar canalul de pe marginea sa a

fost pavat pe 6 porțiune de circa 
70—80 de metri.

Acesta-i doar începutul. Tova. 
rășii Berei Andrei, Szabo Ioan, 
Ciocan Soflca, Blaga Petru văd 
zilnic noi și noi lucruri de făcut 
și nu pregetă nici o clipă să an
treneze și pe ceilalți muncitori să 
participe la înfrumusețarea ex
ploatării lor. Acum și-au propus 
să se îngrijească și de împraju- 
rimi, să colecteze’ fierul vechi și 
să mențină o curățenie exempla
ră. Prin munca lor rodnică, as
pectul exploatării se schimbă de 
la o zi la alta.

GH. PUȘCU 
corespondent

insufiețitorii luptei J 
pentru sporirea 

economiilor
(Urmare din pag. l-a)

asemenea să arate minerilor 
un kilogram de exploziv costă 
medie 7,20 lei, că o capsă costă 
2,30—3,85 lei și că reducerea 
consumului specific al acestor 
materiale poate să asigure înde
plinirea angajamentului de în
trecere pe sector de a reduce pre
țul de cost al cărbunelui cu 1 leu 
pe tona de cărbune. Artificierii, 
precum și agitatorii organizației 
de bază, între care se numără to
varășii Bun loan, Demeter Ioan 
au arătat că prin reducerea con
sumului de exploziv nu numai 
că se înregistrează economii, dar 
se obține un cărbune de o gra- 
ntilație mai mare, iar șistul poa
te fi ales cu mai multă ușurin
ță asigurindu-se astfel o produc
ție de calitate. Preocuparea bi
roului organizației de bază pen
tru atragerea artificierilor în 
sprijinul economisirii materialu
lui de pușcare a dat rezultate 
bune. Numai în luna trecută s-au 
economisit 301 kg. exploziv sî 
3342 bucăți capse.

Numeroase alte măsuri iniția
te de organizația de bază au de
terminat o preocupare de masă 
în sector pentru realizarea de 
economii. De mai multe luni sec
torul nu a scos șine de la magai- 
zie, folosindu-se linii recuperate 
de pe galeriile părăsite. S-au re
condiționat și refolcsit mai mul
te macaze de cratere. Pentru re
ducerea consumului de aer com
primat — o energie scumpă — 
ventilatoarele cu aer comprimat 
ati fost înlocuite cu ventilatoare 
electrice.

Reducerea procentului de șist 
în cărbune constituie una din 
importantele căi de reducere a 
prețului de cost al producției. 
Dacă în luna martie sectorul a 
fost penalizat cu 510 tone căr
bune pentru șist vizibil și cenu
șă, în luna aprilie, în urma mun
cii politice desfășurată de mem
brii și candidații de partid, de 
agitatori, calitatea cărbunelui s-a 
ridicat la nivelul cerințelor.

Grija colectivului sectorului 
pentru reducerea prețului de 
cost al cărbunelui a dat roade, 
încă din luna martie s-a înre
gistrat o reducere a prețului de 
cost cu 3,84 lei pe tona de căr
bune. Organizația de bază, co
muniștii sînt hotărîți să lupte 
pentru dezvoltarea acestei reali
zări, pentru mobilizarea colecti
vului spre succese și mai impor
tante în obținerea de economii. 
De aceea, adunarea generală a 
organizației de bază care va a- 
vea Ioc la sfîrșitul celei de-a 
doua decade a acestei luni, va 
analiza pe larg desfășurarea 
luptei pentru economii în sector, 
obiectiv important al întrecerii ce 
se desfășoară în întînipinarea 
celui de-al IlI-lea Congres al 
P.M.R.

că 
în

Dirijarea de la distanță 
a stațiilor de pompare
Colectivul Combinatului.' meta

lurgic din Uhan a reușit-să rea
lizeze intr-un tefmCn' scurt — in 
numai 5 zile — dirijarea de la 
distanță a proceselor de muncă la 
substațiile și stațiile de pompa
re

In trecut, fiecare substație sau 
stație de pompare din aceasth în
treprindere era deservită de die 
o brigadă de muncitori. In pre
zent. muncitorii pot dirija proce
sele de producție cu ajutorul a di
ferite aparate'din încăperile cen
tralei de control situată la ciți- 
va kilometri de aceste obiective 
auxiliare,

Datorită realizării acestei ino
vații și organizării ‘ mai bune a 
muncii peste 60 la sută din mun
citori ocupați înainte la substa
țiile și stațiile de pompare pot 
fi folosiți In prezent în alte sec
toare de producție.

R. D. GERMANA

i

La

Intensa preocupare pentru folosirea tuturor 
resurselor interne

Colectivul sectorului electro
mecanic al minei Lupeni, duce 
o luptă susținută pentru a exe
cuta lucrări de bună calitate, 
pentru reducerea continuă a coh- 
sftrnurilor specifice de materiale, 
luptă pentru a întîmpina cel 
de-al 111-lea Congres al partidu
lui cu noi succese în muncă. In 
cele 4 luni care au trecut, colec
tivul sectorului și-a îndeplinit 
planul la toți indicii obținînd și 
economii de peste 240.000 lei. 
Din primele zile ale anului, fie
cărui muncitor din sector 
fost 
rilor 
buie 
duce 
folosească pe cîte se poate ma
terial recuperat pentru executa
rea unor lucrări. In fiecare sec
ție a fost introdus un regim se
ver de economii, s-a pus accent 
pe valorificarea resurselor inter
ne. De exemplu, în primele două 
luni ale anului, lucrările de re
parații au fost executate numai 
din materiale recuperate și cu

i-a 
arătată însemnătatea lucră- 
de calitate, felul cum tre
să muncească pentru a re- 
consumul de materiale, să

piese recondiționate. Prin folosi
rea rațională a utilajelor elec
trice de la suprafață și din sub
teran în cele 4 luni care au trecut 
consumul de energie electrică a 
fost redus cu 1,08 kWh. la fieca
re tonă de cărbune extrasă. S-a 
redus de asemenea consumul de 
ulei și de materiale de întreți
nere.

■Cele mai frumoase realizări au 
fost obținute de colectivul ate
lierului mecanic, unde majorita
tea materialelor întrebuințate 
pentru diferite lucrări au fost 
materiale recuperate. Valoarea e- 
conomiilor obținute de muncitorii 
acestui atelier se ridică la 137.000 
lei. Echipa de forjori condusă de 
Ileș Iosif a executat 6 macaze, 
200 buc. suporți pentru armături 
TH, 400 picuri pentru mașini de 
havat și alte piese din material 
recondiționat. O altă echipă de 
forjori, cea condusă de Predo- 
șan Nicolae, a pregătit 2000 m. 
de cablu vechi despletit pentru 
podirea abatajelor la sectorul III 
al minei, a executat 50 grinzi

flexibile pentru armare în aba
taje. In cadrul atelierului meca
nic s-a pus un mare accent pe 
recondiționarea pieselor uzate și 
confecționarea din resurse pro
prii a pieselor de schimb. Mun
citorii din echipa de reparat cio
cane de abataj și perforatoare 
au confecționat peste 60 de șu
ruburi de asamblare pentru per
foratoare, rondele de siguranță, 
inele de rotație și alte piese de 
schimb. De asemenea s-au pus 
la punct două aparate Torkret 
pentru sectorul I A, s-au repa
rat capital 5 colivii de extracție 
și 14 transportoare cu raclete, 
toate în afara lucrărilor planifi
cate. Tinerii muncitori de la ate
lierul mecanic pe lîngă contri
buția adusă la realizarea celor 
arătate, au efectuat și un număr 
mare de ore de muncă patrioti
că, colectînd pînă la 1 aprilie 
298.500 kg. fier vechi.

Muncitorii din secția electrică 
au obținut și ei succese de sea
mă în muncă. Prin întreținerea 
în bune condiții a instalațiilor

temjo și hidrocentrale, i
(ferfle țârii produc rulmenți, ex
cavatoare uriașe,, mașini electrice 
pentry. iucăwat, turbine, .țanainoa- 
re, motoare ’ electrice șr Diesel, 
utilaj penăăU' industria minieră și 
pentru industria chimică, mașini- 
unelte automate. ■ .serhi-conductori, 

1 precurp și utilaj pentrp radjoîo- 
nie, televiziune, noi tipuri ' de 
tramvaie, automobile și, multe, al
tele- i ,

Institutul de cercetări 
fizice din Dresda

Institutul de cercetări fizice din 
Dresda, care și-a sărbătorit re
cent 5 ani de existență, desfășoa
ră importante lucrări de cercetări 
în domeniul fizicii electronice, fi
zicii ionice și fizicii nucleare. A- 
cest institut, în care lucrează pes
te 120 specialiști cu înaltă califi
care, poartă numele lui Manfred 
von Ardenne. savant cu renume 
mondial în acest domeniu.

Printre noile realizări ale 
institutului, care se află la nivelul 
tehnicii mondiale, figurează un; 
cuptor cu mai multe camere cu 
raze electronice de 45 kW. Aceas
tă instalație permite topirea, tur
narea, solidificarea și evaporarea 
aproape a tuturor metalelor în 
condițiile unui vid înaintat. Eă 
permite să se prepare metale ți 
aliaje pure, necesare în industria 
aeronautică și atomică.

La Institutul din Dresian • m >7 a

fost realizat un spectrogral de 
precizie pentru măsurători în do
meniul moleculelor poliatomlca

R. CEHOSLOVACA

Dezvoltarea industriei r
constructoare de mașini >
Industria constructoare de ma- c 

șini este cea mai mare și cea ? 
mai importantă ramură a econo- $ 
miei R. Cehoslovace, <

Astăzi Cehoslovacia produce de s 
șase ori mal multe mașini decit' 
înainte de cel de-al doilea război 5 
mondial. înainte de eliberare, pro
ducția de mașini depindea în ma
re măsură de importul unui mare 
număr de piese.

In afară de instalații pentru

electrice, prin eliminarea la .timp , 
a defectelor semnalate, ei au e- 
vital stagnarea producției. Prin; 
recuperarea deșeurilor de cupru1 
de la mașinile degradate și prin! 
reizolarea sîrmelor arse de la j 
motoare (cu care s-au rebobinat; 
2 transformatoare) muncitorii dei 
aici au _ obținut economii de] 
25.576 lei. S-au : evidențiat în 
mod deosebit muncitorii Kertesz 
loan bobinator, Costea Nistor, 
Jula loan și Slavnicu Ștefan.

Rezultatele obținute de colecti
vul sectorului electromecanic, 

■ succesele lui în lupta pentru cît 
mai multe economii, dovedesc că 
activitatea organizației de partid 
a fost rodnică. Conducerea sec
torului,. îndrumată de organiza
ția de bază a aplicat măsuri ca
re șă ducă la îmbunătățirea con
tinuă a procesului de producție, 
a ajutat în mod efectiv pe mun
citori, asigurîndn-le condiții bu
ne de lucru. întregul > colectiv 
continuă să muncească pentru a 
obține rezultate și mai valoroase 
în muncă, să întîmpine cel de-al 
111-lea Congres al partidului cu 
noi și însemnate realizări.

ST. EKART

R. P. BULGARIA j

întreprinderi industriale
La Varna a început construi

rea unei noj fabrici de produse 
lactate cate Va prelucra anual 12 
milioane litri de lapte. La Nova 
2agora se construiește un depo
zit de vinuri cu o capacitate de 
3.200.000 lițri. In totaț, anul ,a- 
cesta, în Bulgaria vor fi date în 
folosință depozite de vinuri qu o 
capacitate globală de -47.600.000 
litri.

A început cea de-a patra eta
pă a lărgirii Combinatului chimic 
„Stalin'* din Dimitrovgrad, ceea 
ce va permite sporirea producției 
de îngrășăminte phimice a aces
tei întreprinderi cu 100.000 tone 
pe an Se lucrează de asemenea 
la extinderea Fabricii de ciment 
„Vulkan“. Se desfășoară în ritm 
accelerat construirea fabricii de 
brichete la Combinatul industrial 
„Marița-eșt“. Se apropie de sîîr- 
șit construirea marii fabrici de 
ciment din Vrața. J :

R. P. UNGARA

Institut de cercetări 
științifice

Descărcările electrice 
produc pagube enorme' 
fiilor electrice. In. special 
iele și transformatoarele

.naturile 
■înstala- 
conduc- 

, , .. cad vic
time ale trăsnetelor. In vederea 
lichidării acestor pagube în' R. P. 
Ungară la Pestujhely, se cons
truiește în prezent un institut 
care va cerceta în încăperi sub
terane de 'beton cauzele descăr
cărilor electrice și efectele aces' 
tora asupra diferitelor insialâtil 
electrice

Potrivit planului, construirea 
noului institut se va termina pt- 
nă în anul 1962.

NOTA

Să fie asigurată <
protecția muncii j

echipelor de pe locomotive ! s

Valea Jiului este cuprinsă în- $ 
trq puternice lanțuri de munți. < 
De aceea, in parcursul lor, liniile ? 
ferate către Simeria și Tlrgu > 

. Jiu străbat zeci de tuneluri, u- < 
filele mal seprte, iar altele mail
< lungi. $
> Conducted locomotivele prin a- $ 
s ceste tuneluri, echipele de me- $
< canid și fochiști ale depoului ’ 
? Petroșani trec prin situații ne- > 
5 plăcute. Cu toate, că închid crts 
S grijă ușile și geamurile cabinet-ț 
î locomotivei, fumul și gazele, pă-
? trund înlăuntru (în deosebi cînd 
s locomotiva urcă și deci îuncțlțp-
< nează din plin) incit oamenii răii 
? că nu pot respira. Și, cînd iune- 
S iul este lung, mai bufnesc gaze 
\ înapoi și din focar... Nu este cu 
$ mult mai bună situația nici cînd
< locomotiva coboară prin tunel, 
? căci curentul de aer aruncă fp- 
/ mul și gazele înlăuntrul cabinei. 
? Conducerea tehnică a Depou- 
$ lui C.F.R. Petroșani trebuie să 
J ia rnășuri pentru a asigura pro-

I
tecția muncii personalului de lo
comotive. In scopul feririi ochi- 
Ipr de praf și părticele de zgură 
s-ar putea da ochelari de prarep. 
țic, iar pentru asigurarea respi
rației te timpul trecerii tuneluri
lor s-ar putea folosi unele măști 
simple, sau eventual, alte mij-

5 loace.
> Este necesar să se rezolve a- 
j ceasta problemă, asigurînd o bu- 
j nă protecție a muncii echipelor 
? de locomc^oăț caffț ^taic traver- 
> sează în rutl*&g-^ țA>.f^gtgiuri!

ȘK MIMAI

>

I
(

ț
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Partidul Comunist 
din Grecfa 

cere legalizarea sa 
și amnistie generală 
ATENA 11 (Agerpres).
Presa din Grecia publică ape

lul Comitetului Central al Parti
dului Comunist din Grecia, adre
sat guvernului, parlamentului și 
partidelor politice din țâră, în 
care cere legalizarea partidului 
și amnistie generală. In apel se 
arată că în ultimii 12 ani în Gre
cia s-au petrecut serioase schim
bări. Oameni care în perioada 
războiului civil se aflau în ta
bere adverse își dau mîna și cer 

’ partidelor și conducerii politice 
' a țării să contribuie din toate 
puterile la restabilirea ordinei 
constituționale și a unei vieți 
democratice normale în Grecia. 
Aproape toți liderii partidelor 
politice și alți fruntași ai vieții 
publice și politice au subliniat 
în reptate rînduri ca pentru rea
lizarea acestui scop trebuie anu
late legile și decretele speciale 
din perioada anormală și să se 
ridice interdicția asupra func
ționării legale a Partidului Co
munist din Grecia, ceea ce con
stituie o premisă necesară pen
tru restabilirea unei vieți demo-
cratice normale în Grecia.

1

Ședința
Camerei Populare 
a R. D. Germane

BERLIN 11 (Agerpres).
La 11 mai s-a deschis la Ber

lin ședința Camerei Populare a 
Republicii Democrate Germane. 
Ordinea de zi cuprinde declara
ția guvernului R.D.G. în legătu
ră eu apropiata conferință de la 
Perris a șefilor guvernelor celor 
patru puteri. Declarația a fost 
prezentată de O. Grotewohl, pre
ședintele; Consiliului de Miniștri 
al R.D.G.

In legătura cu cc 
descoperit

CONAKRY 11 (Agerpres). — 
TASS anunță :

Adunarea Națională a Repu
blicii Guineea a discutat ches
tiunea complotului antistatal des
coperit recent. După cum s-a a- 
nunțat oficial, acest complot ai 
căror participanți au fost în ma
joritate arestați a fost inspirat 
de cercurile reacționare ale pu
terilor imperialiste și avea ca 
scop organizarea unei lovituri 
de stat, lichidarea cuceririlor de
mocratice ale poporului guineez 
și restabilirea în țară a robiei

i
PEKIN — Corespondentul a- 

genției China Nouă transmite din 
Cijenciju. că la 9 mai Mao Țze- 
dun, președintele CC. al Parti
dului Comunist Chinez, a primit 
pe. membrii delegației culturale 
irakiene, delegației de muncitori 
din Irak, delegației sindicale 
irakiene și delegației Federației 
Muncii din Cipru, care se află în 
vizită în China

BUDAPESTA — La Budapes
ta s-a deschis cea de-a două săp- 
tămînă a „industriei constructoa
re de mașini" organizată de a- 
sociația științifică pentru indus
tria constructoare de mașini din
R. P. Ungară.

MOSCOVA — La 9 mai din 
Moscova a plecat spre patrie de- 
’e?aJ’a lucrătorilor asociației în- 
vățămiptul profesoral din
S. U.A. în frunte cu prof. London.

Acțiunea de spionaj a avionului american 
a produs nemulțumiri In S. U. A.

NEW YORK (Agerpres).
Acțiunea de spionaj a avionu

lui american doborît în spațiul 
aerian sovietic a produs o pro
fundă nemulțumire atît în Sta
tele Unite cît și în cercurile po
litice și opinia publică din ță
rile care le sînt aliate. Printre 
multele critici și declarații deza
probatoare formulate în această 
privință, chiar cercurile care par 
să admită în principiu asemenea 
acte piraterești, subliniază totuși 
„lipsa de oportunitate" a unei 
asemenea provocări într-o peri
oadă cînd atenția și speranțele 
celor mai largi pături populare 
se concentrează asupra posibili
tăților de a asigura pacea pe ca
re le oferă apropiata conferință 
la nivel înalt. In această ordine 
de idei, comentatorul W. Ryan 
al agenției Associated Press a- 
trage atenția asupra „efectului 
pe care l-ar avea în opinia pu
blică" orice înc'ercare de a îm
piedica tratativele la nivel înalt. 
Opinia publică americană a re
ținut cu deosebită atenție subli
nierea ziarului „New York He

.O-----

Pățania unui ziarist ghanez în S.U.A.
NEW YORK (Agerpres)
Agenția United Press Interna

tional relatează că ziaristul spor, 
tiv Kofi Badu de la ziarul „Gha
na Times" din Accra, care se află 
într-o călătorie In S.U.A. organi
zată sub auspiciile Departamen
tului de Stat, în timp ce se afla 
la Denver, capitala statului Colo
rado, luînd fotografii pe străzi
le orașului, a fost brutalizat și 
arestat de polițiști care 
l-au dus apoi la o sec
ție de poliție. Deși, după cum 
subliniază agenția americană, 
ziaristul african nu săvîrșise nici 
un act ilegal, aparatul de foto
grafiat i-a fost confiscat și ofi
țerul de poliție Raedel 1-a adre-

mplotu! antistatal 
în Guineea

colonialiste. Complotiștii au pri
mit arme din străinătate. La Co
nakry s-a deschis o expoziție la 
care sînt expuse armele confisca
te de organele securității Repu
blicii Guineea de la participanții 
la complot. La expoziție se pot 
vedea explozive, un post de radio 
american, mitraliere, grenade și 
arme automate engleze, puști și 
revolvere ciankaișiste și alte ar
me, printre care arme purtînd 
mărci ale uzinelor de armament 
din Germania occidentală.

Membrii delegației au vizitat U- 
niunea Sovietică timp de două 
săptămîni. Ei au vizitat școli 
tehnice și de meserii, școli medii 
și de învățământ superior din 
Moscova, Tașkent, Minsk, Lenin
grad.

STOCKHOLM — La 8 mai la 
invitația unor organizații suede
ze au sosit la Stockholm K. 
Samsonov și M. Kantaria eroi 
ai Uniunii Sovietice participanți 
la Marele Război pentru Apăra
rea Patriei, participanți la lup
tele pentru cucerirea Reichstagu
lui.

HAVANA — La 9 mai a sosit 
la Havana într-o vizită oficială 
dr. Sukarno, președintele Indo
neziei.

OSLO — La 9 mai a sosit în 
Norvegia într-o vizită oficială o 

rald Tribune" : „Hrușciov spune 
că afacerea cu avionul nu trebuie 
să afecteze întîlnirea la nivel 
înalt".

Incidentul cu avionul american 
a produs asupra opiniei publice 
din S.U.A. o impresie foarte ne
plăcută cu atît mai mult cu cît, 
după cum subliniază agenția ja
poneză Kiodo, trebuie să se țină 
seama de tendința ei crescîndă 
în favoarea slăbirii încordării 
Est-Vest și de faptul că anul a- 
cesta este un an de alegeri pre
zidențiale. Agenția relâtează în 
continuare: „Recunoașterea de 
către Statele Unite a faptului că 
avionul american doborît de so
vietici se afla într-o misiune de 
spionaj a creat o serioasă con
troversă internă în S.U.A. unde 
se pune întrebarea dacă un ast
fel de zbor se încadrează într-o 
politică bine calculată a Statelor 
Unite... sau este o acțiune neau- 
forizată a acelui sector care pre
conizează o linie politică mai 
fermă față de Uniunea Sovie
tică".

sat cele mai injurioase epitete 
pe care le folosesc rasiștii ame
ricani la adresa negrilor. Badu, 
eare a fost mai tîfziu eliberat la 
intervenția Departamentului de 
Stat, a declarat: „Raedel m-a 
insultat pe mine și rasa mea. 
Asemenea acțiuni nu constituie 
un motiv de laudă nici pentru 
Denver și nici pentru Statele 
Unite",

Cutremur de pămînt 
îti Japonia

TOKIO «11 (Agerpres).
Posturile de radio japoneze a- 

nunță că la 11 mai, la ora 8,18 
(ora locală) în regiunea locali
tății Tiugoku (partea de sud- 
vest a insulei Honsiu) și în re
giunea insulei Sikoku s-a înre
gistrat un cutremur care a du
rat aproximativ două minute. 
Cutremurul a avut cea mai mare 
intensitate în orașul Kure, pre
fectura Hiroșima — 4 grade. La 
Hamada, prefectura Simane, și 
la Uvadzima, prefectura Ehime, 
intensitatea cutremurului a fost 
de 3 grade. In orașele Hiroșima, 
Okaiama și Mațuiama, intensita
tea cutemurului n-a trecut de 2 
grade. Se crede că epicentrul cu
tremurului se află în partea de 

I mijloc a Mării Japoniei.

delegație a Sovietului Suprem aî 
U.R.S.S. în frunte cu P. P. Lo
banov, președintele Sovietului' 
Uniunii al Sovietului Suprem al 
U.R.S.S.

TAIPE — Potrivit agenției U- 
nited Press International în par
tea de sud a insulei Taivan, în 
timpul unor exerciții militare ae
riene, s-a prăbușit deasupra unui 
sat un avion de fabricație ame
ricană de tip — F-86 F. In urma 
explodării avionului au murit 
pilotul și 10 civili, 45 persoane 
au fost rănite, iar 41 de case au 
luat foc.

BERLIN — La 9 mai s-a des
chis la Weimar cea de-a 6-a con
ferință a medicilor interniști. La 
lucrările conferinței participă 
peste 1500 de oameni de știin
ță, medici specialiști și lucrători 
în domeniul ocrotirii sănătății 
publice din cele două state ger
mane, precum și din străinătate.

TEATRUL BE STAT
„VALEA JIULUI"

; PETROȘANI
; prezintă: G

' Duminică 15 mai 1960 '
la Clubul muncitoresc Petrila '' 

„ÎNVĂȚĂTOAREA" J j
I piesă in 3 acte ,;

de Brody Săndor J ;

Regia artistică : \
C. Dihischiotu <j

Scenografia: Arsenic Tadeu ]

La Petroșani: i;
sîmbătă 14 mai 1960 
„ÎNVĂȚĂTOAREA"

1J duminică 15 mai 1960 ',
„OCHIUL BABEI"

! [ comedie în 3 acte ;!
/ de G. Vasilescu ;
1 ' Regia artistică: j
' J C. Dinischiotu ;!
P Scenografia: Ion Prahase /

I.I.P.L PEVHI
ANGAJEAZĂ
2 meseriași frigotehniști

11 electrician bobinator

Solicitatorii se vor 
adresa serviciului ad
ministrativ T. A. P. L 
Petroșani.

î
In afenfia vînăforilor și pescarilor sportivi î

Cu începere' <de la 5 mâi pînă la 15 iutile este interzis î 
j pescuitul de clean, m re ană și scobar în toate apele de șes • 
ț și de munte precum și în bălți, eleștee și lacuri, Jntre aceste ♦ 
î date fiind cuprinsă perioada de înmulțire. J
J In ziua de 20 mai a. c. orele 17 se ține la sediul filialei * 
ț conferința educativă. La Petroșani vor participa vînătorii și * 
î pescarii din Petroșani, Petri la, Lonea. •
T In aceeași zi, conferința se ține și la Lupeni unde r r j 
j participa vînătorii și pescarii din Lupeni, Vulcan, Uricani, j 
J Cîmpu lui Neag. Prezența obligatorie. J
♦ 4

♦

♦
♦

PROGRAM DE RADIO
mai
comoara folclorului nostru, 18,30 

.. Cîntece sovietice, 19,00, Actuali
tatea în țările socialiste, 20,05 
Din .cîntecele și jocurile popoare
lor prietene, 21,15 Muzici din 
operete, 21,45 Album sonor.

11’,03 Teatru la microfon- ,,Mț-’. 
tică Popescu". .Adaptare radirtfo- 
pii-ii rilin'. rnmndin Ini C* omit Do. 

tres'cu.

O. C. L. Produse 
Industriale 

PETROȘANI
Anunță că a pus în vîn- 

zare prin magazinele sale 
din tot raionul Petroșani, 
încălțăminte cu fețe din pînză 
pentru bărbați, femei și 
copii.
Sandale pentru bărbați 

lei 59,00.

Sandale pentru femei 
lei 35,00.

Sandale pentru copii 
lei 21,36.

UȘOARE 
REZISTENTE

IEFTINE

Oameni ai muncii 
din Vaiea Jiului

CITIȚI

„STEAGUL ROȘU’1

I 1^- T > l|||, l.,,| |,1H

13
PROGRAMUL I. 7,30 Muzică 

ușoară, 8,00 Din. presa de astăzi,
8.30 Muzică populară rbmîneas-

nică după comedia lui CamiT Pe- 
13,05 Mtmtf ușSără,

14,00 Concert din muzica popoa
relor, 15,55 Muzică ușoară de 
compozitori din R. P. Albania. 
16.15 Vorbește Moscova ! 17.25
Arii din operele lui Haendel. 
17,45 Program muzical pentru 
fruntașii în producție din indus
trie și agricultură, 18,35 Forma
ții romînești de muzică ușoară, 
19,20 Curs de inițiere muzicală. 
Concert ghicitoare (XXII) (re
luare), 21,15 Ii mulțumesc parti
dului — vorbesc Olimpia Popes
cu, inginer la țesătoria „Elena 
Pavel" și Smaranda Dumitru, 
muncitoare la fabrica de țiga
rete, 21,30 Balade și jocuri popu
lare romînești. PROGRAMUL II.
14.30 Program pentru iubitorii 
muzicii populare romînești, 15,40 
Noi înregistrări de cîntece, 16,50 
Curs de limba rusă, 17,00 Din 
viața de concert a Capitalei,
17.30 Sfatul medicului, 18,05 Din

Pentru a primi ziarul la 
timp și fără întrerupere 

faceți abonamente !
TRIMESTRIALE 

și SEMESTRIA 
Primesc abonamente 

OIFUZORIÎ UOLUUTARI 
din întreprinderi 

și Instituții
rACTORII POȘTAL 
OFICIILE P. T. I 8.

4'

Radiojurnale și buletine de 
știri. Programul 1: 5,00 ; 6,00 ; 
7,00; 11,00; 13,00: 15,00; 17,00; 
19,00; 20,00; 22,00; 23,52. Pro
gramul II. 14,00; 16,00; ț8.C( 
21,00; 23,00.

CINEMATOGRAFE
13 mai

PETROȘANI — 7 NOIEM
BRIE : Revolta peonilor; AL. SA 
H1A : Inimă de mamă; PETRI 
LA: Marile familii; LONEA 
Casa părintească; ANINOASA 
Telegrame; VULCAN: Mireas; 
răpită; LUPENI : Despre priete 
nul meu; BARBATENI : Subma 
rinul „Vulturul". (Responsabili 
cinematografelor Livezeni și U 
ricani n-au trimis programu 
filmelor pe luna mai).


