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Proletari din toate țările, uniți-vă?

Organ al Comitetului raional P. M. R. Petroșani și al Sfatului popular raional

sotiaiisi iiioai
Ieri, delegația de activiști ai 

Partidului Muncitoresc Socialist 
Ungar, în frunte cu tovarășul 
Rappai Gyula, membru supleant 
al C.C. al P.M.S.U., șeful sec
ției de propagandă și agitație a 
C.C. al P.M.S.U., însoțită de to
varășul Lazăr David, secretar al 
Comitetului regional P.M.R., și-a 
continuat vizita în regiunea 
noastră.

La Petroșani, delegația a fost 
întîmpinată de către membrii 
Biroului Comitetului raional de 
partid, în frunte cu tovarășul 
Barna Ioan, membru al C.C. al 
P.M.R., prim-secretar al Comi
tetului raional de partid. Mem
brii delegației de activiști 
ai P.M.S.U. s-au interesat, în ca
drul întîlnirii cu membrii Birou
lui raional de partid, de meto 
dele de muncă ale organizațiilor 
de partid de la exploatările mi
niere, de preocuparea lor pentru 
introducerea tehnicii noi, înde
plinirea planului de producție, 
creșterea productivității muncii 
și reducerea prețului de cost, de 
felul în care se pregătesc cadre
le de mineri, ingineri și tehni
cieni.

Tovarășul ing. Wiliam Szuder 
directorul general al C.C.V.J., a 
făcut o expunere asupra istori
cului mineritului în Valea Jiului

Io lalea Jiului
și a luptei pe care au dus-o 
muncitorii mineri' sub conduce
rea P.C.R. împotriva cruntei ex
ploatări pe timpul regimului bur- 
ghezo-moșieresc. Vorbitorul a 
scos apoi în evidență realizările 
înfăptuite în anii puterii popu
lare în Valea Jiului și a arătat 
că muncitorii mineri mobilizați 
de organizațiile de partid luptă 
cu avînt pentru traducerea în 
viață a politicii partidului de in
dustrializare socialistă a țării 
subliniind că în prezent ei întîm- 
pină cu realizări importante cel 
de-al III-lea Congres al P.M.R.

Contlnuîndu-și vizita în Valea 
Jiului, oaspeții s-au oprit la mina 
Lupeni unde au vizitat locurile 
istorice ale eroicelor lupte gre
viste din 1929- In incinta ex
ploatării ei au fost obiectul unei 
calde manifestări de simpatie 
din partea minerilor care urmau 
să intre în schimbul de după a- 
miază. După o scurtă vizită la 
orașul nou Uricani, grupul de 
activiști ai P.M.S.U. s-a întîlnit 
la sediul comitetului orășenesc 
de partid Lupeni cu membrii co
mitetelor de partid orășenesc și 
de la mină. In cadrul discuțiilor, 
tovarășul Rappai Gyula și-a ex
primat admirația pentru cele vă-
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IN CINSTEA CELUI DE AL III-lea CONGRES al P.M.R.

Minerii obțin succese de seamă 
in întrecerea socialistă

Angajamente îndeplinite 
și depășite

în întrecerea socialistă, mine- 
rii de la Lonea și de la Lupeni 
s-au angajat să obțină peste plan, 
pînă la deschiderea lucrărilor ce
lui de-al III-lea Congres al par
tidului, cel puțin 800.000 și, res
pectiv, 500.000 lei economii la 
prețul de cost. La cele două ex
ploatări, ca și la toate celelalte 
din Valea Jiului, minerii, mobili
zați de organizațiile de partid, au 
pornit cu hotărîre la îndeplini
rea angajamentelor. Ca urmare, 
după 4 luni de muncă din acest 
an, colectivele minelor Lonea și 
Lupeni se pot mîndri cu faptul 
că și-au îndeplinit și depășit an
gajamentele luate. La Lonea de 
pildă, s-au obținut peste plan în 
perioada menționată mai sus 
819.600 lei economii, iar la Lu
peni 560.000 lei. La mina Lonea, 
o bună parte din economiile ob
ținute se datoresc luptei întregu
lui colectiv pentru îmbunătățirea 

■ calității cărbunelui extras, iar la 
Lupeni, în lupta pentru economii, 
s-au remarcat colectivele sectoa
relor I A, I B și II care au ob
ținut însemnate economii prin re
ducerea consumului de lemn de 
mină rășinos.

Pe baza posibilităților exis
tente, minerii de la Lupeni au ho- 
tărît să obțină pînă la Congres 
încă cel puțin 140.000 lei econo- 

, mii peste plan
Roade în întrecerea 

pe profesii
La mina Petrila se desfășoară 

cu tot mai mult avînt întrecerea 
pe profesii pentru desemnarea ce
lui mai bun miner, tehnician, ar
tificier. Pînă acum se întrec cu 
rezultate din ce în ce mai bune 
peste 200 de mineri din aproape 
20 brigăzi de la toate sectoarele 
minei. Cele mai de seamă suc
cese le obțin minerii din brigăzile 
conduse de Bartha Francisc, Mi
ch iev Gheorghe și Szabo Carol. 
Minerii din aceste brigăzi au ob
ținut în primele 4 luni din anul 
curent economii în valoare de 
30—35.000 lei de fiecare brigadă 
prin calitatea bună a cărbunelui 

, extras, prin creșterea productivi-

tății muncii și reducerea consu
murilor de materiale.

întrecerea pe profesii se desfă
șoară cu succes și la mina Lonea. 
După experiența cîștigată In lu
na aprilie la sectorul II al mi
nei, unde titlul de cea mai bună 
brigadă a revenit minerilor con
duși de Molnar Traian, întrecerea 
pe profesii s-a extins la toate 
sectoarele minei. Acum se întrec 
15 brigăzi de mineri din abata
jele și pregătirile minei și un în 
semnat număr de tehnicieni, arti
ficieri și muncitori din transpor
tul miner.
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Cu toate că instalațiile ter
mocentralei Paroșeni sînt au

tomatizate, colectivul uzinei gă
sește totuși destule domenii 
pentru ca să îmbunătățească 
procesul de producție. IN 
CLIȘEU: Lăcătușii Abrudean 
S„ Hogman Gh. și Popescu A. 
discută prototipul unei inovații.
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Pe calea randamentelor
Parcurgînd rînd cu rînd proiec

tul de Directive ale celui de-al 
III-lea Congres al P.M.R., ți se 
umple inima de bucurie față de 
mărețele perspective ale patriei 
noastre. Oamenii muncii știu că 
ce șpune partidul așa va fi. Parti
dul a elaborat un luminos pro
gram de înflorire a țării și noi, 
oamenii muncii,. îl vom înfăptui. 
Noi, minerii, sîntem mîndri de 
faptul că din nou partidul pune 
în fața industriei carbonifere sar
cini importante. In 1965 extrac
ția totală de cărbune va crește 
la 11,5—12,5 milioane tone- Mina 
Aninoasa produce cărbune energe
tic și ne-a bucurat deosebit de 
mult faptul că în decursul planu
lui de 6 ani se va construi o 
uzină pentru fabricarea cocsului 
metalurgic din cărbuni energetici 
de Valea' Jiului. La fel. se va 
construi și pune în funcțiune pînă 
în 1965 o uzină modernă de spă
lare a cărbunelui și aceasta este 
încă un indiciu al sarcinilor mari 
pe care partidul le pune în fața 
noastră, a minerilor de la exploa
tările carbonifere.

Principala cale de realizare a 
noilor sarcini puse de partid este 
ridicarea productivității muncii. 
In anii planului de 6 ani, produc
tivitatea muncii în industria cai- 
boniferă trebuie să sporească ne
contenit, ajungînd în 1965 la o 
creștere de 40 la sută. Colectivul 
sectorului nostru — sectorul I al 
minei Aninoasa — a obținut și 
pînă acum realizări de scamă in 
sporirea randamentelor. In secto
rul nostru se lucrează cu o pro
ductivitate de 2,30 tone pe post, 
fiind fruntași pe Valea Jiului în 
privința creșterii randamentelor.

Membrii de partid, agitatorii or
ganizației noastre de bază au dis
cutat cu, minerii sectprulfii despre 
sarcina prevăzută de proiectul de 
Directive de a spori necontenit 
productivitatea muncii și întregul 
nostru colectiv de mineri și tehni
cieni și-a exprimat hotărîrea de 
a o duce la îndeplinire. Organi
zația noastră de bază va iniția 
acțiuni de studiere și generalizare 
a experienței pozitive, de folosire 
mai bună a utilajelor, vom pune

înalte
un mare accent pe creșterea cali
ficării profesionale a minerilor, 
pe întărirea rolului tehnicienilor 
în organizarea procesului de pro
ducție. De asemenea, vom duce o 
muncă susținută pentru intensifi
carea întrecerii socialiste și ast
fel vom obține noi succese pe ca
lea randamentelor înalte.

VAS1LE VELEA 
secretarul organizației de bază 

sectorul I Aninoasa

în sprijinul muncii jurnaliștilor
Trecătorul care, poposind clte- 

va clipe cu trenul în gara Bănița 
vede cariera de calcar de aici, 
sau aude puternicele explozii ce 
sfărîmă stînca albicioasă, cil greu 
își poate închipui că aici e vorba 
de fontă, de oțel. Și totuși, cal
carul nostru înseamnă fontă. Pie
trarii cățărați pe stînci, munci
torii carierei sînt alături de furna- 
liștii de la Călan și Hunedoara. 
Calcarul nostru, împreună cu mi
nereul de fier și cocsul intră în 
alcătuirea încărcăturii furnalelor, 
fiind astfel important pentru ob
ținerea fontei.

Producția de fontă a patriei 
noastre se va dezvolta, în anii 
planului de șase ani, într-un ritm 
și mai puternic de cît pînă acum. 
Așa cum se arată în proiectul de 
Directive ale celui de-al III-lea 
Congres al P.M.R., producția de 
fontă va ajunge în 1965 la cca. 2 
milioane tone față de 846 mii 
tone în 1959, producția de oțel 
la 3,3 milioane tone față de 1,4 
milioane tone în 1959. La acest 
spor, va contribui într-o mare 
măsură construirea la Hunedoara 
a unei noi secții de furnale de

Să îmbunătățim organizarea muncii 
în abatajele frontale I

mare capacitate și creșterea pro
ductivității furnalelor cu cca. 40 
la sută în 1965 față de 1959.

Am amintit aceste cifre pentru 
a arăta că deși în proiectul de 
Directive nu se pomenește despre 
calcar, noi, muncitorii și tehnicie
nii carierei de la Bănița, am sim
țit că în fața noastră partidul pu
ne sarcini mari. Furnalele de la 
Hunedoara, Călan au nevoie de 
tot mai mult calcar și noi îl dăm. 
Pe primele 4 luni din acest an 
c olectivul nostru și-a realizat sar
cinile de plan în proporție de 104 
la sută. Citind proiectul de Direc
tive, comuniștii și ceilalți munci
tori ai carierei au înțeles că prin
cipala cale de sporire a produc
ției de calcar la nivelul cerințelor 
anilor ce vin, este creșterea pro
ductivi'ații muncii, introducerea 
de măsuri pentru obținerea unui 
procent mai mare de calcar de o 
gramulație corespunzătoare și la 
un preț de cost redus. întregul 
nostru colectiv, în frunte Cu co
muniștii, e hotărît să muncească 
din toate puterile pentru îndepli
nirea sarcinilor puse de partid, 
căci aceasta este calea spre în
florirea patriei, spre o viață tot 
mai hună pentru întregul popor 
muncitor.

MICLĂUȘ IOAN 
artificier, secretarul organizației 
de bază P.M.R. de la I. M. Bănița

In cinstea celui de-al III-lea 
Congres al P.M.R. brigăzile de 
mineri de la toate minele din Va
lea Jiului, luptă cu entuziasm 
pentru a obține rezultate mai 
bune în creșterea productivității 
muncii și ieftinirea producției 
de cărbune. La patru din cele 
șase exploatări s-a depășit pro
ductivitatea de o tonă pe post. 
Colectivele minelor Lupeni și 
Vulcan depun eforturi pentru a 
ajunge și ele cu productivitatea 
muncii la nivelul celorlalte ex
ploatări. In lunile martie și a- 
prilie pe combinat s-a realizat 
și depășit productivitatea de o 
tonă pe post. Prețul de cost al 
producției brute a fost redus față 
de plan în luna aprilie a. c. la 
toate exploatările miniere. La 
E. M. Lonea costul producției a 
fost redus la fiecare tonă cu 6,04 
Iei, Ia E. M. Petrila cu aproape 
2 Iei, la E. M. Aninoasa cu 5,78 
lei, la E. M. Vulcan cu 
E. M. Lupeni cu 4,58, iar la E.M. 
Uricani cu 0,51 lei. In primele 
rînduri pentru obținerea acestor 
rezultate bune, au luptat brigă
zile din abataje. La mina Lu
peni în luna aprilie a. c. s-a ob
ținut o productivitate în abataj 
cu 18 la sută mai mare decît în 
aceeași lună a anului trecut, iar 
la mina Aninoasa cu 16 la sută.

Analizînd însă rezultatele ob-

ing. ROMAN PETRU 
director tehnic al

cințele pozitive ce ar îi decurs 
de aici.

*

5.04, la

C.C.V.J.

tinute pe abataje și 
în abatajele frontale 
răsturnate, privind producția pe 
abataj, viteza de avansare și 
productivitatea muncii ne putem 
da seama că mai sînt multe re
zerve nefolosite, cu tot progre
sul care s-a realizat în ultimul 
timp. Abatajele frontale și în 
trepte răsturnate au un domeniu 
larg de aplicare în minele din 
Valea Jiului. In trimestrul I al 
anului acesta s-a extras prin a 
cesie metode de exploatare 36 
Ia sută din producția totală, cu 
C viteză de avansare medie lu
nară de 23,6 m. Lungimea to
tală a frontului de abataj în 
funcție în luna aprilie a fost de 
peste 2400 m. Pentru a ne da 
seama de importanța îmbunătă
țirii indicilor în abatajele cu 
front lung este suficient să ară
tăm că la creșterea vitezei de 
avansare cu 2 m„ adică dacă s-ar 
fi realizat avansarea medie de 
un metru pe zi, aceeași producție 
s-ar fi putut obține cu o lungime 
de front mai mică cu 200 m„ a- 
dică cu 4 abataje frontale mal 
puțin în funcție, cu toate conse-

în special 
și în trepte

Organizarea mai rațională 
a frontalelor 

trebuie începută 
chiar de ia proiectare
Abatajele cu front lung în 

condițiile noastre prezintă mari 
avantaje tehnico-economîce față 
de abatajele cameră și anume:

— concentrația producției în 
puncte mai puține cu debit mare 
și deci posibilitatea de organi
zare mai rațională 
tului;

— posibilitatea 
susținerii metalice 
ca efect reducerea 
de lemn și a prețului de cost;

— posibilitatea mecanizării tă
ierii și încărcării cărbunelui;

— condiții de aeraj mai bune;
— printr-o organizare cores

punzătoare și mecanizarea mun
cii, se pot obține randamente pe 
metodă mai mari decît la abata
jele cameră, în aceleași condiții 
de zăcămînt;

— posibilitatea Introduceri! 
metodelor avansate de organi 
zare a muncii în abataje;

— o dirijare corespunzătoare 
tavanului.

a transpor-

introducerii 
ceea ce are 

consumului

a

(Continuare în pag. 2-3)

ACȚIUNI
ALE TINERILOR

Sub îndrumarea organizației 
de partid tinerii de la U.R.U.M.P. 
s-au angajat ca în cinstea Con
gresului partidului să întreprin
dă numeroase acțiuni de interes 
obștesc pentru înfrumusețarea 
incintei uzinei. Astfel, tinerii din 
secțiile uzinei, încadrați în bri
găzi ufemiste de muncă patrioti
ca, participă la amenajarea de 
spații verzi în fața secției de 
turnătorie și a secției mecanice.

Tinerii au transportat pămînt, 
glii și au amenajat 19 rondurî 
cu flori. Cele două spații verzî 
amenajate în fața turnătoriei au 
fost împrejmuite cu un gărduleț 
făcut cu gust ce are o lungime 
de peste 73 m. 1. De asemenea 
s-a transportat piatră roșie care 
a fost așternută în fața turnăto
riei între rondurile de flori.

In această acțiune de înfru
musețare â uzinei s-au eviden
țiat tinerii Chiliri Gheorghe, 
Steau Liviu, Vasiu loan, Calotă 
Nîcolae, Negoi Traian, Trif Ni- 
colae, Sanda Ilie și alții care au 
prestat cele mai multe ore de 
muncă voluntar».



AVANSARE RAPIDA ? LAPREPARAJ IAPETRILA

TcHNlCll MIMEKZ
Cifre concludente
• Producția de cărbune cocjl- 

ficabil și energetic a crescut de 
la an la ar*.  Minele Văii Jiului 
și-au mărit considerabil capaci
tatea de producție, au fost des-, 
chise noi abataje, au fost puse în 
valoare noi rezerve de cărbuni. 
In acest an minerii Văii Jiului 
vor da economiei naționale cu 31 
la sută mai mult cărbune decît au 
extras în 1955.

• Din an în an crește extracția 
de cărbune cocslficabil. La mina 
Lupeni au fost puse în exploata
re noi abataje frontale de mare 
capacitate, s-a mărit de ctteva ori 
capacitatea de extracție a cărbu
nelui tocsificabil la mina Vulcan, 
a crescut mult extracția de căr
bune la mina Uric'ani. in prezent 
minerii celor trei exploatări ex
trag cu 51 la sută mai mult căr
bune cocsificabil decît au dat în 
1955.

• Paralel cu creșterea volumu
lui producției, a crescut în mod 
corespunzător capacitatea de spă
lare a uzinelor de preparare de la 
Lupeni și Petrila, La preparația 
Lupeni a intrat în funcțiune oLupeni a intrat
nouă secție de spălare în, mediii 
dens și una de zetaj. Aceasta a 
făcut ca, în comparație cu anul 
1955, să se spele astăzi cu 389 
la sută mai multă huilă pentru 
cocs și cu 337 la sută mai multă 
huilă pentru semfcocs.

Incepînd tiin lunile martie și 
aprilie, combinatul carbonifer 
participă la o întrecere inițiată 
de M.i.G. pentru creșterea vite
zelor de avansare la lucrările 
de pregătire în cărbune și ste
ril. Rezultatele obținute pînă a- 
cum sînt însă slabe, ele nu do
vedesc o intensă preocupare din 
partea organelor competente de 
la exploatări și din combinat 
pentru a se obține în adevăr vi
teze de avansare sporite față de 
cele obținute pînă acum. La fie
care exploatare există una sau 
mai multe brigăzi de mineri ca
re participă în acest concurs. Ce 
avansări se obțin însă?

In luna aprilie de pildă doar 
brigăzile conduse de lonașcu 
loan de la Vulcan, a Iui Velek 
Ioan de la Lupeni și, sporadic, 
a lui Fesuș loslf de la Anlnoa- 
sa au obținut avansări medii în 
Jurul a 3 m. pe zi. In rest toate 
celelalte 12 brigăzi au avansat

Colectivul U.R.U.M. Petro
șani depune susținute eforturi 
pentru a asigura minerilor 
Văii Jiului piese de schimb în 
cantități suficiente și de cît 
mai bună calitate. IN CLI
ȘEU : Un Iot de trenuri de 
roți pentru vagonetele de mi
nă este pregătit pentru expe
diere spre exploatări. 

mai o 
pentru 
să nu 
decît...

în medie între 1—2 m. pe zi. La 
fel se menține situația și în pri
mele două decade din mai. In 
16 zile lucrătoare a obținut o 
avansare medie de ceai 3 m. pe 
zi doar brigada lui Velek loan. 
Se poate oare numi avansare 
sporită aceea obținută de briga
da lui1 Șerban Nicolae de la Vul
can care în 16 zile a avansat... 
21 m., sau cea obținută de bri
gada lui Deak Petru de la Lo- 
nea care a înaintat 31,8 m. ?

In plus, se observă formalism 
în evidența avansărilor. De pil
dă, după situațiile zilnice, bri
gada Iul Jina Ștefan de la Vul
can obținuse pînă la 19 
avansare totală de 39 m., 
ca preluarea topografică 
indice ia decada a Il-a 
32 m. Unde este deci realitatea?

Organele tehnice ale combina
tului și în special tovarășii de 
la serviciul producției ar trebui 
să analizeze cu mai multă se
riozitate modul cum sînt ajutate 
aceste brigăzi să obțină avansări 
mai mari. Problema aceasta de
pășește cadrul concursului, ea 
fiind una din cele mai importan
te probleme tehnice la. ora ac
tuală !

ing. GH. DUMITRESCU

Aparat pentru 
înregistrarea sunetelor 
în masivul de cărbune

La exploatarea zăcămintelor de 
cărbune, uneori se produc erupții 
spontane de cărbune și gaze. A- 
ceste fenomene se produc mai 
frecvent în orizonturi adinei.

Practic s-a dovedit că erupțiile 
subterane sînt mai totdeauna pre
cedate de fenomene acustice ca 
trosnituri, șocuri sau vuiete In 
masivul de cărbune. înregistrarea 
acestor sunete permite luarea la 
timp a măsurilor preventive.

în acest scop Institutul de mi
ne al Academiei de Științe a 
U.R.S.S., In colaborare cu colec
tivul biroului special de proiec
tare al Uzinei de redresoare cu se
leniu din Dnepropetrovsk, a ela
borat un aporataj cu care se în
registrează fenomenele acustice 
care precedează apariția erupțiilor 
spontane de cărbune și gaze.

Măsuri luate 
pentru

reducerea umidității șlamuiui
Printre puținele probleme teh

nice care nu și-au găsit rezol
varea completă la preparația Pe- 
trila este problema reducerii u- 
midității șlamuiui. Aici în ulti
mii ani am depășit sistematic 
valoarea de 28,5 la sută prevă
zută de norme. Deși în ultimul 
an a existat o preocupare con
tinuă pentru soluționarea acestui

iar pe

figura 1 

inconvenient nu am reușit 
obținem o reducere satisfăcătoa
re a umidității, lată care au fost 
măsurile iuate în ordinea apli
cării lor.

Am pornit de la constatarea 
că vacuumul de 150 mm. col. Hg. 
era complet nesatisfăcător fiind 
necesară creșterea Jui. Pentru 
aceasta am schimbat vechile 
pompe de vacuum, datînd de la 
punerea în funcțiune a Notației 
deci cu o uzură mare, cu pompe 
noi. Aici am 
altă greutate, 
cînd vacuum 
de altă parte 
centrifugale 
filtratului din 
pătrundea în pompele de vacuum 
suprasolicitîridu-le, astfel că 
trerupătoarele decuplau sau 
deau siguranțele.

S-a impus luarea unor 
suri imediate pentru evitarea pă
trunderii filtratului în pompă, 
însă fără revenirea la procedeul 
de extragere cu pompe centri
fugale.

Am ales atunci circuitul cu re
zervorul de picături așa cum se 
vede în figura 1. Aici filtratul 
este ridicat în rezervorul de pi
cături de unde, printr-o conduc-

întîmpinat însă o 
Pompele noi fă- 

inai mare,
neexistînd pompe 

pentru scoaterea 
rezervoare, acesta

în-
ar-

mă-

tă barometrică, se elimină prin 
cădere liberă. In felul, acesta am 
evitat pătrunderea filtratului în 
pompă și am obținut un vacuum 
de 280—350 mm. col. Hg. Totuși 
umiditatea nu s-a îmbunătățit 
prea mult. Pentru obținerea u- 

vacuum mai ridicat am cău- 
să găsim o soluție și pen- 
foloșirea energiei consuma- 

e cu ridicarea 
filtratului la înăl. 
vimea de 8 m. 
în rezervorul de 
picături. Astfel 
s-a născut un 
dispozitiv auto, 
mat de comutare 
care leagă direct 
pompa cu fil
trul prin inter
mediul cîte unul 

gol. Am obținut astfelrezervor
un vacuum de 450 mm. col. Hg; 
In acest stadiu umiditatea șla
muiui s-a mal redus, realizînd 
față de începutul încercărilor o 
scădere de 1,5 la sută, totuși ne
satisfăcătoare. Epuizîndu-se po
sibilitățile de mărire a vacuumu
lui am lăsat circuitul de vacuum 
la această situație și ne-am con
centrat atenția asupra filtrului. 
La filtru am introdus agitație 
pneumatică în cuvă pentru omo
genizarea granulației și am a- 
plicat o armătură de protecție 
a prnzelor pe segmenți 'pentru 
reducerea uzurii pînzelor și deci 
păstrarea lor vreme cît mai în
delungată în bună stare de func
ționare. Aceasta este situația în 
momentul de față. Pentru viito
rul apropiat preconizăm să in. 
troducem încălzirea suspensiei 
înainte de filtrare, deși aceasta 
presupune o serie de lucrări mai 
pretențioase și consum de ener
gie calorică. Colectivul secției 
de spălare a uzinei este însă 
ferm hotărît să continue efortu
rile pînă la rezolvarea definitivă 
a acestei probleme tehnice.

ing. VILCEA NICOLAE 
preparația Petrila I

Să îmbunătățim organizarea muncii 
în abatajele frontale I

(Urmare din pag. l-a)

Cele de mai sus aduc după 
sine indici tehnico-econorrcici su
periori numai atunci cînd sînt 
folosite din plin, printr-o orga
nizare a muncii corespunzătoare 
și creărea unor condiții de mun
că adecvate. Și, crearea acestor 
condiții începe de la proiectarea 
lucrărilor de deschidere și pre
gătire. Personalul tehriico-ingine- 
resc câre lucrează la proiecta
rea lucrărilor miniere trebuie să 
aibă în vedere, cînd se alege pla
sarea lucrărilor de deschidere și 
pregătire, profilul acestor lu
crări și sistemul lor de susține
re, pentru ca să se asigure trans
portul producției vîrf la o vite
ză maximă de avansare, trans
portul materialelor la abataj, 
aerajul corespunzător fronturilor 
și accesul Cît mai ușor al perso
nalului în abataj. Or, în prezent 
sînt multe cazuri cînd lucrările 
de acces la abataj au profile ne
corespunzătoare din care cauză 
există strangulări la transport 
și aeraj, iar transportul mate
rialului la unele abataje se face 
de jos din galeria de bază. La 
E. M. Petrila, în general gale
riile de cap ale abatajelor în 
trepte răsturnate au profile mici 
și nu sînt corespunzătoare pen
tru transportul de material. La 
E. M. Aninoasa, pentru galeria 
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15 sectorul III, orizontul IX a- 
flată în curs de săpare, s-a ales 
un profil prea mic, chiar la e- 
xecutarea lucrărilor. La E. M. 
Vulcan în stratul 17, sectorul 
IV, producția abatajelor frontale 
este transportată în galeria 
paralelă de bază printr-un va- 
gonet cu capacitate mică, cu 
transport manual, ceea ce con
stituie un punct de strangulare. 
La E. M. Lupeni, strangulările 
de transport și aeraj frînează 
ia unele abataje obținerea unor 
viteze mai mari de avansare.

In mod rațional trebuie să se 
aleagă și lungimea frontului de 
abataj. Dacă la stratele subțiri 
cu înclinare mare, lungimea fron
tului este dictată de distanța 
dintre suborizonturi și în gene
ral este corespunzătoare, la în
clinări mai mici unde transpor
tul cărbunelui se face mecanizat 
cu transportoare, la’ alegerea 
lungimii fronturilor trebuie să 
se țină seama de organul de 
transport. Astfel, în stratul 17 
sectorul IV Vulcan lungimea 
frontului la un panou s-a ales 
de cca. 50 m. deși transportorul 
T.P. 1 folosit aici nu poate lu
cra normal la lungimi mai mari 
de 30—35 m. Rezultatul este că 
în fiecare panou cărbunele se 
lopătează pe cca. 10 m. în par
tea superioară a abatajului pînă 
la canătul transportorului. iar 

acesta se defectează frecvent 
datorită lungimii prea mari.

Să trecem de la o fîșie 
pe zi ia cel puțin 
două fîșii pe zi I

O importanță deosebită pre
zintă alegerea sistemului de or
ganizare a muncii în abataj, a 
sistemului de susținere și a do
tării abatajelor cu utilaj cores
punzător. In general, la minele 
din Valea Jiului, s-a extins sis
temul de organizare a muncii în 
abatajele cu front lung cu un 
schimb productiv pe zi și două 
schimburi neproductive. Lucrul 
după acest grafic asigură o a- 
vansare de o fîșie pe zi deci în 
medie 25—26 m. pe lună. De re
ținut însă că la o avansare de 
0,8 m. pe fîșie pe lună se poate 
realiza 21 m., iar la 1,2 m. pe 
fîșie 31 m. pe lună. Sînt puține 
abataje cu front lung care lu
crează după graficul de organi
zare cu două schimburi produc
tive pe zi și deci o avansare de 
două fîșii pe zi. Dacă există încă 
dificultăți în organizarea după 
graficul cu două fîșii pe zi avan
sare în abatajele frontale din u- 
nele strate subțiri sau în abata
jele frontale orizontale din stra
tele groase, datorită nerezolvă- 
rii complete a susținerii metali
ce si lipsei unor utilaje mai a

decvate, la abatajele în trepte 
răsturnate cu actuala dotare se 
poate trece la două schimburi 
productive pe zi. Alegerea judi
cioasă a lungimii unei figuri 
(trepte), aprovizionarea cu ma
terial lemnos a echipelor direct 
în abataj, asigurarea transpor
tului producției, plasarea com
pletă a abatajului, asigurarea 
unei presiuni corespunzătoare a 
aerului comprimat, asigurarea 
unui aeraj care să permită puș- 
carea în front, iată condițiile 
pentru dublarea vitezei de avan
sare. La mina Petrila în luna a- 
prilie au lucrat 11 abataje în 
trepte răsturnate. Dintre acestea 
un singur abataj, în stratul 4, 
la care a lucrat brigada con
dusă de Michiev Gheorghe, a 
obținut o avansare de 43 in. Bri
găzile conduse de Sidorov Va- 
sile, Firoiu loan au obținu*  33.4 
și, respectiv, 30,9 m. Restul 
abatajelor au realizat viteze în
tre 17 și 23 m. Dacă toate aba
tajele ar fi realizat două cîm- 
puri pe zi avansare, pentru a- 
ceeași producție lunară s-ar fi 
putut lucra cu trei abataje mai 
puțin și cu o productivitate mult 
mai ridicată. La E. M. Aninoaca 
în stratele 7, 8 și 9 la o lungi
me de front de 168 m. s-a reali
zat o avansare de 11.70 m. pe 
lună, datorită unei plasări in
complete.

Deficiențele în organizarea 
muncii fac ca la abatajele fron
tale din stratele subțiri și la u- 
nele abataje frontale din stra
tele groase să nu se obțină nici 

viteza de avansare de o fîșie pe 
zi. La mina Vulcan, de exemplu, 
în 6 abataje care au lucrat con
tinuu, în aprilie s-au realizat a- 
vansări de 15 pînă la 23 m. La 
mina Lupeni, din 20 abataje 
frontale în funcțiune în luna a- 
prilie, 9 abataje au avansat sub 
20 m. Din exemplele de mai sus 
ne putem da seama de posibili
tățile ce există la toate minele 
pentru a se realiza o concentrare 
a producției prin mărirea vite
zelor de avansare, concentrare 
atît de necesară pentru obține
rea unor indici tehnico-eeono- 
mici superiori. Viteza de avan
sare a abatajelor este influența
tă direct de plasarea cu numă
rul corespunzător de muncitori. 
Or, cum să se poată obține a- 
vansări mari la abatajele figuri 
din stratele 7, 8 și 9 blocul 1 
E. M. Aninoasa cînd la 0 lun
gime de front de 168 m. se 
prestează în luna aprilie a. c. 
în medie 37 posturi pe zi, sau 
în stratul 17. blocul HI E. M. 
Vulcan unde în aceeași lună la 
40 m. de front se nrcs*ează  16 
posturi pe zi? Astfel de exem
ple sînt multe.

O mecanizare adecvată, 
transport rational!

La obținerea unor realizări sub 
posibilități la unele abataje fron
tale contribuie și faptul că mi
nele nu sînt încă dotate cu u- 
tilaj corespunzător condițiilor de 
zăcămînt. In stratele cu grosi
me de 0,7—1,2 m. la înclinări



Pe zi ce trece întrecerea socia
listă capătă o amploare tot mai 
mare la preparația Lupeni. Co
lectivul uzinei desfășoară . o ac
tivitate rodnică pentru a întîm
pina cu cele mai frumoase reali 
zări în muncș al Hl-lea Congres 
al Partidului Muncitoresc Romîn. 
Contractul cofectiv reprezintă o-> 
glinda angajamentelor luate de 
muncitorii, tehnicienii inginerii și 
funcționarii preparației de a nu 
precupeți nici un efort pentru a 
realiza toți Indicii de plan, de a 
crea condiții cît mai bune în ve
derea creșterii continue a produc
tivității muncii și reducerii pre
țului de cost. Pe primul trimes
tru și în luna aprilie muncitorii 
uzinei au reușit să împletească 
în mod favorabil munca organi
zatorică cu cea practică și să Ob
țină rezultate bune în toate ra
murile de activitate. Analiza re
zultatelor obținute a fost făcută 
nu de mult de colectivul prepara- 
ției în cadrul unei consfătuiri de 
producție. Din darea de seamă 
prezentată de președintele sin
dicatului, tov. Coman Sever, au 
reieșit cifre îmbucurătoare, nea- 
vînd nici un indice sub plan. Ast
fel s-a acordat o mare importan
ță creșterii recuperării la cărbu
nele cocslficabll, reușindu-se să 
se atingă și depășească acest in
dice cu 0,2 puncte

De la începutul anruui a fost 
realizată o recuperare globală de 

. 75,4 la sută față de 74 la sută 
cît este stabilit în plan. Acest lu
cru denotă conștiința matură a 
colectivului de a privi cu serio
zitate sarcinile care-i stau în fa
ță. Nu poate fi trecut cu vederea 
aportul adus de lăcătușii, sudorii, 
strungarii și toți meseriașii uzi
nei care au lucrat cu pricepere 
și conștiinciozitate la întreținerea 
utilajelor și instalațiilor de prepa
rare. Printre aceștia ca fruntași 
cităm pe Drotzimger Andrei, Co- 
șandruc loan. Doicear . Francisc. 
Sibișan Victor, Bănică Marin. 
Hagău Vasile și mulți alții.

Comitetul sindical, îndrumat de 
organizația de bază, a mobilizat 
tot colectivul la înfăptuirea anga
jamentelor prevăzute în contractul 
colectiv. Dezvoltarea întrecerii 
socialiste a adus rezultate bune 
în toate direcțiile; Din consfătui
rile de producție ținute a reieșit 
că gîndirea colectivă sugerează 
întotdeauna soluțiile cele mai 
juste. S-a organizat întrecerea pe 
f 'esîi pentru a scoate în evi- 
c mă pe cel mai bun strungar, 
lăcătuș, spălător etc.

La realizările obținute au con
tribuit și inovațiile aplicate și

schimburile de experiență care au 
avut loc. In această direcție, Sza- 
l:o Dominic, Ciula Vasile, Popes
cu Constantin și alți tovarăși au 
depus străduință pentru a des
coperi metodele cele mal eiicace 
de creștere a productivității mun
cii, de obținere de economii.

S-a pus accent pe realizarea de 
economii la prețul de cost unde 
colectivul preparației a reușit 
să-și depășească angajamentul.

Feroviarii uzinei, antrenați în 
întrecere, au transportat în bune 
condițiunl cantitatea de cărbune 
preparată. Au muncit cu elan tov. 
Âtuntean Gheorghe, Berdaly Va
sile, Hroștea Mircea, Moldovan 
Niător, Pascu Florian și alții.

Toate secțiile muncesc cu avînt, 
tot colectivul este antrenat în în
trecere pentru ca angajamentele 
din contractul colectiv să fie tra
duse în fapte înainte de termen. 
Colectivul preparației Lupeni, în- 

i drumat de organizația de bază va 
întîmpina cel de-al IÎI-lea Con
gres al P.M.R. cu succese fru
moase în muncă.

IOSIF LASZLO
Preparați a Lupeni
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Vizita delegației 
de activiști ai Partidului 

Muncitoresc Socialist 
Ungar în Valea Jiului

(Urmare din pag. 1-al

întîlnit — 
cu oameni 
am văzut 
lor din ce

zute în scurtul timp petrecut în 
Valea Jiului. Ne-am 
a spus vorbitorul — 
minunați, conștienți;

i cum se schimbă viața
! în ce în spre mai bine ; am reu

șit să ne convingem că frumoa
sele cuvinte spuse de tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej : „Vomi 
face din această Vale a plîngerii 
o vale a fericirii" prind tot mai 
puternic viață.

Mulțumind pentru călduroasa 
primire făcută oaspeților 
ghiairi la Lupeni, 
delegației a rugat i 
șenesc de partid 
bravilor mineri din 
lutul delegației de 
P.M.S.U.

In timpul șederii
Iui delegația a vizitat și 
mo central a Paroșeni.

Cu aceasta, vizita delegației 
de activiști ai P.M.S.U. în re- 

; giunea Hunedoara a luat sfîrșit.
4-4 4 I4-444W44 -I

ma- 
conducătorul 

comitetul oră- 
să transmită 

i localitate sa*  
i activiști

în Valea

al

Jiu- 
ter-

Sfaturi pentru (irttnii muncitori

ț

Cum putem fepi animalele 
columbacă _ 
pă cîteva ore, alteori moartea lori' 
survine după cîteva zile. u.j 

Pentru a preveni pierderile de 
animale este absolut necesar ca) 
acestea să fie ținute în grajdurid 
în timpul zilei, iar la păscut s4,< 
fie scoase numai în timpul nop»’ 
ții. Pentru a combate musca co»i 
lumbacă este de asemenea indi-n 
cat să se creeze perdele de fum 
în jurul gospodăriilor și pășuv 
nilor, perdeie realizate prin ar
derea gunoiului de grajd uscat. 
Locurile unde animalele au fost 
înțepate se vor unge cu soluții 
slabe de entomoxan sau cu alte 
alifii cu creolină. Pe pielea a- 
nimalelor înțepate de musca co
lumbacă se vor aplica compresii 
cu amoniac sau oțet, iar umflă
turile se vor masa cu oleu cam».; 
forat.

Secția agricolă a Sfatului 
popular raional Petroșani, insis
tă ca întovărășirile zootehnice 
din raion precum șl țăranii cu 
gospodării individuale să respec-u 
te întocmai indicațiile de mai 
sus, să anunțe de îndată apari- 
ția muște) columbace în valuri 
organelor sfaturilor populare de 
care aparțin pentru a se putt*  
lua și alte măsuri de combatere 
eficace. j?

Respecting indicațiile date, a 
păr ați animalele de roiurile de 
muște columbace, evitați pierde
rile de animale. m *4

dr. CAMARAȘAN AUREL 
medic veterinar al raionului 

Petroșani ’J ? M

de musca
In această perioadă, datorită 

condițiilor climaterice, există 
pericolul unor apariții frecvente 
ale rolurilor de muște columbace.

Originară din părțile de sud- 
vest ale țării noastre, musca co- 
lumbacă apare în grupuri mari, 
zburînd în direcția 
iurile sînt uneori 
încît seamănă cu 
omul sau animalele 
ca aceasta pătrunde în gură și 
în nas. Animalele au cel mai 
mult de suferit de pe urma ro- 
iurilor de muște columbace. A- 
ceastă muscă înțeapă animalele 
în regiunile unde pielea este mai 
subțire, la cap, in jurul ochilor 
și urechilor, pe laturile pieptu
lui, pe pîntece, pe picioare. Prin 
înțepături se introduce o sub
stanță otrăvitoare care provoacă 
umflarea pielei și care atacă or 
ganismul animalului. Pielea se 
umflă, respirația animalului este 
greoaie și sforăitoare. Din 
se scurge adesea un lichid 
mos, iar uneori animalul 
simptome de asfixie (năduf). A- 
ni mal ele grav înțepate mor du-

vîntului. Ro- 
atît de dese 
norii. Cînd 

respiră, mus-

nas 
spu- 
are

DE LA PIONIER LA PENSIONAR
„Școala trebuie să fie crat la înfrumusețarea orașului

• „ au nnăirut si ..cravatele roșii" —exemplu"
La una din adunările cu elevii 

și cadrele didactice de la Școa
la medie mixtă Lonea, directo
rul spunea : „In acțiunile din 
această primăvară pentru înfru
musețarea localității, elevii tre
buie să fie mereu printre primii, 
iar școala noastră trebuie să fie 
exemplu".

De atunci au trecut aproape 
două luni... Grădina de fldTi. 
curtea școlii, șanțurile străzilor 
din împrejurimi, puieții plantați 
pe marginea șoselei... toiul lasă 
să se vadă acum mina unui gos
podar priceput. La efectuarea tu. 
turor acestora au lucrat elevii — 
cei mai mulți pionieri — peste 400 
de ore. „Este o acțiune patrioti
că și ea arată dragostea noastră 
pentru școală, pentru orașul nos
tru" — spunea președinta deta
șamentului nr. 1, fruntaș pe 
școală in acțiunile de infrutnuse- 
țare. Dar „cravatele roșii" n-au 
fost văzute numai pe lingă școa
la lor. In parc, la terenul de 
sport amenajat în fața căminului 
de tinerel, peste tot unde s-a lu-

au apărut și „cravatele roșii' 
pionierii.

Din carnetul unei 
brigăzi

Un caiet simplu pe coperta că. 
ruia cineva a scris citeț: „Acti
vitatea brigăzii U.T.M. de mun
că patriotică nr. 7 Lonea". Pe 
prima pagină, tabel nominal cu 
cei 31 de componenți ai brigăzii 
din care 3 sînt sublimați cu ro
șu : „Marinescu Varvara — co
mandant ; Mihuț Lupescu Ele
na — ajutor; Grozavu Maria — 
resp. evidență".

In dreptul fiecărui nume, pe 
rubricile speciale sînt trecute: 
denumirea lucrării executate, nu. 
mărul orelor efectuate, data. 
Iată de pildă una : 10 aprilie — 
brigada a efectuat 130 de ore la 
plantatul puieților. Alta : amena
jarea parcului din centrul locali
tății — 3 zile — total 153 ore.

Leatul lui Roșnic-baci
Primăvara, se întîtnesc mai 

mult ca in oricare anotimp, cele 
mal ciudate contraste: flori gin-

gașe alături de ramuri încă des
puiate, ploi reci după un soare 
cald... In parcuri, contrastul Iți 
apare intre perechile de tineri 
pierduți în visări și bătrînii pen
sionari, păzind cu nostalgie... 
băncile. In parcul Filimon Sir. 
bu din Lonea a apărut însă un 
alt „contrast". Băncile libere își 
așteptau zadarnic vizitatorii. A- 
tît tinerii cît și pensionarii, din 
leatul lui Roșnic-baci au găsit de 
cuviință că pentru a se odihni 
bine e necesar ca mai întîi par
cul să fie cît mai frumos. De a- 
ceea, prin muncă voluntară, ei 
s-au apucat bătrinește „încet 
ddr bine" de amenajarea lui. A- 
proape 40 de pensionari au mun
cit dteva zile la rînd In amena
jarea parcului manifestînduși 
astfel dragostea pentru O'dșul în 
care au trăit atîția ani.

Dacă „brigada de muncă vo
luntară" a pensionarilor din Lo
nea ar avea un panou de onoare, 
cu siguranță că printre primele 
nume ar fi trecute și Masznik 
Ludovic, Rusu Vasile, lancu 
loan, Chința Panfil și, bineînțe
les, „comandantul" lor — Roș- 
nic Iosif.

MIHAIL DUMITRESCU
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240 ore muncă voluntară 
la plantarea pueților
Din

șenesc U.T.M. de la Vulcan re» 
cent a
muncă„
participat un număr de peste 60 
de tineri. In cadrul acestei ac
țiuni s-au plantat 7.700 de pu- 
ieți, dintre care 1500 la Gambrî- 
nus iar restul la Dealul Babii. 
Prin munca depusă s-au eviden-

inițiativa comitetului oră»

avut loc o acțiune de 
patriotică la care au

4

{mii uiunva s>*$xu.  țvjuvu*
țiat cele două brigăzi de muncă
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patriotică din cartiere precum și 
tinerii Banea Victor, Ștefu Mi
hai. Barlan Partenie și mulți al
ții. Activitate rodnică a avut ș! 
brigada de muncă patriotică . a 
sectorului mecari'- .al min^’ Vuî»; 
can condusă de Cbetrcdn Nlca.
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mici și în prezent continuă să 
se lucreze eu transportoare 
T.P. 1 construite pentru abataje 
cameră cu înălțime mare. Mun
citorii sînt nevoiți să lopăteze 
cărbunele pe transportor într-o 
poziție dificilă și în condițiile 
unui spațiu extrem de rpic. Con
ducerea tehnică a combinatului 
va trebui să examineze urgent 
această problemă și să ia mă
suri pentru procurarea unor u- 
tilaje potrivite acestor condiții 
în vederea mecanizării tăierii, 
încărcării și transportului căr
bunelui. Personalul tehnico-ingi- 
neresc de la combinat și de ia 
exploatări va trebui să studieze 
utilajele foloșite în abatajele 
frontale și să facă propuneri 
pentru îmbunătățirea lor și ri
dicarea gradului de mecanizare 
a operațiilor de tăiere, încărcare 
și transport.

Și alegerea sistemului de ar
mare prezintă o importanță deo
sebită- pentru îmbunătățirea mun
cii în abatajele frontale. Pe mă
sura dotării minelor cu armă
turi metalice, acestea vor trebui 
generalizate în toate abatajele 
frontale cu condiții corespunză
toare. Consumul de lemn în a- 
bataiele frontale scade de 2—3 
ori în cazul susținerii metalice, 
iar productivitatea muncii creș
te datorită reducerii timpului de 
armare și a reducerii posturilor 
de la transportul de lemn. Ar
marea metalică este însă eco
nomică numai în cazul cînd se 
reduc la minimum pierderile de 
armături. Stîlpii metalici pentru 
abatajele din stratele groa’se se 

amortizează abia după circa 
90—100 de întrebuințări, după 
care utilizarea lor aduce econo
mii directe. Trebuie menționat 
totodată că armăturile metalice 
executate de U.R.U.M.P. nu au 
încă o calitate corespunzătoare. 
In viitorul apropiat, în baza ob
servațiilor făcute de colectivele 
sectoarelor și exploatărilor care 
folosesc aceste armaturi, va tre
bui să se aducă îmbunătățiri 
atît la proiectarea cît și la exe
cutarea lor.

Un factor important îl consti
tuie aprovizionarea abatajelor cu 
materialele necesare. In multe 
abataje frontale și în trepte răs
turnat"./ muncitorii direct pro
ductivi de la tăiere sînt nevoiți 
să-și transporte materialul lem
nos de la distanțe mari din ga
leria de cap sau de bază, pier- 
zînd în acest fel un timp pre
țios! Mai există mentalitatea 
greșită că este mai important 
să se facă economii de cîteva 
posturi de regie, iar transportul 
să se facă de către brigada din 
abataj. Or, trebuie să fie clar 
că nu se poate obține o produc
tivitate ridicată atîta timp cît 
muncitorii calificați din front 
pierd timpul transported mate
riale In toate abatajele frontale 
brigăzile trebuie aprovizionate 
cu materiale direct în abataje I 

iluminatul fix în abataj con
tribuie la creșterea productivită
ții muncii cu aproape 10 la sută, 
după experiența multor abataje, 
contribuind în același timp la 
îmbunătățirea calității cărbune
lui și la asigurarea unor condi

ții de securitate a muncii mai 
ridicate. In sfîrșit asigurarea 
energiei electrice și pneumatice 
corespunzătoare este o altă con
diție pentru obținerea unei efi
cacități ridicate a muncii.

Pentru o mai bună 
organizare a muncii !

La toate aceste condiții de lu
cru este însă necesară o orga
nizare corespunzătoare a mun
cii. Brigăzile din abatajele fron
tale și în trepte răsturnate tre
buie îndrumate să-și organizeze 
munca ritmic după ciclograma 
preconizată de conducerea sec
torului. Un rol important în or
ganizarea muncii îl au maiștrii 
mineri prin îndrumările și asis
tența tehnică permanentă pe ca
re trebuie să o dea brigăzilor.

Este incontestabil că în ulti
mii ani s-au obținut rezultate de 
seamă în îmbunătățirea muncii 
brigăzilor din abatajele fron
tale și în trepte răsturnate. Din 
rîndurile minerilor mobilizați de 
organizațiile de partid s-au năs
cut inițiative prețioase care au 
dus la rezultate pozitive în creș
terea producției pe abatai, a pro
ductivității muncii și la realiza
rea de economii. Brigăzile con
duse de Nagy Andrei, Popa Ioan, 
Spînu Petru de la E. M. Lupeni, 
Bojte Pavel de la E. M. Vulcan, 
Alichiev Gheorghe, Sidorov Va
sile, Firoiu loan, Bartha Fran
cisc de la E. M. Petrila, au ob
ținut în abataje frontale și în 
abataje cu trepte răsturnate, re

zultate superioare față de res
tul abatajelor. La îmbunătățirea 
muncii în abatajele frontale de 
la E, M. Lupeni, unde 78 la sută 
din producția minei pe trimes
trul I al anului acesta s-a ex
tras din astfel de abataje, o con
tribuție importantă a avut-o tra
ducerea în viață de către majo
ritatea brigăzilor a lozincii „Ziua 
și fîșia" care, la timpul cînd a 
fost lansată constituia o etapă 
importantă și necesară de atins.

Dar tot atît de adevărat este 
că mai există încă multe rezer
ve privind creșterea producției 
pe abataj, a productivității mun
cii, printr-o mecanizare mai bu
nă, scăderea consumurilor de 
materiale și a prețului de cost, 
paralel cu aceasta crescînd și 
cîștigul minerilor. Stă în putin
ța noastră să majorăm vitezele 
de avansare în prima etapă cu 
20—30 la sută și prin aceasta 
să realizăm o concentrare a pro
ducției, să creștem productivita
tea muncii cel puțin la nivelul 
productivității muncii obținute 
în abatajele cameră.

★

In cele de mai sus s-au scos 
în evidență cîteva probleme le
gate de îmbunătățirea organiză
rii muncii în abatajele frontale 
și în trepte răsturnate. Aceste 
probleme sînt însă multiple și 
specifice fiecărui abataj, sector 
sau mină. La rezolvarea lor pot 
și este necesar să participe cu 
competență mineri, brigadieri, 
artificieri, maiștri, tehnicieni și 

ingineri. Conducerea combinatu
lui carbonifer Valea Jiului face 
un apel tuturor de a studia a- 
ceste probleme importante de 
a veni cu propuneri pentru li
chidarea lipsurilor existente, 
pentru aplicarea unei mecanizări 
superioare, pentru o mai bună 
organizare a muncii, pentru crea
rea unor condiții măi buhe de 
muncă.

Proiectul de Directive ale ce
lui de-a) Ill-lea Congres al 
P.M.R., publicat recent, indică 
sarcinile ce revin industriei car
bonifere pe anii 1960—1965. Pe 
lîngă o creștere substanțială a 
producției se prevede o eeeștere 
a productivității muncii cca. 
40 la sută, recucerea prețului 
de cost cu 21—23 la sută și re
ducerea consumului de lemn la 
35 m. c. pe mia de tone prin 
extinderea abatajelor frontale 
armate metalic.

însuflețiți de prevederile pro
iectului de Directive ale celhi 
de al lll-lea Congres ai P.M.R 
să participăm activ la îmbună
tățirea continuă a activității 
noastre, să facem propuneri cît 
mai multe pentru creșterea gra
dului de mecanizare a muncii, 
pentru ridicarea productivității 
muncii și reducerea prețului de 
cost și prin activitatea noastră 
de zi cu zi, prin aplicarea meto
delor avansate de organizare a 
muncii să întîmpinăm cel de-al 
Ill-lea Congres al P.MX cu 
angajamentele realizate și de
pășite.



Sesiune» specială a Consiliului <c Securitate
CUVÎNTAREA ROSTITĂ DE A. A. GROMÎKO fiocainuro.» au u

NEW YORK 24 (Agerpres) — 
TASS anunță: • > -

La 23 mai, sesiunea specială a 
' Consiliului de Securitate al 
, O.N.U. a început examinarea pro
blemei „Cu privire la acțiunile a- 
greshe ale aviației, militare a 
S;U.A. împotriva Uniunii Sovie
tice, acțiuni care crează o pri
mejdie pentru pace", tocu n

Consiliul de SedUritate a adop
tat în unanimitate ordinea db zi 
asesiimii, deși’delegatiiE^Statelor 
Unite, Lodge, a încercat ^ă mi
nimalizeze importanța problemei 
prezentate • dto guvernul sovietic. 
Președintele Consiliului de'Secu
ritate, Claude Corea, reprezen- 
tantuF CeytonMuî. a făcut o scur-

■,^rar^ie SEa subliniat ra(,rei 3pivua, pwuu r 
în mod deosebit importanța pro- Tocmai aceasta este semnificația 
blemei care urmează să7 fie exă^7' . . -
minată.

i In cuvîntarea pe care a rofetitto 
în cadrul sesiunii; A.. A. Gromîko, 
ministrul' Afacerilor Externe al 
U.R.SiSiv a î relevat necesitatea 
urgentă de a se. discută această 

; problema, întfucît acțiunile pro
vocatoare ale aviației militare a- 
niericane împotriva .Uniunii So- 
vieți cp pot aveau Consecințe 'grave 
dacănu'servar lua deîndată mă- > 
sUFilte cuvenite pentru- a pune ca-1 
păt acestor acțiuni.

Nu este vorba despre ufl inci
dent de frontieră accidental — a 
declarat A. A.- Gromîlto-^ci deș-ru 
pre acțiuni agresive;, -fără prece
dent înțimp de pace, pregătite în 
mod anticipat și înfăptuite cu" a 
probarea și din ordinul guvernu
lui S.U.A. Asemenea acțiuni pot 
fi concepute numai cînd Jările res
pective se află*"!#  război una cu 
aMa.

• PR AGA 24 (Agerpres).
După cum relatează agenția 

United Press International, cu- 
. noscuful industriaș american 
, Gyrus Eaton, laureat al premiu- 
i lui internațional Lenin „Pentru 
întărirea. păcii între popoare" 
căruia i-a fost decernat titlul de 
Doctor „Honoris Causa" al U- 
niversității din Praga, a averti
zat împotriva groaznicelor pri
mejdii la care se expune poporul 
american Tn cazul unui război 
nuclear. El a subliniat că confe
rințele de Ia Pugwash, organi
zate sub auspiciile sale, au creat 
un for pentru oamenii de știință 
din toate țările în care să se 
poată efectua schimburi de ve
deri în legătură cu această pri
mejdie.

i .Mldiștfljl Afacerilor E\*.erne  al 
LuR-SiS? â subliniat că guvernul 
sovietic -a protestat s în repetate 

. rînomr ‘împotriva' cârtirilor de 
violare premeditată a spațiului ae
rian sovietic de către aviația ame
ricană și a atras atenția Consi
liului de Securitate asupra aces
tor acțiuni agresive ale aviației 
militare americane.

După cum.rezultă din explica
țiile date în legătpră cu această 
problema de .secretarul de stat al 
S.U;A„ guvernul președintelui Ei- 

' serihower duce această politică 
I chiar de la venirea sa la putere. 
1 A. A. Gromîko a subliniat că 
' zborul cu caracter de spionaj ai 
' avionului „U-2“ a fost întreprins 

la data de 1 mai, numai cu cîteva 
zile înainte de deschiderea confe
rinței conducătorilor celor patru 
puteri.

In situația care se crease, a 
continuat A. A. Gromîko, guver
nul sovietic avea motive măi mult 
decît suficiente pentru a nu pleca 
la conferința de la Paris, avînd în 
vedere ca unul din participant 
la conferință a desfășurat o poli
tică dușmănoasă, și provocatoare 
împotriva țării noastre. Guvernul 
sovietic, credincios politicii sale, 
de pace, a hotărît totuși să par- 

' ticipe la această conferință în 
care popoarele își puneau mari 
speranțe. Ga urmare, șeful gu
vernului sovietic; N: S. Hrușciov, 
a plecat la Paris. Guvernul sovie
tic spera că la Washington va

«4 Declarațiile lui Cypus Eaton

prevala judecata sănătoasă, că la 
întîlnirea personală a șefilor de. 
guverne, guvernul S.U.A. va avea 
curajul să condamne deschis ac
țiunile agresive ale aviației sale.

A. A. Gromîko a arătat că pre
ședintele Statelor Unite, Eisenho
wer, ca răspuns la cele spuse de 
șeful guvernului sovietic, nu a 
găsit nimic mai bun de făcut de- 
cît să pledeze din nou pentru ac
tivitatea de spionaj și diversiune.

In ldc să condamne provocările 
și să le pună capăt, guvernul 
S.U.A'. s-a pronunțat de fapt pen
tru continuarea lor pe scară și 
mai largă, atribuind Organizației 
Națiunilor Unite rolul umilitor de 
culegătoare de informații cu ca
racter de spionaj pentru Pentagon.

planului modificat cu privire la 
așa zisul „cer deschis".

A. A: Gromîko a arătat că pro
misiunea „generoasă" a lui Ei
senhower de a sista incursiunile 
avioanelor americane în spațiul 
aerian al Uniunii Sovietice pe o 
perioadă’ care ia sfîrșit în ianua
rie 1961 constituie o încercare de 
camuflare a problemei incursiuni
lor prpypcatoare ale avioanelor a- 
mericane în 
LCR.S.S. și, 
răspunderea 
tică.

Ministrul 
U.R.s.s. a> 
perfidia de care a dat dovadă gu
vernul S.U.A. față de Uniunea 
Sovietică.

Gu puțin timp în urmă, a spus 
el, președintele S.U.A. l a primit 
la Washington, la Gamp David, 
pe șeful guvernului sovietic, l-a 
tratat și s-a purtat amabil cu el, 
a vorbit de necesitatea întăririi 
încrederii reciproce. In același 
timp, după cum s-a constatat, 
forțele militare aeriene ale S.U.A. 
erau angajate în înfăptuirea unui 
program de acțiuni agresive îm
potriva Uniunii Sovietice, apiobat 
d.e președintele Eisenhower perso
nal. Nu este oare aceasta un 
exemplu de perfidie?

In timp ce statele se pregăteau 
pentru conferința la nivel înalt, 
avioane americane, zburînd la 
mare altitudine, la o înălțime de 
zeci de kilometri, practicau spio
najul militar, pătrunzînd în spa
țiul aerian al Uniunii Sovietice, 
pe baza unui program aprobat de 
guvernul S.U.A. Nu este oare și 
acesta un exemplu de perfidie ? 
Cum se poate avea încredere, du
pă toate acestea, într-o astfel de 
politică ? — a întrebat A. A. Gro-

l. ; .. »*««M
Ministrul Afacerilor Externe al 

U.R.S.S. a demonstrat netemeini
cia încercărilor de a se minimali
za importanța incursiunilor avioa
nelor americane în spațiul ae
rian al Uniunii Sovietice.

Prezentînd spre examinare Con
siliului de Securitate problema 
acțiunilor agresive ale aviației mi
litare americane, a spus în con
tinuare A. A. Gromîko, guvernul 
sovietic pornește de la premisa că 
încălcarea principiului suverani
tății statelor este unul din cele 
mai periculoase aspecte ale aces
tei politici.

,Q---------- 1

spațiul aerian al 
de sustragere de la 
peritru această poli-

Afacerilor Externe al 
vorbit apoi despre

Referindu-se Ia declarațiile 
provocatoare ale unor senatori 
americani, ca senatorul Dodd, 
care au cerut arestarea lui pen
tru activitatea sa consecventă 
de luptător pentru pace, Eaton 
a spus: „Sînt unele greșeli care 
nu pot fi repetate și războiul 
nuclear este una din ele... In ciu
da acelora care, ca senatorul 
Dodd, nu vor să înțeleagă pri
mejdiile, vom continua să aver
tizăm omenirea împotriva riscuri
lor unui război nuclear, chimic și 
biologic și vom face sugestii tu
turor șefilor de state în legătură 
cu căile și mijloacele pentru di
minuarea acestor riscuri".

Această politică reprezintă o 
mare primejdie pentru acele sta
te care dintr-un motiv sau altul, 
și în primul rînd datorită slăbi
ciunii lor militare, nu pot să-și 
apere interesele în modul cuve
nit, nu pot să se apere împotriva 
unei agresiuni săvîrșite sub pre
textul obținerii de informații se
crete.

A. A. Gromîko a subliniat că 
dacă va triumfa concepția impe
rialiștilor americani că au drep
tul să pătrundă pe teritoriul altor 
state din motive care ar fi dic
tate de interesele apărării, aceas
ta ar însemna încurajarea agre
sorului. In ziua cînd va triumfa o 
astfel de concepție va trebui să 
subscriem cu toții actul de deces 
lipsit de glorie al Organizației 
Națiunilor Unite

Este de la sine înțeles, a con
tinuat A. A. Gromîko, că argu
mente ca cele prezentate de gu
vernul S.U.A. pot fi formulate 
doar de un guvern a cărui politi
că reprezintă o îmbinare de agre
sivitate, îngîmfare și nesocotire 
a normelor elementare ce trebuie' 
respectate în relațiile dintre sta
te, a principiilor elementare de 
onestitate în aceste relații. După 
cum a declarat în repetate rînduri 
guvernul sovietic, întreaga putere 
a statului sovietic și a foițelor 
sale armate va fi folosită, dacă 
va fi nevoie, pentru apărarea in
tegrității frontierelor sovietice, 
a drepturilor suverane ale statu
lui nostru. Trebuie să presupunem 
că nimeni nu se îndoiește de fap
tul că Uniunea Sovietică dispune 
de mijloace suficiente pentru a 
impune oricui respectarea drep- 

. turilor sale.
Dar problema condamnării po

liticii de violare a suveranității 
altor state, politica proclamată 
de Statele Unite, mi interesează 
numai Uniunea Sovietică. Aceas
tă problemă are o mare însemnă
tate internațională și afectează 
direcf destinele păcii în întreaga 
lume. Dacă vom păși pe calea în 
curajării, a tolerării sau chiar da
că vom avea o atitudine pasivă 
față de o asemenea politică va în
semna că primejdia unei nou răz
boi va crește însutit.

A. A. Gromîko a subliniat că 
O.N.U. trebuie să se ridice în 
apărarea suveranității statelor.

Ministrul Afacerilor Externe a 
subliniat că nu există nici o con
tradicție între a da o ripostă a- 
gresorului și a promova neutrali
tatea în politica externă. Această 
poziție a ,corespuns întrutoțul aș
teptărilor și corespunde atît inte
reselor naționale ale țârilor care 
au pășit pe calea neutralității, cît 
șt intereselor păcii în ansamblu. 
Pasivitatea în fața agresiunii este 
cu totul altceva. O astfel de po
ziție nu are nimic comun cu neu
tralitatea și dă apă la moara a- 
gresorilor.

Evoluția navei cosmice sovietice
MOSCOVA (Agerpres). TASS 

anunță:
Pînă la 23 mai ora 18 (ora 

Moscovei), nava cosmică sovie
tică a înconjurat Pămîntul de 
134 de ori, străbătînd în acest 

timp 5,7 milioane kilometri
De 5 zile, nava satelit urmea

ză o orbită nouă. Cabina erme
tică care s-a desprins de nava 
satelit se mișcă acum pe o orbi
tă foarte apropiată de orbita 
navei. Datele privitoare la noua 
orbită a navei satelit obținute 
anterior, au fost confirmate în- 
trutotul de rezultatele măsură
torilor directe. Perioada de ro
tație a navei satelit este de 94,25 
minute, iar apogeul și perigeul 
sînt de 690 și, respectiv, 306,5 
kilometri.

Radioemițătorul „Signal" de 
pe nava satelit continuă să func
ționeze normal pe frecvența de 
19,995 MHZ, transmițînd pe pă- 

mînt date asupra presiunii, asu-

Guvernul sovietic, a continuat 
A. A. Gromîko, nu poate să nu 
atragă atenție Consiliului de Se
curitate asupra faptului că Statele 
Unite folosesc pentru înfăptuirea 
zborurilor lor deasupra Uniunii 
Sovietice baze situate pe terito
riile altor state.

Statele al căror teritoriu este 
folosit de avioanele americane 
pentru zborurile lor criminale dea
supra Uniunii Sovietice a subli
niat A. A. Gromîok, sînt de fapt 
părtașe la agresiune, complice ale 
agresiunii.

Uniunea Sovietică, a continuat 
ministrul Afacerilor Externe al 
U.R.S.S., este un stat mare și 
puternic și nimănui nu-i este per
mis să pună la încercare răbda
rea ei și, speculînd dragostea ei 
de pace, să continue provocările 
împotriva teritoriului sovietic. 
Guvernul sovietic a arătat în mo
dul cel mai clar ce soartă îl aș
teaptă pe acela care va încerca 
din nou să violeze frontierele ță
rii noastre.

A.A. Gromîko a arătat în con
tinuare că toți acei care violează 
normele unanim recunoscute ale 
dreptului internațional și princi
piile unanim recunoscute stator
nicite în relațiile internaționale 
acționează totodată ca distrugători 
ai normelor morale în relațiile în
tre oameni, ca dușmani a tot ceea 
ce înseamnă umanism, ca duș
mani ai respectării demnității u- 
mane.

Consiliul de Securitate trebuie 
să examineze o problemă de uria
șă importanță practică și princi
pială pentru dezvoltarea relațiilor 
internaționale, problema acțiuni
lor agresive ale aviației S.U.A. 
împotriva Uniunii Sovietice, ac
țiuni care crează o primejdie pen
tru pacea generală. Consiliului 
de Securitate îi revine răspunde
rea serioasă de a acorda atenția 
cuvenită acestei probleme și de 
a lua măsurile necesare pentru a 
pune capăt metodelor tîlhărești în 
relațiile Internaționale, de a luă 
măsuri pentru salvgardarea prin
cipiilor fundamentale ale Cartei 
O.N.U. și a normelor dreptului 
internațional.

Sustragerea de la acesată răs
pundere ar însemna triumful drep
tului pumnului asupra legalită
ții, ar însemna că politica de în
călcare a suveranității statelor și 
a inviolabilității lor teritoriale, 
politică proclamată de Washing
ton, ar fi continuată, cu riscul din 
ce în ce mai accentuat ca în orice 
moment să izbucnească incendiul 
unui nou război.

In încheiere, din însărcinarea 
guvernului sovietic, A. A. Gromî
ko a prezentat spre examinare 
Consiliului de Securitate un pro
iect de rezoluție în această pro
blemă.

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

pra temperaturii și asupra func
ționării aparatelor.

Ca urmare a prelucrării nu
meroaselor informații telemetrice 
transmise de nava satelit s-au 
obținut materiale prețioase. Prin
tre altele au fost obținute date 
importante cu privire la proce
sele legate de trecerea navei sa
telit de pe o orbită pe alta, care 
confirmă posibilitatea dirijării 
mișcării sateliților.

informațiile telemetrice trans
mise de nava satelit continuă să 
fie recepționate șl prelucrate. 
Din ultimele date reiese că în 
cabină s-au menținut condiții 
compatibile cu viața omului.

Ultima treaptă a rachetei pur
tătoare își continuă mișcarea pe 
orbita anterioară. Pînă la 
mai ora 18 (ora Moscovei) 
a înconjurat Pămîntul de 
ori. Așadar, în prezent nava sa
telit, cabina desprinsă de navă 
și ultima treaptă a rachetei pur
tătoare pot fi observate separat.
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• PUBLICITATE
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ANUNȚ
Trustul alimentației 

publice din Petroșani an
gajează imediat ospătari 
calificați. £e cere ca do
ritorii să aibă domiciliul 
în raionul Petroșani.

Oameni ai muncii 
din Valea Jiului 

: C I T I Ț I 

: „STEAGUL ROȘU” 
; Pentru a primi ziarul la\

\ timp și fără întrerupere 
faceți abonamente 

TRIMESTRIALE 
și SEMESTRIALE 

Primesc abonamente 
: DIFUZORII UOLUHTfiRI 

din întreprinderi 
și instituții

: fflCTOBIJ postau ::
■ OFICIILE F. I. T. II

In atenția vînătorilor ii 
:• ;i
ji și pescarilor sportiî' ii 
Ș: Se aduce la cunoștința :•
•: membrilor vînători și pes- :: 
;i cari ai filialei Petroșani că ;i 

în. ziua de 26 mai a. c. ora ;; 
j: 16, în sala A.S.I.T. din Pe- ;; 
•: troșani, se ține adunarea ii 
i: generală pentru expunerea ji 
ij dării de seamă asupra acti- :• 
țj vității filialei din anul 1959. ii 
ji Prezența este obligatorie ji 
ii pentru toți membrii.

PROGRAM DE RADIO
26 mai

PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul 
medicului. 8.00 Din presa de 
astăzi, 8,30 Muzică ușoară, 9,30, 
„Drumeții veseli" (reluare),
11.30 Almanah științific (re v 
re), 12,00 Concert din mu. a 
popoarelor, 13,05 Cîntece de pace 
și prietenie, 14,30 Formații de 
muzică ușoară, 16,15 Vorbește 
Moscova! 17,30 Tinerețea ne e 
dragă (reluare), 18,35 Soliști și 
formații artistice de amatori, 
19,20 „Valsul nostru", muzică 
ușoară romînească, 19,45 Trans
misie din sala Palatului R.P.R. 
a concertului popular al orches
trei simfonice a Radioteleviziu- 
nii. PROGRAMUL II. 14,30 Mu
zică populară sovietică, 15,00 
De toate, pentru toți (reluare),
15.30 Lucrări muzicale inspirate 
din lupta partidului, 17,30 Sfa
tul medicului, 18,05 Viața nouă 
a satului, 18,35 Din creațiile lui 
George Enescu, 19,00 Să învă
țăm limba rusă tîntînd, 21,15 
Cîntece și jocuri populare din 
țări prietene, 21,45 Părinți și 
copii, 22,00 Muzică de dans

Radiojurnale șt buletine de 
știri. Programul 1: 5,00; 6,00; 
7.00; 11,00: 13,00: 15.00; 17.00; 
19,00; 22,30; 23,52. Pro-
gramul II. 14,00; 16,00; 18,00; 
21,00; 23,00.

CINEMATOGRAFE
26 mai

PETROȘANI — 7 NOIEM
BRIE : Jucătoarea de baschet; 
AL. SAHIA: Părinți și copii; 
PETRILA: La răscruce de dru
muri; LONEA : Secretul cifru- 
lui; ANINOASA: Băieții noștri; 
VULCAN : Voci în insulă; CRI- 
VIDIA: Jucătorul de loterie; 
LUPENI : Inimă de mamă; BAR- 
BATENI : Casa liniștită; URI- 
CANI: Intîlnire cu viața.
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