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Minerii sectorului I Vulcan și-au îndeplinit 
sarcinile anuale de plan
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Pentru a doua oară ini decurs de cîteva zile minerii de Ia Vulcan au avut prilej de sărbă
toare. După colectivul sectorului! IV care dă cărbune în contul anului viitor încă din ziua de 4 de
cembrie, de ieri extrag cărbune pentru' anul 1960 și minierii sectorului I al minei. Colectivul aces
tui sector de tineret — condus de inginerul Kovacs Emeric a obținut în 10 luni din acest an 
o economie suplimentară la prețul de cost de peste 470.000 lei. Datorită faptului că toate brigă
zile sectorului aplică inițiativa minerilor de la Aninoasa, randamentul muncii pe sector a sporit în 
II luni față de plan cu peste 55 kg. cărbune pe post. La succesul colectivului și-au adus contri
buția multe brigăzi printre care cele conduse de Csiki Emeric, Gagyi loan,' Moraru Nicolae (în 
clișeu o parte din membrii brigăzii lui Moraru Nicolae), precum și numeroși tehnicieni printre 
care prfrn maistrul miner Farkas Laurențiu și alții.
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Ziua de 14 decembrie a. e. a 

constituit o sărbătoare pentru 
muncitorii secției brichetaj din 
cadrul sectorului prelucrare de 
la Preparația Petrila. Și aceas
tă. secție și-a îndeplinit planul 
anual, dînd producție în contul 
anului viitor, la fel ca secția 
seftiicarbonizare. Pînă în dimi
neața zilei de 15 decembrie erau 
înregistrate în această, secție 
peste. TQD. tone de .produse. în 

"tontul anului viitor. înscriindu- 
se ca un dar de seamă dat zilei 
de 30 Decembrie care se apro
pie, odată cu cei 216.847 lei e- 
conomisiți la prețul de cost, 
culați pînă la 1 decembrie.

Secția semicarbonizare 
îndeplinit de mai mult timp 
nul, realizînd pînă în prezent 
peste plan 1935 tone semicocs și 

‘o economie de 126.652 lei calcu
lat pînă la începutul acestei luni.

La obținerea acestor succese 
importante și-au dat contribuția- 
prin munca lor ing. Breazu Cor
nel, maiștrii Țîrlea D-tru și Cup- 
șan Nicolae, precum și restul co
lectivului de muncitori din sec
tor în frunte cu tov. Arkași Co- 
loman, Cosma loan, Florian Ga- 
vrilă, Nistea Eugen, Szabo Iosif, 
Nicolae D-tru, Comșa Vasile, Ce- 
poi Adam și alții.

Muncitorii celor două secții 
sînt hotărîți ca printr-o mai bu
nă organizare a muncii să în- 
tîmpine cu noi realizări Confe
rința raională de partid și ziua 
de 30 Decembrie.

Activitatea agitatorilor 
în atenția comitetului de partid

cal-

și-a 
pla-

Printre colectivele fruntașe din 
raionul nostru se numără și cel 
de la mina Uricani. Minerii, in- 

' ginerii și tehnicienii acestei ex
ploatări au fost primii din Valea 

-jiului cafe și-au ; terminat sar
cinile planului anual. Acest suc
ces este un rod al întrecerii so
cialiste ce s-a desfășurat cu avînt 
pentru înfăptuirea Miectivefor~t 
cpnomice stabilité de conferințele 
regională și raională de partid.

In obținerea acestor realizări, 
un rol deosebit de important l-a 
avut munca politică de masa.

In vederea asigurării desfășu
rării muncii politice, la un nivel 
corespunzător, organizațiile de 
bază din sectoarele minei Uri
cani s-au îngrijit ca în colecti
vele de agitatori să fie atrași 
cei mai buni mineri, muncitori 
și tehnicieni. Printre cei peste 
300 agitatori de la mina Uricani 
se găsesc numeroși mineri frun
tași, cum sînt tov. Vascul Dumi
tru, Cîrciumaru Victor, Teodores- 
cu Stancu, Receac loan, inovatorii 
Buteică Gheorghe, Hanciu Petru 
și alții. Pentru ridicarea nivelu
lui muncii politice, comitetul de 
partid s-a preocupat de atragerea 
în colectivele de agitatori a unor 
specialiști cu înaltă calificare, in
gineri și. tehnicieni, așa cum sînt 
tov. Chira Aurel, Marta Vasile, 
Rugină Miluță și alții.

Eficacitatea activității agitato
rilor este determinată în mare

măsură și de nivelul lor politi
co-ideologic. In această direcție 
comitetul de partid și birourile 
organizațiilor de partid s-au în
grijit ca toți agitatorii să fie în
cadrați în învățămîntul de partid. 
Agitatorii membri și candidați de 
partid au fost cuprinși în cercu
rile de studiere a Istoriei P.M.R., 
'3ȚKonomteî politice și 'altele.

Un loc important în conduce
rea muncii politice de masă îl 
ocupă instruirea agitatorilor. A- 
gitaicili sînt abonați m presa de 
partid și la „Carnetul agitatoru
lui“ editat de Comitetul '•egionai 
de partid. Pentru înarmarea a- 
gitatorilor cu problemele concrete 
ale muncii politice de masă și 
orientarea lor spre îndeplinirea 
sarcinilor economice, comitetul de 
partid al minei Uricani organi
zează periodic plenare pentru ins
truirea agitatorilor. La o plenară 
de instruire tov. Goadă Alexan
dru, secretarul comitetului de
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(Continuare în pag. 3-a)

Biroul șefului sectorului 11 al 
minei Cimpa se află intr-o ba
racă văruită în alb, construită 
în grabă, odată cu începerea lu
crărilor de redeschidere a minei. 
Tot mobilierul se rezumă la o 
masă, cîteva scaune, o ladă ma
re — și cam atît. De altfel nici 
nu se cere mai mult fiindcă lo
cul de muncă al șefului de sec
tor sînt galeriile și abatajele mi
nei.

Totuși, aici întîlnești lucruri 
care trezesc un interes deosebit. 
Privirea îți este atrasă nu atît

♦ de cele două puțuri de mină ce 
X se profilează în fața geamului, 
X ori de frumuse-
♦ țea magnifică a -----
♦ munților ce se
X văd în zare, îm- fff'rj]
♦ brăcați în mantia 

seînteietoare a 
zăpezii. Dai cu ochii de un fel 
de dulap nu prea mare, cu geam 
la uși, mai curînd o vitrină, în 
care stau prinse în cuie, cîteva 
unelte: lopeți, un firez, răngi,

X sfredele, fistaie, tîrnăcoape. Toa-
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X dîrz, dar adincimile Cimpei de- 
X vin uneori puțin darnic?, zgîr-
* cite chiar. Din cînd
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unelte minerești
Intr-adevăr, pe după ladă 

aflau alte cit ev a lopeți vechi
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se
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cozile plrlite parcă-n foc. Ele<Z 
fuseseră găsite tot de brigada X 
lui Vancso pe o altă galerie ve- ♦ ; 
che, în apropierea unei zone in- « 
cendiate. •

— Le păstrăm, căci ele sînt X 
o dovadă vie a jefuirii bogățiilor X 
subsolului patriei noastre de că- ♦ 
tre capitaliști. ♦

Dar vechile unelte de minerii ♦ 
adăpostite înapoia geamului vi- X 
trinei vorbesc nu numai despre X 
jefuirea rezervelor de cărbune, J| 
ci mai ales despre jefuirea mun- ♦ 
cit minerilor. Puțca, sfredelul, • 

firezul, tîrnăco- * 
pul, lopata și se- X 
curea — la atît
se rezuma inven
tarul abatajelor, 

lucrat și pe atunci

te acoperite de rugină, toate da
tină parcă de cine știe cînd.

— Acestea sínt intr-adevăr 
scule minerești din alte vremuri, 
spunea tovarășul Nicoară Co- 
riolan, șeful sectorului. Au ră
mas în adine de acum 30 de ani, 
cînd Cimpa 1 și 11 au fost în
chise și părăsite de capitaliști. 
Le-a găsit brigada lui Vancso 
Gheorghe și le-a scos cu grijă 
la ziuă, că ele spun multe...

Vancso Gheorghe conduce una 
dintre brigăzile fruntașe ale mi
nei Lonea. Brigada muncește

în cînd, 
abatajul trece prin galerii, sui
tori sau planuri vechi săpate cu 
decenii în urmă. Prin aceste lu
crări vechi, stăpînii de pînă mai 
ieri ai minei, au jefuit straturile 
groase de cărbune, lăsînd părți 
■rntregt de zăcămînt neexploatate, 
considerate ca nerentabile. Intra
te în presiune, cuprinse de fră
mântările rocilor, 
de cărbune se 
rămînînd pradă 
lente.

— Capitaliștii

tîrnăco- J
♦.
*
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aici, la Cimpa, spunea tov. Duh J 
Benedek, vechi miner. Abia bă- ♦ 
team intr-un șut. găurile pentru ♦ 
o pușcare. E greu de închipuit ♦ 
ce înseamnă să bați o gaură cu J 
fistăul. Țineai sfredelal cu o ml- j! 
nă, fistăul cu alta. La fiecare ♦' 
lovitură, sfredelul trebuia învîr- ♦ 
tit cu mîna. Ore întregi aceleași X 
mișcări în aceeași poziție. Mun- X

♦

— Eu am

că istovitoare. Apoi, după puș
care, puneam mîna pe tîrnăcoa- ♦ 
pe. Ciocane pneumatice ? Perfo- Z 
ratoare electrice sau cu aer corn- X 
primat ? Pe atunci noi minerii J 
nu știam de asa ceva. Nu ve- ♦
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l.a atelierul electric al minei Petrila printre fruntașii în pro
ducție se numără și comunistul Keiling Rudolf. El acordă o deo
sebită atenție reparării utilajelor care contribuie la asigurarea 
protecției muncii. Iată-1 în clișeul nostru, verificînd aparatajul e- 
Iectric al mașinii de extracție de la puțul orb nr. 9.

deai în mină crațere, ventila
toare electrice sau vreo altă 
mașină. Aveam în schimb tro
curi. Cu trocul căram cărbune
le desprins din ort. Era un fel 
de ladă, în care trăgeam cu sa
pa 20—30 kg. de cărbune. In
tr-un șut, trebuiau duse de la 
ort la rol 130—150 de trocuri, 
de picai mort de oboseală.

ir
Din cînd în cînd ușa secto

rului se deschidea. Veneau mi
nerii care urmau să cob.oare în 
mină în schimbul 11. Mulți, foar
te mulți mineri tineri, care n-au 
pus niciodată i 
n-au văzut cum arată un troc. X 
Ortacii lui Vancso Gheorghe lu- • 
crează într-un abataj mecanizat, • 
iar atunci cînd au dat de ve- * 
chile scule, rămase sub apăsarea X 
rocilor de p°sfe trei decenii, • 
le-au dus cu grijă la ziuă, să • 
vadă ioți cît de greu au robit • 
minerii în trecut, pe vremea ca- » 
pitdliștilor și în același timp să X' 
prețuiască mai mult condițiile J 
de muncă ce le sînt create acum, • 
viața, nouă pe care ei o trăiesc • 
astăzi. X

I. BRANEA *
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♦ dovedesc că sculele au fost pă-
X răsite în grabă din cauza focu-
♦ lui...
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aceste porțiuni 
autoaprindeau, 

unei mistuiri

. , — t ♦ 
mîna pe fistău, Z

jefuiau pur și 
simplu rezervele de cărbune — 
continuă șeful sectorului. Ca să 
însănătoșim mina noi trebuie să- 
curățim toate aceste rămășițe. 
De altfel asta o face și brigada 
lui Vancso. Curăță rămășițele 
de cărbune. Aceste lopeți cu co
zile carbonizate în bună măsură,

O valoroasă inițiativă
care trebuie tot mai mult extinsă

S-a împlinit o lună de zile de 
cînd s-a extins pe " rețeaua de 
transport C.F.R. din Valea Jiu
lui sistemul de organizare a în
cărcărilor concentrate pe stații 
de destinații și direcții de mers, 
inițiat de către ceferiștii de pe 
traseul Titu—Pietroșița, în sco
pul accelerării transporturilor de 
mărfuri pe calea ferată, folosirii 
din plin a capacității vagoane
lor și scurtarea timpului de în
cărcare-descărcare, realizîndu-se 
în acest fel însemnate economii.

Rezultatele obținute pînă în 
prezent, cu toate că sînt frumoa
se sînt încă departe de cele la 
care trebuie să se ajungă. Ast
fel, în Valea Jiului în luna no
iembrie s-a redus timpul de ma
nevră cu 102 ore, ceea ce repre
zintă un procent de 14 la sută. 
La acest rezultat au contribuit 
stația Petroșani cu 80 ore și sta
ția Lupeni cu 22 ore

S-au realizat 114.065 vagoane- 
ore economie la operația încăr- 
care-diescărcare (cca. 17 la sută) 
care echivalent în lei se ridică 
la valoarea de 25.094 lei.- La a- 
ceste realizări au contribuit sta
ția Lupeni cu 9.902 vagoane-ore 
economii, stația Vulcan cu 
10.992 vagoane-ore economii pre-

cum și alte stații de pe raza 
R.C.M. Petroșani, care au înțe
les rostul încărcărilor concen
trate pe stații de destinații și di
recții de mers.

S-au mai realizat 12.874 va
goane-ore economie Ia operația 
tranzit cu prelucrare, respectiv

Pe teme actuale

s-a redus staționarea cu 11 la 
sută, iar la tranzit fără prelucra
re s-au realizat 885 vagoane-ore 
economii, reducîndu-se staționa
rea cu 25,9 la sută. In același 
timp s-a îmbunătățit viteza co
mercială a trenurilor de marfă 
cu 1,75 km. Au circulat, „tim
puriu“ pe întreaga lună noiem
brie 18 trenuri de marfă, tota- 
lizînd 536 minute. S-au format 
în total 111 trenuri marșrute 
'iin care 50 trenuri marșrute pes
te plan cu 2290 vagoane și 
43.191 tone, depășindu-se astfel 
simțitor planul de marșrutizare 
pe luna noiembrie.

Toate aceste vagoane-ore eco
nomie realizate, transformate în 
vagoane fizice, pe luna noiem-

brie în raport cu normele plani
ficate și față de planul de tra|ns-: 
port arată că au fost economisi
te 6.590 de vagoane, care au 
fost dirijate la alte încărcături. 
Ca o consecință directă și le
gată indisolubil de această ac
țiune, în luna noiembrie s-a lu
crat cu un parc de vagoane în 
minus cu 250 vagoane față de 
cel planificat, iar rulajul vagoa
nelor de marfă — cel mai prin
cipal indicator legat direct de 
prețul de cost al transporturilor 
— a scăzut de la 1,50 zile/vagon. 
cît a fost planificat lai 1,15 zi
le/vagon.

In ceea ce privește rezultatele 
pe prima semi-decadă a lunii de
cembrie, s-au realizat 9.147 va
goane-ore economie la operația 
de încărcare-descărcare. S-au 
mai realizat 6.280 vagoane-ore 
economie la tranzit cu prelucrare 
reducîndu-se staționarea cu 26 
Ia stită; s-au realizat 105 va
goane-ore economie la tranzit 
fără prelucrare, respectiv s-a re
dus staționarea cu 18 la sută.

Dacă acestea sînt rezultatele, 
nu înseamnă că nu au fost și 
lipsuri care au influențat în mod

(Continuare în pag. 3-a)
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^â^TEHNlCII MINIERE
Pentru ridicarea 

la U. R.
In 10 luni din acest an, meta- 

lurgiștii de la U.R.U.M.P. au ob
ținut economii în valoare de a- 
proape 1.220.000 lei. Ele s-au rea 
lizat pe seama creșterii produc
tivității muncii, îmbunătățirea ca. 
lității unor reparații de piese și 
prin promovarea continuă a pro
gresului tehnic. In privința a- 
ceasta, cabinetul tehnic și cercul 
A.S.I.T. din uzină, îndrumate de 
comitetul de partid al uzinei, au 
dus o muncă în strînsă colabo
rare.

Activitatea inovatorilor și ra- 
ționalizatorilor a sporit conside
rabil, obținîndu-se rezultate bune 
în acțiunea pentru folosirea op
timă a utilajelor pentru utiliza
rea integrală a capacității lor de 
producție. Inovatorii, considerați 
la uzină drept colaboratori prin
cipali ai inginerilor și tehnicieni
lor, au venit cu o seamă de dis
pozitive create de ei pentru îm
bunătățirea procesului tehnologic 
și ușurarea efortului fizic, 
sprijinul lor cercul A.S.I.T.' 
instituit cursuri de iiiinirn ' 
nic pe specialități. Astfel de cer
curi funcționează la turnătorie și 
la mecanică. Participarea la 
cursuri este bună dovedind inte
resul muncitorilor pentru însuși
rea tehnicii și metodelor de mun
că avansate.

Tematica de inovații a fost în-, 
tocmită de asemenea cu colabora
rea cercului A.S.I.T. La cabine
tul tehnic o seamă de ingineri 
și tehnicieni fruntași cum sînt 
tov. ing. Legrand losif, Țecu 
Traian și alții au dat îndrumări 
prețioase inovatorilor, rezoîvîn- 
du-le o seamă de greutăți fntîm- 
pinate în elaborarea propunerilor 
de inovații.

Cabinetul tehnic în colaborare 
cu cercul A.S.I.T.. a organizat în 
secții și ateliere colective de ino
vatori cu participarea unor mem
bri ai cercului A.S.I.T. numite in 
uzină brigăzi complexe de inova
tori. Aoeste colective au studiat 
multilateral posibilitățile de apli
care a unor noi metode de mun
că, de mică mecanizare, în sco
pul creșterii productivității mun
cii. Tot în colaborare cu cercul 
A.S.I.T. inovatorii au putut efec
tua cîteva vizite de schimb de 
experiență la Centrala termoelec
trică Paroșeni, la mina Aninoa-

In
a 

teh-

tehnicității muncii 
II. M. P.
sa și Combinatul siderurgic Hu
nedoara.

Care este rezultatul acestei co
laborări tehnice ? In anul acesta 
la cabinetul tehnic s-au depus 50 
propuneri de inovații față de 32 
inovații cîte au fost propuse în 
anul trecut. Cele 36 de inovații 
aplicate in producție aduc uzinei 
economii postcalculate de peste 
260.000 lei. Dintre inovațiile mai 
importante realizate cu concursul 
cercului A.S.I.T. trebuie mențio
nat dispozitivul pentru heftuit va- 
gonete, o seamă de matrițe spe
ciale care aduc economii de pes
te 16.000 lei pe an, metode noi 
introduse în procesul de confec
ționare a grinzilor articulate pen
tru susținerea metalică prin care 
se obțin circa 22.000 lei econo
mii pe an și multe altele.

S-a arătat mai sus experiența 
acumulată de inovatorii uzinei în 
strînsă colaborare cu cercul 
A.S.I.T. Experiența aceasta va 
fi continuu extinsă pentru că me- 
talurgiștii de la U.R.U.M.P. au 
încă multe posibilități să spo
rească tehnicitatea muncii lor și 
sínt hotărîți să facă acest lucru.
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PE SCURT f
• In cursul acestui ari vite- f

za de avansare în abatajele t 
Văii Jiului a crescut cu 2.4 ț 
m. |. pe lună în medie în trî- j 
mestrul HI ceea ce a dus la 1 
un spor de producție cu 8,5 la ț 
sută mai mare decît In anul f 
1958 i

♦
• La mina Lupeni în aba- * 

tajele frontale ale sectorului ' 
III viteza de avansare a spo
rit în trimestrul 111 1959 cu 
2.1 m. 1. în medie pe lună, 
față de cea obținută în anul 
1958. In restul frontalelor mi
nei, prin introducerea armării 
metalice și tăierea cu haveza 
avansarea a crescut cu 2,4 
m. 1. în medie la straiele sub
țiri și cu 5 m. 1. la stratele 
groase în comparație cu cea 
obținută în 1958.

' • Anul acesta s-a dezvoltat 
mult mecanizarea transportu
lui în subteran. Au fost intro
duse 116 garnituri de crațere 
de tipul T.P.-I și S.K.R.-tt. 
Transportul îre mină a fost 
mecanizat în proporție de 80 
la sută în abataje și 98,6 la 
sută în subteran.
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ing. GLODEANU MARIA
U.R.U.M.P.
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Utemistuî Clblan Eugen este unul din cei mai buni muncL 
tori de la atelierul mecanic ai minei Vulcan. Minerii știu că a- 
tunci eînd un întrerupător electric pentru utilajele minei este re
parat de acest tînăr, întrerupătorul este reparat așa cum trebuie. 
IN CLIȘEU: Muncitorul Cibian Eugen în timpul lucrului.

In Valea Jiului exisiâ condiții pentru reducerea 
continua a consumului specific de lemn

Din galeriile săpate în cursul 
acestui an, la peste 14.000 m. 
minerii Văii Jiului au înlocuit 
la susținere lemnul de molid sau 
stejar cu armături metalice, cu 
beton sau inele de bolțari. De 
asemenea în 7 abataje frontale 
armarea metalică s-a folosit în 
locul susținerii cu lemn. Aceas
ta este înfăptuirea practică a 
sarcinilor trasate de plenarele 
C.C. al P.M.R. din noiembrie 
1958 și iulie 1959 precum și a 

sarcinilor trasate de Conferința 
raională de partid, privind redu
cerea continuă a consumurilor 
specifice de materiale și în deo
sebi de lemn de mină

In acest an, acțiunea pentru 
reducerea consumului de lemn 
de mină, care s-a soldat în cele 
11 luni 
de 5 m. 
cărbune 
rile din
susținută decît anii trecuți și s-a 
desfășurat în toate lucrările mi
niere care necesită lemn. La Lu
peni, de pildă, introducerea ar
mării metalice la abatajele fron
tale d’in stratul 5 blocurile IV 
și V, la cele din stratul 15 bk)-

încheiate cu o economie 
c. lemn la 1.000 tone de 
extrase fată de realiză- 
1958, a fost mult mai

cul VI, a dus la economisirea a 
circa 2,8 m. c. lemn la 1.000 tone 
de cărbune, în condițiile crește
rii producției acestor abataje cu 
aproape 25 la sută față de cea 
obținută în 1958. Rezultate 
bune în privința extinderii ar
mării cu înlocuitori ai lemnului 
au obținut și minerii de la Lo- 
nea care în galeriile ce le-au să
pat în cele 11 luni trecute au 
folosit susținerea în lemn doar 
pentru 45,5 la sută din lungi
mea lor în rest armînd cu fiei 
(26,1 
sută) 
mina 
tajele 
recuperează înainte de prăbuși 
re, utilizîndu-se apoi la armare 
Brigada comunistului Vascnl 
Dumitru extrage în acest fel în
semnate cantități de cărbune în 
fiecare lună fără a folosi lemn 
nou. La mina Petriia, după pro
punerile brigadierilor Firoiu 
loan, Păsărică Nicolae, Cosma 
Ernest se economisesc lunar în
semnate cantități de cherestea.

Documentele plenarei C.C. al 
P.M.R. din 3—5 decembrie a.c. 
și expunerea tovarășului Gheor-

ia sută), cu beton (28,9 la 
sau cu inele de bolțari. La 
Uricani în mai toate aba- 
o bună parte din lemn se

ghe Gheorghiu-Dej ridică în fața 
tuturor oamenilor
cini sporite pentru anul viitor. 
Minerii Văii Jiului, 
sporuri însemnate 
producției de cărbune și produc
tivității muncii, vor trebui să in
tensifice eforturile pentru redu
cerea consumurilor de materiale 
și în special la lemn de mină, 
în 1960 doar 30 la sută din ga
leriile ce se vor săpa vor mai fi 
armate în lemn, în loc utilizîn- 
du-se pe scară largă fierul, be
tonul, inelele de boltari. La mi
na Lupeni 35,5 la sută din lun
gimea galeriilor se vor arma 
metalic, 21,5 la sută în beton și 
17,4 la sută în inele de bolțari. 
încercările făcute în cursul a- 
cestui an la mina Lupeni unde 
ș-au armat cu profile speciile 
din fier 500 m. 1. iar la Aninoa- 
sa 85 m. 1., au arătat că acest 
mod de armare elimină complet 
lemnul ca material de susținere. 
De asemenea armarea modernă 
duce la o economie substanțială 
de posturi de întreținere, deci la 
productivitate crescîndă, la mic
șorarea cu aproape 2 m. C./1000

muncii sar-

pe lîngă 
în creșterea

Eficacitatea 
economică a unor 
raționalizări aduse 

exploatării
abatajelor cameră de pe stratul 5 

mina Petriia
materialul lemnos utilizat. S-a 
grăbit și atacarea unei noi fîșii 
redueîndu-se timpul necesar pen
tru adîncireă suitorului de la 
șase la două schimburi.

Colectivul sectorului noetru- 
obține însemnate economii și 
prin aplicarea propunerii de ra 
(ionalizare a plasării găurilor 
și consumului de exploziv și 
capse inițiată de tehnicienii sec
torului III al minei. Găurile de 
mină se pot reduce de la 24 la 
16 pe frontul abatajului. După 
actul vechi de pușca re se încăr- 
cau 24 găuri cu cîte 3 cartușe 
de exploziv revenind un consum 
de 0,3U0 kg. la tona de cărbune 
șl 1 buc. capsă pe tonă. Prin mo
dificările aduse se consumă a- 
ceeași cantitate de exploziv dar 
numai 0,67 bucăți capse pe tona 
de cărbune. Aplicarea acestei 
măsuri economisește pentru sec- y 
torul II pe lună circa 5.000 bu- g 
căți capse.

însumarea efectului economic 
în perioada de aplicare a aces
tor metode descrise mai sus, 
împreună cu o seamă de alte 
măsuri, au dat posibilitate co
lectivului sectorului II să obțină 
aproape 400.000 lei economii la 
prețul de cost și să îndeplineas
că sarcinile anuale 
mult

in acest

loan —- 
mineri ai 
să sft re-

Colectivul sectorului II al mi
nei Petriia urmărește cu perse
verență reducerea cheltuielilor de 
producție. Aceasta se vede atît 
din rezultatele obținute pîiîă a- 
<$m, rit și din propunerile nu
meroase făcute de muncitorii și 
tehnicienii sectorului 
sens

Brigadierul Firoiu 
unul din cei mai buni 
sectorului — a propus
nunțe la podirea abatajelor ca
meră cu scîndură așa cum se fă
cea înainte și să se podească cu 
jumătăți de lemn care revin mai 
ieftin și totodată oferă mai mul 
tă siguranță. Această propune
re, care modifică șî modul de 
lucru în abataje, a fost exami
nată de conducerea sectorului șt 
extinsă la toate locuri)« di 
muncă.

Monografia de arrrwre impu
ne ca la exploatarea stratului 5 
cu abataje cameră, podirea să se 
facă așezîndu-se direcțional 5—6 > 
jumătăți de lemn de 4 m. 1. pes
te care se așezau transversal și 
apoi direcțional două rînduri de 
seînduri. La acest fel de podire 
revenea un consum de material 
de circa 0,023 m. c./m. p. jumă
tăți molid și 0,050 m. c./m. p. 
cherestea în valoare de circa 
16,70 iei/m. p. In condițiile sec
torului II aceasta ducea la un 
consum lunar de aproape <6 m.c. 
jumătăți și 100 m. c. cherestea. 
Podindu-se, conform propunerii 
lui Firoiu loan, numai cu jumă
tăți dispuse direcțional revine 
un consum de 0,085 m. c./m. p. 
adică de 12,70 lei/m. p. Rezultă 
deci o economie de 3,95 lei/m.p

O măsură prgpusă de tov. 
Cosma Ernest și Păsărică Nico 
lae, ambii brigadieri de frunte, 
constă în exploatarea succesivă 
a aripilor abatajelor cameră a- 
vind ca scop recuperarea unei 
părți din materialul lemnos fo 
losit în aripa mai avansată (ră
pirea jugurilor, picioarelor de la 
juguri etc.) și «folosirea lui în 
aripa rămasă în urmă. Propu 
nerea a fost aplicată la toate a- 
batajele cameră ale sectorului 
dovedind că există posibilitatea ♦ Se băteau găurile, 
recuperării a circa 25 la sută din <

de plan cu 
înainte de termen.

ing. FELEA LIVIU 
șeful sectorului If 

mina Petriia
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Realizări în urma 
unei mai bune 

organizări a muncii • 
La gazeta de perete a minei * , 

publicat J I)

♦
♦
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J Vulcan, între altele e |
♦ și cuvîntul brigadierului frun- j_A r-x ...» , -- -----------

♦

*
Pină nu de mult la abatajul ♦

♦ taș Böjté Pavel în privința or-
♦ ganizării abatajului de pe stra- 
X tul 7 unde muncește cu brigada
♦ sa. Redăm mai jos cuprinsul ar-
♦ ticolului său.

t de pe stratul 7 se muncea așa ♦ 
J ca în toate abatajele frontale. * 

, se pușcau, ♦
♦ apoi un schimb încărca tot căr- •
♦ bunele urmînd ca celelalte două • 
ț schimburi să îndrepte ortul, să • 
X armeze și să bată din nou găuri J
♦ fără să dea cărbune. Lucrul în ♦
♦ acest mod aducea o seamă de ♦

tone de cărbune consumul mediu 
de lemn folosit la întreținere.

Posibilități largi de reducere ___  ___ ___ _ ____
a consumului de lemn există și « neajunsuri și in primul rind a- • 
se pot crea și în privința sus- J provi2ionarea defectuoasă cu J 
ținerii abatajelor. Organele teh- ♦ goale (cel mai mare număr de • 
nfee din combinat în strînsă con- ♦ uagonete trebuia adus pe un ♦ 
lucrare cu cele de la exploatări X schimb). In plus, maiștrii minerii 
vor trebui să găsească soluții J știind că preliminarul îl poate X 
eficace pentru 
rii metalice în toate abatajele 
frontale din Valea Jiului, a ar
mării metalice în preab-ataje și 
abatajele cameră. Armarea cu 
profile metalice speciale va tre
bui extinsă. Va trebui de aseme
nea acordată atenție mai mare 
creșterii vitezelor de avansare 
atît în abataje cît și în galerii. 
Rezultatele obținute în acest an

♦ asigura doar un abataj se inie- J
♦ resau mai pujin. de celelalte a •
♦ baiaje.
♦ j

J în cadrul brigăzii s-a propus un
♦
♦

♦

♦
șî mai ales în ultimul «mp «a • munca decurge in felulI lizvixirt Ia zIa înaintară eoniHo a - _

ex tinderea armă-

La o consfătuire de producție • 
___ 1 ♦ 

nou sistem de muncă. Abatajul • 
a fost împărțit în două: partea ♦ 
superioară începe de la orizontul • 
548 la 516 și cea inferioară de X 
la orizontul 516 la 480. Sa*  
schimbat și sistemul de muncă. * 

berile d. rapidi de- ;____________________________ •
vedesc că în extinderea acestei ♦ de schimb cârbunele j
a<4rum îmbinată cu armarea cu J Minerii .
înlocuitori a. lemnului, rezida o ♦ ? sMmb f&rú st nâr. ;
importanta rezervă interna în«. „ .__ , •
lupta pentru reducerea cantită- X1n ‘‘mP sei}cpre^^ ?
ților de lemn folosite în subteran. • porțea superioară a ffșiet pentru . 

Conducîndu-se după directivele ♦ schl'nbuf următor. .
partidului, folosind larg susți- t J Muncind după acest nou mod ; 
nerea modernă, minerii Văii jiu. ♦ de organizare mai rațional, br . • 
lui au reale posibilități de a mic- J gada comunistului Bojté PdVel, « 
șora continuu consumul de lemn, ♦ câre sa angajat luna ♦
punînd astfel la dispoziția eco- • extragă peste plan cel puțin , 
nomiei naționale un material de X t°ne de cărbune, și-a îndeplini’ 4 
preț. ♦ și depășit angajamentul. ♦

ing. GH. DUMITRESCU ••♦•••♦•♦♦«••♦•••••••••♦•♦•



K

INTERVIUL NOSTRU

Contribuția electro-mecanicilor de la 
mina Lupani la lupta întregului colectiv

r

In ultimii ani mina Lupeni a 
devenit una dintre eele mai me
canizate mine din țara noastră. 
In cadrul sectorului electro-meca- 
nic s-au obținut ' rezultate fru
moase îri lupta pentru asigura
rea funcționării în bune condi- 
țiuni a utilajelor și instalațiilor 
miniere. Despre activitatea și re
zultatele muncii colectivului a- 
cestui sector a vorbit tov. ingi
ner Olariu Gheorghe în cadrul 
unui interviu luat de un redactor 
al ziarului nostru.

ÎNTREBARE: Care sînt indi
cii tehnico-economici atinși în 
urma mecanizării continue a mi 
nei și cum ați realizat econo
miile la care v-ați angajat ?

RĂSPUNS : La începutul a- 
cestui an colectivul sectorului 
electro-mecanic s-a angajat să ob
țină economii în valoare de 
226.000 lei. In urma plenarei 
C.C. al P.M.R. din 13—14 iulie 
angajamentele au fost sporite cu 
încă 116.000 lei. In 10 luni am 
obținut economii de 363.000 lei 
ceea ce înseamnă cu 20.000 lei 
mai mult decît totalul angaja
mentelor luate.

Prin modificarea acționării 
unui ventilator de 3500 m. c. de 
la stația Victoria s-a obținut o 
reducere a consumului de ener
gie cu 100.000 kWh pe lună. La 
fel, prin reciclarea apei de la 

compresoarele Ileana, consumul 
energie s-a redus cu 15.000 

. <h. pe lună. Prin raționaliza
rea orelor de funcționare la com
presoare numai în luna octom
brie energia economisită se ri
dică ia cca. 300.000 kWh.
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La mina jieț 
gazetele de perete 

sînt neglijate 
La mina* * Jieț există gazeta de 

perete „Cărbunele“ care își des
fășoară activitatea sub condu
cerea organizațiilor de bază din 
sectoarele IV și V. Cu toate că 
această gazetă de perete este 
dată in grija a două organiza
ții de bază, ea nu-și trăiește 
viața, prin faptul că fiecare or
ganizație de bază lasă munca cui 

xeta pe seama celeilalte.

partid a vorbit agitatorilor des
pre angajamentele pe care și le-a 
luat colectivul exploatării în în
trecerea pentru extragerea a cît 
mal mult cărbune și realizarea de 
economii. In această instruire

' s-a vorbit agitatorilor despre ne
cesitatea mobilizării minerilor la 
sporirea productivității muncii, 
reducerea consumului .detmateriite 
și energie etc. , .■

In afara plemrdor cil " ăgitâ- •' 
tor ii pe care le organizează co
mitetul de partid, birourile or
ganizațiilor de bază instruiesc de 
asemenea agitatorii cu probleme 
concrete, legate de sarcinile sec
toarelor și brigăzilor în vederea 
sporirii și ieftinirii producției de 
cărbune. Asemenea instruiri au 
organizat în cursul, ultimelor dpuă 
luni birourile organizațiilor de 
bază din cadrul sectoarelor I, II 
și VI. In aceste ședințe tov. Co- 
coneț Vasile, ördög loan și Po- 
peseu Dumitru, secretari ai or
ganizațiilor de bază, au vorbit 
agitatorilor despre sarcinile con
crete ce stau în fața sectoarelor 
respective. După o asemenea șe
dință de instruire organizată de 
biroul organizației de bază din 
cadrul sectorului VI transport, a- 
gitatorii au întreprins împreună 
cu muncitorii din sector o acțiune 
de munca voluntară pentru strîn- 
gerea vagonetelor deraiate și re
pararea unei linii de, transport.

Pentru a înarma agitatorii cu

în același timp; s-a întîmplat ca 
în luna noiembrie să fie expe
diate vagoane din stația Lupeni, 
exact așa cum au fost scoase 
din exploatările miniere, respec
tiv așa cum au fost scoase de 
la încărcare la preparație. Toc 
așa s-a întîmplat la stația Pe
troșani unde deși se încărcaseră 
vagoanele, s-a așteptat mulfi 
timp îndrumarea, depășind sta
ționarea în tranzit cu prelucrare 
în mod nejustificat.

Cheia succesului în această 
acțiune constă într-o colaborare 
strînsă cu întreprinderile. Aceas
tă cheie se află în mîinile șefi
lor de stații. De felul cum ei, 
respectiv șefii de magazie, co
laborează cu predâtorii, depinde 
în cea mai însemnată măsură 
obținerea unor rezultate din ce 
în ce mai mari. Toate posibili
tățile trebuie deci folosite dm 
plin.

"La gazeta de perete pot fi ex
puse șapte materiale. Dar în pre- 
zeht la gazetă se găsesc doar 
trei articole — -toate vechi. Unul 
din ele a fost scris în urmă cu 
aproape trei luni, iar celelalte 
două cu două luni. Ele tratează 
unele probleme economice și in
ternaționale. Im colțul din stingă 
al gazetei este expusă o carica
tură din care nu se mai vede ni
mic, fiind ștearsă de vreme.

Inactivitatea gazetei dovedește 
ci ea nu are un stăpîn care să-I 
coordoneze activitatea și să se 
îngrijească de apariția cu regu
laritate a edițiilor.

Colectivul de redacție al ga
zetei de perete format din tova- 

•7" rășii Vișan Miron, Laboș Carol,

»

Amaram Eugenia, Tătaru loan nu 
»-*  preocupat de organizarea 
unui activ de colaboratori șl co
respondenți voluntari care să 
scrie Ia gazetă. Articolele, în ma
joritatea for sînt scrise de unul 
sau doi oameni. Pe viitor, este 
necesar ca articolele întocmite să 
fie strins legate de specificul mun
cii respective, ele să oglindească 
munca plină de entuziasm a mun
citorilor pentru îndeplinirea an
gajamentelor de întrecere.

Schimbarea la timp a artico
lelor să fie permanent în atenția 
colectivului de redacție și a bi
rourilor organizațiilor de bază 
care trebuie să îndrume și să 
controleze această muncă.

Și in fața atelierului mecanic 
al minei Jieț.se găsește o gaze
tă de perete care de asemenea 
nu își trăiește viața, ea aparți
ni nd organizației de bază din a- 
telier. Pe această gazetă de pe
rete nu este afișat nici un arti
col. Trebuie deci luate măsurf 
corespunzătoare de îmbunătățire 
grabnică a activității gazetelor 

. de perete de la mina Jieț.

reduceri în-

venind cu 
în muncă, 

tov. Cîta 
un aparat 

dfe 
tensiune, iar tov. ing.

S-au mai făcut 
semnate la consumurile de mate
riale. Multe lucrări au fost exe
cutate din resurse proprii obți- 
nîndu-se astfel o economie de 
14.600 lei. Aceasta este un re
zultat al muncii echipei condu
se de utemistul Mureșan Teodor. 
Printre cei care au contribuit 
în mare parte la obținerea de 
economii la materiale sînt tov. 
Predoșan Nicolae, Ileș losif, Si- 
pos Ludovic dte la atelierul me
canic, Kertesz Remus, Fiilop Io- 
sif de la atelierul- electric și 
alții.

ÎNTREBARE: Care este apor
tul adus în producție de servi
ciul eiectro-mecaroic ?

RĂSPUNS : Colectivul nostru, 
îndrumat de organizația de par
tid. a căutat întotdeauna să de
pună toate eforturile pentru ai 
contribui cît mai mult la bunul 
mers al producției 
multe îmbunătățiri 
La atelierul electric, 
Nicolae a construit 
pentru verificarea bobinelor 
îna-ltă
Biro Mihai a făcut modificarea 
transformatorului de iluminat 
astfel ca să se poată întrebuința 
și la semnalizări. La atelierul 
mecanic, tov. Duban Anton ai 
construit o seamă de dispozitive 
prin care se reduc considerabil 
timpii de lucru.

In scopul asigurării planului 
de producție, secția de puțuri a 
montat o colivie cu două etaje 
la puțul VIL Prin realizarea; 
acestei lucrări extracția cărbune
lui de la sectorul IV A s-a îm
bunătățit mult. Colectivul secto
rului nostru se străduiește 
ajute sectoarele productive 
minei făcînd modificări și ra
ționalizări acolo unde se poate, 
ajutînd astfel la creșterea pro
ductivității muncii.

O grijă deosebită a colectivu
lui nostru este de a executa lu
crări și reparații de bună cali
tate ușurînd astfel lucrul în a- 
bataje. De asemenea s-a acordat 
atenție selecționării și instruirii 
muncitorilor din subteran în sco
pul manipulării corecte a utila
jelor și reducerii defecțiunilor. 
In planul pentru viitor am pre
văzut regruparea compresoarelor 
pe stații avîndi în vedere că sta
țiile actuale corespund cu greu 
unei alimentări economice cu aer 
comprimat din cauză că abatai- 
jele s-au îndepărtat de la sfații. 
Astfel este necesară aducerea 
unor stații de compresoare maiî 
aproape de sectoarele de produc
ție.

Colectivul sectorului nostru 
îndrumat de organizația de par
tid și de conducerea minei a 
muncit destul de bine și a obți
nut rezultate frumoase. Pe vii
tor vom lupta să avem succese 
și mai mari, să ușurăm cît mai 
mult munca minerilor și să ob
ținem cît mai însemnate eco
nomii.

să 
ale

O valoroasă inițiativă 
care trebuie tot mai mult extinsă

(Urmare din pag. l-a)

aceea că nu s-a 
de bine de că- 
stații precum și 
rolul încărcări- 

pe stații și di-

negativ asupra muncii. O lipsă 
mare constă în 
înțeles suficient 
tre unii șefi de 
de întreprinderi 
lor concentrate 
recții de mers, în ceea ce pri
vește aplicarea practică a aces
tui sistem. Ca urmare ă acestui 
lucru nici realizările nu au fost 
la nivelul posibilităților. Este su
ficient de arătat că la întocmirea 
primelor două planuri semideca- 
dale pe luna noiembrie, de că
tre șefii de stații și întreprinderi 
nu s a ținut cont de aplicarea 
acestui sistem, întocmind planu
rile în același fel ca și pe luna 
octombrie.

Chiar după „semidecada 11-h 
s-au comis greșeli în întocmi
rea de către întreprinderi a pla-

Cu cîteva luni în urmă intr-o 
adunare generală a organizației 
de bază U.T.M. comerț-coopera- 
ție din Aninoasa utemiștii au 
hoiărît să înființeze trei brigăzi 
de tineret de bună deservire. 
Una în cadrul magazinului tex
til, una la alimentara și alta la

i ** *******************

iBrigadăde bună 
| deservire
fr' ~ * ■ *
•

s
•

♦
«
«

4 
♦ 
O 

ț frizerie. Totodată ei au mai ho-
* tărît să se decerneze un drapel
* brigăzii fruntașe.

¡Brigăzile s-au înființat. Încă 
din aceeași zi ele au și pornit 
î la întrecere propuntndu-și prin- 

J tre altele ca obiective realizarea 
♦ și depășirea planului, deservirea 
Iîn mod conștiincios a cumpără

torilor.

..Jntr-una din zilele trecute 
secretarul organizației U.T.M. 
tov. Ciobanu loan mă invită să 
mergem împreună în vizită la 
cele trei brigăzi de bună deser
vire. Mă informă că în acea zi 
va avea loc în cadrul organiza- 

iției lor o adunare generală 
U.T.M. unde se va decerna dra- « 

pelul de brigadă utemistă frun- î 
tașă de bună deservire. j

Oare care brigadă va primi t 
î drapelul de fruntașă ? — se în-, f 

Ît.rebau tinerii. După ora de închi- î 

dere, în biroul alimentarei nr. 39 î 

♦ se adunaseră mulți utemiști. InT 
_ □ se adusese drapelul roșu t 

_ ___ . : „Brigadă frun- ț
tașă de bună deservire”.

Tov. Ciobanu loan, secretarul 
organizației U.T.M. dădu citire 
rezultatelor obținute în întrece
rea dintre brigăzi. Cele mai fru. 
moașe au fost cele ale brigăzii 
utemiste de bună deservire nr. 
2 condusă de tov. Croitorii Eu
gen. Brigada a depășit planul 
la vînzări cu 60.000 lei. 
brigadă fac parte utemiștii 
șat Margareta, Slovenschi 
ria .Costinaș Mtarta și alții, 
au căutat în tot timpul să mun
cească bine pentru ca < 
ratțgf&fâ plece mulțumii 
magazin, mărfurile să $e --fru- • 
mos aranjate în rafturi, In "ma- J 

gazin să fie întotdeauna ordine • 
și curățenie. Toate acestea au J 

făcut ca brigada lui Croitorii J 

Eugen pentru munca depusă să J 

primească titlul și drapelul de 1 

brigadă utemistă fruntașă de » 
bună deservire. Rezultate bune *

• 

j a obținut și brigada utemistă de j 

I bună deservire a lui Culcer J 

Ș Gheorghe. J

J I. ARAMA *
♦ corespondent •t ♦

♦ se a
♦ sală t____ '________
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Mu- 
Ma- 
care

Relnnoffl-vâ anonaiRenieie 
la ziarul 

„Steagul roșu“ 
Abonamentele se pri

mesc de către difuzorii din 
întreprinderi și instituții, de 
către factorii poștali și la 
oficiile P.T.TJl.

nurilor, lucru la care au contri
buit și șefii de stații și magazii 
prin aceea că avînd mai multe 
întreprinderi, respectiv tot atîtea 
eșalonări, nu au căutat să apli
ce sistemul concentrat în eșalo
nare, să sincronizeze încărcările 
de la toate întreprinderile în a- 
ceeași zi, pentru aceleași stații, 
sau pentru aceeași direcție de 
mers.

O lipsă în această coordonare 
a eșalonării încărcărilor pe se- 
midtecadă are și responsabilul cu 
planul operativ de la R.C.M. ca
re cu o privire putea să vadă* 1 
greșelile făcute de stații și în- 

măsuritreprinderi și deci să ia 
de îndreptare.

Succesul în această 
nu constă numai în a 
concentrat vagoanele, ci 
expedia vagoanele la timp, cu 
trenurile în circulație și grupate

acțiune 
încărca 
și în a

Se aduce de la pădure un nou transport de lemn de armare 
pentru mina Petrila

----- —----- O -------------

Succese ale artiștilor plastici din Valea Jiului 
la expoziția interregională de la Timișoara

Intre 10 decembrie 1959 șl 10 
ianuarie 1960 la Timișoara este 
deschisă expoziția anuală inter
regională de arte plastice la ca
re participă cu lucrări originale 
artiști plastici din regiunile Ti
mișoara și Hunedoara. Intre cei 
care semnează aceste lucrări sînt 
cunoscuți pictori, Sculptori și 
graficieni din orașele Timișoara, 
Arad, Lugoj, Reșița, Petroșani, 
Lupeni etc.

Lucrările care reprezintă Va-

lea Jiului, pînă în prezent au în
trunit cele mai multe și favora
bile aprecieri, atît din partea ju
riului cît și a vizitatorilor.

Acest succes nu e întîmplător, 
avînd în vedere faptul că majo
ritatea lucrărilor prezentate sînt 

• legate de viața și munca mineri
lor Văii Jiului.

De o apreciere deosebită s-a 
bucurat ciclul de lucrări de arte 
grafice intitulat „Lupeni, 1929— 
1959“.

e-------------

Activitatea agitatorilor 
în atenția comitetului de partid
(Urmare din pag. 1-») o experiență bogată în munca de 

agitație, comitetul de partid a 
recomandat birourilor ca în adu
nările generale de partid să soli
cite celor mai buni agitatori să 
vorbească despre experiența lor. 
Astfel au vorbit despre munca 
lor concretă în rîndul minerilor 
agitatorii Năsăleanu Miron, Mla- 
din Gheorghe și alții. Tov. Nă- 
căleanu â vorbit despre felul cum 
a muncit pentru mobilizarea mi
nerilor Ia sporirea randamentelor.

Activitatea agitatorilor de la 
mina Uricanf a fost orientată mai 
ales în direcția intensificării în
trecerii socialiste. Agitatorii ur
măresc felul cum se îndeplinesc 
angajamentele pe care le-au luat 
brigăzile, informează pe mineri 
despre rezultatele muncii lor și 
ale altor brigăzi, discută cu ei 
despre posibilitatea sporirii rezul
tatelor lor. Ca rod al activității 
agitatorilor, brigăzile 
Uricani au obținut 
succese în întrecerea 
La mina Uricani nu 
o brigadă sub plan.

de la mina 
importante 
socialistă, 

există nici 
Ele au ex

tras pînă în prezent mai bine de 
3.200 tone de cărbune peste sar
cinile planului anual. Cele mai 
frumoase realizări le obțin brigă
zile conduse de comuniștii Hrițcan 
Vasile, Vascul Dumitru, Bria 
loan, Cîrciumaru Victor și alții 
care și-au .îndeplinit îp II luni 
planul anual, extrăgînd încă de 
pe acum îpsemnate cantități de 
cărbune în contul anului viitor. 
Odată cu depășirea planului de 
producție, minerii din Uricani 
au realizat și însemnate econo
mii, care se cifrează la peste 
1.140.000 lei.

—=>★ =— 

Reorganizarea 
unor ministere

Prezidiul Marii Adunări Națio
nale a R.P. Romîne a emis un. 
decret privind reorganizarea u- 
nor ministere. Potrivit decretu
lui se înființează Ministerul E- 
conomiei Forestiere; Ministerul 
Agriculturii și Silviculturii își 
schimbă denumirea în Ministe
rul Agriculturii, iar Ministerul 
Construcțiilor, Industriei Mate
rialelor de Construcții și Indus
triei Lemnului se desființează.

Printr-un alt decret al Prezi
diului Marii Adunări Naționale 
a R. P. Romîne, tovarășul Mi
hai'Suder se eliberează din func
ția de ministru al Construcțiilor, 
Industriei Materialelor de Con
strucții și Industriei Lemnului și 
se numește în funcția de minis^ 
tru al Economiei Forestiere.

Jie%25c8%259b.se
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N. S. E&Hșebv fehcită 
pe colhoznicii din artelul 

„Komintern”
MOSCOVA 15 (Agerpres). — 

TASS anunță;
Nikita Sergheevici Hrușciov, 

prim-secretar a! C.C. al P.C.U.S., 
președintele Consiliului de Mi
niștri al U.RiS.S., a adresat o 
scrisoare colhoznicilor din arte
lul agricol „Komintern“ din ra
ionul Miciurin, regiunea Tam- 
bov. In scrisoare N. S. Hrușciov 
îi felicită pe colhoznici în legă
tură cu îndeplinirea cu succes 
a angajamentelor de a spori pro
ducția de carne și l^pte.

In anul 1957, țăranii din a- 
cest colhoz și-au luat angaja
mentul ca în anul 1960 să obți
nă 170 de chintale de carne și 
400 chintale de lapte la suta de 
hectare de terenuri agricole. Ei 
au îndeplinit acest angajament 
cu un an înainte de termen.

Prin exemplul vostru, scrie 
N. S. Hrușciov adresîndu-se 
colhoznicilor, ați arătat că col
hozurile și sovhozurile sovietice 
dispun de toate posibilitățile 
pentru ca, într-o perioadă scurtă 
de timp, să creeze în U.R.S.S. 
un belșug de produse alimentare.

----- O-----

Cea dea doua Conferință 
a popoarelor Africii
TUNIS 15 (Agerpres)

. Intre 25 și 29 ianuarie 1960 
va avea loc la Tunis cea de a 
doua Conferință a popoarelor A- 
îricii. Prima Conferință a popoa
relor Africii a avut loc la Acera 
în anul 1958. Ea a discutat o se
ne de probleme vitale pentru po
poarele africane în lupta lor pen
tru libertate și independentă

Ordinea de zi a celei de a doua 
Conferințe a popoarelor Africii, 
publicată la 14 decembrie, cuprin
de următoarele puncte: indepen
denta Africii, dezvoltarea econo
mică și socială a Africii, unita
tea Africii (relațiile diplomatice, 
comerciale, culturale și transpor
turile între țările Africii), precum 
și alte probleme care preocupă 
popoarele continentului african 
care s-au ridicat la luptă hotărîtă 
pentru scuturarea jugului colo
nial și cucerirea independenței 
naționale.

Frontul răscoalei din Paraguay 
se lărgește

BUENOS AIRES 15 (Ager
pres)

După cum anunță agențiile 
occidentale de presă „frontul răs
coalei din Paraguay“ se lărgeș
te necontenit în urma debarcării 
în 8 punct-e ale tării a unor u- 
nități formate din refugiați po
litici care au trecut fluviul Pa- 
rana venind din Brazilia. Alte 
unități au intrat prin zonele de 
graniță cu Argentina. La 14 de
cembrie, după cum semnalează 
agenția France Presse, unități de 
partizani însumînd peste 1000 de 
oameni au făcut joncțiunea în 
regiunea Puerto Caballero (situa
tă în fa(a statului brazilian Mat- 
to Grosso).

înarmarea nu constituie o garantie 
a securității

ROMA 15 (Agerpresj. *
Inttr-o declarație făcută agenției italiene ANSA, ministrul 

Justiției al Italiei, Guido Gonella, a spus: „Nu este adevărat 
că înarmarea constituie cea. mai bună garanție a securității. 
Mai curînd este adevărat contrariul".

Cu toate că Gonella a 1 apărat „politica atlantică“, el a 
fost nevoit să recunoască că „dezarmarea constituie, fără în
doială, o. garanție mai efectivă a securității”.

Este vorba, firește, de o dezarmare adevărată, garantată, 
nu iluzorie, a adăugat el

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA: Petroșani, Str. Gh. Gheorghiu-Dej nr. 56. Tel.: interurban 322.

Declarația guvernului sovietic In legătură 
cu reinarmarea Bermaniei occidentale

.MOSCOVA 15 (Agerpres). — 
TASS anunță:

Faptele din ultima vreme do
vedesc că guvernul R.F. Germa
ne folosește participarea sa la 
Uniunea Europei occidentale și la 
N.A.T.O. în scopul intensifică
rii continue a înarmărilor, se 
spune într-o declarație adresată 
de guvernul sovietic guvernului 
R.F. Germane. Guvernul federal, 
se subliniază în declarație, re
curge la fel de fel de mijloace 
Dentru a lichida una după alta 
chiar și puținele restricții care 
fuseseră prevăzute inițial față de 
R F.G. în acordurile de la Pa
ris

Aceste acțiuni ale guvernului 
R. F. Germane, se subliniază în 
declarație, nu sînt cîtuși de pu
țin în concordantă cu propriile 
sale declarații precum că acțio
nează pentru o dezarmare gene
rală.

Guvernul U.R.S.S. atrage aten
ția guvernului R. F. Germane 
asupra răspunderii pe care a- 
cesta și-o asumă în fața între
gului său popor și a popoarelor 
altor țări căutînd să accelereze

Guvernul R.D.G. este gata sa participe
la conferința

BERLIN 15 (Agerpres)
In legătură cu declarația can

celarului Adenauer făcută în fa
ta fracțiunii U.G.D.—U.C.S. din 
Bundestagul vest-german prin 
care el refuză să participe la con
ferința la cel mai înalt nivel 
între Est și Vest, Otto Grote- 
wohl, președintele Consiliului de 
Miniștri al R.D. Germane, men
ționează că participarea națiunii 
germane la discutarea tuturor 
problemelor care se referă la ln-

ciïë&ci, tâtodubi
PARIS — La 15 decembrie în 

întreaga Franță au aivut Ioc de
monstrații și mitinguri ale ță
ranilor și muncitorilor agricoli 
la care, după cum anunță ziarul 
„I'Humanite“ au participat peste 
100.000 de persoane. Demon
stranții au.cerut revizuirea radi
cală a politicii agricole a guver
nului și, în special, stabilirea 
prețurilor la produsele agricole 
în raport cu prețurile Ia produ
sele industriale.

HAVANA — După cum rela
tează agenția „Prensa Latina“ 
pe moșia fostului dictator al 
Cubei, Batista, se vor construi 
o maternitate și un cămin pen
tru 2000 de orfani. Guvernul cu- 
ban a alocat în acest scop suma 
de 6.500.000 pesos.

TOKIO — Postul de radio 
Tokio relatează că la 13 decem
brie au fost efectuate pe poligo
nul din regiunea Hioasi—Fudzi 
experiențe cu proiectilul teleghi
dat cu trei trepte din clasa 
„pămînt-aer" de fabricație japo- 

cursa înarmărilor și să creeze 
obstacole în calea lichidării ră
mășițelor războiului provocat de 
militarismul german.

Politica guvernului federal, se 
arată în declarație, nu oferă te
mei pentru a se presupune că el 
ar dori intr-adevăr ca la apro
piata conferință la nivel înalt sa 
se realizeze o reglementare pașni
că a problemelor de după răz
boi. Altminteri guvernul federal 
s-ar abține de la orice acțiuni 
care duc sau care uot duce la 
apariția de noi dificultăți de na
tură să împiedice realizarea unui 
acord.

Ambasadorii U.R.S.S. în Ma
rea Britanie, Franța, Italia, Bel
gia, Olanda și trimisul U.R.S.S. 
în Luxemburg au făcut de ase
menea demersuri corespunzătoa
re pe lîngă guvernele acestor țări 
atrăgîndu-le atenția asupra con
secințelor negative pe care le-ar 
putea avea pentru destinderea 
continuă a încordării internațio 
nale șl pentru lichidarea „răz
boiului rece“ înfăptuirea în cadrul 
Uniunii Europei occidentale a 
înarmării accelerate a R.F.G

la nivel înalt
teresele sale, constituie un drept 
al său inalienabil.

In numele slăbirii încordării 
internaționale, al încheierii unui 
tratat de pace ct| cele două state 
germane și al lichidării situației 
anormale din Berlinul occidental, 
guvernul Republicii Democrate 
Germane va apăra interesele na
ționale ale poporului german și 
este dispus să ia parte la o con
ferință la cel mai înalt nivel, a 
declarat Otto Grotewohl

neză. Organizația locală a țăra
nilor a hotărît să protesteze îm
potriva acestor experiențe cerînd 
să se dea publicității caracterul 
și scopurile experiențelor cu 
proiectilele teleghidate.

MOSCOVA — Peste 2.000.000 
de oameni ai muncii sovietici 
și-au petrecut în acest an con
cediile de odihnă și vacantele în 
călătorii prin Uniunea Sovieti
că. Consiliul Central al Sindica
telor din U.R.S.S. a adoptat o 
hotărîre specială cu privire la 
extinderea turismului, crearea 
unor noi baze și itinerarii tu
ristice, creșterea rețelei de ta- 
bere-sanatorii, case ale vînăto- 
rilor și pescarilor. In prezent în 
Uniunea Sovietică funcționează 
194 baze și 70 cluburi turistice 
create din fondurile sindicatelor.

WASHINGTON — Biroul de 
statistică al S.U.A. a anunțat că 
la 1 noiembrie Statele Unite ti
veau 178.780.000 de locuitori.

OTTAWA — După cum trans
mite agenția Associated Press 
la 14 decembrie 341 de studenți 
și membri ai corpului didactic 
de la Universitatea Alberta din 
Canada au adresat o telegramă 
ministrului canadian al Afaceri
lor Externe, Green, care *se  află 
în prezent la Paris pentru a par
ticipa la sesiunea Consiliului 
N.A.T.O., în care cer ca în nu
mele poporului canadian să se 
opună proiectatelor experiențe 
atomice franceze în Sahara.
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8
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8 „Săpări și susțineri“ poziția 6. 
| — Două posturi șef labora-
g tor, catedra „Geologie-chimi* “ 
8 pozițiile 12 și 13.
8 — Asistent, catedra „Educa-
2 ție fizică“ poziția 3.
g •— Asistent, la disciplina me-
8 canică minieră și transporturi
9 miniere, catedra „Mecanică mi- 
g nieră“ poziția 9.
g — Asistent la disciplinei«*  
8 mașini și materiale electrice, 
8 rețele și stații de transforma- 
2re, catedra „Electrotehnică“ 
8 poziția 8.
| — Asistent la disciplinele ba-
g zele electrotehnicii, mașini și 
Ș materiale electrice, catedra „E 

lectrotehnică“ poziția 9.
— Asistent la disciplinele 

mașini și materiale electrice, 
acționări și tracțiuni electrice, 
catedra „Electrotehnică“ pozi 
ția 10.

— Asistent la disciplinele or
gane de mașini și geometrie 
descriptivă, catedra „organe de 
mașini“ poziția 6.

— Asistent la disciplinele

Anunță scoaterea la concurs 
următoarelor posturi vacante: 
— Șef laborator, catedra

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
5
88 geometrie descriptiva și desen,
8 catedra „Organe de mașini“ 
| poziția 7.
o — Asistent ia disciplinele re U
8 zistența materialelor și hidrau-
8 lică, catedra „Mecanică și re-
8 zîstență“ poziția 6
5

Programul
farmaciei nr. 12

!■ Farmacia nr 12 (vizavi de 
■: Sfatul popular al orașului 
;i Petroșani) este deschisă zil- 
:■ nic între orele 8—22, inclu
și siv în zilele de duminică și 
i: sărbători.>;
iș După orele 22 rețetele ur
și gente se servesc la ghișeul 
ii farmaciei de către persona
li iul de gardă aflat acolo.

I INFORMAȚII LOTO-CENTRAL 1 } s£ Săptămînal au loc trageri duble. Se extrag 18 numere în 
? două faze. Fiecare bilet are deci șanse duble! "j
C Rețineți! Azi și mîine, sînt ultimele zile în care vă mai
S- puteți procura biletul Loto-Central! ?

PROGRAM DE RADIO
17 decembrie

PROGRAMUL I. 7.15 Muzică 
ușoară, 8,00 Din presa de as
tăzi, 8,30 Din folclorul popoare
lor, 9,20 Muzică 'instrumentală 
interpretată de mari soliști, 
10,00 Drumeții veseli, 11.03 Mu
zică populară, 12,10 Muzică n- 
șoară romînească, 12,35 „Spre 
noi victorii“ — emisiune de cîn- 
tece patriotice, 14,00 Concert de 
muzică ușoară, 15,10 Cu cîntecul 
și jocul pe întinsul patriei, 16,15 
Vorbește Moscova! 17,30 „Tine
rețea ne e dragă“ — emisiune 
pentru tinerii ascultători, 18,30 
Almanah științific, 19,20 Pro
gram de cîntece și jocuri, 19,45 
Concert de muzică simfonică, 
21,25 Muzică ușoară, 21,45 Mu
zică populară romînească, 22,30 
Radiojurnal, buletin meteorolo
gic și sport. PROGRAMUL 11 
14,30 Program emis de studioul 
regional Timișoara, 15,00 De

• >

0$ ANI
— Asistent la disciplinele 

mecanică teoretică, mașinii de 
forță și termotehnică, catedra 
„Mecanică și rezistență“ pozi
ția 7.

— Asistent la disciplina eco
nomie politică, catedra „Știin
țe sociale“ poziția 3.

— Asistent la disciplina so
cialism științific, catedra „Ști
ințe sociale“ poziția 4.

— Asistent la limba, france
ză, catedra „Limbi străine“ po
ziția 3

— Asistent la limba germa
nă, catedra „Limbi străine“ po
ziția 4.

Persoanele care doresc să 
participe la concurs vor înain
ta în decurs de o lună de Ia 
data publicării prezentului a- 
nunț următoarele acte:

— cerere de înscriere.
— copie legalizată de pe di

ploma de stat sau actul echi
valent de studii superioare.

— certificatul 
re a activității 
sociale, eliberat 
care candidatul 
bază.

— memoriul de activitate 
dactico-științifică.

— autobiografia.
Data concursului se va comu

nica ulterior fiecărui candidat.
Informații suplimentare 

pot obține în fiecare zi la 
cretariatul institutului între 
rele 8—14.
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de caracteriza- 
profesionale 
de instituția 
are funcția

Șî 
în 
de

se 
se- 
o-

„IUI tmiIRlLOR”
Intre 1 și 31 decembrie 

1959 O.C.L. Produse Indus
triale Petroșani organizează 
în toate unitățile sale din 
raion „Luna cadourilor“.

Toate magazinele au tost 
aprovizionate din belșug <•“ 
mărfuri specifice sezonul 
de iarnă.

Vizitați magazinele O.C.L 
Produse Industriale.

toate pentru toți, 15,30 Valsuri 
de Waldteufel, 17,35 Uverturi din 
operete, 18,05 Soliști și formații 
de amatori, 18,30 Mari ansam
bluri romînești de cîntece, 19,45 
Muzică de estradă, 21,15 Cînte
ce ciobănești și jocuri populare 
romînești, 22,00 Festival Sal- 
zburg 1959.

CINEMATOGRAFE
PETROȘANI — 7 NOIEM

BRIE : Tamango; AL. SAHIA: 
Ultima aventură a lui Don Juan; 
LONEA : Săgeata albastră; PE- 
TRILA : Un cîntec din caval; 
ANINOASA : Fata din Kiev (se
ria I-a); LUPENI : Fata din 
Kiev (seria Il-a); BARBATENI : 
Umberto D.; URICANI: Acțiu
nea „Sabia teutonă"

August — PoligrafieTiparul : „6


