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La Petroșani, centrul celui mai 

important bazin carbonifer al pa
triei noastre, se deschid astăzi lu
crările Conferinței sindicatelor din 
ramura minieră și geologică. Re
prezentanți ai sindicatelor miniere 
și din unitățile geologice de pe în
treg cuprinsul țarii, se întîlnesc în 
cadrul acestei importante Confe
rințe, pentru a analiza în mod 
profund munca desfășurată de sin
dicatele miniere și din ramura 
geologică pentru traducerea în 
viață a Directivelor Congresului 
al II-lea al partidului și să traseze 
sarcinile ce decurg pentru aceste 
sindicate din hotărîrile celui de-al 
III-lea Congres al P.M.R.

Patria noastră, în drumul ei as
cendent spre victoria construcției 
socialiste, cunoaște o epocă de dez
voltare fără precedent a întregii 
sale economii. Politica leninistă a 
partidului de industrializare socia
listă a țării se materializează, 
prin munca eroică a clasei noastre 
muncitoare, în puternice obiective 
industriale care se dezvoltă pe în
treg cuprinsul țării. La marile vic
torii obținute sub conducerea în
țeleaptă a partidului pentru fău
rirea unei industrii puternice, în 
plină dezvoltare, o contribuție din- 

'tre celé mai importante au adus-o 
bravii mineri ai patriei noastre, 
care prin muncă plină de abnega
ție smulg subsolului bogăția căr
bunelui și a minereurilor și o pun 
în slujba făuririi unui viitor feri
cit întregului nostru popor.

Sindicatele miniere și din ramu- 
'“•a. * geologică și-aii cîștigat, sub 

conducerea și îndrumarea orga
nizațiilor de partid, mari merite 
în organizarea luptei minerilor. și 
â celorlalți muncitori din întreprin
derile miniere pentru îndeplinirea 
sarcinilor construcției socialiste. 
Sindicatele au desfășurat o rod
nică activitate pentru organizarea 
mai temeinică a întrecerii socialiste 
și a consfătuirilor de producție, 
pentru descoperirea și sprijinirea 
inițiativelor valoroase ale oameni
lor muncii. Organizarea întrecerii 
pentru cea mai bună exploatare 
minieră, pentru cel ma bun sec
tor, instituirea drapelului de ex
ploatare fruntașă pe Valea Jiului 
și „Casca de aur“ a tehnicianului 
care se decernează sectorului cu 
cele mai bune rezultate în înde
plinirea planului la toți indicii, au 
da' un puternic avînt întrecerii 
socialiste în minele Văii Jiului. 
Sprijinind și generalizînd inițiativa 
.minerilor de la Aninoasa cu pri- 
^.ire la depășirea planului în fie

care zi, de fiecare om, inițiativele 
minerilor din Lupeni „ziua $i fi- 
șia“ și „două fâșii pe zi“, iniția
tiva minerilor de la Petrila de a 
se realiza un randament pe exploa
tare de cel puțin o tonă de căr
bune pe post, întrecerea minerilor 
de la Uricani pentru cel mai curat 
loc de muncă, inițiativa privind 
preluarea conducerii brigăzilor ră
mase în urmă de către fruntași, 
dezvoltind 
sindicatele 
nifere ale

decursuî 
1,4-1,6 
de 3,8

sarcini.
un

contribuție deosebit de prețioasă 
Ia importantele succese obținute de 
mineri în creșterea productivității 
muncii, reducerea prețului de cost, 
îmbunătățirea calității producției.

A crescut rolul sindicatelor în 
organizarea vieții culturale, a o- 
dihnei muncitorilor mineri. Ele 
aduc un mare aport la întărirea 
prijii pentru apărarea sănătății 
oamenilor muncii, pentru îmbună
tățirea condițiilor lor de muncă și 
de trai.

Planul de 6 ani, ale cărui di
rective au fost elaborate de cel 
de-al III-lea Congres al P.M.R., 
constituie un luminos program de 
înflorire a patriei. întreaga eco
nomie națională va cunoaște un 
nou și puternic avînt. Producția 
de cărbune va crește în 
planului de șase ani de 
ori, de minereu de fier 
ori.

In realizarea acestor
sindicatelor miniere le revine 
rol de mare răspundere. „Sindi
catele, punînd în centrul activi
tății lor lupta pentru înfăptuirea 
obiectivelor planului de 6 ani — 
se arată în raportul prezentat la 
cel de-al III-lea Congres al P.M.R. 
de tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej — trebuie să depună o intensă 
muncă de organizare, a întrecerii 
socialiste., a consfătuirilor de pro
ducție, să extindă mișcarea ino
vatorilor și raționalizatorilor, să 
desfășoare o largă muncă educati
vă în rîndul maselor muncitoare, 
să lichideze metodele administra
tive și manifestările de birocratism 
care mai au loc în activitatea 
lor“.

Lucrările Conferinței vor contri
bui cu siguranță la ridicarea nive
lului muncii sindicatelor de orga
nizare a întrecerii socialiste pentru 
creșterea mai rapidă a productivi
tății muncii; îmbunătățirea calită
ții cărbunelui, micșorarea consumu
rilor specifice în vederea reducerii 
prețului de cost, la creșterea rolu
lui sindicatelor în dezvoltarea pro
gresului 
ocrotirii 
lului de 
citorilor
rea cu cinste a sarcinilor elabora
te de cel de-al III-lea Congres al 
P.M.R.

tehnic, protecției muncii, 
sănătății și creșterii nive- 
trai și de cultură al mun- 
mineri, pentru îndeplini-

Proletari din toate țările, unifî-vî !

aguí roșu
Organ al Comitetului raional P. M. R. Petroșani și al Sfatului popular raiona!

< Comunistul Bria loanț conduce brigada care sapă galeria < 
¡[ paralelă pentru stratul 8—9 în blocul Nord la sectorul I al ) 
'? minei Uricani. Brigada obține în medie cam 45 m. avansare i 
| pe lună. Minerii lui Bria acordă de asemenea o atenție mare i 

separării cărbunelui de șist. Avînd locul de muncă bine ilumi- > 
nat ei pot trimite la ziuă cărbune curat. IN CLIȘEU: Minerii > 
Rusu Augustin, Popa Gavrilă II, Ciulea Gavrilă, brigadierul ț 
Bria Ioan și Kacso Dtonisie sînt bucuroși că încă un vagonet ? 
cu cărbune de prima calitate va părăsi locul lor de muncă. >
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SCRISORI DE LA ACTIVIȘTI DE SINDICAT

Extinderea întrecerii pe profesii — 
preocupare de seamă a sindicatului 

minei
Pentru îndeplinirea sarcinilor 

cu privire la dezvoltarea producției 
de cărbune cOcsificabil este nece
sară desfășurarea mai largă a în
trecerii socialiste, ridicarea aces
teia la un nivel mai înalt.

La mina Lupeni întrecerea pe 
profesii, cuprinde tot. mai mulți 
mineri, ingineri și tehnicieni. în 
urma instrucțiunilor elaborate de 
Consiliul sindical regional Hune
doara, comitetul sindicatului mi
nei studiind posibilitățile și condi
țiile de la exploatarea noastră a 
stabilit și urmărește cu atenție ca
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întrecerea pe profesii, 
din exploatările carbo- 
Văii Jiului au adus o
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Pe locui unde se înalță 
o nouă școală

■ N-âu trecut decit puține zile 
de cînd la Uricani, pe locul unde 
se va înălța o nouă școală, a 
fost dată prirna lovitură de tîr- 
năcop. Noul oraș mineresc al U- 
ricaniului se va îmbogăți cu un 
nou și frumos local de școală, 
cu lti săli de clasă, ateliere de 
practică, sală de gimnastică, în 
care copiii oamenilor muncii din 
localitate vor putea învăța în 
condiții bune. Tot aici vor func
ționa cursurile școlii medii serale 
die cultură generală pentru ti
neri mineri și muncitori de la 
mină.

In zilele care au trecut de la 
prima lovitură de tîrnăcop s-a 
lucrat spornic. Se văd deja con
tururile fundației. Pe șantier 
constructorii lucrează din plin. 
Ei sînt hotărîti să termine con
strucția școlii înainte de terme
nul stabilit.

Brigăzi cu planul 
realizat înainte 

de termen
In cadrul întrecerii socialiste 

se desfășoară între brigăzile 
sondori de la întreprinderea 
explorări Lupeni, muncitorii 
la sondele 5.278 și 5.617 Uri

cani, conduse de tovarășii Vîl- ș 
ceanu Constantin și Proca Gheor- 
ghe au realizat planul lunar de 
foraj cu 5 zile înainte de ter
men. Tot în sectorul Uricani de
pășiri substanțiale la planul de 
foraj au obținut și sondorii din 
brigăzile conduse de tov. Popes
cu Dumitru și Brîndușoiu loan. 
In sectoarele Bărbăteni și Dîlja 
în fruntea întrecerii s-au situat 
muncitorii din brigăzile’ lui Pi- 
țigoi Dumitru, Barabulea loan 
și Jerca Adrian. Ei au forat pes
te planul lor la zi, cîte 10—21 
m. 1. De remarcat este faptul că 
aceste brigăzi obțin realizării 
sporite cu toate că forează la 
mari adîncimi unde operațiunile 
de lucru sînt mult mai compli
cate. Rezultatele obținute în în
trecere a făcut ca planul la zi j 
întreprindere să fie îndeplinit în 
proporțieLupeni

obiectivele 
găzile și ceilalți muncitori să fie 
concrete, legate de îndeplinirea 
celor mai importante sarcini de 
producție, să fie cît mai mobiliza
toare.

Specific condițiilor de muncă de 
.. la exploatarea Lupeni, am. căutat 

să organizăm întrecerea pe profe
sii după felul lucrărilor miniere 
ca : abataje frontale, abataje ca
meră, lucrări de pregătiri în căr
bune, lucrări pentru deschideri, lu- 
ctări speciale precum 
titlul de ccl mai bun 
maistru miner, inginer.

Pentru ca în u.nstea 
nerului și a zilei de 23 August 
întrecerea pe profesii să aibă un 
caracter larg de masă și rezulta
tele să fie cît mai bune, am cău
tat să antrenăm cît mai multe bri
găzi. La abatajele frontale, 
exemplu, au fost antrenate

cu care se întrec bri-

și pentru 
artificier.

Zilei mi-

de 108 la sută.
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I
tncâ un angaja icul 

înfăptuit
mina Aninoasa muncitorii 
secția die funicular s-au an
in cadrul unei consfătuiri

La 
de la 
gajat 
de producție să execute în afara 
orelor de lucru o serie de repa
rații la cablul de fracțiune și la 
pilonii de susținere a funicularu- 
lui. Hotărîti să realizeze- anga
jamentul. cît mai repede ei au 
organizat într-una din duminicile 
trecute o zi de activitate volun
tară. In cadrul acestei acțiuni la 
statia de întindere nr 1 s-a 
schimbat pe o porțiune de 15 
metri, o bucată de cablu, a fost 
înlocuit un manșon, de cuplare, 
pe întreg traseul cuprins între 
statia de întindere nr. 1 și mi
nă, papucii uzați de la pilonii 
de susținere au fost schimbați, 
iar în atelier, o echipă a renarat 
un njare număr de cupe defecte.

Datorită hărniciei muncitorilor, 
reparațiile la funicular au fost, 
făcute economicos, de calitate și 
în jumătatea timpului prevăzut. 
S-au evidențiat muncitorii Iuhasz, 
loan, Iovan Silviu, Bogdan Ioan, 
Kokoși Andrei, Ionașcu Ioan, Se-! 
kely Gavrilă, Seceranu Ioan, Ți-J 
pen Carol și alții*.

Succese de seama la mina Lonea
Economii la prețul 

de cost
Colectivul mi

nei Lonea ocupă 
| un Ioc fruntaș 
în 
pentru 
rea de 
peste 
prețul 

Prin intensificarea 
socialiste în cinstea 
nerului s-a sporit productivi
tatea muncii pe întreaga mimă 
și s-au economisit în acest an 
sute de mii lei la prețul de cost 
al producției. Cele mai mari 
economii le-au obținut colec
tivele sectoarelor I și IV in
vestiții. La sectorul I, de e- 
xemplu, s-a făcut o economie 
în acest an de aproape 300.000 
lei.

Răspunzînd grijii partidului 
și guvernului pentru ridicarea 
nivelului de trai al celor ce 
muncesc, întregul colectiv al 
minei Lonea a hotărît să mun
cească mai bine in direcția 
realizării de noi și importante 
economii a prețul de cost.
A crescut randamentul 

ne sector
Colectivul sectorului V — dis

tins recent cu drapelul de sec
tor fruntaș pe exploatare — 
manifestă multă preocupare 

’ i productivității 
muncii. In ultimele 5 zile de

întrecerea 
realiza- 

economii 
plan la 
de cost, 
întrecerii 
Zilei mi-

realizat un randament mediu ' 
de 1,791 tone pe post. In mod 
deosebit se remarcă activita- ( 
tea depusă în această direcție ( 
de minerii din brigada condusă \ 
de Toacă Ștefan. Aceștia și-au ) 
depășit randamentul planificat > 
în luna iulie cu peste o tonă ? 
de cărbune pe fiecare post r 
prestat. (

?

d

<'

,• pentru sporirea
/ 1___ _L'
? muncă randamentul pe sector 
( a crescut cu aproape 100 kg.
( cărbune pe post. De la începu- 
j tul lunii pe întregul sector s-ai

Tinerii mineri — 
la datorie

Ir» fiecare sector productiv 
de la mina Lonea lucrează a- 
lături de mineri vîrstnici și 
brigăzi de tineri mineri. Mun
cind cu elanul care le carac
terizează acestea se situează 
mereu în primele rindurl ale 
întrecerii socialiste. Bunăoară, 
brigada de tineri mineri con
dusă de Berindei 
sectorul I lucrează cu un 
dament mediu de pește 5 
cărbune pe post, producția da
tă fiind de bună calitate. In 
primele două decade 'a|e lunii 
iulie, membrii acestei brigăzi 
au făcut economii, de materiale 
ce revin la aproape 2 lei pe 
tona de cărbune. La sectorul 
II brigada de tineri mineri 
condusă de Molnar Traîan a 
realizat în acest an economii 
de materiale în valoare de 
peste 25.000 Iei. Randamentul 
mediu lunar obținut de briga
dă depășește 5 tone pe post.

Succese asemănătoare au do- 
bindit și alte brigăzi de tineri 
mineri printre care cele con
duse de Timar Gheorghe și 
Boca Ștefan.

Aurel din 
ran- 
tone

de 
un 

număr de 13 brigăzi cu 529 to
varăși, la abatajele cameră 19 
brigăzi cuprinzînd 219 tovarăși. 
La înaintări în cărbune se întrec 
pentru titlul de cea mai bună bri
gadă 26 brigăzi cu 232 munci
tori. la înaintări în piatră, lucrări 
speciale, betonări și puțuri, 28 bri
găzi în care sînt cuprinși 275 
muncitori, precum și un număr de

AVRAM MICA 
activist al sindicatului minei 

Lupeni

(Continuare în pag. 3-a)
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Tehnicianul Cenaru Gheorghe, șeful de brigadă la întreținerea 
puțurilor Sava Cornel și inovatorul Biro losif au obținut rezultate 
de seamă în întrecerea pe profe sii Ia mina Petrila. Ei au adus o 
importantă contribuție Ia succesele întregului colectiv. IN CLIȘEU : 
Cei trei fruntași în întrecerea pe profesii într-o discuție amicală.



: roșu

II tem ist a Toropu Maria muncește in secția de metrologie la 
U.R.U.M.P. Ea dă dovadă de< muiltă conștiinciozitate în munca sa. 
lat-o în clișeul nostru pe tov. Toropu Marca în timp ce încearcă 
rezistența la tensiune a unor fișe pentru cablurile de extracție cu 
ajutorul unui aparat conceput și executat de inginerul Cinațac 
loan.

LA COLECTAREA
Soarele încearcă zadarnic să,-.și 

facă ioc printre norii plumburii 
care din cînd în cînd cern pică
turi mici de ploaie.

Timpul capricios din zilele tre
cute nu i-a împiedicat însă pe 
utemiștii de la U.R.U.M.P. de a 
participa la acțiunea de colec
tare a fierului vechi — acțiune 
închinată celui de-al III-lea Con
gres al U.T.M.

Dimineața, la ora 7, curtea u- 
zinei s-a umplut de tinerii venițî 
din toate secțiile uzinei. Cu toții 
au pornit apoi spre locul unde 
zăceau mormane de fier vechi.

...Lucrul a început cu entu
ziasm. Utemista Nicolaescu Ioa
na muncește de zor. Din cînd în 
cînd își șterge de pe față bro
boane de sudoare. La fel și Gră
madă -Romulus. Berindei Gheor
ghe. Cosma Victoria și mulțî 
alții.

Tinerii Grecu Pavel, Dumitru 
Cecilia, Berindei Andrei, Inel 
Romulus de la secția turnătorie 
se „luptă“ cu o bucată masivă 
de metal, care se agață parcă 
cu mîini nevăzute de pămînt. 
Dar, neputincioasă, pînă la urmă 
cedează și este urcată în vagon.

Pe locul unde cu cîteva ore 
în urmă zăceau în neorînduială 
tone de fier vechi — acum nu a 
rămas nimic. In schimb au fost 
încărcate 4 vagoane de fier vechi.

O parte ctin fierul colectat a
•r-rr-r J=h^g

CLIVAJUL CĂRBUNELUI

FIERULUI VECHI
fost încărcat pentru oțelarii din 
Hunedoara, iar cealaltă parte a 
fost trimisă turnătorilor uzinei 
căci și ei au nevoie de fier vechi.

Lucrul s-a terminat. Soarele 
își face loc pentru o clipă prin
tre nori și zîmbește parcă plin 
de bucurie harnicilor brigadieri 
ai muncii patriotice.

M. CALIN 
corespondent

★
La începutul acestei luni a a- 

vut loc o adunare generală a u- 
temiștilor de la preparația Pe- 
trila, în cadrul căreia s-au sta
bilit măsuri pentru întîmpinarea 
cu noi realizări a celui de-al 
III-lea Congres al U.T.M. Prin
tre alte obiective s-a stabilit ca 
în luna iulie și august tinerii de 
la prep ara ț ie să colecteze 60.000 
kg. fier vechi pe care să-l trimită 
oțelarilor hunedoreni.

Acest angajament e îndeplinit' 
cu cinste. Pînă în ziua de 25 iu
lie utemiștii și ceilalți tineri de 
la preparație încadrați în bri
găzi de muncă patriotică au 
strîns 30.000 kg. fier vechi. S-au 
evidențiat printre alții tovarășii 
Doboș Emilian. Munteanu Pavel, 
Verd'eț Gheorghe, Tiș Liviu, Plop- 
șoreanu Elena, Rusu Carol care 
au luat parte Ia toate acțiunile 
de muncă voluntară pentru strîn- 
gerea fierului vechi.

lucru, perpendicular seu oblic 
In cazul cînd planul de clivaj este 
perpendicular pe frontul de lu
cru, desprinderea cărbunelui cu 
ciocanul de abataj se face mult 
mai ușor, lucrînd cu ciocanul în 
direcția planului de clivaj.

Dacă planul de clivaj este pa
ralel cu frontul de lucru, pentru 
a putea lucra cu ciocanul în con- 
dițiuni optime va trebui săpat 
inițial o nișă (scobitură) în front 
și apoi să se înainteze în direc
ția planului de clivaj.

Același procedeu se va folosi 
și în cazul clivajului oblic. Pen
tru a ne da seama cît de mult 
ușurează folosirea cu pricepere a 
suprafețelor de clivaj la desprin
derea cărbunelui din zăcămînt, 
putem face următoarea compara
ție : despicarea unui butuc de 
brad, de-a lungul fibrelor se face 
foarte ușor, pe cînd tăierea bu
tucului de-a curmezișul cere un 
efort mult mai mare In primul

Secția tineretului in primai zi 
după apariția hotărîrii cu privi
re la reducerea prețurilor... îna
inte de începerea lucrului sala 
mare a secției depănat se trans
formase într-o sadă de ședințe. 
Membrele brigăzilor de tineret 
adunate în jurul celor mai bune 
muncitoare — membre și candi
date de partid — țineau sfat. 
Pe toate le preocupa un singur 
gînd: cum să răspundă grijii 
partidului.

Rînd pe rînd fetele au luat cu- 
vlntul. Mașinistele s-au angajat 
să dea între 8 și 13 kg. fire de
pănate peste prevederile planu
lui, iar legătoarele au Jiotărît să 
întreacă cu cîte 10 vîrtelnlte pla
nul zilei.

Consfătuirea a durat puțin. 
După termfnarea ei depănătoa 
rele au început să traducă în 
fapt angajamentele luate.

Muncitoarele Dincă Maria, 
Guia Maria Gongariu Marta și 
Sraga Susana nu măi pridideau 

cu transportul bobinelor. Numărul 
sculurilor de mătase creștea, 
creștea mereu. Muncitoarele lu
crau cu spor.

Vejdel Ana, șefa unei brigăzi 
de calitate, era bucuroasă. Scu- 
lurile depănate și legate de tine
rele depănătoare erau toate de 
bună calitate. Ele oglindeau vo
ința fermă a deoănătoarelor de 
a răspunde grijii oartidului prin 
deoăsiri de plan si îmbunătățirea 
caRtătii nroduselor.

Tinerele Filaturii Lupeni au 
dovedit de • multe orî că-si res
pectă cuvîntul. Și de astă dată 
si-au îndeplinit cu cinste anga
jamentele. Pe întreaga secție

— —
Tineri harnici
Insufețiți de hotărîrile Congre

sului al III-lea al P.M.R. tinerii 
de pe Șantierul 7 construcții Lu- 
peni antrenați în întrecerea so
cialistă muncesc cu rîvnă întîm- 
pinînd cu cinste Congresul al 
III-lea al U T.M.

Brigada utemista condusă de 
Căpitanu Gheorghe a terminat 
de construit blocul 23 ca și ju
mătate din parterul de la blocul 
29. Această brigadă s-a angajat 
ca în cinstea Congresului U.T.M. 
să ridice încă 2 etaje la blocul 
29 șî să reducă prețul de cost 
la m. c. de zidărie cu 5 lei prin 
întrebuințarea tuturor deșeurilor 
die cărămidă și evitarea risipei 
de materiale ca mortar, ciment 
etc.

caz, de-a lungul fibrelor despi
carea se face pe suprafețele de 
clivaj.

Operațiile de havare sînf și ele 
influențate de planul de clivaj 
al cărbunelui. Dacă planul de 
clivaj este perpendicular pe bra
țul de tăiere, hava rea se face 
mult mai greu și, în acest caz, 
mecanicul va trebui să lucreze 
cu o viteză de avans mai mică 
pentru a nu solicita prea mult 
masina.

Havarea într-un strat cu pla
nul de clivaj paralel cu brațul 
de tăiere se face cu un consum 
minim de energie șî în acest caz 
mecanicul poate mări viteza de 
avans a mașinii.

De menționat este și faptul că 
planele de clivaj ale cărbunelui 
a‘u o mare influență asupra ope
rațiilor de perforare—pușcare. 
Efectul pușcării este mare dacă 
găurile de mină sínt bătute per
pendicular pe planul de clivaj. 
In acest caz desprinderea căr
bunelui se face mai ușor și în 
bucăți mai mari.

Iată așa dar că această pro
prietate a cărbunelui, clivajul, 
dacă este cunoscută și folosită 
cu pricepere $i îndemînare, pe 
lîngă faptul că ușurează efortul 
fizic al muncitorului, contribuie 
și Ia mărirea productivității 
muncii.

A. SAIMAC

Răspund plin fapte 
oiiiii partidului

producția planificată pentru 8 
ore a fost realizată în 7 ore. In 
acea zi nicf o mașină nu a ră
mas In urmă, nici o legătoare n-ai 
fost sub plan.

Cel mai mult au muncit însă 
tinerele mașiniste Porojan Maria, 
Funduc Maria, Niță Ioana, Ku- 
tasi Elisabeta, Nagy Elena, Cră
ciun Stela, Constantin Rada, 
Răducu Elena. La sfîrșitul șutu
lui Vădan Anula cu încă trei 
membre ale brigăzii sale, Cră
ciun Stela, Niță Ioana și Gali 
Agneta, aveau depănate cu 100 
kg, mai multe fire. Surorile Ku- 
tasi, Elisabeta și Rozalia, au de
pănat fiecare cu cîte 31 kg. mai 
multe fire de bună calitate. Da
că mașinistele au dovedit hărni
cie, apoi nici legătoarele n-att 
rămas mai în urmă. In această 
zi de întrecere entuziastă ute
mista Văduva Mariana a legat 
126 suluri de mătase — dînd de 
trei ori mai mult ca angajamen
tul luat. Tekereș Maria a legat 
123 suluri. Knnicska Susana — 
120 suluri, Mareș Ana — 115 
suluri, Moga Veronica si Incze 
Tecla — cîte 100 suluri. MuHe 
altele au reiișit să lege între 80- 

98 suluri de mătase depășindu-Și 
angajamentele luate.

In secția răsucit de asemenea 
s-a muncit cu spor. In acea* 1 zl 
nu a existat nici o bobină dată 
la deșeu. Pe primele locuri ale 
întrecerii s-au situat tinerele Pop 
Jenica, Berceanu Elisabeta, Ma- 
yer Maria, Daraian Maria, Stol- 
culescu Maria și Damian Eugenia.

Prin clivaj se înțelege proprie
tatea unor roce de a se desface 
în plane paralele, numite piane 
de cMvaj, sub acțiunea unor for
te exterioare (izbire cu ciocanul 
sau cu un vîrf ascuțit). Mica, de 
pildă, se desface foarte ușor în 
foițe și spunem deci că are un 
clivaj bun. Această proprietate o 
are șl cărbunele, bineînțeles în
tr-o măsură mai mică.

Toți tinerii mineri care lucrea
ză în abataje trebuie să cunoas
că această proprietate a cărbu
nelui deoarece aceasta îi ajută 
la micșorarea efortului fizic pen
tru desprinderea (abafbrea) căr
bunelui din front. In mod deose-
1 it-muncitorii care lucrează cu 
ciocanul de abataj trebuie să știe 
să se folosească de clivajul căr
bunelui, pentru a obține un ran
dament sporit, cu eforturi mai 
mid.

Planul de clivaj al cărbunelui 
poate fi paralel cu frontul de

Asa răspund tinerele munci
toare de la Filatura Lupenî gri
jii partidului pentru creșterea 
neîncetată a nivelului de trai al 
oamenilor muncii.

M LAZUR

♦ In rîndnrile care urmează, ne 
5 vom intUni din nou cu o cunoș-
♦ tință mai veche, cu tovarășul Do-
• doacă Pantelimon, secretarul or-
* ganizației de bază U.T.M. din 
X sectorul l B dl minei Lupeni,
• Ne-am mai întîlnit cu tovarășul
• Dodoacă la rubrica „In vîrful pi- 
X cuini- prin luna martie a.c. pen-
♦ tru că, avea obiceiul ca atunci
• cînd erau programate adunările 
«generale ale organizațiilor U.T.M 
X să-și găsească altceva de lucru și 
*să lase astfel totul baltă. Venise- 
»râ la, adunare utemiștii sectaru- 
«lui, erau de discutat chestiuni im-
♦ portante, dar tovarășul Dodoa-
♦ că n-a fost prezent. ;
« Asta a fost prin luna martie. 
X mai la începutul anului. Ei, pen-
♦ tru ce credeți că ne întîlnim din
♦ nou cu tovarășul Dudoacă la 
X rubrica „In vîrful picului"? Poate 
X n-o să vă vină a crede, dar exact
♦ pentru același lucru !
Z Să vedeți cum s-au petrecut lu- 
X crurile. In ziua de 27 iulie urma
♦ să șe țină adunarea generală a
• organizației U.T.M. avînd la or- 
X dinea de zi - recrutarea cursanți- 
\lar pentru cercurile și cursurile
• invățămtntului politic U.T.M. în
* noul aii școlar și primirea în 
X U.T.M. a doi tineri muncitori
* Probleme importante, care nu su-
♦ feră amînare. Data deschiderii 
« noului an școlar se apropie, și el 
X trebuie pregătit cu toată grija-
• Unul din cei doi tineri care ur-
• mau să fie primiți în rîndul ute-
X misiilor, tovarășul Ariton Vasile, 
j •

Ș T I A Ț I C Ă...
...La 1 noiembrie 7755 a avut 

loc la Lisabona unul dintre cele 
mai puternice cutremure pe car» 
le-a cunoscut Europa. Cutremu
rul s-a produs sub fundul Ocea
nului Atlantic, la cîteva zeci de 
kilometri de oraș. Trei șocuri pu
ternice au distrus o mare parte 
din case, iar 50.000 dintre cei 
250.000 de locuitori ai Lisabonei 
au fost omorîți.

...Cutremurele mai importante 
din țara noastră despre care se a- 
mintește în mod deosebit sínt cele 
din 1Ó48, („clopotele sunau singu
re, iar oamenii abia se țineau pe 
picioare“ — spune cronica), din 
1802, ciad s-a dărimat foișorul 
turnului Colței, din 1838, simțit 
în Címpia Romină, ciad au țîșnir 
apele subterane prin crăpăturii» 
solului, casele s-au dărimat, iar 
arborii atingeau pămintul .cu vîr- 
ful, și mai de curînd cutremurul 
din 1940.

...oamenii ae știință au numă
rat cutremurele de pămînt pare se 
produc și se inregistrază în timpul 
unui an pe suprafața întregului 
glob și au găsit că în, medie se, 
înregistrează aproape 100.000 de 
cutremure, ceea ce înseamnă că 
se produce cîte un cutremur cam 
la fiecare interval de 5 minutd. 
Dintre acestea numai vreo 100 au 
cel puțin gradul 6 și pot pricinui 
pagube.

...în 1883, cutremurul produs de 
explozia cunoscutului vulcan Kra- 
katoa a distrus o treime din insula 
cu același nume și a creat în locul 
ei un abis submarin de peste 300 
ni. adîncime. Cutremurul a fost 
simțit pe aproape' tot globul pă- 
tnîntesc.

O cunoștință <•
♦ 

mai veche
♦ 

schimbase șutul, aștepta de mai X 
multe ore, cu emoție adunarea, ♦ 
Nu mai vorbim de ceilalți ute- • 
miști din sector, al căror timp de X 
asemenea nu trebuie irosit. ♦ 

Cel care a lipsit a fost tot to- • 
varășul Dodoacă. Se spunea că • 
are ceva de lucru, dar tinerii se J 
întrebau : cum de-și găsește tov, • 
Dodoacă probleme „urgente" de » 
rezolvat tocmai cînd u/ maz& să * 
se țină adunările generale U.T.M.? ♦ 
Si-apoi, chiar dacă tov. Dodoacă ♦ 
lipsește, adunările organizației ă 
U.T.M. nu trebuie si se mai ți- X 
nă ? Tovarășii Stănescu loan, Ci- • 
tană loan ți Debrețin Petru, mem- ♦ 
bri al biroului, se împacă cu a- X 
ceasta situație și nu iau măsuri, X 
atunci cînd lipsește Dodoacă, ♦ 
Spre a asigura o desfășurare nor- J 
mală activității organizației * 
U.T.M. ♦

Utemiștii din sectorul l B al X 
minei Lupeni speră totuși ca lu- 4 
crurile să se îndrepte. Se vede în- ♦ 
să că este necesar sprijinul sub- > 
stanțial al comitetului U.T.M. al X 
minei, al biroului organizației de ♦ 
bază de partid din sector, căci * 
tovarășul Dodoacă este membru X 
de partid și poate fi tras in mod ♦ 
serios la răspundere pentru modul »■ 
in care își îndeplinește sarcinile .» 
pe linie de U.T.M. Si acest l»~ J 
cru trebuie făcut rit mai aurind, • 
căci în sectorul 1 B al minei Lu- * 
peru activitatea organizației » 
U.T.M. trebuie neapărat îmbună- J 
lățită. î

I. B. •
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STEAGUL RÖSXj

Extinderea întrecerii pe profesii — 
preocupare de seamă a sindicatflui mini» 

Lupeni
(Urmare din pag. I-a)

43 artificieri, 44 maiștri mineri și 
8 ingineri.

Pentru obținerea titlului de cea 
mai bună brigadă din abatajele 
frontale sau alte genuri de lucrări 
miniere au fost stabilite obiective 
concrete ca de exemplu : depăși
rea sarcinilor de plan, creșterea 
randamentului peste cel planificat, 
reducerea procentului de cenușă 
în cărbune, alegerea șistului vizi
bil din cărbune etc.

Se acordă atenția cuvenită agi
tației vizuale. Astfel s-au confec
ționat 6 panouri mari pe care zil
nic se urmăresc rezultatele obți
nute. Panourile sînt expuse la lo
curi vizibile, unde fiecare miner 
poate urmări zilnic progresul ob
ținut. S-a organizat un curs de 
specializare în cadrul căruia se 
predau un ciclu de conferințe lega 
te de tehnica cea mai înaintată 
in domeniul mineritului. Se urmă
rește ca membrii brigăzilor să fie 
cititori activi ai bibliotecii, de un
de iși pot procura diferite cărți 
tehnice, să fie abonați la presa 
centrală și locală, rezultatele lor 
să fir popularizate ia gazeta de 
perete, panouri, stația de radiofi- 
care etc.

Pe lînță aceste măsuri comite
tul sindicatului și conducerea ex- 
ploa^pÎf acordă stimulente de va- 
l©i» acelor brigăzi care se situea
ză & frunte pentru obținerea tit-

—«★=»—
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lului de cea mai bună brigadă în 
întrecerea pe profesii.

în această acțiune pentru ex
tinderea întrecerii pe profesii am 
obținut rezultate bune. De exem
plu, brigada condusă de tov. Spî- 
nu Petru, sectorul III, lucrînd la 
un abataj frontal, s-a angajat la 
începutul anului să dea peste pla
nul anual 2400 tone cărbune coc- 
sificabil. Datorită antrenării bri
găzii lui în întrecerea pe profesii 
cît și printr-o bună organizare a 
muncii, brigada a dat pînă acum 
aproape 1600 tone cărbune cocsi- 
ficabii peste angajamentul inițial. 
Brigada condusă de comunistul 
Muszta Alexandru, de la lucrările 
de pregătiri în cărbune la sectorul
II obține lunar 80—100 m. avan
sare. Brigada condusă de tov. 
Ghioancă Sabin de la sectorul
III în luna iunie a dat 800 tone 
cărbune cocsificabil peste sarcina 
de plan, brigada lui Bartha Dio- 
nisie în aceeași lună .a depășit sar
cina de plan cu 36 la sută.

Comitetul sindicatului, îndru
mat de comitetul de partid va 
lupta și de acum înainte pentru 
extinderea întrecerii pe profesii în 
scopul îndeplinirii și depășirii sar
cinilor trasate de cel de-al III- 
lea Congres ăl partidului, pentru 
a da patriei cărbune cocsificabil 
mai mult, mai bun și mai ieftin.

Timpul de execuție 
a fost redus

La secția de construcții meta- 
, lice a U.R.U.M.P. o preocupare 
importantă a colectivului de mun
citori și tehnicieni în întrecerea 
pe profesii o constituie și îm
bunătățirea continuă a calității 
stîlpilor de abataj. Pe lingă ca
litate, muncitorii luptă și pentru 
reducerea timpului de execuție, 
căutînd astfel să micșoreze tot 
mai mult prețul lor de cost. An
trenat astfel în lupta pentru 
promovarea noului, tovarășul 
Lupu Dumitru, inovator fruntaș 
pe secție, a propus conducerii 
tehnice simplificarea operațiunilor 
de confecționare a părții superi
oare ia stîlpii de abataj. Partea 
superioară a stîlpului de abataj 
executîndu-se din oțel cornier, 
prelucrarea se face greoi, necesi- 
tînd numeroase operațiuni de tă
iere, rabotare, de îmbinare.

Propunînd forfecarea corniere- 
lor pe lungime și la o dimensiu
ne mai mare decît înainte, prelu
crarea cornierelor la raboteză a 
fost complet eliminată, timpul de 
lucru a fost redus iar calitatea 
stîlpilor este mult mai bună dlecît 
înainte. Propunerea tovarășului 
Lupu Dumitru aduce secției 
economii importante.
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CÎNTEC DE LEAQÄN“
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Pregătirea noului an 

de învătămînt la Lupeni
ln cursul acestei iuni în toate 

organizațiile de partid de la mi
na Lupeni comuniștii au anali
zat felul cum s-a desfășurat în- 
vățămîntul de partid în anul 
școlar 1959—1960 și au stabilit 
măsuri —— 
uică a 
iii în 
an de 
anul 1960—1961.

Sub conducerea comitetului de 
partid organizațiile de partid 
desfășoară o muncă susținută 
pentru pregătirea noului an șco
lar. In anul de învătămînt 1960 
1961 la mina Lupeni vor func
ționa un număr sporit de cursuri 
și cercuri de învătămînt de par
tid. Pentru conducerea acestor 
cercuri au fost recrutați un nu
măr, de 36 de propagandiști din 
rîn<Wrl celor mai pregătiți mem
bri , candidați de partid. Re
crutarea cursânților pentru învă- 
țămîqțțil de partid este de ase
menea pe sfîrșite.

pentru pregătirea temei- 
deschiderii si desfășură- 

bune conditiupi a noului 
învățămînt de partid pe

i
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Modificarea 
! sistemului de fi- 
! xare a rulmen- 
T (ilor la pompele 

centrifugale de 
1000 litri pe mim. 
inovație a tov. 
Ambruș Nicolae, 
muncitor la ate
lierul mecanic,, 
al minei Petrila,''! 
aduce însemnate d 
economii prind 
mărirea durate!’! 

, de serviciu în- i
♦ tre reparațiile
• capitale a aces- 
1 tor pompe. IN 
J CLIȘEU : ino- 
J vatorul Ambruș
* Nicolae prezintă 
î inovația conce- 
j pută de el.

Centru • putea 
îndeplini- cu suc- 
ceș directivele și 

par ti-
A

, hotărîrile

»
Realizatorii filmului de o ex

cepțională forță dramatică „Ctn- 
tec de leagăn“, prezintă specta
torilor o întimplare a cărei ac
țiune se petrece de îndată după 
cel de-al doilea război mondial, 
cînd vîlvătăiie marelui incendiu 
abia că se stinseseră.

„Cîntec de leagăn“ este poves
tea impresionantă a unei familii 
împrăștiate de război, a unei fe
riciri zdrobite in mod neomenos 
de cotropitorii fasciști; această 
poveste simbolizează viața a 
mii, zeci de mii de familii a că
ror cămine au fost distruse, a 
căror liniște a fost spulberată.

Interpretând rolul lui Losev, 
Nlkolal Tlrrtofeev, redă în mod 
fidel chipul părintelui îndurerat 
care după ani îndelungați de 
luptă pe front, pornește în cău
tarea fiicei sale. Cu mulți ani 
ir» Urmă, el rămăsese fără fami
lie. Avioanele fasciste au bom
bardat satul său, caia de naște
re unde se afla soția și fetița sa. 
Revenit de pe front iși caută pre
tutindeni familia. Dar n-o află. 
Abia după 18 ani, o1 veste, o lu
mină slabă în bezna căutărilor, 
vine să-i aducă un crîmpeî de 
speranță... Drumul parcurs de 
Losev e greu, uneori chiar lipsit 
de sorți de îzbîndă. Dar dorința 
de căldura vieții de familie, ne
mărginitul alean pentru cei1 dragi, 
îl fac să persevereze, să caute 
mereu...

Realizat cu măestrle, sublini
ind momentele de deosebită in
tensitate dramatică, figura lini 
Losev capătă un sens de sim
bol. El este profund uman, pă
truns de ideile cele mai nobile 
față de oameni, față de acel nu
cleu care este temeiI» vieții so
ciale — familia.

Deosebit de emoționantă este 
viața fetitei lui Losev, Aurica, 
care iși datorește numele salva
toarei sale. Rolurile personaje
lor feminine sînt interpretate de 
trei talentate artiste: Viktoria 
Lepko (Aurica. ceă care salvea
ză cu prețui vieții sale fetița lui

O

de la

Losev), Lida Pikurenko (Aixica 
— fiica iui Losev in copilărie) și 
Liubov Cernavol (Aurica — fiica 
iui Losev în maturitate). Ac. 
trițele aduc pe ecran mo
mente înduioșătoare La un in
terval de aproape două decanii 
ele fredonează același cîmec <lo 
leagăn plin de dragoste, de gri- 
fă față de copiii. pe care soarta, 
în împrejurări cu totul diferite. 
La adus în brațele lor. In timp 
ce Auricai, salvatoare?, vieții fii- 
cei Iul Losev, cu aproape două 
decenii In urmă cu propriul ci 
trup apărase copilul cărui« abia 
cu citeyâ clipe înainte ii datase 
acea fermecătoare melodie, Auri
ca, fetița care primise In semn 
de omagiu numele salvatoarei 
saje, cu grijă maternă, strîngeu 
la pieptu-i un copil bolnav, ree- 
ditîndu-i cîntecul de leagăn cu 
care fusese »liniată chiar ea cu 
an] mulți în urmă. Pentru viața 
copilului bolnav Aurica Iși sacri
fică dragostea, Dorința de a face 
copilul sănătos, de-al reda pă
rinților săi este mai puternică 
decît orice alt sentiment. Pute
rea de sacrificiu a celor două e- 
roine. prima dîndu-și viața. Iar 
cea de-a doua tot ce a fost poate 
mai scump în visurile tinereții, 
coincide cu înalta ținută moraiă 
a oamenilor sovietici, a oameni
lor educați intr-un spirit nou.

Se cuvine să amintim că sce
nariul lui Avenir Zak, transpus 
pe ecran în regia lui Mihail Ka- 
lik, are marele merit de a fi 
creat printr-un conflict simplu, 
un spectacol a cărui valoare re
zidă tocmai în puternicul său 
mesaj social, plin de umanism, 
de sentimente nobile in relațiile 
între oameni.

Filmul „Cîntec de leagăn“ 
care va rula la cinematograful 
„Al. Sahia“ din Petroșani Ince- 
pînd de luni, 1 august a. C., este 
o realizare de prestigiu a stu
dioului Moidova^flhn" din CM- 
șinău.

V. FOLEȘi

Fpontaliștii
Despre brigada de mineri con

dusă de Bartha Francisc care lu
crează în abatajul frontal nr. 16 
din sectorul IV se spun mimai 
lucruri bune la mina Petrila. 
Partjcipînd la întrecerea pe pro
fesii această brigadă a realizat
de la începutul anului economii 
de materiale de peste 35.000 lei.

După apariția hotărîrii, între 
cerea socialistă a căpătat un ca
racter și mai viu în abatajul bri
găzii. Acest lucru este puternic 
oglindit prin randamentul de 8,7 
tone cărbune pe post realizat în

Hotărîrile adoptate să fie îndeplinite
*! 

dulăi, organizațiile de bază de 
partid trebuie să adopte hotărîri 
proprii, care să cuprindă măsuri 
concrete,, eficace în vederea reali
zării sarcinilor ce le revin.

Elaborarea unor hotărîri juste, 
munca pentru înfăptuirea lor, o- 
cupă un loc important în activi
tatea desfășurată de organizațiile 
de bază ale partidului.

In raionul nostru s-a îmbunătă
țit simțitor munca organizațiilor 
de bază în ceea ce privește adop
tarea hotărîrilor și controlul în
deplinirii lor. Majoritatea birou
rilor organizațiilor de bază, atunci 
cind este cazul ca în adunarea ge
nerală să se ia o hotărîre, întoc
mesc din timp proiectul de hotă- 
rire, pe care îl supun discuțiilor 
membrilor de partid spre a fi com
pletat, îmbunătățit și adoptat. De 
asemenea hotărîrile adoptate pre
văd sarcini concrete, responsabili
tăți, termene de înfăptuire.

Iată de exemplu cum a muncit 
organizația de bază nr. 1 de la 
mina Aninoasa pentru elabotarea 
și traducerea în viață a uneia din 
hotărîrile proprii din acest an.

Constatîndu-se că în cadrul sec
torului partea mecanică nu-și face 

țpe deplin datoria, biroul organi
zației de bază a stabilit ca în ca
drul adunării generale a organi
zației de bază din .17 aprilie să

în întregime!
lor. Biroul 
a controlat 
în care ele

trecut la înfăptuirea 
organizației de bază 
in mare măsură felul 
se îndeplinesc. Ca urmare a aces
tui fapt, o bună parte din cele 
prevăzute au fost realizate. Astfel 
s-a îmbunătățit simțitor aerajul, 
mașinile de încărcat funcționează 
bine, s-a scos

de 
urmărit 

capăt

cu 
a-

te analizeze felul în care partea 
mecanică se achită de sarcinile ce-i 
revin.

Biroul organizației de bază, îm
preună cu cîțiva tehnicieni membri 
de" partid, printre care tov. Șiller 
Joșii, Oancea Vasile și alții au 
analizat amănunțit situația din sec
tor în ceea ce privește aerajul, a- 
provizionarea 
materiale ce
parțin părții me
canice și apoi ău 
întocmit un pro
iect’ de hotărîre.

In adunarea generală a organi
zației de bază, după ce s-a discu
tat asupra proiectului de hotărîre 
și s-au adus unele complectări cu 
privire ia întărirea disciplinei în 
muncă, grija față de utilaj, lupta 
împotriva absențelor nemotivate, a 
fost adoptat.

Hotărîrea" prevede măsuri im
portante pentru îmbunătățirea mun
cii, Astfel, conform hotărîrii, tre
buiau eliminate suflările de aer 
comprimat pe galerii și suitori, tre
buiau luate noi, măsuri pentru asi
gurarea unui debit de aer compri
mat suficient, buna aprovizionate 
cu materiale |i utilaje, punerea la 
punct a mașinilor de încărcat, 
scoaterea din mină a materialelor 
degradate, a fierului vechi și altele.

După adoptarea hotărfriiot s-a

Din experiența
1 organizațiilor de partid ¡1

I------- _ ll

din mină o însem
nată cantitate de 
fier vechi.

S-a întărit de a- 
semenea discipli
na în muncă, s-a 
redus mult nu

mărul absențelor nertiotivate. Bi
roul organizației de bază împreu
nă cu conducerea tehnico-adminis- 
trativă a sectorului a ținut q șe
dință cu cei care obișnuiau să facă 
absențe nemotivate, unde s-au a- 
rătat prejudiciile ce le aduc absen
țele de la lucru. Această ședință 
â dat rezultate bune. Unii munci
tori care făceau nemotivate ca 
tov. Ciornei Andrei, Nemeș Ghe
orghe și alții au lichidat cu ase
menea practici, se încadrează acum 
in disciplina muncii.

La îndeplinirea celor prevăzute 
au contribuit pe lîngă membrii și 
candidații de partid și tovarăși 
din activul fără de partid.

Deși hotărîrea a fost bună, a 
prevăzut măsuri concrete și- s-a 
înfăptuit o bună parte din preve-

derile ei, biroul 
organizației 
bază n-a 
pînă la 

traducerea ei în viață.
în adunarea generală a organi

zației de bază din 24 iulie, unde 
s-a analizat felul in care se înde
plinesc angajamentele luate în în
trecerea socialistă și măsurile ce 
trebuie luate pentru realizarea 
sarcinilor izvorîte din lucrările 
Congresului al III-lea al P.M.R., 
s-a arătat că încă și acum grupele 
de mineri întîmpină unele greutăți 
cauzate de partea mecanică. Tova
rășul Dragotă Eugen și alți tova
răși au criticat pe șeful de sector 
pentru că nu s-au luat toate mă
surile în vederea îmbunătățirii 
muncii părții mecanice.

Dacă bitoul organizației de ba
ză ar fi urmărit cu perseverență 
îndeplinirea tuturor prevederilor 
hotărîrii, îndeosebi în legătură cu 
buna aprovizionare cu piese, ma
teriale, funcționarea crațerelot și 
altele, s-ar fi reușit să se obțină 
rezultate cu mult mai bune.

Hotărîrile ce se adoptă de 
ganizațiile de bază au o marc 
portanță pentru îmbunătățirea 
tivității in diferite domenii,
scopul traducerii în viață a hotă
rîrilor puse de partid. De aceea 
este necesar să se muncească neo
bosit pentru înfăptuirea întocmai 
a tuturor prevederilor cuprinse îu 
hotărîrile adoptate.

* P. UNGUR

Ot- 
im- 
ac- 
în

DP, 16
iulie de către briga- 
că membrii 

au lucrat cu 
peste 3 tone

brigăzii 
un ran.- 
cărbune 
cel pla- 
acestora

ziua de 26 
dă. Faptul 
lut Bartha 
dement de 
pe post mai mare decît
nificat arată hotărîrea 
de a se situa în fruntea între
cerii pe exploatare.
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Meseria nu se 
mai fură

1 
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— Și ce meserie vrei si-nveți f *.
— Coafeză. ♦
— Coafeză îl ț
— Da, coafeză — spuse Ma- *

riana prietenelor ei.
Nu după mult timp Mariana 

a intrat ucenici la cooperative 
„Sprijinul minier1! din Lupani. De 
calificarea ei se ocupă cu multă 
dragoste tovarășa Moldovanu Le- 
tiția, conducătoarea secției coafu
ră nr. 2 din Lupeni.

— Să fii coafeză nu e prea u- 
» șor. Trebuie să muncești mult și 

cu multă grijă...
Mariana este prea finiră si știe 

cum se învăță o meserie ln tre
cut. Știe doar din aurite. Daci 
vroiai să înveți meserie, n-aveai 
decît s-o furi. Acest lucru astăzi 
nu se mai întimplă. ln fiecare a- 
telier, în fiecare secție, pentru fie
care maistru și muncitor calificat 
a învăța meserie pe cei tineri es
te o datorie de onoare.

Ucenica Oprișa Mariana de la 
cooperativa „Sprijinul minier“ din 
Lupeni, cît și mulți alți copii ai 
oamenilor muncii, învață meseria 
pe care și-au ales-o în condiții cu 
totul noi.

De sarcina calificării ucenicei 
Oprișa Mariana, tovarășa Moldo- 
veanu Letiția, se achită cu cinste. 
In fiecare zi Mariana primește 
explicațiile necesare, iar lucrătoa
rele mai vechi o ajută să acumu- 

ș ieze cunoștințele corespunzătoare, 
înconjurată de dragostea și aju
torul coafezelor calificate, Ma
riana Oprișa învață meseria pe 
care și-a ales-o.

V. URAGAN 
corespondent
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ȘTIRI DE PESTE HOTARE
10.001.180 moDEiioii ii Mim din 0.1. S. S. 

ie imti fedasă
In S.U.A. durata medie a săp- 

tăminii de lucru este de aproxi
mativ 44 ore. Ziarul subliniază 
în continuare că 5,5 milioane de 
muncitori americani lucrează pes
te 54 de ore pe săptămînă, iar 
2.000.000 — 70 de ore $1 chiar 
mai multe.

O parte din muncitorii ameri
cani, scrie ziarul, suferă de pe 
urma inactivității forțate, Iar cea
laltă parte — de pe urma muncii 
istovitoare.

Planul septenal prevede .trece
rea totală pînă în anul 1962 a 
muncitorilor și funcționarilor so
vietici la săptămînă de lucru de 
40 ore. Incepînd din anul 1964 
această săptămînă se va reduce 
pînă la 35 ore, far pentru mun
citorii care lucrează în subteran 
și pentru cei care lucrează în 
condiții de muncă 
— pînă la 30 de ore.

ao M ia ziua
MOSCOVA 30 (Agerpres). — 

TASS anunță:
Pînă la 1 iulie a. c.. 20.000.000 

de muncitori și funcționari din 
Uniunea Sovietică au trecut la 
ziua de muncă redusă. Pînă la 
sfîrșitul acestui an; aproximativ 
53.000.000 de oameni' ai muncii 
sovietici vor trece la ziua de 
muncă de 7 ore. iar aproximativ 
6.000.000 — la ziua de muncă 
de 4—6 ore

Aceste date sínt anunțate la 29 
iulie de ziarul „Komsonnolskaia 
Pravda" care consacră o pagină 
întreagă materialelor cu privire 
la reducerea zilei de muncă în 
U.R.S.S.

La sfîrșitul anului curent, du
pă desăvîrșirea trecerii 1ai ziua de 
muncă redusă a tuturor munci
torilor și funcționarilor, durata 
medie a săptămînii de lucru în 
U.R.S.S. va fi de mai puțin de 
41 ore, subliniază ziarul.

vătămătoare

--------------o--------------
Patrice Lumumba : R. S. S. G fOSt SÎUgUra

mare putere care a sprijinit chiar de la 
început lupta poporului congolez

clarat: Uniunea Sovietică a fost 
singura mare putere a cărei1 po
ziție a corespuns întrutotul aspi
rațiilor poporului nostru.. Uniu
nea Sovietică a 
re putere care 
de la început 
congolez. Vreau 
porului1 sovietic 
mieruluf N. S. Hrușcibv recunoș
tința nelimitată a întregului po
por congolez neutru sprijinul mo
ral acordat tinerei Republici 
Congo în lupta sa împotriva im
perialiștilor și colonialiștilor. 
Vreau de asemenea s3 mulțumesc 
Uniunii Sovietice pentru ajutorul 
în alimente pe care îl acordă Re
publicii Congo.

WASHINGTON 30 (Agerpres).
Primul ministru al Republicii 

Congo, Patrice Lumumba, a a- 
cordat un , interviu coresponden
tului de la Washington al agen
ției TASS.

EI a arătat că situația îndepli
nirii hotărîriior Consiliului de 
Securitate ci^ privire Ta retrage
rea neîntîrziată a trupelor bel
giene din Congo este nesatisfă
cătoare.

Referindu-se la felul în care 
poporul congolez apreciază po
ziția adoptată de Uniunea So
vietică în legătură cu lupta Re
publicii Congo pentru Indepen
dența deplină șî integritate te
ritorială, primul ministru a de-

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

Creșterea prețurilor în S. U. A
NEW YORK 30 (Agerpres):
Ziarul american „New York 

Times“ a publicat un articol sub 
titlul „indicele prețurilor a atins 
un nou record în luna Iunie", 
care citînd datele Direcției Cen
trale de Statistică a Ministerului 
Muncii din S.U.A. subliniază că 
media prețurilor la bunurile de 
larg consum a ajuns în luna iu-

fost singura ma- 
a sprijinit chiar 
lupta poporului 
să transmit po- 
șî personal pre-

nie la 126,5 la sută față de anii 
1947—1949.

Ziarul’ relevă faptul că se ob
servă o creștere simțitoare șî 
continuă a prețurilor în special 
la carnea de pőre, ouă, fructe și 
benzină.

Numeroși economiști americani 
prezic că prețurile la aceste măr
furi vor continua să crească și în 
cursul lunilor următoare.

• COLOMBO, —r- In conformi
tate cu acordul de colaborare eco
nomică și tehnică dintre U.R.S.S. 
și Ceylon din 15 ianuarie 1959, 
a fost semnat un contract pentru 
întocmirea de către specialiștii so
vietici a proiectului tehnic al cons
trucțiilor hidroenergetice de pe 
rîul Malvatu Oia, în partea de 
nord a Ceylonului.

• NEW YORK. — La 28 iu
lie a încetat din viață; în vîrstă 
de 96 de ani, cunoscuta scriitoare 
Ethel Voynich, autoarea popularu
lui roman „Tăunul".

• NEW YORK. — Agenția 
Associated Press anunță că circa 
8.000 de măturători de stradă din 
New York au declarat grevă în 
sprijinul cererii lor privind mă
rirea salariilor, precum și al altor 
revendicări.

• KATMANDU. — După cum 
transmite corespondentul agenției 
Reuter după o vizită în S.U.A. și

* în Japonia, precum și în alte țări, 
regele Nepalului, Mahendra. s-a 
înapoiat la Katmandu.

• TANANAR1VE. — La 28 
iulie la Tananarive, capitala Re-

• puhlicii Malgașe, a sosit delega
ția guvernamentală sovietică con-

' dusă de A. P. Volkov, președinte 
al Comitetului de Stat pentru pro-

blemele muncii fi salarizării de -pe 
lingă Consiliul de Miniștri al 
U.R.S.S. Delegația sovietică va 
participa la festivitățile organizate 
de poporul malgaș cu prilejul pro
clamării independenței țării.

• BERNA. — După cum anun
ță agenția Associated Press. Fede
rația internațională a lucrătorilor 
din transporturi/ care întrunește 
aproximativ 7.000.000 membri; a 
cerut guvernelor tuturor țărilor 
din America să rupă relațiile di
plomatice cu guvernul reacționar 
din Republica Dominicană și să ia 
măsuri economice severe împotri
va dictaturii lui Trujillo.

• SANTIAGO. — După cum 
relatează agențiile de presă, ora
șul Valdivia din sudul țării, atît 
de greu încercat de ultimele cu
tremure, este pe jumătate inundat 
de apele lacului Rinihue care au 
rupt digurile. Cartierele joase ale 
orașului de pe malurile rîului Rio 
Galle nu mai pot fi locuite. Cir
culația feroviară este întreruptă

• NEW YORK. — Agențiile 
de presă anunță 
Congresul național al partidului 
republican, întrunit 
l-a desemnat pe 
Lodge, drept candidat pentru pos-

ca la 28 iulie

la Chicago. 
Henry Cabot

Statul cuban a preluat tot pămîntul 
care aparținea companiilor străine

armate revoluționate conduse de 
Fidel Castro împotriva regimului 
dictatorial a lui Batista.

Asemenea titluri de proprietate 
au fost împărțite și altor mii de 
țărani cubani din Pinar del Rio, 
Guane, Santa Clara și din alte lo
calități.

La mitingurile Care au avut loc 
cu aceăstă ocazie, țâțânii cubani 
și-au reafirmat hotărîrea de a lup
ta cu fermitate împotriva orică
ror încercări ale forțelor imperia
liste de a răpi poporului cuban 
cuceririle sale revoluționare.

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

In sprijinul luptei poporului cuban
• După cum anunță din Rio 

de Janeiro agenția Prensa Lati
na, sindicatul funcționarilor de 
bancă a cerut președintelui Ku- 
bitschek în semn de solidaritate 
cu Cuba, să interzică exportul de 
zahăr în Statele Unîte.

• Luînd cuvîntul în Congresul 
național al Columbiei deputatul 
F. Santos a condamnat ameste
cul Statelor Unite în treburile 
Americii Latine.

• Scriitorul Benjamin Mora, 
membru al Congresului din Ecua
dor, luînd cuvîntul la un miting

HAVANA 30 (Agerpres)
După cum anunță agențiile de 

presă, Nunez Jimenez, directorul 
Institutului național pentru refor
ma agrară din Cuba, a declarat în 
cadrul unui miting din localitatea 
Guineas că tot pămîntul care apar
ține companiilor străine a fost tre
cut în proprietatea statului cuban

După acest miting, Nunez Jime
nez a împărțit altor 5000 de ță
rani titluri de proprietate, sărbă
torind în acest fel cea de a 7-a 
aniversare a atacului de la Mon- 
cada — primul atac al forțelor

Ia Quito a declarat: „Cuba duce 
un război care este și războiul 
nostru — cel de-al doilea război 
pentru independența Americii La
tine. In Cuba, a adăugat el, se 
înfăptuiesc năzuințele fierbinți 
ale popoarelor care doresc liber
tate și .independență reală“.

• In Panama a avut foc de a- 
semenea, un măre mltinp de so
lidaritate cu revoluția cubană 
La miting au luat cuvîntul re
prezentanți ai organizațiilor stu
dențești, ai sindicatului ziariști
lor și ai altor organizații.

O.

Situația din Guatemala continuă să fie 
încordată

30 (A-GUATEMALA CITY 
gerpres).

După cum anunță 
dentul agenției Prensa Latina, 
în Guatemala situația se men
ține încordată, ca urmare a fap
tului că guvernul a introdus sta
rea de asediu ?i a suspendat a- 
plîcarea garanțiilor constituțio
nale. De 44 de zile continuă gre
va profesorilor și studenților ca
re cer să se înceteze represiunile 
politice. In ultimele zile în capi
tala Guatemaleî au fost arestate 
600 de persoane, dintre care 
mai multe au tost deferite 
bunalelor militare.

In legătură cu starea de 
diu, la Guatemala City 
subunități militare din teritoriul 
țării pentru a întări trupele din 
acest oraș.

corespon-

cele 
tri-

ase-
sosesc

tul de vicepreședinte al S.U.A. la 
alegerile prezidențiale din noiem
brie.

• CAIRO. — In dimineața de 
29 iulie, în urma vizitei oficiale 
în Republica Arabă Unită, minis
trul Forțelor Armate Revoluționa
re ale Cubei, Raul Castro și per
soanele care îl însoțesc au părăsit 
orașul Cairo pleetnd spre Cuba cu 
un avion special.

• PHENIAN. — La 29 iulie, 
in condițiile stării excepționale de
cretate la 28 iulie de către clica 
lui Ho Cijon, au avut loc în Co
reea de sud alegeri pentru Aduna
rea Națională.

• BERLIN. — Max Reimann, 
prim-secretar al C.C. al P.C. din 
Germania, și Itaru lonebara, mem
bru al Secretariatului C.C. al P.C. 
din Japonia, au avut la Berlin 
o convorbire in problemele luptei 
muncitorilor japonezi și vest-ger- 
mani pentru coexistența pașnică a 
statelor cu sisteme sociale diferite.

• NEW YORK. — După cum 
anunță corespondentul agenției 
United Press International, la Ca
pe Canaveral (statul Florida) s-a 
încercat lansarea cu ajutorul unei 
rachete „Atlas" a unui model al 
cabinei unui satelit artificial cu 
ajutorul căruia omul să poată zbu
ra în . cosmos. Corespondentul sub
liniază că această încercare a eșu
at.

::

Cu toate că Congresul se află 
în vacanța, un grup de deputați 
a cerut președintelui Yd'igoras să 
recheme trupele sosite în capi
tală.

—=★

Congresul tineretului 
din țările Americii Latine

HAVANA 30 (Agerpres) — 
TASS anunță :

S-a deschis primul Congres al 
tineretului din țările Americii La- 
tnie. La 28 iulie delegații la Con
gres care s-au înapoiat la Hava
na de la festivitățile în Siera 
Maestra prilejuită de aniversarea 
mișcării revoluționare din Cuba 
la 26 iulie, s-au întrunit în prima 
lor ședință festivă la teatrul 
¡.Blanquit" din Havana.

în marea sală a teatrului erau 
prezenți peste 800 de reprezentanți 
ai tinerei generații din toate (ări- 
le Americii Latine, numeroși in
vitați din țările Europei, Asiei, 
Africii, tineri și tinere din Cuba 
— în total aproximativ 6000 de 
persoane.
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angajează doi tineri 
pînă la vîrsta de 16 ani 
pentru a urma școala de 
maiștri frigotehniști.

Candidații trebuie să 
posede certificat de ab
solvire a 7 clase ele
mentare.

De asemenea se anga
jează tineri și tiner* 
pentru școala de ospă
tari și bucătari.

Informații se primesc 
ia serviciul de cadre al 
T. A. P. L. Petroșani.

AN U N Ț
Întreprinderea Comunală 

Orășenească Petroșani trie- 
fon 541, 544 și 335, execută 
pentru sectorul

*i
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pentru sectorul sorJ^-Ust și |j 
particular lucrări noi’?^ u k 
reparații ,1a instalațiile ’• >i 

■*’ *■
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I

rioare de apă, canal și elec
tricitate, în toate localității* 
din Valea Jiului. '

Lucrările mai sus indicate 
pentru particulari se vbf pu
tea executa și cu plata tn 
rate lunare conform preve- 
derilor H.C.M. din 1960.
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O. C. M. M. 
Petroșani 
angajează : 

frei conduci
tori de fracioa
re U. T. O. S.
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TOVARAȘj MINERI, 
Nu începeți lucrul în 

mini decît după ce

< >

■ >

____ ____,_ ___ ♦ 
a|l controlai existent* | 

gazelor de mină cu 
ajutorul lămpii de sigu
ranță cu benzină.

I
I

Exploatarea minieră Upicani
aduce la cunoștința celor interesați că 

gust 1960. la sediul exploatării se va ține 
ocuparea următoarelor posturi de maiștri, 
conform prevederilor H.C.M. 1061 din 1969:

1) 3 oosturi de maiștri mineri;
2) 1 post de maistru electromecanic.
Materiile din care se va face verificarea cunoștințelor can- 

didaților sînt următoarele:
— tehnologia procesului de producție.
— mașini, aparate, instalații și utilaje,
— organizarea și. planificarea producției,
— organizarea și normarea muncii și salarizare,
— elementele prețului de cost și modalitățile de reducere 

ale acestuia .
— protecția muncii și tehnica securității muncii.
Candidați! vor prezenta la biroul personal al minei Uri- 

cani cu cel puțin 10 zile înainte de ținerea examenului urmă
toarele acte fără de care nu pot participa la examen:

— certificatul de naștere tip R.P.R. (copie),
— diploma de absolvire (copie) a unei școli tehnice de 

maiștri în specialitate, ‘ sau a unei școli echivalente sau acte 
din care să rezulte că la data de 1 iulie 1956 candidatul a 
avut 12 ani vechime in funcția de maistru,

— autobiografia.
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la data de 15 au- 
i<n concurs .pentru 
declarate vacante
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