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La mina Petrilade 23 August
LA VULCAN

încălzire

i

au 
în

obținut o 
activitatea 

blocuri au

Cinci blocuri noi 
sînf în stadiu 

de finisare
In aceste zile, constructorii 

din Vulcani desfășoară o însu
flețită întrecere socialistă în 
cinstea zilei de 23 August. Lu- 
crînd pe șantierul de construc
ție din centrul orașului, ei 
înalță 5 noi blocuri de locuințe 
pentru minerii vulcăneni, avînd ț 
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J Iui Compodi Ioan, împreună cu ortacii săi citind în ziar deș
ii pre succesele minerilor din Valea Jiului în cinstea zilei de 23 
| August.

O tonă de cărbune pe post a dat peste plan în prima 
decadă a lunii august briga da condusă de comunistul Com- 
podi Ioan de ia sectorul III al minei Lonea, fapt ce a dus la 
succese însemnate în întrecerea desfășurată în cinstea zilei de 
23 August.

IN CLIȘEU: Minerul Ti ță Ioan, șef de schimb in brigada
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Sub un șopron, în apropierea 
puțului auxiliar al minei Petrila 
un muncitor lucrează. Singur cu 
aparatul său de sudtiră, Oprea 
Ion retează tuburi vechi de ram
bleu pe dimensiuni. Flacăra aj 
paratului de sudură mistuie me
talul pe semnele făcute cu creta. 
Din cînd în cînd sudorul1 se o- 
prește din lucru, face calcule...

In aparență nimic neobișnuit. 
Dar dacă intri1 în vorbă cu el, 
ie afli dintr-odată pe tărîmul u- 
nor căutări stăruitoare, pornite 
din inițiativa unor ingineri și 
tehnicieni tineri de la mina Pe
trila, pentru rezolvarea uneia 
dintre cele mai importante sar
cini puse de cel de-al III-Iea 
Congres al P.M.R.: reducerea 
consumului de material lemnos 
în decursul șesenalului de la 53 
m. c. pe mia de tone Ia 35 m. c.

Unul dintre inițiatorii acestei ac
țiuni este tînărul inginer Stoi- 
cescu Ioan, șeful sectorului de 
rambleu. Cînd organizația de 
partid a analizat posibilitățile de 
reducere a consumului de lemn 
de mină, el s-a gîndit la tuburile 
vechi de rambleu ce se găsesc 
la mina Petrila în cantități mari, 
din care s-ar putea confecționa 
armături metalice pentru susține
re în abatajele cameră.

Despre această problemă, tov. 
Ștoicescu a discutat cu mecani
cul șef al minei, inginerul Ciu
percă Petru, cu tehnicianul 
Tenczler Ștefan, șeful sectorului 
III. Comitetul de partid, condu
cerea minei le-au asigurat tot 
sprijinul și cei trei tineri tehni
cieni au pornit la muncă.

Desigur, introducerea armării 
în fier în abatajele cameră pre
zintă dificultăți care trebuie în
vinse. S-au întocmit schițe, s-au 
făcut calcule și, nu de mult, au 
fost întocmite proiecte pentru 
trei prototipuri de stîlpi de sus
ținere din tuburi vechi de ram
bleu, la a căror construire s-a și 
trecut.

Un asemenea stîlp de armă
tură e alcătuit, în principiu, din 
trei părți: două trasoane care 
se îmbină prin, intermediul unui 
manșon cu pene de strîngere.

Stîlpul este astfel conweput îneît 
să poată fi răpit cu ușurință și 
refolosit la o nouă susținere, { 

— Dacă încercările noastre 
reușesc, spunea inginerul Stol-' 
cescu, tuburile vechi de rambleu 
vor constitui o importantă rezer
vă pentru reducerea consumului 
de material lemnos. In abatajele' 
cameră din sectoarele III și Vj 
se armează exclusiv în lemn, și 
trebuiesc găsite posibilități pen
tru a rediuce consumul de ma
terial lemnos cu cel puțin 20—30 
la sută. Și asta pentru început. 
Stîlpii metalici confecționați din 
tuburi de rambleu prezintă mari 
posibilități: sînt ușori și au o 
bună rezistență, deoarece tubu
rile de rambleu sînt confecționate 
din oțel special. Numai cu rezer
vele de tuburi vechi de care dis
pune în prezent mina poate fi 
echipat cu armături metalice un 
sector întreg, ceea ce poate a- 
duce minei economii mari. Nu
mai în sectorul I se găsește, spre 
exemplu, o coloană de tuburi de 
rambleu cu o lungime de 3 km. 
care trebuie înlocuită. Toate a- 
ceste tuburi pot ff folosite pen
tru confecționarea de stîlpi me
talici de armătură...

încercările de găsire a unor 
posibilități de introducere a ar
măturilor de fier în abatajele ca
meră de pe straiele grOase. unde 
pînă în prezent se armează ex
clusiv în lemn — prezintă o mare 
însemnătate. Calculele arată că 
chiar dacă stîlpii tubulâri de 
susținere ar fi făcuți din-mate
rial nou, folosirea lor ar fi mult 
mai economică decît cea a armă
turilor de lemn, Această proble
mă preocupă pe mulți ‘ tehnicieni 
de la mina Petrila. Tovarășul 
Nicorici Nicolae, șeful exploa
tării, studiază ca în funcție de 
posibilitățile de folosire a acestor 
armături să găsească un sistem 
potrivit de exploatare a straielor 
groase. Una din aceste posibili
tăți este exploatarea abatajelor 
cameră în retragere, asemenea, 
unor frontale scurte, ceea ce ar 
permite ca la 3 zile fiecare stîlp 
să fie răpit și montat . lîngă 
front, evitîndu-se astfel dificul
tățile legate de răpirea stîlpilor 
metalici la intervale mai, mari, 
cînd ei pot fi prinși de presiune, 

încercările sînt încă la înce
put, dar ele trebuie ’ încurajate 
și desfășurate cu toată stăruința, 
deoarece vin să contribuie la 
importanta problemă a economi
sirii lemnului de mină, vin efec
tiv în sprijinul luptei minerilor 
pentru cărbune mai mult, mai 
bun și mai ieftin.

144 apartamente 
centrală.

Pînă acum, ei 
seamă de succese 
lor. Toate cele 5 
fost zidite, la 4 blocuri li s-a 
pus și acoperișul, iar în pre- ț, 
zent se ț 
cincilea bloc. La fel, brigada 
lui Măndoiu Ioan a terminat 
tencuirea interioară la unul 
din blocuri și în prezent a în
ceput, împreună cu echipa lui 
Unterbergher Petru, tencuirea 
interioară 1a încă două blocuri.«*

Sînt mult avansate și eele- S 
lai te lucrări: echipele instala- ) 
torului Dușan Arbazanovici, e- / 
lectricianului Anghel Constant- ? 
tin, mozaicarului Tudora Ma- c 
rin au montat o bună parte din i, 
Instalații, au turnat mozaicuri, 
Iar tîmplarii conduși de Coteț t 
Matei au montat ferestrele la Ș 
toate blocurile. Cu mult spor

1 d>l 111 f» 1 V i 
pune țigla pe cel de-al í 
hlnr I.w fel. hritmda 'I
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Noi succese ale minepilop 
din Upicani

șoară în cinstea zilei de 23 Au
gust minerii din Uricani au în 
centrul preocupărilor, lor și re
ducerea consumului «jeriemn de 
mină. Datorită folosirii unor noi 
metode de armare ei au făcut o 
economie de peste 5 m. c. de 
lemn .la 1000 tone de cărbune. 
In total la mina Uricani s-au e- 
conomisit în luna trecută apro
ximativ 115 m. c. de material 
lemnos.

Prin extinderea întrecerii pe 
profesii și aplicării unor metode 
de muncă de mare productivitate 
minerii și tehnicienii de la Uri
cani vor putea obține tot mai în
semnate realizări în cinstea zilei 
de 23 August.
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Mina Uricani se 
numără printre 

țț principalele ex- 
ploatări minieri 
din Valea Jiului 
care furnizează 
cărbune cocsifica
bil centrelor side

rurgice din țară. Avînd asigu
rate condiții tot măi bune de lu
cru, minerii de aici continuă să 
înregistreze succese însemnate în 
întrecere. In ultimile două zile 
ei au adăugat la realizările an
terioare încă 36 tone de cărbune 
cocsificabil în plus. Și de data 
aceasta cele mai bune rezultate 

,K-a dobîndit harnicul colectiv al 
sectorului I care a extras din a- 
bataje în ultimele două zile 100 

•tone 
bună 
plan.

In

de cărbune cocsificabil de 
calitate peste sarcinile de

întrecerea pe care o desfă-

Concurs de inovații
Cabinetul tehnic al Uzinei e- 

lectrice Vulcan prelucrînd în 
cadrul unei conferințe hotărîrea 
partidului și guvernului cu pri
vire la ridicarea nivelului tehnic 
al producției, a inițiat un concurs 
de inovații, dotat cu premii.

La acest concurs sînt chemați 
a lua parte toți muncitorii, teh
nicieni; și inginerii uzinei. Pla
nul tematic al concursului cu
prinde diferite teme ca: auto
matizarea regimului de încărca
re periodică a bateriilor de acu
mulatoare din dotarea ateliere
lor electrice, instalație de puri
ficare a cenușei din gazele arse, 
o nouă schemă a consumului in
tern în scopul obținerii 
sum propriu tehnologic 
asigurarea îuncționării 
lor în bune condiții și

inovatorii uzinei electrice Vul
can au repurtat pînă în prezent 
însemnate succese, au luptat cu 
însuflețire pentru îmbunătățirea 
procesului de producție. Rezol- 
vînd aceste teme legate de spe
cificul uzinei lor, ei vor contri
bui la introducerea tehnicii noi.

M. ROVENȚA 
corespondent

unui con- 
minim și 
grupuri- 

altele.

ț au muncit și Voicu Marin, fie- j 
i rar-betonist, Căplescu Io an, ti- /» . «• > I

1 nichigiu care s-au străduit să ?
1 facă lucrări de bună calitate. l 

Construcția celor 5 blocuri '> 
noi de la Vulcan a intrat de a- )

. cum în stadiul de finisaje in-) 
1 terioare. ,*

Problema centrală este ur- '!
, gentarea tencuielilor interioare ) 

pentru a se deschide cîmp de ? 
activitate șî celorlalte lucrări, <, 
De aceea, este necesar ca să J 
fie montată o stație de tencu- \ 
leii mecanizate, care ar putea 
grăbi mult aceste lucrări. J

In Inilmplnnrco celui de al 
ai II. î. n
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• Ies tinerii mineri
*

•
Tineretul Văii liulai intim, 

pină cel de-al III-Iea Congres 
ai U.T.M. cu rezultate însem
nate în. muncă. Brigăzile ute- 
miste de muncă patriotică în
treprind numeroase acțiuni de 
muncă voluntară pentru colec
tarea fierului vechi, curățirea 
pășunilor, înfrumusețarea loca
lităților raionului nostru.

i»
ran cit și la suprafață, în in
cinta minei. Roadele muncii 
lor sínt însemnate. Ei au co
lectat de la începutul lunii au
gust peste 75 tone de fier vechi.

Fier vechi oțelurilor
Mobilizați de organizațiile 

U.T.M., tinerii mineri de la mi
na Petrila participă cu elan 
la colectarea fierului vechi. Ei 
s-au hotărît ca în cinstea celui 
de-al III-Iea Congres al U.T.M. 
să realizeze cea mai mare par
te dini angajamentul de a co
lecta în acest an 400 tone de 
fier ,yechi.

In cursul acestei luni, orga
nizațiile U.T.M. de la mina 
Petrila au mobilizat peste 150 
de tineri la acțiuni de colec
tare a fierului vechi. Rezultate 
frumoase au obținut măi a- 

din sectoa
rele II, III și V. Brigăzile u- 
temiste de muncă patriot’că 
din acest« sectoare, conduse 
de tov. Molnar losif. Vornitu 
Constantin și Șișu Virgil, au 
întreprins acțiuni de colectare 
a fierului vechi atît în subte-

In vi rful Parîngului
Pe coastele pleșuve ale Pa- 

ringului se desfășoară entu
ziaste acțiuni tinerești pentru 
curățirea pășunilor. In ultimele 
două săptămîni au fost cură
țite de arborete neste 6 ha- 
pășuni. La această realizare o 
contribuție importantă au adus 
si tinerii din întreprinderile și 
instituțiile din orașul Petro
șani. In cadrul celor două ta
bere care au fost organizate 
pînă acum au participat și 53 
de tineri din Petroșani.

Intr-una din zilele trecute, 
sub îndrumarea comitetului o- 
răsenesc U.T.M 
de tineret, din
mai întreprins o acțiune pentru 
curățirea de pășuni. Cu acest 
prilej au plecat Ia . Pa ringul 
150 de tineri din organizațiile 
U.T.M. de la sectorul I.L.L., 
U R.U.M.P. întreprinderea .,6 
August“, U. E. Dărănești, 
B.R.PR. și O.C.L. Alimentara. 
Ei au prestat peste 450 ore Ia

curățirea pășunilor. Cele mai 
bune rezultate le-au obținut ti
nerii de la I.L.L. In fruntea 
acțiunii s-au situat tinerii Pi
tic Leon, Dobreanu Ioan, Bă- 
deșcanu Doina, Tobiaș Carol, 
Gavrilă llie și alții.
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organizațiile 
Petroșani au
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Tinerii minei Vulcan au predat în acest I.C.M.-uiui
pește 200 tone de fier vechi colectat prin muncă voluntară. 
In aceste zile ei continuă cu însuflețire acțiunea de colectare 
a fierului vechi. Iată, în clișeul nostru, una din mașinile încăr
cate cu fier vechi colectat de tinerii din Vulcan pornind spre 
baza de predare.



STEAGUL ROȘU

Tineri ai zilelor noastre
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T tru o terasă de dans și a unui 
4 gard de beton de 70 m. pre
• cum și la colectarea a 12.000 
j kg. fier vechi. La aceste ac-
• țiuni au participat brigăzile de 
4 muncă patriotică din sectoarețe
• ti, VI, VIII, IX. Utemiștii Bă- 
t lăniță Vasile, Cristocea loan, 
T Butuza Ștefan. Ferar Sava, Ma- 
ț ier lile, Latzco Zoltán, Pui 
■ Florea, Baki Bendegúz s-au e- 
T vidențiat in aceste acțiuni.
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tatea tinerilor sînt cuprinși iii 
brigăzi utemiste de muncă pa
triotică. Cele mai frumoase 
realizări în acțiunile de folos 
obștesc le-a obținut brigada 
de muncă patriotică din secția 
transport, condusă de comu
nistul Spiridon loan. Cei 30 
membri ai acestei brigăzi au 
colectat 4 vagoane de fier vechi, 
au încărcat din Jiu 4 vagoane | 
de piatră și balast necesare ; 
preparați»! și au întreprins 7 * 
acțiuni de muncă voluntară ia i 
amenajarea parcului 
gust“ din oraș, realizînd în 
total 17.000 lei! economii. Pen
tru meritele în muncă, acestei 
brigăzi i s-a decernat drapelul 
de brigadă utemistă de muncă 
patriotică fruntașă pe oraș. In 
fruntea acțiunilor întreprinse 
s-au situat tinerii Tlrinescu S., 
Șchiopu D., St anei u C.. Borza 
S., Bcrdari V., Buha A., Gal
ben N. In cinstea cei ui de-al 
lll-lea Congres al U.T.M. bri
gada de muncă patriotică și-a 
propus, printre altele, să con
struiască o linie terată pe o 
lungime de 150 m.
«======
! LONEA

„6 Au- «
4
4

~l In ultimul timp
Jl brigăzile ute

miste de muncă patriotică de 
la mina Lonea desfășoară o ac
tivitate bogată. Ele au efec
tuat 220 ore de muncă volun
tară la amenajarea de spații 
verzi, la săparea fundației pen-
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! VULCAN ? ThWrH m,n*ri 
C ___ _ .11 din Vulcan, in-

tîmpină cel de-al Hl-lea Con
gres al U.T.M. cu însemnate 
rezultate în muncă. In ziua de 
10 august, un număr de 45 

4 de brigadieri ai muncii patrio- 
• tlce din sectoarele V și VIII au 
4 participat la amenajarea sta- 
T dionului sportiv.
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SPRE UN ÎNALT NIVEL 
DE CALIFICARE

ticipă deseori la cursurile școlii 
de mineri, studiază cărți tehnice* 
și astfel învață să muncească 
mereu mai bine.

Sînt însă unii tineri care nu 
sînt îndeajuns de preocupați de 
ridicarea nivelului lor profesio
nal și din această cauză mun
cesc cu randamente scăzute. Așa 
de pildă Anitic Vasile, Chiva Â- 
lexandru deși urmează cursurile 
de calificare, nu se străduiesc 
suficient să însușească cele pre
date la școală. Mai sînt tineri 
fără nici o calificare, ca Păcu- 
raru. Liviu, Enache Nica. Miclea 
Aurel, Raica Teodor, Popescu 
Constantin. Ei preferă 
seascS timpul liber în 
meargă la școala de calificare, 
spre a dteveni mineri de nădejde. 
E adevărat, nici organizația 
U.T.M. nu a insistat îndeajuns 
pentru a-i convinge să urmeze 
cursurile școlii de calilicare.

fn ultima vreme în adunările 
generale U.T.M. au fost tinute 
referate în fața tinerilor despre 
importanța ridicării calificării, 
au fost evidențiați 'tinerii care 
s-au străduit să-și ridice pregă
tirea profesională. A fost orga
nizat și un curs de minim tehnic 
care a cuprins 50 de tineri.

Dar în sectorul nostru trebuie 
„făcut mult mai mult pentru îm
bunătățirea calificării tinerilor 
muncitori. Despre acest luciu s-a 
discutat într-o recentă ședință a 
biroului organizației U.T.M., în 
cadrul căreia s-au stabilit mă
suri concrete în vederea îmbună
tățirii muncii de mobilizare abți
nerilor la ridicarea calificării pro
fesionale

S-a hotărît să se țină o evi
dență clară asupra pregătirii pro
fesionale a tinerilor din sector, 
șă se asigure ca fiecare tînăr să 
fie cuprins într-o anumită formă 
de ridicare a calificării. Cu aju
torul conducerii sectorului și a 
tehnicienilor vom crea, în cel 
mai scurt timp, noi cursuri de 
minim tehnic.

Condiții pentru ridicarea 
ficării profesionale există, 
cin i le

Colectivului sectorului II al 
minei Vulcan i s-a decernat cu 
prilejul Zilei minerului prețiosul 

de aur a tehnicia- 
succesele obținute 

socialistă cu cele- 
miniere din Valea

trofeu „Casca 
nului“ pentru 
în întrecerea 
lalte sectoare 
Jiului. Minerii sectorului nostru 
și-au depășit planul de produc
ție la cărbunele cocsificabil cu 
2,7 la sută, au sporit productivi
tatea muncii cu 6,9 la sută și au 
redus prețul de cost pe tonă cu 
12,6 la sută. La aceste ^realizări 
tinerii mineri, care constiuie cea 
mai mare parte a efectivului sec
torului, au contribuit din plin.

Ținînd seama de sarcinile cu
prinse în Directivele celui de-al 
lll-lea Congres al P.M.R. pri
vind sporirea producției de căr
bune cocsificabil și reducerea 
prețului de cost pe baza ridică
rii continue a nivelului tehnic al 
producției și extinderea procedee
lor avansate de lucru în mine
rit, tinerilor mineri le revine sar
cina deosebit de însemnată de 
a-și îmbunătăți neîncetat califi
carea profesională

Azi, prin grija partidului 
guvernului, tinerilor mineri 
sínt deschise posibilități largi 
vederea ridicării nivelului de ca
lificare. Pe lîngă mină funcțio
nează o școală de calificare cu 
160 de locuri. Tinerilor le stă la 
dispoziție biblioteca tehnică a 
exploatării. Ei sînt înconjurați 
cu grijă de către minerii vîrst- 
nict cu experiență, sînt. ajutați 
să-și însușească cunoștințele 
practice din domeniul mineritu
lui.

Majoritatea tinerilor din secto
rul nostru se străduiesc să-și ri
dice continuu calificarea. In 
cursul ultimului an, de pildă, 63 
de tineri din sector au terminat 
cursurile școlii de calificare, de
venind mineri șl ajutori mineri, 
iar un număr de 32 de tineri 
frecventează în prezent cursurile 
școlii de mineri. O parte din a- 
cești tineri, printre care tov. En- 
ciu Mineâ. Dragnea Nicolae, Ma- 
ciu Marcel urmează un curs spe
cial pentru calificarea în a doua 
meserie, de mecanici, lăcătuși de 
mină, spre a putea munci rod
nic în abataje mecanizate cu u- 
tilaje de înaltă tehnicitate. Prin
tre tinerii care se străduiesc 
să-și ridice calificarea profesio
nală se numără șî Leșan Mihai, 
Pînzaru Marcel, Cojocaru Se- 
bastian. Tînărul Salcie Jenieă s-a 
calificat miner cu mai bine de 6 
ani în urmă. Dar el nu se mul
țumește cu cele învățate și par-

să iro- 
loc să

Și 
le 
în

calr- 
Sar- 
sîntce ne stau în față

mari și nu le vom putea înde
plini decît învățînd să muncim 
mereu mai bine, să stăpînim teh
nica nouă cu care sînt dotate 
minele noastre.

AUREL CHETRO1U 
secretarul organizației U.i.M. 

sectorul II — mina Vulcan

BRIGADIER AL MUNCII 
PATRIOTICE

precupe- 
mnncesc 
puterea 
de car-

I

Cfnd î s-a înmînat carnetul 
roșu de utemist, tînărul l-a strîns 
la piept și a rostit:

— Ma angajez să nu 
țese nici un efort, să 
cu toată capacitatea și 
mea pentru a fi demn
netui roșu de utemist, pentru 
a contribui din plin la înflorirea 
patriei noastre dragi..

Rostind cuvîntul „patrie“, în 
mintea lui se contura imaginea 
marilor șantiere ce împînzesc o- 
rașul lui natal, a nesfârșitelor 
holde aurii ce se întind în ju
rul orașului. Vasiliu Aurei n-avea 
pe atunci decît 16 ani și era e- 
lev la o școală profesională din 
Bîrlad.

Dar anii au trecut...
Din 1953 Vasiliu Aurei lucrea

ză a mina Petrila. E miner. A 
terminat cursul dte calificare și 
apoi, în scurt timp, a aiuns res
ponsabil de schimb. A lucrat în 
brigada comunistului Haidu lu- 
îiu. Erou al Muncii Socialiste.

în întreaga lui muncă, Vasi
liu Aueel, s-a străduit să fie 
demn Brigada în care lucrează 
acum, schimbul pe care-1 condu
ce sînt fruntașe. La succesele or
tacilor lui, Vasiliu Aurel contri
buie mereu, din plin, ca un ute- 
mis*. destoinic, așa cum l-au în
vățat comuniștii. Dar nu numai 
în producție este fruntaș Vasi
liu Aurel.

In 
cînd 
trila

primăvara anului trecut, 
în sectorul 1 al minei Pe- 
s-a înființat brigada ute-

mistă de muncă patriotică, el a 
fost printre primii care au ridi
cat mina :

— Și eu mă înscriu în brigada 
de muncă patriotică..

De atunci el a fost mereu în 
fruntea acțiunilor de muncă pa
triotica ale utemiștilor din sec
tor, atît la colectarea fierului, 
vechi din galeriile minei, cît și 
la încărcarea bolțarilor pentru 
subteran, sau la înfrumusețarea 
parcului din oraș.

Cu patru luni in urmă, zeci de 
tineri au lucrat la împădurirea 
coastelor pleșuve de la Voevod. 
Printre tinerii care au plecat să 
lucreze 10 zile voluntar în ta
bără. s-a numărat și Vasiliu Au
ri»! ! s-a încredințat cond t -crea 
unei brigăzi a taberei N-a fost 
ușor. In unele zile dealurile au 
fost acoperite cu un strat gros 
de zăpadă. Dar brigadierii nu 
s-au dat bătuți. La sftrșitul ta
berei brigăzii lui Vasiliu Aurel 
i s-a decernat drapelul de bri
gadă fruntașă.

In cursul lunii trecute orga
nizația U.T.M. a făcut un nou a- 
pel către tineri: cine vrea să 
plece la Parîngul, la tabăra pen
tru curățirea pășunilor. A plecai 
și Vasiliu Aurel.

...în vîrful Parîngului, batea 
un vînt năpraznic și ploua cu 
găleata. O parte dm tineri 
au urcat totuși spre vîrf și au cu
rățat, în ziua aceea, aproape un 
hectar pășune. Printre ei s-a nu
mărat si Vasiliu Aurel.

Intr-o recentă adunare .genera
lă UT.M. din sectorul 1, al mi
nei Petrila. Vasiliu Aurei a fost 
evidențiat în fața tuturor tineri
lor din sector pentru meritele iui 
în munca patriotică.

S-a ridicat și el. Emoționat, ca 
și atunci cind i s-a înmînat car
netul roșu de utemist:

— Mă angajez, ca și pe vii
tor să răspund la toate chemă
rile organizației U.T.M., să con
tribui din plin la înflorirea pa
triei noastre dragi.

Tînărul Vasiliu Aurel rosteș
te cuvîntul „patrie“ cu mîndrie 
și demnitate. Mîndru pentru pa
tria lui înfloritoare și demn peri- 
tru că alături de întregul tineret 
al patriei noastre contribuie și 
el la înflorirea ei.

I. DUBEK

COMPRIMATAERUL
primat este de circa șapteenergia 

com-

a teh- 
Aceas- 

noastră 
în pre- 
i ener-

1 ' Printre brigăzile de tineret care Intimpină cel de-al lll-lea
Congres al U.T.M. cu realizări deosebite In muncă se numără 
ți cea condusă de tov. Sas Teodor din sectorul I al minei A- 
nlnoasa. Brigada iți depășește zi de zi productivitatea plani
ficată cu dte 400—500 kg. de cărbune pe post, recuperează 
lunar dte 4—5 m.c. de material lemnos șl este fruntașă pe 
sector în lupta pentru îmbunătățirea calității cărbunelui. Tine
rii din brigadă lucrează cu mașina sovietică de încărcat GNL.

IN CLIȘEU : Tinerii mineri Moșneguț Traian, Bindea Vic
tor, Hoțea Gheorghe II și Palko loan din brigada lui Sas 
Teodor înainte de a cobori In mină.

In minele dte cărbuni 
pneumatică, obținută prin 
primarea aerului este folosită în 
aproape toate fazele de lucru. 
Astfel, pentru desprinderea căr
bunelui din masiv se folosesc cio
canele de abataj pneumatice, pen
tru perforarea găurilor de puș- 
care sînt folosite perforatoarele 
pneumatice, pentru aerajul se
cundar se utilizează ventilatoa
rele axiale, acționate pneumatic 
etc.

Utilizarea pe o scară largă a 
energiei aerului comprimat, a fost 
impusă de faptul că utilajele mi
niere acționate pneumatic pre
zentau siguranță în exploatare, 
în special în minele grizutoase. 
Din cauza numeroaselor deza
vantaje însă pe care Ie prezintă 
aerul comprimat, folosit în sub
teran. se tinde spre înlocuirea 
energiei pneumatice, acolo unde 
acest lucru se permite, cu ener
gia electrică, energie care este 
mult mai ieftină.

Comparînd cele două forme de 
energii, se constată că aerul com-

! Oii 
mai scump față de energia elec
trică De asemenea randamentul 
uneltelor pneumatice este îoarie 
mic. (Nu se cunoaște încă un alt 
domeniu al tehnicii unde să a- 
vem asemenea randamente scă
zute) De pildă, dacă un motor 
electric, care pune în funcțiune 
compresorul, consumă din rețea 
o anumită cantitate de energie 
electrică pentru lucrul util, unel
tele pneumatice dezvoltă cei muit 
trei la sută din energia consumata. 

Directivele Congresului al lll- 
lea al P M.R. pun un deosebit 
accent pe reducerea prețului de 
cost al cărbunelui și pe«,introdu- 
oerea în minele noastre 
nicii celei mai înaintate.
ta înseamnă că sarcina i 
cea mai importantă este i 
zent extinderea utilizării 
giei electrice și învigrerea tutu
ror greutăților legate de aceasta. 

Paralel cu extinderea electrifi
cării minelor trebuie să se mear
gă pe linia utilizării cît mai ra
ționale a tuturor uneltelor și ina-

șinilor pneumatice, a rețelelor da 
aer comprimat subterane etc.

In stadiul actual există multe 
resurse 
mi comprimat, cu care 
contribui direct la 
prețului de cost al

Muncitorilor care 
ciocane de abataj și 
pneumatice le revine sarcina de 
a întreține în bună stare aceste 
unelte, de a le unge priodic. de 
a nil lucra cu ele în gol etc., 
aceasta constituind o importantă 
sursă de economisire a energiei 
pneumatice.

O cantitate apreciabilă de aer 
comprimat se pierde pe rețeaua 
de alimentare prin neetanșeita- 
tea îmbinărilor dintre conducte. 
Lăcătușii de rîvizie vor trebui 
deci să acorde o deosebită aten
ție acestui lucru.

De asemenea, lucrătorii de 1* 
atelierele de întreținere sínt da
tori să execute controale perio. 
dice a uneltelor pneumatice și $3 
asigure buna lor funcționare.

Aerul' comprimat este o ener
gie scumpă dar de care deocam
dată nu ne putem lipsi. De aceea 
sarcina fiecărui miner, sau lăcă
tuș, este de a contribui la în
lăturarea pierderilor și a consu- 
murilor exagerate de aer com
primat.

de economisire a aeru- 
se poato 

micșorarea 
cărbunelui, 

lucrează cu 
perforatoare

A. S Al MAC
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Măsuri concrete pentru gospodărirea judicioasă 
a materialului lemnos I

Mi ii (tnMiHi h vetni KHiiili 
Mii HiDitHle ilt adfflitere li îHătamîiitol mieiiif

Unul din principalele obiecti
ve puse de cel de-al Ill-lea Con
gres al P.M.R în lata industriei 
carbonifere este reducerea con
sumului specific de lemn de mină 
de la 53 m. c./iOOO tone în 1959, 
la 35 m. c./lOOO tone de cărbu
ne în 1955

In prezent, la mina Petrila 
consumul specific de material 
lemnos e mai mare decît cel pla
nificat. La această depășire pon
derea cea mai mare o are secto
rul IV. In perioada ultimelor 3 
lun!, de pildă, consumul specific 
de lemn pe sector a fost depă
șit cu 5 m. c./lOOO tone de căr
bune.

Nu de mult organizația de ba
ză de partid din sectorul IV a 
luat în discuția unei adunări ge
nerale situația consumului de 
materiale. Cu acest prilej comu
niștii, printre care tov. Bartha 
Francisc, Crainic Pamfil, Gaia 
Grigore și alții, au făcut nume
roase propuneri în vederea redu
cerii consumului specific de ma
teria! lemnos. Adunarea generală 
a recomandat conducerii secto
rului măsuri concrete în vederea 
introducerii armării metalice, în 
vederea reducerii consumului de 
lemn. Pe această cale sectorul 
nostru a obținut deja unele re
zultate bune. S-a trecut Ia ar
marea în fier la toate preabata- 
jele direcționale și transversale 
de la abataje. Prin înlocuirea ar
măturilor în lemn la preabataje— 
care din cauza presiunilor mart 
trebuiau mereu rearmate, fapt 
ce ducea la un consum mare de 
lemn — sectorul nostru va eco-

Cârbune mai ieftin

al întrecerii

Colectivul sec
torului I al minei 
Aninoasa întîmpi- 
nă ziua de 23 Au
gust cu importan
te realizări în 
producție. Un o- 
biectiv de seamă 

minerilor din acest 
sector îl constituie reducerea pre
țului de cost al cărbunelui.

Fiecare muncitor, tehnician și 
inginer se străduiește ca produc
ția extrasă să fie de calitate și 
fa un preț de cost cît mai redus. 
In sector s-au luat o serie de mă
suri în privinfa aplicării unui re
gim sever de economii.

In fruntea luptei pentru spo
rirea randamentelor și reducerea 
prețului de cost al producției se 
situează brigăzile fruntașe con
duse. de Toma Ioar.. Bulgaru 
Gheorghe, Liciu Vaier șl altele 
care lună de lună obțin realizări 
tot mai bune în producție. ooooaaoooooooaoooooQOooooooaoaoooooaoaTOCooooaoooooooocaoaoaoooo

Cca dc-a 15-a aniversare a eliberam Coreei 
de către armata sovietica

Cu 15 ani în urmă, tot în luna 
august, Coreea, grație vitejilor 
ostași sovietici, a dhbîndit eli
berarea de sub jugul imperia
lismului japonez. Cei 40 ani de 
ocupație japoneză își puseseră 
din plin pecetea lor de mizerie, 

i ruină, înapoiere economică și 
.culturală pe întreaga viață a 
Coreei. Bizuindu-se pe ajutorul 
frățesc al Uniunii Sovietice oa
menii muncii din Coreea de Nord, 
sub conducerea încercată a Par
tidului Muncii, partid de tip mar- 
xist-leninist — care a preluat 
puterea în propriile lor mîini —, 
au obținut uriașe succese într-un 
scurt răstimp din punct de ve
dere istoric.

Dar munca lor pașnică a fost 
întreruptă în iulie 1950 cînd im
perialiștii americani au pornit 
din Coreea de Sud un atac tîl- 
hăresc împotriva Republicii Popu
lare Democrate Coreene care a 
rezistat cu cinste grelelor încer
cări pricinuite de acest război. 
Pagubele pricinuite economiei 
naționale a R P D Coreene de 
războiul din 1950—1953, declan
șat de imperialiștii americani și 
acoliții lor, s-au ridicat la 420 
miliarde de yeni — de șase ori 
mai mult decît suma totală a 
venitului național din 1949. 

nomisi lunar cca. 65 m. c. de 
material lemnos.

Lucrările de întrețineie a ga
leriilor, din cauza umezelii și 
presiunii, necesitau de asemenea 
un consum mare de lemn. Pen- 
tri, a înlătura acest inconvenient 
s-a trecut la rearmarea unor ga
lerii în fiér pocal și T.H. In pre
zent un număr de 5 brigăzi de 
întreținere reannează în fier ga
leriile transversale nr. 19 și 20 
vest» galeria direcțională din cul
cușul stratului 3, precum și ga
leria transversală de legătură cu 
numerele 20, 21 și 22 vest. Lem
nul vechi este folosit pentru ban
daje.

Pînă în prezent s-au rearmat 
în fier 200 m. 1. de galerie, iar 
pînă la sfirșitul lunii, lungimea 
totală a galeriilor rearmate în 
fier va fi de 500 m. 1., economi- 
sindiu-se în acest fel 200 m. c. 
de lemn. Cantități însemnate de 
lemn se vor economisi și prin re- 
folosirea lemnului răpit din-aba
tajele unde dirijarea presiunii 
coperișului se face prin prăbușire

Cu aceasta însă posibilitățile 
sectorului nostru pentru economi
sirea materialului lemnos nu sínt 
epuizate. Va trebui întărită și 
mai mult lupta împotriva risipei 
care continuă încă datorită ten
dinței unor brigăzi de a lucra 
numai cu lemn ușor. Conduce
rea sectorului va trebui să ur
genteze crearea condițiilor nece
sare pentru a se trece la arma
rea în fier a celor două abataje 
frontale, care au contribuit în 
cea mai mare măsură la depăși
rea consumului specific de lemn. 
Comenzile de material lemnos 
vor trebui făcute de asemenea 
cu mai mult spirit de răspunde
re, pe dimensiuni.

LJn ajutor prețios în lupta 
pentru economisirea lemnului îl
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BRI&AflU FOflHU
Brigada minerului Bojte Pa- 

vel de la sectorul III al minei 
Vulcan este bine cunoscută 
atît la mina Vulcan cit și în 
toată Valea Jiului pentru suc
cesele dobîndite lună de lună 
in lupta pentru mai mult căr. 
bune.

In prima decadă ai lunii au
gust brigada și-a depășit ran
damentul planificat cu 0,300 
tone pe post.

IN CLIȘEU : Minerul Szabo 
Balaș, șef de schimb, împreună 
cu ortacii săi înainte de intra
rea în mină.

...Dacă cineva, care a fost’ în 
R.P.D. Coreeană după terminarea 
operațiunilor militare, cînd în
treaga țară fusese prefăcută în 
ruine de bombele americane ar 
vizita-o astăzi, ar rămîne uluit 
de prefacerile petrecute în acești 
am.

Astăzi în R.P.D. Coreeană re
lațiile de producție socialiste au 
repurtat o victoriș deplină și ea 
a devenit o țară socialistă indus- 
trial-agrară cu o baza economi
că de sine stătătoare A fost li
chidat caracterul unilateral al 
industriei, moștenit din perioada 
colonială, s-a creat o bază trai
nică pentru industrializare și un 
fundament de nădejde pentru rea
lizarea într-un termen scurt a 
revoluției tehnice. In primul se
mestru a! acestui an planul pro
ducției industriale a fost înde
plinit în proporție de 107 la sută. 
In prezent întreprinderile indus
triale produc în 20 zile cit a 
produs întreaga industrie în tot 
auut 1946. In ceea ce privește 
producția de energie electrică pe 
ca,? de locuitor, republica a lăsat 
în urmă Japonia, Italia și alte 
state capitaliste. Încă -în 1958 
R.P.D. Coreeană depășise Japo
nia în ce privește producția de 
cărbune pe cap de locuitor, iar 

poate da sectorul VII transport 
prin livrarea materialului con
form dimensiunilor cerute. Acest 
lucru pînă în prezent lasă mult 
de dorit. Iată de exemplu: Se 
comandă de către sectorul nos
tru lemn de 4 și de 3,50 m. De 
cele mai multe ori însă secto
rul VII distribuie într-un singur 
schimb toată cantitatea de lemn 
de 4 m., iar în alt schimb pe cea 
de 3,5 m. Datorită acestui fapt 
brigăzile din abatajele care folo
sesc lemn de 3,5 m. sînt nevoite 
să taie lemnul de 4 m., iar cele 
care folosesc la armare lemn de 
4 m., duc lipsă de material. A- 
cest lucru se întîmplă de foarte 
multe ori. In ziua de 3 august 
a. c., în schimbul I nu au exis
tat în tot sectorul decît 3 căru
cioare cu lemn de 4 m Deși am 
cerut să ni se trimită urgent cî- 
teva cărucioare cu lemn de 3,50 
m. și 3 m. ni s-a trimis în 3 
cărucioare tot lemn de 4 ni. Ast
fel brigăzile au fost nevoite să 
scurteze cu cîte 0,50 și chiar un 
metru 36 bucăți de lemn de 4 
m. In ziua de 5 august a. c., tot 
în schimbul I, am primit la fel 
numai lemn de 4 m.. și am fost 
din nou nevoiti să tăiem peste 
30 bucăți de lemn de 4 m Așa 
se pierd cantități însemnate de 
material lemnos.

Conducerile celor două sectoa
re (IV și VII) trebuie să ia cele 
mai eficace măsuri pentru a pune 
capăt distribuirii neraționale a 
lemnului pentru a asigura gos
podărirea judicioasă, cu mai mult 
simt de răspundere a materialu
lui lemnos. Pe această cale vom 
contribui în mare măsură la re
ducerea consumului de material 
lemnos la mina Petrila.

1. MUREȘANU 
tehnician miner sect. IV 

mina Petrila

A

Italia în ce privește producția de 
fontă și îngrășăminte chimice. 
In puținii ani care s-au scurs de 
la război încoace au fost din nou 
create industriile metalurgică, 
constructoare de mașini-unelte, 
chimică, minieră, de mașini, a 
fost pusă la punct producția de 
automobile, tractoare, excavatoa
re. In agricultura cooperativizată 
a R.P.D Coreene s-a realizat 
irigarea majorității terenurilor, 
s-au obținut succese hotărîtoare 
în electrificarea satelor, s-a creat 
o bază pentru accelerarea meca
nizării muncilor agricole. îna
poierea țării pe plan cultural 
a rămas pentru totdeauna de do
meniul trecutului. Intr o țară 
unde încă nu de mult jumătate 
din populația adultă nu știa nici 
să scrie nici să citească, nu mai 
există anaifabeți. Fiecare al pa
trulea cetățean învață. In econo
mia națională lucrează peste 
100.000 de ingineri și tehnicieni 
coreeni.

Se îmbunătățesc neîntrerupt 
condițiile de viață ale oamenilor 
muncii. Încă, în 1959 salariul 
real al muncitorilor și funcționa
rilor a depășit nivelul stabilit de 
primul plan cincinal pentru a- 
nul 196!. Veniturile reale ale ță
ranilor au_crescut_și_ele substan-

Secția de învățămînt și cultură 
a Sfatului popular raional Pe
troșani face cunoscut absolven
ților de ștoli medii, fii ai oame
nilor muncii, care urmează ai se 
prezenta la concursul general de 
admitere în irrvățămîntul superior 
că, în conformitate cu ordinul 
Ministerului Invățămîntuiui și 
Culturii nr. 77969 din 1960 în 
raionul Petroșani vor avea loc

CONFERINȚA
Recent la Teatrul de stat a 

avut loc o interesantă conferin
ță intitulată „Literatura științi- 
fico-fantastica — imagine a vii
torului omenirii“.

Conferința organizată de Fi
liala raională A.R.L.U.S. s-a bu
curat de mult succes.

---- □------
NOTE

N E P A
Nepăsarea districtului de dru

muri Livezeni, față de buna în
treținere a șoselelor principale 
din Valea Jiului a devenit deja 
proverbială. A trecut aproape un 
an de zile de cînd podul de peste 
linia C.F.F. de la Dărănești stă 
fără balustradă, de cînd tot aici 
lipsesc jumătate din sțîlpii de 
protecție de pe marginea șoselei; 
s-au împlinit 3 ani de cînd stra
da principală din Vulcan are o 
serie de denivelări care îngreu
nează mult circulația auto; au 
trecut aproape două luni de cînd 

țial. Anul acesta circulația bunu. 
rilor în comerțul cu amănuntul 
va crește cu peste 10,4 la sută 
față de anul trecut. In 1960 dm 
fondurile de stat se vor construi 
de două ori mal multe locuințe 
decît fa 1959, de 3,5 Ori mai mul
te școli, de 3,6 ori mai multe spi
tale și de 8 ori mai multe tea
tre, cinematografe, cluburi.

O simplă linie convențională 
desparte nordul de sudul țării. 
Dar în timp ce Coreea de Nord 
se transformă tot mai mult în- 
tr-o țară a abundenței, Coreea 
de Sud este tot mai mult bjn- 
tuită de foamete și mizerie din 
cauza distrugerii economiei na
ționale a țării de către oamenii 
de paie a> cotropitorilor ameri
cani.

Republica Populară Democrată 
Coreeană, care se întărește pe zi 
ce trece, își sporește în aceeași 
măsură forța sa de atracție pen- ’ 
tru sutele de mii 4e coreeni care 
în anii trecuți au fost nevoiți să 
părăsească țara. Zeci de mu de 
coreeni domiciliați în Japonia 
s-au și întors în ultimele luni în 
R.P.D. Coreeană. Absorbit de 
grandioasele sale înfăptuiri paș
nice poporul din R.P.D. Coreea
nă nu uită nici o clipă pe frații 
săi din sudul țării și cere cu 
toată hotărîrea retragerea trupe-' 
lor americane din Coreea de Sud, 
unificarea pașnică a țării pe o 
bază democrată.
_ Iu, făurirea .yflgi vieți r.oi po- 

lecții și consultații gratuite de 
pregătire intre 15 august — 5 
septembrie a. c. în următoarei? 
centre: orașul Petroșani, la in
stitutul de mine pentru candida
ți i ce se vor prezenta la insti
tute tehnice, în crașul Lupenl 
la școala medie, pentru cei ce se 
vor prezenta la orice facultate.

Lecțiile se vor ține în zilele de 
miercuri și vineri între orele 6-12, 
iar consultațiile in 2ilele de Joi 
și sîmbătă între orele 8—12.

La aceste lecții pot participa 
toți absolvenții de școli medii 
care nu sînt încadrați în cursurile 
de pregătire ce funcționează In 
prezent.

Cei ce doresc a urma aceste 
lecții se vor înscrie la centrele 
respective pînă în ziua da 17 au
gust a. c. orele 12.

SARE
șanțurile și șoseaua de la Paro- 
șeni au fost inundate cu nămol 
și pietriș adus de ploi. Dar cei 
de la districtul de drumuri se 
fac că nu văd, nu aud nimic.

Cum de tolerează secția de 
drumuri, Comitetul executiv al 
Sfatului popular raional, să 'se 
manifeste o astfel de nepăsare 
față de întreținerea șoselelor 
principale ? Acest lucru a mat 
fost criticat în ziar de mal multe 
ori, dar nu s-au luat măsuri efi
ciente de îndreptare. E timpul să 
se remedieze această stare de 
lucruri 1

ȘT. M1HAI ’

Să se ia măsuri urgente...
De ce se tărăgănează recon

strucția podului din comuna A- 
ninoasa de pe strada „23 Au
gust“, din dreptul locuințelor to
varășilor Matei Ema și Cema 
Ioan ? Actualul pod fiind mult 
lăsat în jos pe fundul văii, nu 
permite apei să curgă pe sub el, 
așa încît în timpul ploilor, apa 
inundă șoseaua, punînd în peri
col de inundare aproximativ 40 
de case care sînt prin apropiere.

Organele competente să ia mă
suri urgente pentru rezolvarea 
acestei probleme, care nu mai 
poate fi tărăgănată.

I. ȘORTAN 
corespondent

porul coreean este ajutat frățește 
de toate țările socialiste. Pe șan
tierele țării pot fi întilniți ingL. 
neri și tehnicieni sovietici, cehi, 
chinezi, unguri, polonezi, bulgarî, 
romînî, din R. D. Germană

In modul cel mai rodnic se 
desfășoară multilaterala colabora
re dintre R.P.D. Coreeană și țara 
noastră. Neîncetat sporesc schim
burile economice și culturale în
tre cele două fărî. Pe deplin me
ritată este recunoștința pe care 
a dobîndit-o republica noastră în 
inimile coreenilor pentru faptul 
de a fi dat adăpost, îngrijire» 
multiple și variate cunoștințe ce
lor aproape 2000 de copii coreeni, 
care nu de mult au părăsit țara: 
noastră pentru a se întoarce în 
patrie, ca și multor .altor tineri 
care capătă în instituțiile noas
tre de învățămînt, cunoștințele ce 
Ie sînt necesare pentru a deveni 
constructori cît mai calificați pt 
unei vieți nor. socialiste în patria 
lor

Astăzi, ca și în ceilalți ani, oa
menii muncii din Republica Popu
lară Romînă se bucură de prile- 
iul ce li se oferă de a ura fra* 
tilor lor din Republica Populari 
Democrată Coreeană noi succese 
oe calea fericirii și progresului 
pe care au pășit, pe calea con
struirii i socialismului, a unifică
rii pașnice și democratice a ță
rii, precum și în apărarea picii 
— sarcină nobilă a tuturor po
poarelor de pe gtnb.
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ȘTIRI DE PESTE HOTARE
0.1. S. S. ifflKli RijHlita iliiia Mii
Telegrama adresata de N. S. Hrușciov lui David Dako

MOSCOVA 13 (Agerpres)'. —
TASS anunță :

N. S. Hrușciov, președintele 
Consiliului de Miniștri al U.RS.S. 
a adresat o telegramă de felici
tare lui Dâvid Dako, președintele 
guvernului Republicii Africa 
Centrală cu prilejul proclamării 
independenței acesteia.

Uniunea Sovietică, se spUne în 
telegramă, pornind de Ia princi
piile leniniste ale egalității în 
drepturi a popoarelor declară so-

lemn că recunoaște Republica 
Africa Centrală ca stat indepen
dent și este gata să stabilească 
cu ea relații diplomatice și să 
facă schimb de reprezentanțe di
plomatice.

N. S. Hrușciov urează poporu
lui Republicii Africa Centrală 
succese în construirea vieții noi 
și își exprimă speranța că rela
țiile dintre această republică și 
U.RS.S. se vor dezvolta în spi
ritul înțelegerii reciproce și al 
colaborării.

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

Vizita delegației de medici romîni 
in Mexic

MEXICO CITY (Agerpres).
In drum spre San Francisco, unde va participai îa cel de-al 

V-lea Congres internațional de gerontologie, delegația de me- 
dici romîni alcătuită din prof. dr. Ana Aslani și dr. Vateriu Ar
can, s a oprit pentru cîteva zile în Mexic.

La Mexico City, medicii romîni au vizitat spitalul Crucii 
Roșii, spitalul militar și un cămin de bătrîni unde au fost în
soțiți de dr. Steila Alatorre Bentacourt, ministrul Asigurări
lor Sociale, Institutul de cardiologie unde au asistat la o se
siune științifică și alte instituții medicale;

Delegația a fost primită de dr. Don Jaime Forees Bodet, 
ministrul Educației.

o
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Amănunte în legătură cu activitatea 
de spionaj a turistului american Christner
MOSCOVA 13 (Agerpres). — 

TASS anunță :
Ziarul 

numărul 
mănunte 
tatea de 
merîcan 
ner, expulzat recent din U.R.S.S.

In drum din Lvov spre Kiev, 
Christner a făcut cunoștință în 
tren cu Nicolai Denisov, funcțio
nar fa Direcția de statistică din 
Lvov. Denisov a observat că a- 
tunci cînd trenul se apropia de 
gară sau trecea în drepul unor 
mari obiective industriale, turis
tul american care îșî spunea 
„Charles“ invoca diferite pre
texte pentru a ieși din comparti 
ment. Denisov l-a surprins pe a- 
merican fotografiind o gară, u-

„Izvestia" a publicat în 
său din 12 august a- 
în legătură cu activi- 
spionaj a turistului a- 

Robert Harold Chrisf-

în timp ce 
linii de cale

fost întrebat

zine, încărcături și 
schița schema unei 
ferată.

Cînd Christner a 
de ce a fotografiat obiectivele in
terzise, el a răspuns că toate a- 
cestea se datoresc unei întîm- 
plări. Potrivit afirmațiilor sale 
toate fotografiile obiectivelor mi
litare, industriale, ale navelor 
militare erau făcute „întîmplă- 
tor“ și el nu-și dă seama în ce 
fel, cînd și cum s-a declanșat 
aparatul său fotografic.

Prezența busolei Christner 
explicat-o prin „teama“ de a 
se rătăci.

Ziarul a publicat unele însem- 
care 
evi-

a
nu

nări ale turistului spion 
ilustrează cît se poate de 
dent caracterul de spionaj.

■O-------------------

LUANG PRABAN 13 (Ager- 
pres).

Agenția Associated Press rela
tează că guvernul prooccidental 
al Laosului în frunte cu primul 
ministru, Bombănit, a acceptat

a-

Demisia guvernului prooccidental 
al Laosului

să-și dea demisia. După cum
rată agenția, această hotărîre a 
fost adoptată în urma tratative
lor dintre reprezentanții comite
tului! revoluționar și cei ai gu
vernului.

O--------- ------— ■,

Tratativele dintre Hammarskjoeld 
și Chombe

PARIS 13 (Agerpres). TASS 
anunță:

După cum anunță corespon
dentul din Elisabetville al agen
ție; France Presse, primele tra
tative de la 12 august dintre se
cretarul general al O.N U., Ham
marskjoeld și „președintele“ ma
rionetă din Katanga, Chombe, 
au durat aproape două ore și au 
decurs într-o „atmosferă cordia
lă de înțelegere reciprocă“. Păr
țile au avut un schimb de pă
reri în legătură cu situația care 
s-a creat și cu pozițiile pe care 
se situează. Probabil, remarcă 
corespondentul, aceste poziții nu 
sînt intransigente, întrucît sîm- 
bătîl tratativele au continuat și 
se așteaptă publicarea 
municat comun. 
Katanga nu se
mit optimism.

Potrivit unor 
în continuare 
Chombe va prezenta la tratative 
următoarele condiții:

1. Să fie recunoscută cel puțin 
de fapt existența Katangăi și tot
odată dreptul ei la secesiune;

2. Să se confirme în mod clar 
că Chombe își va menține con
trolul asupra șoselelor și aero- 
droamelor pentru a împiedica e- 
ventuala sosire a unui emisar o-

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

Președintele Ghanei cere lui Chombe 
să acționeze „potrivit intereselor Africii”

unui co
in careurile din 

ascunde un anu-

informații, scrie 
corespondentul,

ficial anunțat sau secret al pri
mului ministru Lumumba ;

3. Să se stabilească termene 
fixe privind staționarea, precum 
și efectivul trupelor internațio
nale din Katanga.

Cînd Hammarskjoeld, scrie co
respondentul, a pus problema e- 
vacuării cît mai grabnice a tru
pelor belgiene din Katanga și a 
înlocuirii lor cu trupele O.N.U., 
Chombe a răspuns 
problemă privește 
O.N.U.

rțammarskjoeld, 
menționează agenția, a subliniat 
că O.N.U. a dat dovadă de „ma
ximum de moderație“ față de 
Katanga. Secretarul general al 
O.N.U. a explicat că principiul 
O.N.U. ar consta chipurile în 
neamestecul în treburile interne 
ale Katangăi.

★
PARÍS 13 (Agerpres)
Corespondentul din Elisabeth

ville al agenției France Presse 
informează că în dimineața de 
13 august au fost reluate trata
tivele dintre secretarul general 
al O.N.U., Hammarskjoeld și 
„președintele“ provinției Katan
ga, Chombe. Tratativele, scrie co
respondentul, „se desfășoară în- 
tr-o atmosferă favorabilă".

ÎNTREPRINDEREA 
DE EXPLORĂRI

L U P E N I 
angajează prin concurs .*

— Șef serviciu contabilita
te, cu studii medii și 7 ani 
vechime în funcții economi
ce. Salariul: 1600—1850 lei.

— Maiștri sondori și mai
ștri mecanici, cu diploma de 
maistru. Salariul: 900—1350 
lei.

— Contabili principali, cu 
studii medii și 2 ani vechi
me. Salariul: 825—950 lei.

— Economist principal fi
nanciar, cu 3 ani vechime și 
studii economice superioare. 
Salariul: 1150—1350 lei.

— Tehnician principal me
canic, cu studii medii tehni
ce în specialitate și 3 ani 

vechime. Salariul: 900—1175 
Iei.

— șef birou aprovizionare, 
cu 3—5 ani vechime șl stu
dii economice superioare sau 
studii medii. Salariul 1350— 
1500 lei.

— Achizitor principal a- 
provizlonare. Salariul: 725
lei.

— Paznici cu acte legale 
aprobate. Salariul: 500—600 
lei.

că această
Belgia și

după cum

............ ..  ........................ : 
j In legătură cu orarul 

autobuselor pe linia :
i Petroșani-Lupeni
' Autobusele care deservesc S 
! linia Petroșani — Lupeni au ■ 
S următoarele ore de plecare ■
• din stația Petroșani: 6,30; j 
■ 9,00; 11,20; 14,00; 17,00; î
: i9,2o. :
■■■■■■■ ««»■■■■■»

S.U.Ä. vop să folosească O.S.Ä. 
împotriva poporului cuban

MONTEVIDEO 13 (Agerpres).
In legătură cu apropiata con

ferință a miniștrilor Afacerilor 
Externe ai țărilor membre ale 
Organizației statelor americane 
de la Costa Rica, organizațiile 
de tineret din Uruguay au dat 
publicității o declarație în care 
demască încercărilor imperialis
mului! american de a folosi Or
ganizația statelor americane pen
tru înăbușirea revoluției cubane.

—R

Deschiderea sesiunii 
parlamentului ceylonez
COLOMBO 13 (Agerpres]. — 

TASS anunță:
La 12 august, guvernatorul' 

general al Ceylonului — Oliver 
Gnnetilleke, a deschis oficial se
siunea parlamentului ceylonez. 
La sesiune guvernatorul general 
a rostit o cuvîntare în care a ex
pus programul noului ( 
condus de d-na Sirimavo 
daranaike.

Guvernatorul general a 
rat că guvernul ceylonez 
ționează șă ducă politica promo
vată de defunctul prim ministru 
Solomon Bandaranaike. In do
meniul relațiilor internaționale, a 
spus el, guvernul va continua po
litica de neparticipare la blocuri, 
politica de neutralitate și inde
pendență.

Declarația subliniază că S.U.A. 
intenționează să folosească O.S.A. 
pentru a primi aprobarea agre
siunii împotriva Cubei. Popoa
rele însă nu se vor lăsa înșelate. 
Ele trebuie să fie vigilente pen
tru a împiedica în orice moment 
imperialismul să înăbușe revolu
ția eubană.

Declarația a fost semnată de 
organizațiile de tineret ale mun
citorilor din industria linii, de 
sindicatele textiliștilor. construc
torilor, de Uniunea Tineretului! 
Comunist, de organizațiile de ti
neret ale partidului socialist și 
de .alte organizații.

AC.CRA 13 (Agerpres).
După cum transmite corespon

dentul agenției Reuter, președin
tele Ghanei, a cerut din nou pre
mierului provinciei Katanga, 
Chombe să-și revizuiască poziția

numele uni-

adresată lui 
declară că

guvern 
j Ban-

decla- 
inten-

PR08RAM DE RADIO
15 august

PROGRAMUL 1. 7,30 Sfatul 
medicului, 8,00 Muzică de estra
dă. 9,10 Muzică corală rotnî- 
nească, 9,30 Tinerețea ne e dra
gă, 10,00 Muzică populară romî- 
nească și a minorităților națio
nale, 10,30 Muzică din opere in
spirate din basme, 11,03 Teatru 
la microfon: „Poveste studen
țească“. Comedie de Mîhail Sor
bul ; „Povestea lui Thomas Mo- ‘ 
tanul și a instalatorului Sam. o- 
mul“. Scenariu radiofonic de-Ar. 
thur Miller, 13,05 „Săptămîna 
muzicii R.P.D. Coreene“. 13,20 
„Tinerețe, a ta e viața“, program 
de muzică ușoară, 14,00 Soliști 
și orchestre de muzică populară 
romînească, 16,00 Melodii popu
lare romînești din Muntenia,
17.30 Vreau să știu! 19.30 Din 

comoara folclorului nostru. ?0,30 
„Șoapte de dragoste“ — pro
gram de muzică ușoară, 21,30 
Muzică populară sovietică. PRO
GRAMUL II. 14,07 Cîntece și 
marșuri, revolutionäre din Cuba, 
15.15 Concert de muzică popu
lară romînească, 16,30 Vorbește 
Moscova ! 17,00 Formații de mu
zică ușoară din R. P. Ungară, 
18.05 Poemul simfonic „Cînta- 
rea Romîniei“ de Matei Socor,
19.30 Almanah științific, 20,00 
Program muzical pentru frunta
șii în producție din industrie și 
agricultură, 21.15 Interpreți ro
mîni de muzică ușoară.

----- O-----

CINEMATOGRAFE
15 august

PETROȘANI — 7 NOIEM
BRIE • Război și pace (seria 
U-a); AL. SAH1A : Mexicul cîn- 
tă; MUNCITORESC: In căuta- 
rea ccmorii, PETRII.A : Burghe
zul geritilon; ANINOASA: In 
pragul vieții; VULCAN: Cei 
mari și cei mici: CRIVIDIA : Se
cretul cifrului; URICANI : Prima 
zi de pace. (Responsabili! cine- 
matofjrafelcr Lonea, Lupem șj 
Bărbăteni n-au trimis programa
rea Rimelor pe luna august).

și să „acționeze în 
tății Congo-ului“.

Intr-o telegramă 
Chombe, Nkrumah 
vrea să-i ceară pentru ultima
dată să acționeze „cu răspunde
re și potrivit intereselor Africii“.

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

Tinerelul din Elisabethville demonstrează 
lui Chombe

monstranții purtau pancarte ce- 
rînd unitatea Congo-ului. Poliția 
a împrăștiat pe participanții 
demonstrație, operînd arestări 
rîndul acestora.

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

R. A. U. trimite 
o subunitate militară 

în Congo
CAIRO 13 (Agerpres).
Toate ziarele publică la 13 

gust știri despre hotărîrea gu
vernului R.A.U. de a trimite o 
subunitate militară, pentru a 
participa împreună cu trupele 
O.N.U. la înfăptuirea hotărîrii 
Consiliului de Securitate cu pri
vire la retragerea urgentă a 
trupelor de ocupație belgiene de 
pe teritoriul Republicii Congo.

Ziarele arată că . președintele 
Nasser a primit din partea se
cretarului general al O.N.U, 
Hammarskjoeld „o telegramă ur
gentă“ în care acesta îi 
trimită o subunitate 
R A.U. în Congo pentru 

i jutor trupelor O.N.U.

împotriva
PARIS 13 (Agerpres)
După cum anunță corespon

dentul din Elisabethville al a- 
genției France Presse, în dimi
neața de 13 august, 
bethville a avut loc 
strație a tineretului 
guvernului marionetă 
omul de paie al belgienilor. De-

la Elisa- 
o demon- 
împotriva 

Chombe,

Declarafia de politică externă 
a »comitetului revolutionär" din Laos
HANOI (Agerpres).
Intr-o declarație radiodifuzată 

la il august, de postul de radio 
Vientiane, căpitanul Kong Le, 
președintele „comitetului revolu
ționar" laoțian a expus — prin
tre altele — principiile de poli
tică externă a comitetului.

In declarație se spune: „Vom 
promova ö politică de neutrali
tate, adică nu vom fi ostili nici 
unei țări. Dimpotrivă, vom cola
bora în scopul apărării țării noas
tre și a intereselor generale ale 
iumiî... Sîntem neutri. Vom ac
cepta ajutor economic din par 
tea oricărei țări, dar nu din par-

tea acelora care încearcă să fo
losească ajutorul în scopul pro
vocării unui război între laoțienii 
înșiși“.

Comitetul dorește să stabileas
că relații prietenești cu țările din 
întreaga lume și să promoveze 
o politică de neutralitate.

„Comitetul revoluționar“ va 
urma cu strictețe principiul apă
rării păcii și al neintervenției în 
treburile altor țări. In declara
ție se arată că comitetul revolu
ționar va respinge în modul cel 
mai categoric încercările de a 
construi baze militare pe terito
riul Laosului.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA: Petroșani, Str. Gh. Gheorghiu-Dej nr. 56 Tel. interurban 322, automat 269.

la 
în

aii-

cere să 
militară 
a da a-
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