
Proletari din toate țările, unițl-vă!

agul roșu
Organ a! Comitetului raional P. M. R. Petroșani și al Sfatului popular raional

Miercuri 
15 iunie 

I960

Anul XII 
XVII Nr. 3319

4 pag. 2x bani

IN CINSTEA CELUI DE-AL lll-LEA CONGRES AL P. M. R
O eo OO OO OO 00 co oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo 

CRONICĂ I 

DE ÎNTRECERE I 

Privind blocurile 22 și 23 A | 
de pe șantierul Lupeni, schelele | 
care se ridică alături pe malul ° 
drept al pîrîului Braia, în fața X 
îți apare imaginea muncii crea- ° 
toare a omului liber. 2

Ici, doi tineri prepară mortar, 2 
colo, alții ciuruiesc pietriș, sus „ 
pe schelă un grup de zidari în-2 
tind grundul, trag cu dreptarul, ? 
fac șpalete... “

Mistria nu stă o clipă nefo- g 
losită în mîimile harnicilor ten- 2 
cuitori „Mai repede, mai mult și 2 
mai bine" este lozinca după care £ 
se întrec harnicii constructori din 2 
brigada condusă de membrul dog 
partid Moga Aurel, ca și ceilalți 2 
constructori de pe Șantierul 7 □ 
construcții Lupeni. 2

Pe una din schele o lozincă £ 
cheamă constructorii la muncă 2 
entuziastă pentru traducerea în ™ 
viață a angajamentelor luate în | 
cinstea celui de-al IlI-lea Con-5 
greș al partidului. Și fiecare 2 
constructor vrea să fie în prime- g 
le rînduri a celor ce răspund la “ 
înflăcărată chemare...
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Muncind cu avînt constructorii 8 
de pe șantierul Lupeni au iermi- o 
nat de tencuit două blocuri, iar. 8 
acum lucrează la tencuirea blo-a 
cului 22. Ei sînt în întrecere. Bri- 8 
gada lui Moga Aurel, care lucrea- 8 
ză aici are un avans de 7 zile 8 
față de prevederile planului. In 8 
bună parte acest succes se da- 
torește bunei organizări a mun
cii in brigadă

Brigada lui Moga Aurel face 
și economii de materiale de ten
cuieli. In aceste zile de întrece- 
-e, pe lingă timpul cîștigat la 
encuire a realizat și economii 

de materiale, economii ce se ri
dică la valoarea de 500 lei.

Brigăzile de constructori se 
ajută între ele. Brigada lui Mo- 

8 ga Aurel a primit un ajutor pre- 
8 țios de la cea a lui Trandafir 

Vasile, care a pregătit schelele cu 
4 zile înainte de termenul fixat, 
creînd astfel condifti de lucru 
tencuitorilor

o
8
8 o
8

o
8
8
8
8
8
8
8
8

Blocul 21 va fi gata 
în curi'nd

Constructorii de pe șantierul 
8 din Lupeni s-au angajat Ca în 
g cinstea Congresului partidului 
8 să predea în folosință blocul 21 
g din Braia. Și după cum muncesc 
8 brigada dte instalații sanitare, 
8 aceea de încălzire centrală, zu- 
8 gravii și echipa de parchetari, 
8 cu siguranță că cele 36 aparta- 
8 mente ale blocului in curind vor 
8 fi locuite de tot atîtea familii de 
8 mineri.

In prezent, brigada de instala ■ 
8 tori, condusă de Istodor Vintilă 
8 montează ultimele obiective sa- 
8 nitare ca oglinzi și cristale pen- 
8 tru etajerele de la camerele de 
8 baie.
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Instalatorii de încălzire cen
trală, sub conducerea lui Vasiu 
Petru aproape au terminat lu
crările. Au mai rămas doar cî
teva apartamente în care se ins
talează acum obiectele de încăl
zire centrală.

La rîndul lor, lucrează cu spor 
zugravii Berciu Gheorghe 
Paul Gheorghe și bri-

LA MINA VULCAN

Succese la
Colectivul sectorului III al 

minei Vulcan continuă cu avînt 
sporit întrecerea ce se desfășoa
ră în cinstea celui de-al IlI-lea 
Congres al partidului.

In zilelfe care au trecut 
luna iunie, harnicii mineri
acest sector au obținut o depă
șire de plan de 1.190 tone căr
bune. De lă începutul anului și 
pînă acum, din abatajele secto-

din 
din

sectorul III
rului s-au extras 3075 tone de 
cărbune peste prevederile planu
lui.

In întrecerea dintre schimburi, 
pe prima decadă a lunii iunie, 
locul întîi îl deține schimbul 
condus de tovarășul Marian loan. 
Pe locul II s-a situat cel condus 
de ing. Grozav loan, iar pe lo
cul III stau minerii din schim
bul tovarășului ing. Surulescu 
loan.

Aportul brigăzilor din cărbune
La rezultatele frumoase obți

nute de sectorul III al 
Vulcan un aport însemnat au a- 
dus brigăzile conduse de Bojte 
Pavel, Hunyadi loan, Scutelnicu 
Vladimir, Biro Emerfc, Lebădă 
Gheorghe și Șerban Nicolae.

Bojte Pavel cu ortacii săi a 
reușit să dea 500 tone de căr
bune peste planul brigăzii. Acest 
rezultat, harnica brigadă l-a ob
ținut mărind randamentul cu 
1,200 tone/post.

Brigada condusă de Bojte Pa
vel a dat în acest an 1488 tone 
cărbune peste plan.

Bojte Pavel a contribuit și la 
realizarea de economii prin e- 
conomisirea unei cantități

minei
207 kg. exploziv și 192 bucăți 
capse. Brigada lui Hunyadi Ioan 
care se întrece cu cea condusă 
de Bojte Pavel și-a adus apor
tul ei la succesul sectorului III 
dînd peste sarcinile de plan 412 
tone de cărbune.

Randamentul atins de această 
brigadă este de 5,640 tone/post.

Scutelnicu Vladimir deși în 
prima decadă a acestei luni a 
avut rambleiere, împreună cu 
ortacii săi a reușit să obțină o 
depășire a planului cu 59 tone 
prin creșterea randamentului*  cu 
0,550 tone/post.

D. HOMORODEANU
corespondent

Brigada minerului Gîrea loan lucrează la pregătiri în secto
rul I B stratul 18 al minei Lupeni.- in prima decadă a acestei 
luni brigada a îndeplinit planul de pregătiri în proporție de 106,4 
la sută. Gîrea loan cu ortacii săi se situează printre fruntașii 
sectorului I B ai minei Lupeni în întrecerea ce se desfășoară 
în cinstea Congresului partidului. IN CLIȘEU: Minerii Dinu Va
lentin, Strungaru Gheorglie și Sandu Ioan din brigada condusă 
de Gîrea Joan

Nicolae Ștefan conduce o brigadă de mineri de la exploatarea 
Uricani si lucrează în același sector cu brigada lui Cîrciumaru 
Victor. In întrecerea pe profesii minerii celor două brigăzi se în
trec între ei. Pînă în prezent, Cîrciumaru cu ortacii săi deține lo
cul de frunte în întrecere cui un randament de 6,600 tone pe post. 
Dar si Nicolae Ștefan cu minerii din brigada sa luptă pentru spo
rirea continuă a randamentului în cărbune.

In această lună, brigada lui Nicolae Ștefan în întrecerea ce 
se desfășoară în cinstea Congresului partidului a reușit să spo
rească randamentul în brigadă de la 4,83 tone pe post, la 5,20 
tone pe post

IN CLIȘEU: Nicolae Ștefan, discutînd cu minerul Ciocîrlan 
Ilie, unul dintre membrii brigăzii lui Cîrciumaru Victor.

COPILĂRIE 
SENINĂ

Timpul liber nu și-l mai petrec 
pe știurț, în căutarea de cărbuni , 
ci la Casa pionierilor amenajată, 
special pentru ei. Aici copiii își[ 
dezvoltă aptitudinile.

învățătura este împletită în 
mod armonios cu munca practică. 
In acest scop de un real folos sînt 
orele de politehnizare, vizitele la 
întreprinderile și atelierele unde 
lucrează părinții lor. Aici ei se 
familiarizează cu munca.

.„Elevii clasei a VI-a de la 
Școala de 7 ani nr. 1 din Petro
șani au făcut multe asemenea vi
zite. Peste tot i-a întâmpinat clo
cotul întrecerii închinate celui 
de-al IlI-lea Congres al partidu
lui.

Să organizăm și noi, elevii, 
o acțiune în cinstea Congresului 
— a venit o propunere, 

împreună cu diriginta clasei, 
au hotărîl să adune fier vechi. 
Zis și făcut. Cîteva zile o parte 
din timpul liber, pionierii Susai 
Nicolae, Săbău Cri reiau, Pop 
Margareta, Crișan Elena, Dră- 
ghici Stela și mulți alții și le-au 
petrecut adunînd fier vechi.. La 
cintărire s-a văzut că s-au adu
nat mai bine de 800 de kg. Can
titatea nu-l mare. Dar munca lor. 
dovedește că și pionierii vor să 
răspundă prin fapte grijii părin
tești ce le-o poartă partidul, vor 
să mulțumească fierbinte aceluia 
care le-a deschis drumul spre o 
copilărie fericită, lipsită de griji...

Copilărie... Acest cuvînt în pa
tria noastră liberă înseamnă 
mult. Viață fericită, bucurie, zîm- 
bet, primăvară. De întrebi însă 
un miner ce și-a petrecut copilă
ria pe vremea cînd stăpîni erau 
capitaliștii, poți fi sigur că va 
încrunta din sprîncene și-ți va 
răspunde mohorît:

— Copilărie ? Da! Am avut și 
eu copilărie, dacă i se poate spu
ne așa. Din fragedă vîrstă mer
geam cit e ziulica la haldă să 
aleg cîțiva bulgări de cărbune. 
Apoi gemînd sub greutatea să
culețului cu zeci de petice, pli 
cu cărbune, uneori mai mult 
piatră, cu picioarele zdrelite mă 
îndreptam trudit spre casă...

Că ăsta-i adevărul o pot do
vedi mulți mineri care au învățat 
carte abia în anii de democrație 
populară

Astăzi, copiii anălfabeților de 
altădată sau a acelora care cu 
multe greutăți reușeau să urmeze 
doar cîteva clase, merg cu toții 
la școală. Cu toții! Sînt două 
cuvinte ce nu mai necesită co
mentarii. Copiii minerilor învață 
așa cum învață ccum toți copiii 
celor ce muncesc din patria noas
tră. Cu cravate roșii la git, cu 
obrăjorii plini de sănătate, vin 
zglobii spre casă. Și ce bucurie 
poate fi mai mare ca aceea cînd 
încă din prag îi auzi strigînd:

— Mămică, tăticule !... Azi am 
luat un 10 la rpmînă, la rusă, 
fizică ori la altă materie...
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mobilizatori activi ai colectivului minei 
noi succese in producție

lanți nu aveau la ei anumite 
scule din cate cauză nu puteau 
efectua la timp diferite repara
ții. Pe de altă parte, unele de- i 
fecțiuni mecanice erau cauzate 
de faptul că în timpul lungirii 
craterului pînă la frontul de lu- , 
cru se neglija execuția podului 
de protecție peste stația de ac
ționare. Sezisînd aceste neajun
suri, biroul organizației de bază 
a trecut la analizarea în aduna
rea generală a activității ser
viciului*  mecanic. Ținînd cont de 
propunerile făcute, conducerea 
sectorului a luat o serie de mă
suri care au dus la îmbunătăți
rea activității serviciului rneca-. 
nic. Totodată, agitatorii au fost 
instruiți să ducă o susținută 
muncă politică pentru , înlătura
rea lipsurilor. In urma acțiunii 
întreprinse de organizația 
bază, sectorul și-a 
mult activitatea.

In întîmpinarea 
IlI-lea Congres al 
harnicii mineri de 
muncesc cu elan sporit. Ei sînt 
hotărîți să lupte neîncetat alături! 
de ceilalți oameni ai muncii, pen
tru a da viață 
cini trasate de
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! Agitatorii
j spre
8 In întrecerea socialistă ce se 
8 desfășoară în întîmpinarea celui 
8 de-al Ill-lea Congres al partidu

lui, mina Uricani ocupă un loc 
de frunte. îndrumat în perma
nență de comitetul de partid, 
colectivul minei și-a îndeplinit 
și depășit angajamentele de în
trecere. Organizînd bine proce
sul de producție, harnicii mineri 
de la Uricani au extras peste 
plan de la începutul acestui an 
și pînă în ziua de 10 iunie, 5000 
tone de cărbune cocsificabil, rea
lizînd totodată în această peri
oadă o economie la prețul de cost 
de 150.000 leî.

La mina Uricani. dezbaterea 
proiectului de Directive ale celui 
de-al IlI-lea Congres al parti
dului a 
spre noi 
făptuirii 
sporite, 
îndrumat organizațiile 
din sectoare să desfășoare o lar
gă muncă politică de masă.

In această direcție, organiza
ția de bază a sectorului 1 (se
cretar tov Coconet Vasile) a 
dat un bun exemplu de operati
vitate și inițiativă. Instruind a-

a adus sectorului 
scurt o economie 
O muncă deosebit

ori. Aceasta 
într-un timp 
de 8000 lei. 
de rodnică desfășoară agitatorii 
Rugină Miluță și Ionici Eftimie. 
După ce s-au convins practic că 
și în abatajele sectorului I al 
minei Uricani se poate reduce 
numărul găurilor de pușcare. ei 
au îndrumat brigăzile să apljce 
procedee noi. Rezultatele obținu
te au fost îmbucurătoare. In fe
lul acesta, minerii ■ sectorului I 
economisesc zilnic multe kilo
grame de exploziv și numeroa
se capse.

Agitatorii organizației de ba
ză de la sectorul I nu trec cu 
vederea nici' lipsurile care mai 
există. In ultimul timp ei au 
observat că multe brigăzi recla
mă greutăți în funcționarea păr
ții mecanice. Analizînd aceste 
cauze, agitatorii Cojocarii Du
mitru, Cîrciumaru Victor. Sziics 
Martin și Apostol Vasile au 
constatat că unii manipulanți 
de la transportoare. între care 
Argint Nicolae și alții nu-și fă
ceau conștiincios datoria. De a- 
semenea s-a constatat că unii 
mecanici dp rpvi^ip <i moninn-

gitatorii și activul fără de 
asupra principalelor 
stau în fața sectorului I, orga
nizația a mobilizat întregul co
lectiv la ridicarea productivită
ții muncii în abataje, la îmbună
tățirea calității cărbunelui, la e- 
conomisirea materialului lemnos, 
a energiei electrice, p explozi
vului și capselor.

Agitatorii Ștefan loan, Teodo- 
rescu Stancu, Demeter Augustin 
și alții care lucrează în abata
jele cameră de pe stratele VIII 
și IX, au explicat minerilor im
portanța pușcării separate a iți- 
tercalației de piatră și depozita
rea ei în spatele frontului de lu
cru. Aplicat în practică, 
procedeu a dus la 
calității cărbunelui 
tiv 3—4 la sută.

La unele locuri 
nerii nu acordau atenție refolosi- 
rii lemnului. Sezisînd acest fapt, 
agitatorii Niculae loan, Suciu 
Onisie și Mischie Gheorghe au 
chemat pe toți membrii acestor 
brigăzi să-și îndrepte atenția 
spre refolosirea lemnului. Acum, 
în abatajele respective lemnul de 
mină vechi este refolosit de 2-3

partid 
sarcini ce
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găzile pe care le conduc. Mai 
bine de două treimi din. supra
fața interioară a blocului era zu- 

g grăvită la data de 10 iunie.
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Brigada de parchetari în frun
te cu Dumitru Aurel și Moraru 
Alexandru au terminat de așezat 
parchetul în toate apartamentele 
blocului realizînd o depășire de 
plan de 12 la sută.

V. CÎRSTOIU 
corespondent

constituit un imbold 
realizări. în vederea În- 

sarcinilor 
comitetul de partid

economice 
a 

de bază

acest
îmbunătățirea 
cu aproxima-

de muncă mi-

A

de
îmbunătățit

celui de-al 
partidului, 

la Uricani

luminoaselor sar- 
partid.
M[ruirz\nr>



PE TEME ACTUALE

s-au obținut re-
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Combina hidraulică
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celui 
parti-
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La mina Dzerjinski din Donbas X

Atenție deosebită folosirii raționale 
a susținerilor moderne I

? La minai Lonea activitatea inovatorilor și raționalizatori- 
< lor depusă în acest an se dovedește ai îi rodnică. Printr-un 
Z mare număr de inovații realizate inovatorii minei contribuie 
> din plin la îndeplinirea angajamentului întregului colectiv de 
S a economisi peste plan pînă la Congresul partidului 1.000.000 
$ lei

I
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inovație care aparține colectivului format din tov. Melczer 
Iosif și 
nești de
economisită. In clișeul nostru cei doi inovatori verifică așe- 
zarea sabotului demontabil pe suprafața roții.

dintre inovațiile de valoare realizate ia Lonea este 
demontabil pentru frînele vagoanelor de 10 tone".

Vachold Gavrilă. Inovația aduce anual economii bă- 
circa 62.000 lei și o importantă cantitate de fontă

indici înalți la săparea galeriilor

4“

La mina Lupeni preocuparea 
cadrelor tehnice se îndreaptă tot 
mai mult spre îmbunătățirea 
muncii la lucrările de pregătire, 
înspre obținerea unor indici tot 
mai buni la aceste lucrări. Fap
tul acesta este dovedit de rezul
tatele obținute în prima decadă 
din iunie de multe brigăzi 
pregătiri ale minei.

Așa de pildă, la sectarul 
al minei brigada condusă de 
brudean Florian care sapă un pre
abataj transversal pentru pregă
tirea frontalului 3 est a obținut 
o avansare de aproape 40 m. Bri
gada a fost ajutată din plin de 
tehnicienii sectorului care, avînd 
în vedere importanța și urgența

Să îmbunătățim organizarea muncii 
în abataje

D l S C U T i i

de

III 
A-

Problema organizării raționale a muncii în abataje for
mează în momentul de față obiectivul discuțiilor a tot mai 
mulți ingineri și tehnicieni de la exploatările miniere din 
Valea Jiului. Discuțiile purtate în adunările generale pentru 
dezbaterea proiectului Directivelor Congresului au scos în e- 
vidență că îndeplinirea sarcinilor sporite care stau în fața 
minerilor impune o mai bună organizare a muncii în toate 
felurile de abataje.

i > i <i i «i "ir

La frontale — două schimburi 
productive

— răspunsul tor. ing. Surdu Octavian, șeful sectorului III 
Vulcan —

colecti-
Vulcan

gene-

Acum cîteva zile cînd 
vul sectorului III de la 
a dezbătut în adunarea 

deschisă proiectul de Direc- 
ale celui de-al IlI-lea Con- 
al partidului s-a ridicat cu 
necesitatea creșterii consi-

raia 
tive 
greș 
tărie 
derabile a productivității muncii 
în abataje, baza creșterii 
nivelului producției noastre. Asi
gurarea acestui obiectiv stă în 
prezent în atenția conducerii 
sectorului. De aceea, discuția 
deschisă pe marginea organiză
rii muncii în abataje este bine 
venită. Colectivul nostru a ob
ținut în ultima perioadă de timp 
o seamă de rezultate bune în a- 
ceastă direcție, rezultate pe ca
re le voi arăta în continuare.

Inx'eî rI ■ rr Irmn maî nnî n»vi irt-a 

$

lucrării, i-au asigurat condiții op
time de lucru și aprovizionare nor
mală cu materialele necesare. Tot 
la acest sector, brigada de pre
gătiri condusă de Jurca Roman a 
obținut o avansare de peste 27 m. 
într-un alt preabataj. De aseme
nea brigada condusă de Horn 
Gheorghe care sapă preabatajul 
frontalului 4 vest a excavat în 
prima decadă peste 21 m. armînd 
cu susținere metalică.

Viteze sporite de avansare au 
obținut în perioada amintită și 
brigăzile conduse de Bloss Eugen 
și Muszta Alexandru de la secto
rul II, Velek Ioan de la sectorul 
I A și Lorke Mihai de la sectorul 
IV b’

'it •••>.
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l 
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cut la exploatarea unei zone 
din stratul 3 printr-un abataj 
frontal lung de cca. 70 m. Pre
gătirea și deschiderea acestui 
frontal s-a făcut după metodele 
obișnuite. Transportul în abataj 
se face cu două crațere SKR-11, 
unul pe fîșie celălalt în preaba
taj. Se perforează cu perfora
toare electrice, iar susținerea 
este asigurată cu stîlpi GHH șl 
grinzi de funii cu tălpi de fier 
U 20. Mutarea craterului pe fî
șie și răpirea stîlpilor se face la 
două fîșii odată, așa că susți
nerea este asigurată de cel 
5 stîlpi și cel puțin 3 stîlpi 
fazele tehnologice de lucru, 
sarea abatajului se face 
plet, ținînd seama de asigurarea

mult 
după 
Pla- 

com-

ln ultimii ani 
zultate de seamă în introducerea 
tehnicii noi în minerit. Mecani

zarea completă a transportului 
în abataje, introducerea unor 
mașini de încărcat de mare pro
ductivitate de tip GNL-30. fora
rea suitorilor cu mașini SBM-3u. 
trecerea la armarea metalică a 
abatajelor frontale, introducerea 
armăturilor speciale TH în ga
lerii și preabataje, arată că in
troducerea tehnicii noi este pe 
calea cea bună.

Proiectul Directivelor 
de-al IlI-lea Congres al ..__

Idului pun în fața fiecărui mun
citor, tehnician și inginer miner 
fsarcina de a găsi noi metode 
ț,de lucru care să ducă la înlo
cuirea lemnului ca element pre
ponderent la susținerea lucrări
lor miniere, la reducerea consu- 

,mului la acest material în me
die la 35 m.c./lOOO tone de căr
bune în 1965.

Pentru a putea folosi din plin 
avantajele metodelor noi de lu
cru menite să ducă la reducerea 
consumului de lemn și la îmbu
nătățirea calitativă și cantitati
vă a lucrărilor executate trebuie 
găsite metode noi care să per
fecționeze necontenit stadiul ac
tual al progresului tehnic în a- 
ceastă direcție. Spre exemplu, 
înlocuirea lemnului cu bolțari 
în galeriile direcționale și trans
versale dă rezultate bune acolo 
unde executării acestor lucrări 
li s-a dat toată atenția, unde bol- 
tarii s-au montat cu inserții de 
lemn așezate conform monogra
fiei de armare. Asemenea lucrări 
pot fi întîlnite la minele Petrila, 
Lupeni, Aninoasa șl Vulcan 
Sînt însă și unele cazuri, unde 
aceste așa-zise „amănunte**  n-au 
fost respectate. Prin nerespectarea 
caracteristicilor lor s-a dus la de
formarea lucrărilor și ele au de
venit inaccesibile înainte de ter
menul scontat, fapt ce va im
pune rearmarea acestora. Aceas
tă situație duce la ridicarea pre
țului de cost al lucrărilor minie
re. Așa se prezintă situația la 
galeria direcțională pe stratul 3, 
orizontul VII Priboi la mina A- 

încărcare rațională a utilajelor, 
fată și rezultatele obținute: In 

20 zile lucrătoare din luna mai 
abatajul a avansat cu frontul pe 

m. adică în medie 1,5 m. pe 
la un efectiv de 40 posturi 
zi în medie. Aceasta înseam 
că s-au obținut cam 3 fîșii 
două zile. Vreau să arăt 

30 
zi 
pe 
nă 
pe
însă că pe baza experienței a- 
cumulate pînă acum considerăm 
că organizarea muncii în aba
taj poate fi încă îmbunătățită 
în așa fel încît să lucrăm pe zi 
cu două schimburi de tăiere și 
un schimb de răpire-montare. O 
avansare de 2 m. pe zi se poate 
obține. Este însă necesar ca să 
fie îmbunătățită aprovizionarea 
cu materiale, cu energie electri
că și pneumatică în abataj. In 
acest sens colectivul de condu
cere al sectorului a elaborat o 
seamă de măsuri care, aplicate, 
vor duce în scurt timp la reali
zarea dezideratului nostru : două 
schimburi de tăiere pe zi!

O experiență 
rodnică

—- răspunsul tor. ing. 
Z.ăvo'anu Nicolae, 

șeful sectorului I Uricani ——

Potrivit prevederilor proiectu
lui de Directive ale Congresu- lnî 4-t* r» zv+1 r» zi zi nnrkllnn zi c*  I f 1

ninoasa, unde nu s-a umplut A 
spațiul gol după bandaje pe a- ♦ 
numite porțiuni, iar presiunea X 
n-a putut fi repartizată uniform J 
pe toată lungimea inelului de • 
bolțari. Galeria s-a deformat pe» 
aceste porțiuni căpătînd forma * 
unei cupole. Deși galeria a fost ♦ 
armată doar de cîteva luni, tim- • 
pul de utilizare — fără rearma- * 
rea care-i va fi necesară în cu- ♦ - - -........ z
rînd — este mult prea mic față»' -,'oaia cu succes expert-*
de posibilitățile ce-ar fi putut î ™f”are°prt,™L r-omhine c^rbo' X 
fi create printr-o armare corectă. J Clrraul^LrLntl-urne'l

In unele cazuri prin neres- ♦ , . ’. a extraoției,
pectarea așezării inserțiilor con-* c,/.un Ul din s^raJele subțiri • 
torm actului de armare, bolțarii X , a pIeZen^,^.lulu,l‘ LoCurp $ 
așezîndu-se direct unul pe celă- ♦ f Uf>. ț condițiile de lucru sînt» 
lalt, inelul de bolțari nu mai lu- • z/„de £rele- Mașina este*
crează ca o armătură semirigi- X c, o productivitate *
dă. transformîndu-se în armă-* deJOd~^° ‘one de pe ,
tură rigidă de la bun 'in^put.Zora Construcțm combtnei I\G*  

sînt cazuri cînd inserțiile ; J
între doi bolțari sînt în nu- • fna?‘ni e miniere cunoscute tna- ; 
de 3 sau 4 bucăți, fapt celtnte-£a cste Etalata pe o ram- X 

numărului X pa de pornire care se deplasează

Mai 
puse 
măr 
duce la micșorarea numărului X Se flffZaS£îa2îde bolțari dintr-un inel reducîn- • in Soțerie. De pe aceasta rampă 
du-se în felul acesta rezistența**™' 10 ^dreapta spre aba- , 
inelului la presiunea exercitată« talul nf!cesar- p-o se deplasează * 
asupra Iui. Această situație se îpe ?enife Șl înaintează in strat ♦ 
mai întîlnește încă destul de des ♦ ° Vliez^ c,e metri pe ora <
la exploatările din Valea Jiului.»*?  sensul indicat care este men- * 
Avînd în vedere că în prezent X tlmit automat Spre deosebire de • 
se experimentează în preabataje*?  e. mașini similare, noua corn-, 
și galerii armăturile speciale • bxna executa extragerea fronta-* 
TH e bine ca de la început săZlă a cărbunelui. Trei puternice ♦ 
se tacă armarea și montarea * organe tăietoare despică bucățile*  
corectă a acestora respectîndu-se » de cărbune. Ele sînt acționate de • 
cu strictețe toate caracteristicile Z apă care pune în mișcare și trans-* 
acestui tip de susținere Rezul-' ♦
talele obținute prin înlocuirea» . f ,. . ’ , ♦
lemnului în preabataje cu armă ț Apa debitată de turbine trans- * 
furi elastice TH sînt pîpă în ♦ portă bucățile de cărbune prinț 
prezent dintre cele mai bune, • abataj pînă la jgheaburile așe- ț 
reușindu-se să nu se mai faca Z zate în galerie de unde ajung a-Z 
nici o rearmare în plus pma la ♦ , . „
terminarea feliei și au fost recupe-t^ in camera ^^orulul hi-, 
rate total fără a suferi deformări. » draulic »
Se pot da exemple bune în pri- $ Parcurgînd un abataj de 100 
vința montării corecte a acestui ♦ metri combina se întoarce 
tip de armături lucrările execu- j saletie la a de - *
tale în preabatajele nr. 2 și ^Zt„rono „„ ;

Productivitatea combinei KG X 
mina Vulcan, X este de 20 ori mai mare în corn- X 

10. 5’ ,2* parație cu alte mașini. In abataj*  
Hf* r-«io»J1'n°aSa ♦ nu es^e deloc necesară prezența • 

feristicile fiecărui gen de susți- X omului. Munca minerului se re- ♦ 
nere în parte și controlînd în- J duce la îndatoririle operatorului * 
deaproape executarea lor. vom ♦ care dirijează 
putea folosi avantajele create ♦ producție de 
prin aplicarea acestor susțineri J ță. Această metodă de extracție*  
moderne mergînd pe linia redu- X nu necesită consolidarea cu sus-*  
cerii continue a consumului de ț ținere a abatajului. In spațiul ț 
lemn de mină. * exploatat tavanul se surpă de la Z

ing. IOAN PEȘTIȘANU *sine- ♦
C.C.V.J. •♦••••

idle in prcauaia eie nr. z și ,
stratul 3, blocul III și direcțio- ♦ lncepe tln ctclu notl- 
nala stratului 15 orizontul 590, ♦ p- 
blocul II de la
Dreabatajele nr.
blocul 1 de la

Respectînd cu

cabil va spori la cel puțin 6 mi
lioane tone în 1965. Avînd în 
vedere că mina Uricani este una 
din principalele furnizoare de 
cărbune cocsificabil. sarcinile co
lectivului nostru sînt însemnate. 
După date preliminare, în 1965 
mina Uricani va extrage o can
titate de cărbune cu circa 140 la 
sută mai mare decît în 1959. Din 
această cantitate sectorului I îi 
revine mai bine de jumătate. 
Pentru asigurarea creșterii con
tinue a nivelului producției sec
torului nostru s-au luat măsu
rile necesare atît în domeniul a- 
sîgurăriî bazei materiale cît și 
în organizarea muncii.

Minerii noștri au obținut pînă 
acum succese de seamă în în
deplinirea sarcinilor de plan la 
toți indicii. Productivitatea me
die în cărbune a fost în luna 
trecută de circa 4.140 tone pe 
post, la multe brigăzi a depășit 
însă 6,500 tone pe post. De ase
menea consumul de lemn a os
cilat în jurul a 44 m.c./1000 tone, 
iar cel de exploziv în jurul a 
0,200 kg./tonă. Colectivul nostru 
a adăugat în luna mai încă 
26.400 lei economisiți peste plan 
nolnr .Qzl OHO lai nhiinuti rn pod. 

pentru extracția 
cărbunelui

procesul de • 
la distan- *

nomie în prunele 4 luni. La ora 
actuală considerăm că organiza
rea muncii în abatajele cameră 
ale sectorului este bună, dar asta 
nu înseamnă că nu mal trebuie 
îmbunătățită. Brigăzile de la a- 
bataje au fost organizate ținînd 
cont de încadrarea lor cu postu
rile prevăzute în formațiile tip. 
Plasarea abatajelor se respectă 
cu strictețe. Asigurînd brigăzi
lor locuri de muncă suficiente, 
acestea pot munci cu deplină ca
pacitate. Dovadă stau randamen
tele obținute la tăiere care la 
multe locuri de muncă depășesc 
6,500 tone pe post. Ceea ce 
frămîntă acum este problema 
ducerii posturilor de regie 
sectorului. Mai sus arătam 
randamentul în cărbune este 
jurul a 4,140 tone pe post toc
mai din cauza acestor posturi. 
Acum, urmînd pilda celor de la 
Aninoasa. am luat măsuri să re
ducem posturile de manipulanți 
de crațere peste tot acolo unde 
situația permite, trecîndu-i pe a- 
ceștia în componența brigăzilor 
deci, direct productivi. Noi apre
ciem că aplicarea acestei măsuri 
va duce la sporirea productivi*  
tații muncii la tăiere și în căr- 
hnn» irnnlicit ne sector

ne 
re
ale
că 
în



PROIECTUL OE DIRECTUL AII CONGRESULUI Al III-LEA 
Al P. *1  R. IN l>r/BATHH A OAMENILOR MUNCII

Pregătirea cadrelor tehnice superioare — la 
cerințelor dezvoltării economiei naționale

rea studenților va trebui să co
respundă perspectivelor dezvoltă
rii industriei miniere 
noastră.

Dat fiind nevoile 
numărul studenților 
crește în anii ce 
mod simțitor.

Invățămîntul superior minier 
fără frecvență va lua în anii vii
tori o mai mare dezvoltare, dînd 
posibilitate unui număr tot mai 
mare de oameni ai muncii să-și 
însușească o pregătire superioa
ră, fără a părăsi producția.

In această direcție este nece
sar ca din învățămîntul superior 
minier fără frecvență să fie eli
minate unele deficiențe, în special 
în activitatea didactică.

Obiectivele mărețe arătate 
partid Însuflețesc masa de 
denți. Studenții se pregătesc 
sîrguință în institut și în practica 
de producție, avînd în minte și în 
inimi minunatele perspective ale 
patriei noastre.

Pentru ca cifrele din proiectul 
de Directive să devină fapte, toți 
cei ce lucrează în institutul nos
tru, fie cadre didactice sau stu
denți, vor depune toate eforturile 
pentru a ridica activitatea insti
tutului la nivelul noilor condiții 
și posibilități ce ni se creează, la 
înălțimea așteptărilor. Aceasta es
te cea mai de seamă datorie ce
tățenească și patriotică, cea mai 
înaltă cerință pentru fiecare cadru 
didactic și student al Institutului 
de mine din Petroșani.

conf. ing. 1. CONSTANTINESCU 
prorectorul Institutului de mine 

Petroșani

tip
de

de

neîntrerupt,

anii de de-
luat ființă

In programul de muncă și lup
tă ia care cheamă azi partidul 
prin obiectivele mărețe cuprinse 
în proiectul de Directive ale Con
gresului al Ill-lea al P.M.R. pen
tru planul de dezvoltare a econo
miei naționale pe anii 1960—1965 
și pentru programul economic de 
perspectivă, sînt țesute dorințele 
și visurile fiecăruia din noi. El 
însuflețește, trezește optimism, 
duce la inițiative, îndeamnă la 
muncă eroică.

Noi, cei ce lucrăm în învăță- 
mînt, vedem cu bucurie calea de 
continuă ascensiune a universită
ților și institutelor de învățămînt 
superior din țara noastră. Direc
tivele arată un urcuș 
în ritm viu.

In Valea Jiului, în 
mocrație populară, a
un institut de mine. El pregătește 
cadre de ingineri mineri pentru 

‘e sectoarele industriei extrac- 
ti/e. La succesele pe care le ob
țin în producție colectivele mine
rilor din țara noastră, au contri
buit fără doar și poate și cei 750 
absolvenți ai Institutului de mine 
„Gh. Gheorghiu-Dej“ din Petro
șani.

Prin grija partidului și guver
nului s-au asigurat din plin con
dițiile materiale necesare desfă
șurării în bune condițiuni a în- 
vățămîntului superior minier te
meinic, care să aibă drept rezul
tat pregătirea de ingineri cu 
profunde cunoștințe teoretice și 
practice.

Clădirea institutului, căminul, 
sala de gimnastică, cantina, cele 
12 laboratoare care s-au ridicat 
îr timii 8—9 ani, demonstrează 
din. plin grija deosebită a parti
dului și guvernului pentru creș
terea tinerilor ingineri de mine, 
legați cu mii de fire de muncito
rii din rîndurile cărora s-au ri
dicat. In viitorii ani aceste con
diții materiale vor continua să sa 
dezvolte.

Astăzi în Institutul de mine 
majoritatea studenților sînt fii de 
muncitori, sau ei înșiși foști mun
citori. Din numărul total al stu
denților 71 la sută sînt proveniți 
din rîndurile fiilor de muncitori. 
S-a schimbat, în consecință, și

HOTARIREA
In domeniul economiei fores

tiere. proiectul de Directive 
celui de-al Ill-lea Congres 
P.M.R. prevede între altele 
valoarea ce 
m. c. masă 
va crește în 
sută față de 
iar productivitatea 
circa 30 la sută. Din proiectul de 
Directive muncitorii forestieri au 
înțeles și mai bine că exploata
rea cît mai rațională a masei 
lemnoase, valorificarea superioa
ră a lemnului, reducerea deșeuri
lor și a pierderilor în pădure, 
sînt probleme principale spre ca
re trebuie să-și îndrepte atenția. 
Despre aceste sarcini au vorbit 
pe larg muncitorii sectorului 
Lonea al 1. F. Petroșani care 
au dezbătut proiectul de Direc
tive

—- In scopul exploatării rațio- 
proiectul 

mare ac- 
masivele 

transport

ale 
al 
că 
pese va obține 

lemnoasă exploatată 
1965 cu circa 80 la 
nivelul anului 1959, 

muncii cu

nale a fondului silvic, 
de Directive pune un 
cent pe construirea în 
păduroase a căilor de 
— a spus în cuvîntul său comu
nistul Bucur Vasile. In anul 1961 
în punctele Bilele și Fetița din 
cadrul sectorului L F i *>=

producției, 
mineri va 

urmează în

din țara

atmosfera de lucru în institut. 
Există o atitudine conștiincioasă 
din partea studenților și cadrelor 
didactice față de sarcinile ce le 
revin în. opera de pregătire și 
formare a unui intelectual de 
nou, ieșit din popor și legat 
năzuințele poporului

Sarcinile puse prin proiectul
Directive în fata învățămîntului 
superior cere cadrelor didactice 
din institut să țină pasul cu îna
intarea întregii noastre vieți. Ele 
sînt chemate să înfăptuiască le
garea tot mai strînsă a învăță- 
mîntului cu practica construcției 
socialiste. Toate activitățile noas
tre de viitor trebuie să se desfă
șoare pe un plan mai înalt. Să 
avem în vedere faptul că studenții 
noștri trebuie pregătiți pentru o 
perioadă în care se va ridica mult 
nivelul tehnic al minelor noastre 
Introducerea tehnicii celei mai 
modeme pune sarcini serioase și 
imediate 
tice care 
da viață 
iectul de

Pe lingă practica premergătoa
re studiilor, pentru studenții mi
neri trebuie folosite mijloace cît 
mai variate, mai eficiente pentru 
formarea de ingineri bine pregă
tiți. Se impune constituirea de 
brigăzi complexe care să se ocupe 
de probleme de practică, de acti
vitatea științifică, formate din 
studenți, cadre didactice tinere și 
muncitori. Este necesară studie
rea la fața locului de muncă a u- 
nor capitole din cursurile de spe

cialitate. In laboratoarele institu
tului studenții trebuie atrași la 
efectuarea unor încercări și ex
periențe necesare îmbunătățirii 
procesului tehnologic al minelor 
etc. spre a se realiza o mai strînsă 
legătură cu viața.

In cadrul planului șesenal se 
va introduce pe scară largă în 
mineritul nostru cuceririle tehni
cii și științei moderne. Pregăti-

FORESTIERI

în fața cadrelor didac- 
pregătesc cadrele ce vor 
cifrelor cuprinse în pro- 
Directive.

MUNCITORILOR
vor deschide noi exploatări fo
restiere, iar cele de la Aușelu, 
Valea Popii și Gîrbovina, își vor 
mări simțitor capacitatea de pro
ducție. Pe valea Voevodului s-a 
și extins linia C.F.F. cu încă 3,5 
km. iar între localitățile Cimpa 
și Răscoala s-a terminat 
trecute construirea 
forestier.

In această lună, 
citorilor forestieri 
importante. Planul 
la rășinoase este cu 4500 m. 
mai mare decît în luna trecută, 
la fag cu 700 m. c. iar la che
restea cu 600 m. c. In vederea 
realizării cu cinste a sarcinilor 
de plan sporite, va trebui să ne 
organizăm mai bine munca, să 
întreținem în bune condițiuni li
niile C.F.F., să reducem timpii 
de staționare a trenurilor și a 
reparațiilor din atelier, să lup
tăm în permanență pentru redu
cerea cheltuielilor de transport.

— Muncitorii sectorului C.F F 
Lonea întîmpină Congresul parti
dului cu noi realizări în produc
ție — a spus inginerul Floricel 
Constantin, șeful sectorului. In

unui
zilele 
drum

în fata 
stau i

i mun- 
sarcini 

de producție 
c.

de 
stu- 

cu
de

ALTMAN GAVRILA 
directorul întreprinderii 
industrie locală „6 August**

Industria locală va cunoaște 
o largă dezvoltare

Întreprinderea 
noastră e tînără, 
așa cum sînt 
multe în Valea 
Jiului. Ea s-a 
născut în anii
de democrație populară. In 1949, 
anul ei de naștere, întreprinderea 
de industrie locală avea în ca
drul ei doar două unități. De a- 
tunci au trecut 11 ani. 
In acest răstimp întreprinderea 
și-a dezvoltat neîncetat sfera de 
activitate. Au luat ființă atelie
rele de tîmplărie, mecanică, ta
pițerie. In prezent ea are secție 
de tipografie, fabrică de pîine, 
numeroase unități de panificație. 
Pe întreaga Valea Jiului ea are 
36 de secții.

Principalul obiectiv al între
prinderii noastre este punerea 
la dispoziția oamenilor muncii 
a cît mai multe bunuri de larg 
consum prin descoperirea și va-

♦

i

♦
♦

lorificarea resur
selor locale. Dez
baterea pe secții 
a proiectului de 
Directive ale ce
lui de-al Ill-lea

Congres al partidului, a arătat 
că în Valea Jiului mai sînt mul
te posibilități de valorificare a 
rezervelor locale. Potrivit propu
nerilor făcute cu prilejul prelu
crării Directivelor. întreprinde
rea noastră preconizează ca în 
viitorul apropiat să construiască 
la Dealul Babii cuptoare de var 
care să asigure la un preț de 
cost redus varul necesar șantie
relor și întreținerii fondului de 
locuințe din raion.

O dezvoltare largă va cunoaș
te și atelierul de tîmplărie. Ți- 
nînd seama de cerințele sporite 
de mobilă, s-a prevăzut ca în 
acest an să se producă 100 gar
nituri de mobilă combinată de 
tip Codlea în afara sarcinilor de 
plan. Jumătate din această can
titate este deja în lucru.

Dezbătînd proiectul de Direc
tive, oamenii muncii din între
prinderea noastră au venit cu 
propuneri concrete pentru redu
cerea prețului de cost. Ei și-au 
orientat propunerile spre reduce
rea și valorificarea deșeurilor, 
înainte vreme, de exemplu, bi
nalele erau executate de între
prinderea 712 construcții Live- 
zeni. Metrul pătrat de binale re
venea la 131,12 lei. Acum el 
costă 94,10 lei. Această reduce
re substanțială a fost posibilă 
datorită faptului că resturile de 
la binale sînt valorificate la con
fecționarea sertarelor de la bu
fetele de bucătărie, la taburete 
și alte obiecte de dimensiuni 
mici, dar căutate în, comgrț.

Mobilizat de mărețele perspec
tive preconizate în proiectul de 
Directive ale celui de-al ÎIT-lea 
Congres al partidului, colectivul 
nostru este hotărît să acorde 
toată atenția descoperirii și va
lorificării resurselor locale, con
tribuind printr-o muncă neobo
sită la obținerea de noi succese 
pe drumul trasat de partid, pe 
drumul vieții fericite.

Sectorul nostru își va aduce din plin 
contribuția

tat tovarășul Criș«n Petru din 
acest sector, este de a întreține 
galeriile, liniile ferate din subte
ran și de la suprafață în bune 
condițiuni, de a economisi 
verse, șuruburi, eclise și alte 
teriale.

Fiecare dintre cei care au 
cuvîntul și-a luat angajamente 
mobilizatoare. Tovarășii Baciu 
Eugen, Ciulean Carol, Davides- 
cu Gheorghe și alții s-au anga
jat să curețe vagonetele prin 
muncă voluntară — acțiune dini 
care va rezulta sute de tone de 
cărbune.

I. PREDOȘAN 
membru în biroul organizației 
de bază ai sectorului VID
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mite reducerea simțitoare a pre- | 
țului de cost. ț

ir Tovarășul Demeter Augus- * 
tin de la I.C.R.A. Petroșani pro- ț 
pune în vederea pregătirii și ri- * 
dicării calificării cadrelor din co- * 
merț înființarea unei școli profe- ‘

♦ 
t 
♦ 
î
♦
♦
♦

*
T
♦

M culaci 11 ivau ^i iv’* ț

tea Vasile propun ca în Orașul J
4
i
■
4
*
4 
f
• 
i 
i

Din propunerile oamenilor muncii
★ Tov. ing. Popescu Ioan, da 

la C.C.V.J. arată că confecționa
rea armăturilor metalice din șine 
de cale ferată normală nu este 
economicoasă. Șinele folosite 
pentru armarea metalică a gale
riilor au o greutate de 30—40 kg. 
pe m.l. — mult mai mare de cît 
cea necesară. Tov. ing. Popescu 
propune ca Ministerul Industriei 
Grele să ia măsuri pentru pro
ducerea unor laminate profilate 

i special pentru armături de mină 
? Consumul de fier pe metru liniar 
f , ■; armat s-ar micșora
♦ 30—40 la sută, ceea ce ar per-
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acest an, prețul de cost a fost y 
redus cu 1,92 lei pe tona kilo- y 
metrică față de sarcina planifi- * 
cată. Din angajamentul anual? 
de economii de 40.000 lei, noii 
am realizat pînă în prezent I 
31.927 lei. In cinstea Congresu
lui colectivul sectorului nostru 
și-a fixat să reducă prețul de 
cost cu 1,95 lei pe tona kilome
trică, mărindu-și în același timp 
angajamentul de economii <"• 
încă 20.000 lei.

Pentru desfășurarea îii bune 
condițiuni a procesului de pro
ducție s-a propus să se ia mă
suri corespunzătoare de aprovi
zionate cu piese de schimb pen
tru tractoare, locomotive, funi- 
culare, ferăstraie electrice și ga
tere

In cadrul dezbaterii numeroși 
vorbitori, printre care Șorecău 
Solomon, Șiklodi Tamaș, Petcu 
Gheorghe, Stoica Isac, Bako 
Gaspar și alții, și-au exprimat 
entuziasmul față de prevederile 
proiectului de Directive, luîn- 
du-și în același timp angajamen
te mobilizatoare pentru a întîm- 
pina Congresul partidului cu noi 
succese în muncă.

I

sionale în raionul nostru sau în 
cadrul regiunii Hunedoara.

★ La stația C.F.R. Petroșani, 
în vederea creșterii volumului de 
trafic, tovarășul Trifu Atanase 
propune lungirea liniilor de ga- 
rare la lungimi utile de 750 m 
pentru a se putea compune tre
nuri cu 120 de osii spre a se 
putea face astfel față volumului 
sporit de transporturi prevăzut 
în planul de șase ani.

★ Minerii Mogoș loan și Ren-

nou Uricani să se construiască 
un club. Ei propun de asemenea 
sfatului popular să se treacă la 
amenajarea prin muncă obștească 
a unui parc central și a unei ba-1 
ze sportive prin mobilizarea ce
tățenilor la muncă voluntară și 
folosirea resurselor locale.

Mina Lupeni, exploatare de 
unde ia drumul spre cocsăriile 
Hunedoarei cantități importante 
de cărbune cocsificabil, va cu
noaște în următorii 6 ani o ma
re dezvoltare. Minerilor de aici 
le revine sarcina de cinste de a 
extrage cărbune mai mult, de 
calitate superioară și la un preț 
de cost redus. Discuțiile purtate 
cu prilejul prelucrării proiectu
lui de Directive în cadrul secto
rului de transport a oglindit ho- 
tărîrea colectivului de aici de a 

a
transporturilor subterane, de a 
aproviziona la timp abatajele cu 
materiale și vagonete goale.

asigura o bună desfășurare

tra- 
ma-

luat
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Pe șantierul centralei atomoelectrîce 
din Beloiarsk

SVERDLOVSK 14 (Agerpres). — TASS anunță:
Pe șantierul centralei atomoelectrîce „Igor Kurceatov" din Be

loiarsk, cu o putere prevăzută în proiect de 400.000 kW, au în
ceput lucrările de montaj. In secția de reactoare, care a și atins 
înălțimea unei case cu cinci etaje, s-a terminat montarea rezer
vorului de protecție biologică al primului reactor. Rezervorul va 
fi umplut cu apă care va absorbi radiația radioactivă.

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

Cercurile politice americane nevoite să amine 
ratificarea tratatului militar cu Japonia

WASHINGTON 14 'Agerpres) 
In ciuda pregătirilor febrile, 

făcute la Washington pentru ra
tificarea. în cursul acestei săp- 
tămîni, a noului tratat de secu
ritate japono-american, lupta tot 
mai hotărîtă a poporului japo
nez împotriva acestui tratat în
robitor a obligat cercurile poli
tice americane să amîne data 
ratificării. După cum relatează 
agenția Reuter, comisia senato
rială pentru Afacerile Externe a 
S.U.A., care urma să se întru- nez.

I--------

Bespre politita „lipjilă He orizont” a 5. II. H.
WASHINGTON 14 (Agerpres)
După cum anunță agenția 

Associated Press, senatorul de
mocrat american Lyndon John
son. în cadrul unui discurs te
levizat a criticat aspru politica 
externă, „lipsită- de orizont" a 
Statelor Unite.

Nu sînt de acord, a spus el, 
cu politica externă a guvernu
lui S.U.A. Cred că această poli
tică este pasivă, lipsită de ori
zonturi. De opt ani politica ex
ternă a Statelor Unite are ne
voie de noi și noi stimulente. 
Cred că ar trebui să adoptăm o

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

Grevele din Franța
PARIS 14 (Agerpres).
Peste 100.000 muncitori din 

construcții din regiunea parizia
nă au declarat luni ■ o grevă de 
jumătate de zi. Această acțiune 
a fost sprijinită de toate marile 
centrale sindicale și a avut drept 
scop să susțină revendicările 
muncitorilor cu privire la sa
larii.

Tot luni, majoritatea muncito
rilor din importantele uzine chi
mice din centrul Franței și din 
regiunea pariziană au declarat o 
grevă de 24 ore. In același timp 
la Paris continuă de peste o lună 
grevele turnante ale muncitori
lor din transporturi.

• NEW YORK. După cum 
transmite din Madrid corespon
dentul agenției United Press In
ternational, un grup de deținuți 
politici puși recent în libertate 
au difuzat în ascuns la Madrid 
o scrisoare în care protestează 
împotriva tratamentului inuman 
la care au fosi supuși în timpul 
cît au fost întemnițați.

• HAVANA. După cum trans
mite agenția Associated Press 
guvernul Cuban a hotărît la 11 
iunie naționalizarea hotelurilor 
de lux aparținînd companie: a- 
mericane „Hllton" precum și a 
unor localuri de noapte din Ha
vana.

• VARȘOVIA. După cum a- 
nunță agenția P.A.P.. la 12 iu
nie A. Rapacki, ministrul Aface
rilor Externe al R. P. Polone, 
s-a reîntors la Varșovia după 
călătoria făcută în Danemarca

• PARIS. Ziarul „Journal du 
Dimanche" scrie că în prezent 
numai în departamentul Sena 
sînt înregistrați peste 10.000 de 
șomeri

• MEXICO. Potrivit datelor 
Direcției Generale de Statistică 

nească la 14 iunie pentru a vota 
noul tratat și a-1 înainta imediat 
senatului spre ratificare, a hotă- 
rît să amîne această ședință. 
Un purtător de cuvînt al comi
siei a declarat că membrii co
misiei au căzut de acord să aș
tepte mai întîi sosirea președin
telui Eisenhower la Tokio unde, 
după cum subliniază agenția 
Reuter, tratatul de securitate 
„este supus unor atacuri puterni
ce" din partea poporului japo-

atitudine pozitivă și de iniția
tivă și de asemenea, să înțelegem 
mai bine popoarele din diferite 
părți ale globului.

Referindu-se la scăderea sim
țitoare a prestigiului Statelor 
Unite în diferite țări ale conti
nentului asiatic, Lyndon Johnson 
a arătat că „dacă noi nu vom 
face unele schimbări în politica 
noastră față de țările Asiei, a- 
tunci vom întîmpina greutăți 
foarte mari".

-------- --------- ==♦<»*

însăși orașul Brindisi — mare 
port, este folosit în scopuri mi
litare. In afară de aceasta în 
numeroase localități din regiu
nea Apulia se desfășoară lucrări 
pentru construirea bazelor de ra
chete.

La întrunire au luat cuvintul 
Velio Spano, secretar general al 
mișcării italiene pentru pace, 
care a arătat necesitatea unirii 
tuturor forțelor democratice în 
lupta pentru pace. In momentul 
de față pacea trebuie apărată 
prin lupta împotriva bazelor 
militare, care au fost create în 
scopuri vădit agresive și sînt în
dreptate împotriva Uniunii So
vietice și a țărilor socialiste, a 
subliniat Spano.

peților un mare miting la care 
au participat peste 50.000 de 
oameni.

• BONN. In regiunea orașu
lui Busum (landul Schleswig 
Hollstein) s-a prăbușit un avion 
de vînătoare cu reacție vest- 
german de tip „Sabre".

• TOKIO. După cum anunță 
agenția Reuter, reprezentantul 
ambasadei americane a confir
mat Ia 13 iunie că 3 avioane a- 
mericane de spionaj „U-2“ se 
mai află încă la bazele din Ja
ponia.

• MEXICO. In cadrul unei 
conferințe de presă eare a avut 
loc la hotelul „Parzo" (Mexico)1 
președintele Cubei, A. Dorticos, 
care se află într-o vizită oficială 
în Mexic a arătat că o sursă de 
finanțare a industrializării Cu
bei, este comerțul cu U.R.S.S., 
Cehoslovacia și celelalte țări so
cialiste. care în schimbul mărfu
rilor cubaneze livrează Cubei u- 
tilaj industrial și chiar uzine 
întregi.

• TOKIO. La 13 iunie în fața 
ambasadei americane din Tokio 
a avut loc o demonstrație a ce
tățenilor coreeni din capitala 
Japoniei împotriva vizitei lui 
Eisenhower în Coreea de sud.

împotriva creării bazelor militare 
străine în Italia

ROMA 14 (Agerpres). TASS
anunță :

Din inițiativa mișcării italiene 
pentru pace la Brindisi a avut 
loc o întrunire a partizanilor 
păcii din regiunea Apulia, care 
s-a desfășurat sub lozinca luptei 
împotriva creării bazelor milita
re străine în Italia. Printre parti- 
cipanții la întrunire se aflau 
primari ai numeroaselor orașe, 
fruntași sindicali, membri ai 
parlamentului și reprezentanți ai 
intelectualilor.

După cum remarcă ziarul -,,U- 
nita", această întrunire prezintă 
o „însemnătate deosebită", de
oarece regiunea Apulia este a- 
păsată în cel mai înalt grad de 
povara bazelor militare străine.

din Mexic, la 8 funie populația 
capitalei mexicane împreună cu 
suburbiile era de 4.637.075 de 
oameni.

• LENINGRAD. Cunoscutul 
om politic din Grecia Sofocles 
Venizelos, liderul partidului li
beral din Grecia, care vizitează 
Uniunea Sovietică și persoanele 
care îl însoțesc au sosit la 12 
iunie la Leningrad, venind de la 
Moscova.

• PEKIN. După cum anunță 
agenția China Nouă, la 12 iunie, 
între orele 13,45 și 13,53 un a- 
vion militar al S.U.A. a violat 
spațiul aerian al R. P. Chineze 
deasupra regiunii insulei Iunsi- 
nado, provincia Guandun.

• HANOI'. La 12 iunie au so
sit la Hanoi Hadji Leshi, pre
ședintele Prezidiului Adunării 
Populare a R. P. Albania și per
soanele care îl însoțesc. In a- 
ceeași zi, oaspeții albanezi au 
făcut o vizită lui Ho Și Min, 
președintele R. D. Vietnam și 
altor oameni de stat. La 12 iu
nie au început tratative între 
Ho Și Min și Hadji Leshi. La 
Hanoi a avut loc în cinstea oas

UN NOU CENTRU DE TELEVIZIUNE
LENINGRAD 14 (Agerpres). 

TASS anunță :
Un grup de ingineri din Le

ningrad a elaborat proiectul 
tehnic al unui centru de televi
ziune cu mai multe programe. 
Centrul este destinat emiterii 
simultane a cinci programe dife
rite, dintre care unul în culori 
O puternică stație de emisie pe 
unde ultrascurte și un turn înalt 
de 500 m. asigură o bună vizi
bilitate a emisiunilor pe o dis
tanță de 200 km.

Un bilanț tragic
HONGKONG 14 (Agerpres). 
Agențiile de presă relatează 

că puternicul taifun care a bîn- 
tuit în regiunea orașului Hong
kong la 9 iunie, a provocat nu
meroase victime și mari pagube 
materiale. Potrivit datelor ofi
ciale 30 de persoane au fost u- 
cise, 34 au fost date dispărute 
și 76 rănite. Un număr de 18.200 
locuitori au suferit pagube ma
teriale. 150 de vase au fost scu
fundate.

Un mare număr de case s-au 
prăbușit. 80 la sută din colibele 
de lemn în care trăiește popu
lația nevoiașă din Hongkong au 
fost distruse, 400.000 de locui
tori care trăiesc în asemenea co
libe rămînînd astfel fără adă-* * 
post.

Minerul Lupani — Progresul Baioreitl 4-1 (2-1)
In penultima etapă a campiona

tului categoriei A de fotbal, Mi
nerul Lupeni a obținut o victorie 
prețioasă la un scor categoric, în 
fața formației bucureștene Pro
gresul: 4—1 (2—1).

Deși s-au marcat patru goluri 
de către Minerul, ceea ce arată 
de la bun început că Înaintarea 
s-a comportat bine, totuși cel mai 
mare merit pentru victoria de 
duminică îl are apărarea lupe- 
nenilor care a fost cu adevărat 
de netrecut iar linia de mijlocași 
a știut să ajute la fel de bine 
apărarea imediată cît și înainta
rea. La Progresul s-a observat un 
joc de cîmp bun dar ineficace la 
poartă, înaintarea bucureștenilor 
pierzîndu-se în combinații inutile.

Din primul minut de joc gaz
dele asaltează pur și simplu poar
ta lui Birtașu, apărarea bucureș
tenilor făcînd cu greu față atacu

SCOR MARE LA LONEA
Duminică, la Lonea a avut !cc 

jocul restanță din campionatul 
regional de fotbal dintre Parîngul 
Lonea și C.F.R. Simeria. Întreaga 
echipă loneană s-a comportat bi
ne, desfășurînd un joc de căliiate, 
deschis, cu multe șuturi la poartă. 
De rerparcat că ambele echipe au

PUBLICITATE ~~

[
întreprinderea ;

DE EXPLORARE

L U P E N
Organizează în ziua de 26 

iunie a. c., la sediul între 
prinderii, concursul pentru 

' I acuparea următoarelor pos 
'I turi de maiștri: I
I; - Maiștri sondori principali : 
I- Maiștri sondori

- Maiștri mecanici de foraj ■

- Maistru miner (pentru ; 
localitatea Viezuroiu — Ro- I 
vinari) i

La concurs se pot prezen
ta persoane care: ‘

— Posedă diploma legală ' 
Ide maistru sau școli echiva- 1 

late cu aceasta de Ministe
rul lnvățămîntului și Cultu- I 
rii ori, |

— Acte din care să rezul
te că la 1 iulie 1956, au a- 1 
vut 12 ani vechime în func
ție de maistru. I

I Doritorii vor depune cere- ;
re la secretariatul întreprin- ; 
derii. ;

Informații suplimentare, la ‘ 
Serviciul organizarea mun . 
cii al I. E. Lupeni. J

PROGRAM DE RADIO
16 iunie

PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul 
medicului, 8,00 Din presa de as
tăzi, 9,30 Drumeții veseli (relua
re). 10,15 Muzică distractivă, 
11 30 Almanah științific (relua
re), 12,00 Muzică de estradă, 
13,05 Muzică populară romî- 
nească și a minorităților națio
nale din Ardeal, 14,30 Program 
muzical pentru fruntașii în pro
ducție din industrie și agricultu
ră, 16,15 Vorbește Moscova! 
16,45 „Cu voi frați iubiți sovie
tici", emisiune de cîntece, 17,30 
Tinerețea ne e dragă (reluare), 
18,30 Compozitori romîni de 
muzică ușoară, 19,45 Transmisie 
din sala Ateneului a concertului 
corului și orchestrei simfonice a 

rilor susținute și rapide ale lupe- 
nenilor. In minutul 7 gazdele au 
o bună ocazie să deschidă scorul 
la o centrare a lui Pali, dar Nisi- 
peanu trage pe lîngă bară de la 
cîțiva metri. Gazdele continua să 
domine și deschide scorul prin 
Crăiniceanu care înscrie în „pă
ianjen" dintr-um voleu imparabil. 
In minutul 33. Milea înscrie al 
doilea gol pentru lupeneni. Bucu- 
reștenii contra atacă reușind să 
înscrie unicul lor punct prin Gh. 
Marin.

La reluare jocul este dominat 
de oaspeți care ratează o mare 
ocazie de a egala prin Marin care 
trage defectuos deși se afla sin
gur în fața porții dînd posibilitate 
lui Kiss să apere. Treptat mine
rul pune stăpînire pe ioc, do- 
minînd categoric. Celelalte punc
te pentru lupeneni sînt înscrise 
de Leahevici.

benficiat de cîte un penalti dar 
nici unul n-a fost fructificat. De 
asemenea, rezultatul de 6—0 a 
fost stabilit în primul mitan, de
oarece în partea a doua a jocului 
lonenii nu au mai insistat. Au 
marcat Barab.aș și Mîrnea dt 
trei ori.

O.C.L. Produse 
Industriale
PETROȘANI 

anunță cumpărătorii că s-a 
deschis în localul fost 
„Parîngul* 1 din Petroșani 

un mare

TÎR<£ PE ȚESSTOKÎ 
PEHTRU

unde se ș.une în vînz^re 
un bogat și variat sorti
ment de imprimeuri din 

bumbac și mătase.
Tot în cadrul acestei 

expoziții va fi organizat un 
raion de covoare, unde se 
va pune în vînzare un va
riat sortiment de covoare, 
carpete etc.

I
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Tovarăși mineri! |
Respectînd norme- * 

Ie de tehnică a secu- * 
rității, vă feriți de ac- î 
cidente și asigurați 2 
realizarea și depăși- J 
rea planului. £

Radioteleviziunii. PROGRAMUL 
II. 14,30 Melodii marinărești, 
15,30 Muzică populară romî- 
nească și a minorităților națio
nale, 17,30 Sfatul medicului, 
18,22 Lucrări inspirate din lupta 
partidului, 19,00 Să învățăm 
limba rusă cîntînd, 19,45 Con
cert de muzică populară romî- 
nească, 20,30 Pagini din istoria 
nouă a patriei, 21,15 Muzică co
rală romînească, 21,45 Părinți 
și copii

Radiojurnale și 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.
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