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Randamente sporite 
la sectorul II

în lupta pentru 
a da cît mai mult 
cărbune cocsifica
bii, minerii din 
sectorul II al mi
nei Vulcan se stră
duiesc zi de zi să 

noi succese în acțiunea de 
muncii

obțină
creștere a productivității 
pentru a da cît mai mult cărbune 
cocsificabii siderurgiștilor hune- 
doreni.

In prima jumătate a lunii 
rente, productivitatea muncii 
sector a fost de 2,060 tone 
post față de 1,870 cît a fost pla
nificat.

Aceste rezultate se datoresc stră
daniilor depuse de minerii de aici, 
precum și măsurilor tehnico-orga- 
nizatorice luate de conducerea sec
torului.

— în fruntea întrecerii pentru 
a da cît mai mult cărbune și la un 
preț cît mai redus, se situează bri- 
gad condusă de Poenaru Traian 
ca-f^, reușit să-și depășească pre-

■•-.jP.: planului cu peste 240 to
ne" -ît cărbune cocsificabii, atin- 
gind un radament de 5,43 tone pe 
post față de 4,40 cît a avut pla
nificat.

cu- 
pe 
pe

■Vulcan,

Realizări ale minerilor 
din sectorul III

Minerii din sec
torul III al minei 

au reușit
să trimită la ziuă 
pînă la data de 14 
septembrie inclu
siv — cu 1221 to
ne mai mult căr

bune decît planul la zi.
Extragerea acestei importante 

cantități de cărbune s-a făcut pe 
seama creșterii productivității mun
cii în abataje. Pe sector randamen
tul planificat a fost depășit cu 
0,446 tone/post

La obținerea acestui rezultat 
și-a adus contribuția cunoscuta 
brigadă fruntașă de la frontalul 

'1 stratul 6—7 condusă de 
• le Pavel, cate și-a depășit pla

nul cu peste 800 tone de cărbune, 
obținînd și un randament de 3,80 
tone pe post față de 2,80 cît a 
avut planificat. Randamente fru
moase au obținut și brigăzile con
duse de minerii din abatajul came
ră din stratul 3 conduși de Vizi 
Andrei și cei din abatajul cameră 
nr. 3 conduși de Scutelnicu Vladi
mir, care și-au depășit randamen
tele cu 0,165 și, respectiv, cu 0,125 
tone cărbune pe post.

Oamenii muncii aprobă cu entuziasm 
politica de pace a tării noastre

ÎNSUFLEȚITE
greșului 
tribuind 
cauză a

MITINGURI

La C. F. R. Petroșani
Ieri dimineață, odată cu apariția 

ziarelor, la Depoul C.F.R. Petro
șani toți muncitorii din schimbul I 
s-au întrunit într-un miting mobili
zați de organizația de partid pen
tru a răspunde mesajului trans
mis de tovarășul Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej de pe bordul motonavei 
„Baltika". Agitatorul Sîrbulescu 
Nicolae a dat citire mesajului care 
a fost primit cu entuziasm de cei 
prezenți. Exprimîndu-și întru to
tul adeziunea la politica de pace a 
partidului și guvernului nostru, 
muncitorii care au luat apoi cuvîn- 
tul au arătat că sînt pe deplin 
convinși că delegația țării noastre 
în frunte cu tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej la cea de-a 15-a se
siune a Adunării Generale a 
O.N.U. va contribui în mod efec
tiv la rezolvarea marilor probleme 
internaționale și în primul rînd a 
celei mai arzătoare — problema 
dezarmării generale și totale.

în numele colectivelor în care 
muncesc, tovarășii Szilagyi Fran- 
cisc și Magdalin Constantin s-au 
angajat ca în activitatea lor de zi 
cu zi să-și sporească și mai mult 
eforturile contribuind prin aceasta 

întărirea statului nostru iubitor 
pace.

La
...17 septembrie ora 8 diminea

ța. La această oră, în toate secțiile 
din Uzina de reparat utilaj minier 
din Petroșani, s-a citit în colectiv 
mesajul transmis de tovarășul Ghe
orghe Gheorghiu-Dej, de pe bor
dul motonavei „Baltika".

Muncitorii de aici au primit cu 
însuflețire cuvintele adresate po
porului nostru, în acest mesaj. Ei 
și-au manifestat încrederea fermă 
în aportul cel va aduce delegația 
țării noastre în frunte cu tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, la cea 
de-a 15-a sesiune a Adunării Ge
nerale a O.N.U. pentru rezolvarea 
în mod efectiv a problemei dezar
mării generale și totale.

întregul colectiv de la U.R.U.M. 
Petroșani, s-a angajat să nu pre
cupețească nici un efort pentru a 
traduce în viață sarcinile trasate 
de cel de-al III-lea Congres al 
P.M.R.

U. R. U. M. ₽,

4 pag. 20 bani

al Ш-lea al P.M.R. con- 
prin aceasta la măreața 

popoarelor — pacea.

Duminică 
18 septembrie 
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Cunoscutul șef de brigadă Hunyady Ioan de la sectorul Ut 
al minei Vulcan, nu este indiferent de rezultatele pe care le ob
țin alte schimburi din brigada pe care o conduce. De aceea, el 
trece zilnic pe la conducerea sectorului unde 
fiecare schimb în parte. Iată-1 în clișeul nostru, 
nerul Stănilă Ioan despre realiză rile schimbului

________. q____ ——

se interesează de 
discutînd cu imgl- 
III.

Pe șantierul Livezeni

la 
de

La Paroșeni
Cu o mare satisfacție au primit 

mesajul tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej transmis de pe bor
dul motonavei „Baltika“ oamenilor 
muncii din patria noastră, munci
torii, tehnicienii și inginerii ter
mocentralei din Paroșeni.

întruniți într-un însuflețit miting 
ei au ascultat cu viu interes mesa
jul citit în fața lor de tovarășul 
Iștvan Nicolae.

La sfîrșitul mitingului tov. Mi- 
lițescu Gheorghe directorul între
prinderii a dat citire unei moțiuni 
adresate delegației țării noastre în 
frunte cu tovarășul Gheorghe Ghe
orghiu-Dej, la cea de-a 15-a sesiune 
a Adunării Generale a O.N.U. în 
moțiune se spune printre altele: 
„Sîntem convinși că nobila misiune 
de pace încredințată de poporul 
nostru delegației noastre la cea 
de-a 15-a sesiune O.N.U. în frun
te cu tovarășul Gheorghe 
ghiu-Dej, va fi dusă la 
nire cu succes".

în încheierea moțiunii

Gheor- 
îndepli-

colecti
vul întreprinderii s-a angajat să 
depună noi eforturi pentru înde
plinirea sarcinilor ce le stau în 
față izvorîte din documentele Con-

Zilnic, zeci de vizitatori se opresc îndelung în fața txponate- 
lor din sala Galeriei fondului plastic din Petroșani, unde s-a 
deschis recent expoziția cu producțiile de sfîrșit de an ale elevilor 
Școlii populare de artă din Petroșani.

Lucrările de pictură, grafică și artă aplicată, > dovedind ma
eștri a elevilor școlii, majoritatea muncitori sau fii de muncitori, 
sînt mult apreciate de vizitatori.

IN CLIȘEU: Un aspect de la expoziție.

luat

La șantierul Livezeni
Iert dimineață, cînd au apărut 

ziarele cu mesajul transmis de to
varășul Gheorghe Gheorghiu-Dej 
de pe bordul motonavei „Baltika" 
au avut loc scurte și entuziaste mi
tinguri pe diferite puncte de lucru 
ale Șantierului 6 construcții de lo
cuințe din Livezeni. Cei 500 de 
muncitori și tehnicieni care au par
ticipat lâ aceste mitinguri au pri
mit cu deosebită satisfacție mesa
jul transmis de tovarășul Gheor
ghe Gheorghiu-Dej poporului nos
tru.

în fața constructorilor a
cuvîntul agitatorul comunist Nis- 
tor Aurel, maistru de șantier. Du
pă ce a citit mesajul tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, el a vor
bit apoi despre misiunea nobilă 
pe care o are delegația țării noas
tre la cea de-a 15 sesiune a Adu
nării Generale a O.N.U., despre 
contribuția ce o va aduce la cauza 
dezarmării generale și totale.

Muncitorii constructori și-au ex
primat adeziunea totală față de 
politica externă a statului nostru, 
hotărîrea de a sprijini această po
litică, construind pentru pace, pen
tru fericirea oamenilor muncii.

Agitației vizuale — 
mobilizator
de tencuială cu 1 leu, precum și 
altele. Numeroase brigăzi, printre 
care cele conduse de Andraș Ște
fan, Găvan Petre, Burchiu Cons
tantin, Froșt Ștefan și altele s-au 
evidențiat în lupta pentru reduce
rea prețului de cost și îmbunătă
țirea calității lucrărilor. Dar agi
tația vizuală existentă pe șantier, 
nu militează pentru generalizarea 
inițiativelor și metodelor de mun
că ale fruntașilor, nu oglindește 
în ce măsură sînt înfăptuite anga
jamentele colectivului, nu arată 
ce a mai rămas de făcut pentru 
îndeplinirea integrală a angajamen
telor luate în întrecere. Urmărirea 
rezultatelor de întrecere se face 
prin graficul întrecerii, dar nici 
acesta nu se completează cu re
gularitate. Agitației vizuale îi lip
sește de asemenea caracterul com
bativ. Pe șantier nu se găsește o 
lozincă sau panou care să comba
tă risipa, lipsa de disciplină.

Este necesar să fie organizată 
o agitație vizuală mobilizatoare. 
Biroul organizației de bază, comi
tetul sindicatului trebuie să se 
preocupe ca agitația vizuală să ai
bă un conținut concret, axat pe 
sarcinile ce stau în fața construc
torilor. în acest fel agitația vizuală 
va constitui un factor important în 
munca politică pentru mobilizarea 
colectivului șantierului la înde pli
nirea sarcinilor puse de partid

un caracter
de pe șantierul de 
locuințe din Live-

Muncitorilor 
construcții de 
zeni le revin sarcini mari în anii 
șesenalului. Realizarea unui volum 
sporit de locuințe la un preț cît 
mai scăzut, creșterea productivită
ții muncii, introducerea tehnicii 
noi, gospodărirea judicioasă a ma
terialelor — iată sarcinile ce stau 
în fața fiecărui muncitor construc
tor. Pentru aceste obiective tre
buie să militeze activ munca po
litică de masă, în cadrul căreia 
agitația vizuală ocupă un loc im
portant.

Pe șantierul din Livezeni exis
tă agitație vizuală, sînt expuse lo
zinci, panouri. Cele mai multe au 
însă un caracter general, nu sînt 
legate prin conținutul lot de spe
cificul șantierului și nu sînt ope
rative.

Pe șantierul de construcții, lo
zincile amintesc de evenimente și 
sarcini depășite, De ce nu vorbeș
te agitația vizuală despre munca 
constructorilor de pe șantier ? Co
lectivul șantierului și-a luat la în
ceputul acestui an angajamente în
semnate privind realizarea de eco
nomii. De atunci muncitorii cons
tructori au avut și unele realizări. 
Pe șantier au început să fie apli
cate cîteva inițiative valoroase, 
ca de pildă inițiativa comunistului 
Găvan Petre, de a se reduce pre
țul de cost pe fiecare metru pătrat

In fiecare lună cel puțin 1.800.000—2.000.000 lei economii

La mina Petrila se pot obține economii 
suplimentare mai mari

Lupta pentru continua reduce
re a prețului de cost preocupă 
intens colectivul minei Petrila. 
In cursul acestui an harnicii mi
neri de aici au obținut succese 
de seamă în direcția scăderii 
prețului de cost al cărbunelui 
extras. Prin activitatea depusă 
în luna august, cînd au ob{inut 
o economie suplimentară la pre
țul de cost de circa 157.000 lei, 
minerii petrileni 
suma economiilor obținute 
887.000 lei din 
luat pentru întregul an care este 
de 1.500.000 lei. Cum s-au ob
ținut aceste economii ?

Mai întîi trebuie arătat că la 
materiale economia obținută este 
de 73.812 lei în care o pondere 
mare are reducerea consumului 
la lemnul de mină. Pentru fie
care mie tone de cărbune extra
să în august s-au consumat cîte 
44 m. c. lemn de mină fată de 
50—56 m. C./1000 tone cît s-a 
consumat în lunile anterioare. 
Reducerea consumului de lemn 
s-a făcut pe seama unei mai

și-au sporit 
la 

angajamentul

bune gospodăriri a materialului 
în depozit, a debitării lui la di
mensiunile necesare lucrărilor 
miniere și prin ținerea unei evi
dente mai stricte a consumului 
pe fiecare sector în parte.

Cărbunele livrat de mina Pe- 
trila către preparație a fost mai 
uscat și cu o granulatie cores
punzătoare, fapt pentru care 
mina a beneficiat de bonificații 
în valoare' de‘peste 236.000. lei. 
Mai trebuie arătat că sporirea 
productivității muncii care în 
medie pe mină a depășit 1,120 
tone pe post a contribuit de a- 
semenea cu o ifnportantă ’sumă 
la economiile realizate.'

Cu toate aceste, succese, tre 
huie arătat că nu toate rezer
vele interne au fost folosite din 
plin. Așa este de pildă calitatea 
cărbunelui. Dacă pentru respec
tarea umidității și granulației 
mina a avut bonificații totale de 
307.000 lei, în schimb cărbunele 
a avut un procent de cenușă mai 
mare cu 0,7 la sută decît norma 
admisă fapt ce a atras după sine

o penalizare de 71.000 lei, redu- 
cîndu-se corespunzător bonifica
țiile primite. Apoi se mai ob
servă un alt fapt: Bonificațiile 
însumează, așa cum am arătat! 
mai sus. Dește 236.000 lei. pe 
cînd economiile nete la prețul de 
cost total sînt doar dfe 157.000 
lei.' Această diferență se' explică : 
prin aeefca că au fost - depășite 
cheltuielile planificate la-.energie 
(cu 1,48-lei pe tona de cărbune 
extrasă), la consumul de com
bustibil, la amortismente etc. 
lată deci alte rezerve interne ca
re n-au fost folosite' la deplina 
lor valoare, cărora li s-a acordat 
prea • puțină atenție.

Cele de mai sus denotă că mi
nerii de la Petrila au posibili
tăți largi pentru a obține econo
mii la prețul de cost mult mat 
mari ca pînă acum. Prima ca|e 
pe care trebuie să se meargă 
este încadrarea în toți indfcii 
de calitate și în special Ia cenu-

ing. GH. DUMITRESCU ■
(Continuare in pag. 3-a)
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* In curind își vor începe activitatea cercurile și cursurile 
! de învâțâmint politic U.T.M. Organizațiile U.T.M. din sectoa- 
I rele minei Vulcan fac ultimele pregătiri pentru deschiderea 
J noului an de învătămînit. Fotoreporterul nostru l-a surprins pe 
t tov. Chetroiu Aurel, secretarul organizației U.T.M. din sectorul 
i II, in timp ce discuta cu propagandiștii Cojocaru Toma și Par- 
i dos Nicolae despre întîlniirile pe care trebuie să le organizeze 
I cu cursanții pînă la deschiderea anului școlar.

CAPSE SI
Capsele servesc pentru deto- 

nația (aprinderea) încărcături
lor de explozivi și poartă în mod 
obișnuit denumirea de capse de
tonante. Capsele detonante puse 
Tn legătură cu un explozor elec
tric se numesc, după sistemul a- 
prinderii lor, amorse electrice.

O capsă detonantă conține o 
încărcătură de substanță explo
zivă, introdusă într-un tub de 
hîrtie sau de metal deschis la 
un capăt, considerat cel superior. 
La partea inferioară a tubului 
sînt presate încărcăturile de sub
stanțe explozive de inițiere aco
perite cu un căpăcel metalic.

In fundul capsei există o a- 
dîncitură denumită cumulativă, 
care intensifică acțiunea capsei.

Gura tubului capsei (pînă la 
căpăcel) este de 15—18 mm., 
ceea ce permite introducerea li
beră și fixarea suficient de re
zistentă a fitilului de transmite
re a focului sau a amorsei elec
trice.

Capsele detonante pot exploda 
ușor sub acțiunea unui șoc, a 
unei scîntei sau flăcări. Din a- 
ceastă cauză la manipularea 
capselor este necesară multă pre
cauție : ele nu se pot lăsa s»ă 
cadă, nici izbi. La scoaterea cap-
selor din cutii sau la numărarea 
for șl în general la manipularea) ‘ 
lor trebuie să se lucreze pe un 
material moale.

Dacă în interiorul capsei de
tonante a pătruns o impuritate 
oarecare, aceasta nu trebuie 
scoasă în nici un caz prin in
troducerea în gura capsei a unei 
tije sau a altor obiecte. De a- 
semenea nu se poate îndiepărta 
impuritatea prin suflare, deoare
ce prin aceasta, împreună cu 
acrul suflat din gură, poate in
tra și o picătură de salivă care 
umezește încărcătura șl provoa
că un -rateu la folosirea acestei 
capse. O impuritate care a pă
truns în capsa detonantă se în
depărtează numai prin lovirea 
înceată a capătului de sus al 
capsei de o unghie.

Transportul capselor pînă la 
locul de muncă trebuie să se facă 
numai în ranițe confecționate din 
material moale și gros, care le 
protejează de acțiunile mecanice, 
și în cutii, astfel îneît ele să 
nu se poată lovi una de alta. 
Capsele detonante se pot păstra 
bine numai în locuri uscate.

In minele din Valea Jiului se 
mai folosesc și amorse electrice.

Sînt atnorse electrice cu acțiu
ne instantanee și întîrziată. A- 
morsele electrice cu acțiune in-

1 
I 
i 
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AMORSE
stăntanee se confecționează din 
sîrtnă de sonerie cu izolație de 
bumbac — pentru lucrările us
cate — și din sîrmă izolată cu 
cauciuc sau material plastic — 
pentru lucrările umede și sub 
apă.

In minele grizutoase este per
misă folosirea numai a ..morse
lor electrice cu înveliș de cupru, 
alamă sau hîrtie, deoarece alte 
materiale pot cauza explozia 
mediului înconjurător periculos.

Amorsele electrice cu acțiune 
instantanee se j|șează în cutii 
care se ambalează într-un toc, 
iar acesta se pune într-o ladă de 
lemn.

Amorsele electrice cu acțiune 
întîrziată se deosebesc de cele 
precedente prin aceea că între 
capul de aprindere și substanța 
explozivă de inițiere a capsei se 
introduce o compoziție de întîr- 
ziere a exploziei cu 2, 4, 6 și 8, 
excepțional cu 10 și 15 secunde.

Aceste amorse se folosesc a- 
tunci cînd condițiile în care se 
execută lucrările de pușcare ne
cesită ca exploziile mai multor 
încărcături de explozivi să se 
facă la anumite intervale.

A. S Al MAC
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Mobilizarea tineretului la îndeplinirea sarcinilor de pian 
In atenția organizațiilor U. T. M.

Sub conducerea organizațiilor 
de partid tineretul de la mina Pe- 
trila aduce o contribuție substan
țială la realizarea sarcinilor eco
nomice ale exploatării. O rodnică 
activitate în mobilizarea tinetilor 
la sporirea productivității muncii, 
reducerea prețului de cost și îmbu
nătățirea calității producției des
fășoară brigăzile de tineret. Cele 
42 brigăzi ale tineretului care cu
prind 600 de tineri, au extras tn 
acest an peste 1500 tone de căr
bune peste plan. Numeroase bri
găzi de tineret cum sînt cele con
duse de tov. Bartha Francisc, Tă- 
nase Gheorghe, Dumitrescu Ioan 
$i altele se situează în fruntea în
trecerii socialiste pentru sporirea 
productivității muncii și reducerea 
prețului de cost.

Rezultatele obținute oglindesc 
faptul că organizațiile U.T.M. din 
sectoarele minei s-au îngrijit in 
cursul anului cu mai multă răs
pundere de întărirea activității 
brigăzilor de tineret și a celorlalte 
forme tinerești de muncă. De la

Brigadieri ai Mii 
palrioiiie

Pentru a obți
ne dreptul de a 
deveni purtători ai 
insignei de briga
dier al muncii 
patriotice tinerii 
mineri din sectorul 
I al minei Aninoa- 

sa au desfășurat în cursul acestui 
au o bogată activitate de muncă 
patriotică. Ei au colectat peste 
4000 kg. fier vechi, au participat 
la acțiunea de refacere a patrimo
niului forestier, plantînd cu puieți 
2 ha. teren și curățind arboretele 
pe mai multe hectare, au încărcat 
din stoc 90 tone cărbune, și au în
treprins numeroase acțiuni volun
tare pentru buna gospodărire a 
comunei, precum și pentru ajutora
rea brigăzilor de mineri din sector 
în realizarea de cit mai multe eco
nomii. Prin acțiunile întreprinse 
membrii brigăzii au efectuat fieca
re peste 100 ore de muncă volun
tară, cîștigînd dreptul de a de
veni purtători ai insignei de briga
dier al muncii patriotice. Printre 
cei 38 de membri ai brigăzii care 
au muncit cu mult elan pentru a 
merita cinstea de a purta insigna 
de brigadier al muncii patriotice 
se numără tov. Pagnejer loan, co
mandantul brigăzii, Dragotă Eu 
gen, Bercheș Ioan, Gabor Francisc, 
Cocoș Vlad, Szasz Teodor și alți 
tineri care nu și-au precupețit e- 
forturile pentru a deveni purtă
tori ai insignei de brigadier.

•

La типе a\ 
voluntara | 
Mobilizați de organizația de î 

baza U.T.M. tot mai mulți ti-j 
nerî feroviari participă cu k» 
flețire la executarea unor lua'

începutul anului au fost constituite 
încă 7 brigăzi de tineret, 9 posturi 
utemiste de control. Organizațiile 
U.T.M. s-au îngrijit totodată de 
întărirea activității acestor forme 
tinerești de muncă. Este demnă de 
relevat mai ales experiența organi
zației U.T.M. din cadrul sectoare
lor II și III. Cele 15 brigăzi ale 
tineretului din cadrul sectorului II 
de pildă, își desfășoară activitatea 
pe bază de programe de lucru lu
nare, în care își prevăd obiective 
concrete în privința realizării sar
cinilor de plan, sporirea producti
vității muncii, reducerea prețului 
de cost, ridicarea calificării profe
sionale precum și educarea tineri
lor. Organizația U.T.M. din sec
tor (secretar tov. Nicolae Cons
tantin) urmărește îndeaproape ac
tivitatea brigăzilor, analizează 
munca lor în consfătuiri, precum și 
în adunări generale U.T.M.

Organizația U.T.M. se îngrijeș
te de întărirea activității brigăzi
lor de tineret. Brigada condusă de

TINERI Al ZILELOR NOASTRE

PR O PA GA ArDirST UL
— Tovarășe Bratu, îți încre

dințăm o sarcină grea, dar de 
cinste, să fii propagandist.

Tînărul, l-a privit pe secretar 
și pe ceilalți membri ai comite
tului U.T.M. cu seriozitate, în- 
gîndurat, apoi li s-a adresat cu 
hotărîre:

— Mă voi strădui să fiu demn 
de sarcina încredințată.

Această discuție, între secreta
rul organizației U.T.M. de la 
U.R.U.M.P. și utemistul Bratu 
Mihai avuse loc cu doi ani în 
urmă.

Tînărul strungar, Bratu Mi
hai, pe atunci era nou la 
U.R.U.M P. Fusese repartizat de 
la o școală profesională chin Bu
curești. Acolo crescuse, într-un 
orfelinat. Tata i-a fost răpus în 
1944 pe frontul antihitlerist. Ma
ma i-a murit cu doi ani mai tîr- 
ziu, cînd Bratu Mihai abia a 
împlinit 6 ani. Școala profe
sională a terminat-o cu succes. 
A devenit strungar. Aici, la 
U.R.U.M.P. a continuat să înve
țe cu aceeași ardoare. „Să fiu 
folositor societății" — acest4 în
demn l-a călăuzit în fiecare zi, 
în fiecare ceas. Dar în cadrul or
ganizației. U.T.M. el a mai în
vățat un lucru, ce l-a preocupat 
în aceeași măsură : „Din ce știi 
tu, învață și pe alții 1“.

Mai în fiecare zi vorbea tine
rilor despre tot ce citea el în 
legătură cu prelucrarea mate
rialelor la strung, ascuțirea cu
țitelor. Discuta cu aceeași înflă
cărare atît despre tehnică sau li
teratură, ca și despre situația 
politică internațională. Cînd i 
s-a încredințat sarcina să con
ducă un cerc de învățămînt po

tov. Cozma Ernest, care în mai 
multe luni a rămas cu sarcinile de 
plan neîndeplinite, a fost ajutată 
atît de organizația U.T.M. cit și 
de conducerea sectorului prin re
organizarea brigăzii și printr-o în
drumare tehnică corespunzătoare. 
Astfel brigada a lichidat cu ră- 
mînerea în urmă. O bogată acti
vitate a desfășurat pentru ajutora
rea brigăzilor de tineret și organi
zația U.T.M. din sectorul III (se
cretar tov. Bun Ioan). Rod al preo
cupării susținute a acestor organi
zații sectoarele II și III sînt frun
tașe pe exploatare în sporirea ran
damentelor și reducerea prețului 
de cost, iar pe întreaga exploatare, 
pe luna trecută de pildă, din cele 
42 brigăzi de tineret doar 4 au ră
mas în urmă,. cu sarcinile de plan 
neîndeplinite.

Organizațiile U.T.M. de la mi
na Petrila s-au preocupat de ase
menea de ridicarea calificării pro
fesionale a tinerilor și intensifica
rea activității tinerilor tehnicieni și 
ingineri în vederea sprijinirii bri

etic U.T.M., îndiemnat de a- 
ceeași năzuință, de a-și ajuta to
varășii să-și ridice cunoștințele, 
a primit cu bucurie.

De la 1 septembrie 1958 pro
pagandistul utemist Bratu Mi- 
hai a început sa expună lecții 
unui grup de 30 de tineri, tova
răși de-ai lui de muncă, despre 
bogățiile și frumusețile patriei 
noastre dragi, despre lupta har
nicului popor romîn, condus de 
partidul comuniștilor, pe drumul 
spre o viață fericită, luminoasă.

Dar din aceeași zi în viața 
lui Bratu Mihai se mai petrece 
un eveniment de mare însemnă
tate. De la 1 septembrie 1958 
muncitorul Bratu Mihai este e- 
lev al liceului seral.

Au trecut de atunci doi ani 
de muncă /entuziastă, de învă
țătură neobosită. Dimineața lu. 
era la strung, iar seara în ciuda 
oboselii se apleca asupra caie
tului și a cărților, își lua no
tițe. In timpul liber își pregă
tea lecțiile pentru cercul de în- 
vățămînt. Eforturile neîntrerup
te, pasiunea pentru studiu i-au 
fost pe deplin răsplătite :
Mihai a terminat cu succ^ uW 
sele a VIII-a și a IX-an’\<" . 
lui de învățămînt politic 
nit fruntaș, cursanții, ca și pro- 
pagandtstul, sînt fruntași în 
muncă și în activitatea obșteas
că. Alai mulți cursanți au de
venit candidați de partid, iar 7 
din ei, între care Tilvescu V., 
Qlinovici Anatolie, Măciuncă 
Florea, urmînd exemplul propa
gandistului, sînt elevi ai liceului 
seral. Iată roadele eforturilor 
lui Bratu Mihai, răsplata mun
cii pasionate.

I. DUBEK

S.C.B. din cadrul Complexului J 
C.F.R. Petroșani, executing du
pă orele de lucru înlocuirea cab
lurilor de la barieră.

de reparații în timpul lor liber, 
lată-i in clișeul nostru pe ute- • 

miștii Mureș loan și Mereu • 
Ștefan din organizația de bază J 
S.C.B. din cadrul Complexului • ---- _ , 4
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găzilor de tineret. Tinerii tehni
cieni și ingineri de la mina Pe
trila au lansat nu de mult o che
mare către toți tinerii tehnicieni 
și ingineri din regiune în vederea 
sprijinirii brigăzilor de tineret și 
introducerea tehnicii noi. Este ne
cesar ca organizația să asigure ca 
obiectivele care sint fixate să fie 
înfăptuite în întregime mobilizînd 
in acest scop fiecare tinăr tehni
cian și inginer, tn privința ridică
rii calificării tinerilor organizația 
U.T.M. de la mină va constitui de 
la 1 octombrie a.c. in fiecare sec
tor cite două cursuri de minim 
tehnic, cuprinzînd în aceste forme 
toți tinerii care nu urmează școala 
de calificare. Cursurile de minim 
tehnic vor contribui la ridicarea 
pregătirii profesionale a tinerilor.

Muncind pentru mobilizarea ti
neretului la îndeplinirea sarcinilor 
puse de cel de-al III-lea Congres 
al P.M.R. organizațiile U.T.M. de 
la mina Petrila trebuie să acorde 
o atenție deosebită întăririi brigă
zilor de tineret și a celorlalte for
me tinerești de muncă, să se ocupe 
neîncetat de -ridicarea calificării 
tinerilor.
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Alături de toți oamenii mun
cii, ceferiștii complexului Petro
șani însuflețiți de marile perspec
tive deschise de hotărîrile luate 
de Congresul al III-lea al P.M.R. 
îndeplinesc cu cinste sarcinile ce 
le stau în față. Paralel cu înde
plinirea planurilor de transport 
din punct de vedere, cantitativ, 
ei au obținut și îmbunătățiri fa
ță de plan a unor importanți in
dici tehnico-economici.

Ultimele succese sînt grăitoa
re în această privință. Realiză
rile din trimestrul II a. c. ex
primate prin indicativele tone/km. 
și km. convenționali sînt cu 13,4 
la sută mai mari decît cele din 
trimestrul II 1959. La transpor
tul mărfurilor planul pe trimes
trul II a. c. a fost depășit cu 
8.5 la sută.

Majoritatea indicatorilor de 
călii.*? au fost îmbunătățite atît 
față de sarcinile stabilite prin 
plan, cît și față de realizările din 
aceeași perioadă a anului trecut.

Unitatea noastră, Regulatorul 
de circulație și mișcare, are un 
rol de seamă în cadrul comple
xului C.F.R. Petroșani. Ea de
servește Valea Jiului, important 
centru industrial al țării care în 
condițiile regimului democrat- 
popular se dezvoltă intr-un ritm 
raoid.

Sarcinile noastre de plan pe 
I960 sînt mult sporite față de 
anuWrecut. Va trebui să trans- 

i-Tn pe rețea cu 2.000.000 to- 
r.xAmai multe mărfuri decît în 
«nul 1959, sa obținem o nouă 
reducere a prețului de cost al 
transporturilor; tonajul mediu pe 
tren va trebui să crească cu 3 
la sută.

Luptînd pentru traducerea în 
viață a hotărîrii Congresului al 
111-iea al partidului privind creș-

Frliniași în obținerea 
de econonri

Minerii * din ca
drul sectorului III 
al minei Aninoa- 
sa pe lingă fap
tul că luptă cu 
însuflețire pentru 
îndeplinirea și 
depășirea sarci

nilor die plan, dovedesc o inten
să preocupare în obținerea de e- 
conomii peste plan. In ultimele 
’ ’Si, mai multe din brigăzile sec- 

..-hji au obținut economii în
semnate prin refolosirea unor 
cantități considerabile de lemn 
de mină vechi și prin reducerea 
consumului de exploziv. Fruntași 
în obținerea de economii sînt 
brigăzile conduse de Liciu Va
ier care a realizat o economie de 
peste 7.800 lei, Toma loan, Nea- 
gu Gheorghe și Plăniță Gheor
ghe. care au obținut economn 
între 1.70G și 3.000 lei.

terea productivității muncii și 
reducerea prețului de cost, cefe
riștii din cadrul complexului 
Petroșani folosesc tot mai bine 
materialul rulant, instalațiile fe
roviare, combustibilul etc. Rula
jul vagonului de marfă, princi
patul indice de calitate at activi
tății feroviare, a continuat săi 
se îmbunătățească, a crescut to-i 
najul mediu pe tren, a fost mă-i 
rit parcul locomotivelor, a scă-1 
zut consumul de combustibil, au 
fost lichidate n serie de deficien
țe care influențează asupra cali
tății transporturilor.

S-au revizuit procesele tehno
logice din toate unitățile R.C.M., 
descoperind și punînd în valoa
re noi rezerve interne care să 
ducă la creșterea capacității de 
transport. Unitățile complexului 
nostru au fost înzestrate cu o 
seamă de mijloace moderne. îm
bunătățirea procesului tehnologic 
al transporturilor feroviare este 
o acțiune de mare importanță 
care constituie pentru noi o pre
ocupare permanentă.

Un fenomen negativ care se 
mai manifestă încă în activita
tea transporturilor feroviare, îi 
reprezintă locațiile, adică acele 
penalizări aplicate întreprinde
rilor beneficiare pentru depăși
rea termenului de încărcare, des
cărcare, transbordare sau reface
rea încărcăturii.

In anii trecuți, sumele plătite 
ca^ocații de unele întreprinderi 
din Valea Jiului au atins cifre 
considerabile. Aceste cheltuieli 
neproductive constituie un ba
last destul de serios în costul 
producției; ele scumpesc prețul 
de cost, micșorează rentabilita
tea unității și deci fondul în
treprinderii. Orice sumă plătită 
pentru locații constituie un re
but nu numai pentru întreprin
derile cliente, dar și pentru ca
lea ferată, reprezintă o pagubă 
a întregii economii naționale.

Trebuia găsită soluția care să 
lichideze această stare de lucruri 
și ea nu a întîrziat să apară. Ce
feriștii din Complexul Petroșani 
aii adresat o chemare feroviari
lor uzinali. Curînd după această 
au început consfătuiri între cefe
riști și feroviarii uzinali în ca
drul ..marții feroviarului". Aces
te consfătuiri au condus la îm
bunătățirea colaborării șl astfel, 
nemijlocit la îmbunătățirea indi
cilor de plan în transportul u- 
zlnal cît și a planului de trans
port pe cafea ferată.

Partidut nostru se preocupă 
necontenit de a ridica nivelul de 
trai al poporului. Calea princi
pală de creștere a salariului real 
este creșterea continuă a pro
ductivității muncii șl a reducerii 
prețului de cost. La acest lucru 
contribuie și muncitorii Comple
xului C.F.R. Petroșani.

TRIFU ATANASIE
șeful R.C.M. Petroșani

La ийаа Petrila 
se pot obține eeoaomii 
suplimentare mai mari 

(Urmare din pag. l-a) 

șă. Prin aceasta, colectivul poate 
obține lunar cel puțin 150.000 lei 
economii. Trebuie vegheat cu 
fnai multă atenție asupra înca
drării în consumul planificat 
pentru lemn de mină, energie e- 
lectrică, pneumatică. Extinderea 
mecanizării, a susținerii metali
ce în galerii și abataje, un con . 
trol riguros asupra folosirii uti* 
lajelor, a lemnului intrat în mi
nă, sînt rezerve interne cate pot 
aduce lunar economii de cel pu
țin 40.000—50.000 lei.

Creșterea productivității mun
cii la nivelul sarcinii de a se ob
ține cel puțin 1,120 tone de căr
bune pentru fiecare post prestat, 
trebuie să preocupe mai mult pe 
toți inginerii, tehnicienii și maiș
trii minei. Să se lucreze în așa 
fel încît prin crearea de condiții 
bune de lucru pentru toate bri
găzile minei (în momentul de 
față sînt multe sub plan 1) să se 
asigure creșterea continuă a pro
ductivității pe mină.

In aceste ultime 4 luni ale at
uului, minerii de la Petrila ar
mai avea de realizat 613.000 lei 
pentru a-și îndeplini angajamen-. 
tul. Posibilitățile de care dispun, 
pe care le cunosc și pe care vor 
trebui să le folosească mai bine, 
le permit să obțină în total încă., 
cel puțin 800.000—900.000 leii? 
Pentru realizarea integrală a a- 
cestui obiectiv colectivul minei 
Petrila, ajutat de inginerii și, 
tehnicienii minei, trebuie să lupte, 
cu toată forța și priceperea de 
care au dat dovadă și pînă a- 
cum l

= ♦♦

La Filatura Lupenî numărul inovatorilor s-a dublat, în acest 
an, față de anul trecut.

Maistrul mecanic Nagy Gustav și strungarul Tritan Traian, 
din clișeul nostru sînt doi dintre acel al căror nume figurează în 
registrul de inovații. Ei au conceput șl au confecționat dispozitivul 
de recondîționare a bacurilor de la universalul de strung.

IN CLIȘEU: Nagy Gustav și Tritan Traian lucrind Ia o nouă 
inovație.

ECONOMII IMPOfîTAN^E
In planul de măsuri tehnico-or- 

ganiiatorice ale preparatei Pe
trila printre alte lucrări impor
tante s-a prevăzut înlocuirea ve
chiului pod de circulație între plan- 
jeul de 16.000 și circuitul vagoane
lor cu unul de construcție metali
că. Realizarea acestei lucrări, pe 
lîngă faptul că aduce îmbunătă
țiri circulației dintre cele două la
curi de muncă importante creează 
montatorilor posibilitatea să exe
cute o serie de lucrări de montai 
în acest punct.

Dat fiind importanța lucrării ea 
a fost încredințată de către condu
cerea preparației echipei comunis
tului Hdgh Iosif care pe dată a și 
trecut la executarea ei.

Echipa lui Hdgh Iosif a lucrat 
cu elan și a termina lucrarea la 
timp. Rodul acum e gata, planșeul

Aspecte din activitatea unui colectiv 
harnic

I.C.R.A. Petroșani a încheiat lu
na august cu o frumoasă realizare : 
depășirea planului cu 4 la sută.

Vestea aceasta i-a bucurat pe 
salariații de la I.C.R.A. Secția a- 
Iimente a ieșit cîștigătoare în în
trecerea dintre secții cu o depășire 
de plan de 10 la sută.

Colectivul secției alimente a do
vedit hărnicie în tot cursul anu
lui. Acest colecțiv în frunte cu to
varășul Anghel Iiie a asigurat a- 
provizionarea ritmică a unităților 
comerciale din raion cu mărfuri 
alimentare de bună calitate și în 
sortiment bogat.

Numai în cursul lunii trecute, 
secția alimente a livrat unităților 

la fel. La construcția podului s-au 
realizat economii în valoare de 
peste 7.500 lei.

Cum a fost realizată această su
mă ? înlocuindu-se o cantitate în
semnată de laminate care urmau 
să se folosească la executarea lu
crării de construcții metalice a po
dului cu fier vechi recuperat, pre
cum și prin reducerea cheltuielilor 
de manoperă. Printre cei care și-au > 
adus contribuția lor la terminarea 
podului și a planșeului sînt r.iem-, 
brii echipei lui Hdgh, echipa de 
zidari și de tîmplari în frunte cu 
Focht și Daniel precum și lăcătu
șii și sudorii din celelalte echipe 
de întreținere care au ajutat în 
timpul lor liber în cadrul munci
lor patriotice la efectuarea lucrării.

P. GĂINA 
corespondent

comerciale • din Valea Jiului peste 
18 sortimente de mezeluri ți spe
cialități din care 17.500 kg. slâbî- 
nă afumată, 5200 kg. produse ci
trice, 15.000 kg. conserve de carne 
și legume etc.

La aceste realizări frumoase ob
ținute au Contribuit și tovarășii 
Maican Aurel, Popescu Petru, Ba
lazs Dezideriu, Utescu Ioan, Lo
rina Ștefan și alții.

V. BUCUR 
corespondent

Cursuri de perfecționare 
la Școala de artă 

din Petroșani
Școala populară de artă din 

Petroșani, își deschide și în acest 
an porțile pentru artiștii amatori, 
pentru toți cei care îndrăgind arta 
doresc să se perfecționeze, să-și 
dezvolte măestria artistică.

Școala constituie un ajutor deo
sebit de mare în activitatea forma
țiilor artistice sindicale din raion 
care au posibilitate^ ;i datoțiă 
să trimită aici la specializare 
cît mai mulți artiști amatori, ins
tructori voluntari, instrumentiști 
etc. Cursurile școlii au loc de la 
orele 8 la 21 dîndu-se astfel po
sibilitatea frecventării acestor 
cursuri și muncitorilor care lucrea
ză pe schimburi.

Examenul de admitere are loc 
pînă la 25 septembrie a.c., iar îns
crierile se fac zilnic la secretaria
tul școlii din strada Vasile Conta 
nr. 6 Petroșani.

Școala populară de artă din pe
troșani, cuprinzînd secțiile de mu
zică, teatru și arte plastice, își 
așteaptă cursanții pregătită să le 
formeze o bogată cultură și o înal
tă măestrie artistică.

Maistrul minier — conducătorul nemijlocit 
al producției

Colectivele exploatărilor minie. 
re din Valea Jiului au obținut 
însemnate succese în creșterea 
producției die* cărbune cocsifica- 
bil și energetic, în sporirea pro
ductivității muncii și în acțiunea 
pentru continua și substanțiala 
reducere a prețului de cost al 
cărbunelui. Se știe că pe bazin 
au fost extrase peste plan mai 
bine de 22.000 tone de cărbune 
cocsificabil, muncitorii mineri 
muncesc de multe luni cu o pro
ductivitate de peste 1,020 tone 
pe post, s-au obținut cîteva mi
lioane lei economii suplimentare.

In perioada care a rămas din 
acest an, sarcinile sînt mari Pe 
bazin productivitatea muncii va 
trebui să crească la cel puțin 
1,050 tone cărbune pe post, în 
fiecare Jună va fi necesar să se 
economisească pe raion cel puțin 
1,800.000—2.000.000 lei peste 
plan, din care mare parte revine 
exploatărilor miniere.

Mmerii au pornit cu însufleți
re la muncă pentru îndeplini- 

; rea cu cinste a sarcinilor ce le 
tevin în primul an al sesenalu- 

lul. Un rol deosebit în realizarea 
cu cinste a acestor sarcini revine 
maistrului și tehnicianului mi
nier.

Astăzi maiștrii și tehnicienii 
mineri se bucură de o înaltă a- 
prectere din partea partidului și 
guvernului nostru. Nu de mult 
sistemul de salarizare al maiștri
lor, tehnicienilor și inginerilor a 
fost simțitor îmbunătățit. Nume
roase cadre tehnice medii și su
perioare de Ia exploatări sînt 
distinse cu ordine și medalii. In- 
țelegînd pe deplin răspunderea 
ce le revine, cea mai mare parte 
dintre maiștrii și tehnicienii mi
neri se achită cu cinste de sar
cinile lor, sînt buni organizatori 
ai procesului de producție, con
tribuie din plin la lupta mineri
lor din abataje pentru a da căr
bune mai mult și mai ieftin. Suc
cesele repurtate pînă acum de 
minerii sectoarelor II și III de 
la Petrila de pildă, sînt strîns 
legate de munca rodnică a unor 
tehnicieni ca Cenaru Gheorghe, 
Tenczler Ștefan, Pop Zoltan ca
re acordă aiutor tehnic compe

tent brigăzilor de mineri. Ran
damentele de 6—7,900 tone pe 
post obținute de minerii secto
rului I Uricani se datoresc în 
bună măsură și muncii neobo
site a tehnicienilor și maiștri
lor Rugină Milujă, Coconeț Va
sile, Matei Alexandru, Botoi loan 
și alții care se preocupă cu aten
ție de crearea condițiilor bune 
de muncă în toate abatajele sec
torului. Ca buni organizatori și 
conducători nemijlociji ai pro
ducției se remarcă și tehnicienii 
lancu Nicolae. Șferlea Melinte, 
Princz Samoilă, Tekar Edmund 
și alții de la mina Lonea, Velea 
Vasile, Bihavetz Adalbert, Crîs- 
nic Dionisie, Pop Ioan de la A- 
ninoasa, Farkaș Laurențiu de la 
Vulcan, multi maiștri și tehni
cieni de la I.upeni și alții.

Rezultatele de pînă acum în 
activitatea minerilor Văii Jiului 
sînt bune, dar «le pot H continuu 
îmbunătățite, promovarea pro
gresului tehnic trebuie să se facă 
mai simțită în creșterea randa
mentelor. Sînt încă sectoare mi
niere unde rezultatele obținute 

nu reflectă întrutotul posibilită
țile existente. In acest sens tre
buie arătat că rămînerea în ur
mă la multe sectoare se dato- 
rește și modului nerațional în 
care unii maiștri și tehnicieni 
conduc munca brigăzilor de mi
neri. La sectorul II al minei U- 
ricani de pildă rămînerea în ur
mă față de planul lunar cu peste 
1500 tone de cărbune cocsifica- 
bil se datorește organizării nera- 
țîonale a muncii în sector, fap
tului că unii tovarăși de aici ca 
inginerul Marta Vasile, tehni
cianul Enache Dumitru și alții 
se preocupă insuficient de ne
voile brigăzilor miniere, de sta
rea de funcționare a utilajelor, 
de eșalonarea lucrărilor în aba
taje în conformitate cu cerințele 
planului. Aceleași deficiențe în 
coordonarea lucrărilor, în ajuto
rul brigăzilor din abataje se iha- 
nlfestă și în cadrul sectorului 
IV Petrila, sector rămas mult 
sub plan. Lichidarea tuturor a- 
cestor lipsuri este pe dieplin po
sibilă.

Maistrului și tehnicianului mi- 
nier trebuie să-i fie clar că de 
felul cum el conduce și îndrumă 

activitatea brigăzilor de mineri 
depinde succesul colectivului în
treg.

Exemplul de muncă al mais
trului minier mobilizează pe toți 
ceilalți mineri. De aceea orga
nelor sindicale le revine sarcina 
de a antrena în întrecerea socia
listă pe profesii pe toți maiștrii 
și tehnicienii mineri, de a ve
ghea ca activitatea acestora sa 
fie tot mai rodnică. Analizarea 
în consfătuirile de producție o- 
dată cu activitatea brigăzilor și 
pe cea a maiștrilor care răspund 
de munca acestora, așa cum se 
face la mina Petrila și în alte 
părți, duce la îmbunătățirea con
tinuă a muncii acestora.

■ îndeplinirea cu cinste a sar
cinilor puse de partid în fața 
minerilor, dezvoltarea succeselor 
obținute pînă acum cere o muncă 
mai intensă atît din partea mi
nerilor cît și a maiștrilor și teh
nicienilor care pot și trebuie să 
devină cu adevărat conducători 
și organizatori nemiilociți ai pro
cesului de producție, să fie în 
primele rînduri ale luptei pentru 
creșterea productivității muncii, 
pentru promovarea progresului 
tehnic, pentru reducerea continuă 
a cheltuielilor de producție.



STEAGUL ROȘU

PUBLICITATE

„The Worker” salută 
sosirea la 0. N. U. 
a lui N. S. Hrușciov 

și a celorlalți conducători 
de state

NEW. YORK 17 (Agerpres)
Sub titlul „Bine ați venit oa

meni de stat din toată lumea"- zia
rul „The Worker" a publicat pe 
prima pagină un articol în care sa
lută venirea lui N. S. Hrușciov și 
a celorlalți conducători de țări la 
New York la cea de-a 15-a se
siune a Adunării Generale pentru 
„a apăra cauza sfîntă a păcii".

Adresîndu-se lor; ziarul decla
ră : ;,Dv. care vorbiți în numele 
majorității populației globului pă- 
mîntesc știți că adevărata Americă 
vă aprobă și în dv. își pune spe
ranțele. Aceasta este America care 
nu realizează profituri din produc
ția de I arme aducătoare de moarte, 
care nu atentează la libertatea ni
mănui; , nu rîvnește la teritoriile 
sau resursele altor popoare sau 
țări. Aceasta este America oame
nilor simpli a cărei misiune istori
că imediată constă în a reînvia 
onoarea noastră națională, în a sfă- 
rîma cătușele în care stegarii răz
boiului rece au strins politica noas
tră externă și in a conduce țara 
în marșul omenirii pentru pace în 
întreaga lume; pentru prietenia în
tre popoarele întregii lumi".

----o----
O nouă provocare 

a S. U. A. împotriva 
Cubei

NEW YORK 17 (Agerpres)
S.U.A. au săvîrșit o nouă pro

vocare împotriva Cubei. După cum 
apunță ziarul „New York Herald 
Tribune", din. ordinul unui judecă
tor din New York, autoritățile a- 
mericane au confiscat toate bunu
rile pe care le deține în S.U.A. so
cietatea cubană de transporturi 
aeriene. în după-amiaza zilei de 
15 septembrie, a fost de asemenea 
confiscat avionul cuban cvadrimo- 
tor „Bristol Britania" care tocmai 
aterizase pe aeroportul Idlewilde 
din New York, în valoare de 4 
milioane dolari.

Nota guvernului sovietic 
adresată guvernului S. LL A

MOSCOVA 17 (Agerpres)
La 13 septembrie, Departamen

tul de Stat al S.U.A. a transmis 
răspunsul la nota de protest a gu
vernului U.R.S.S., în legătură cu 
măsurile discriminatorii fără pre
cedent în istoria O.N.U. anunțate 
de guvernul S.U.A.; privind limi
tarea posibilităților de deplasare 
a șefului delegației U.R.S.S. la 
cea de-a 15-a sesiune a Adunării 
Generale a O.N.U. 
său guvernul S.U.A. 
insiste asupra acestei 
gale.

în nota de răspuns 
sovietic la nota guvernului S.U.A., 
se spune că întreaga răspundere 
pentru starea de încordare în pe
rioada lucrărilor Adunării Gene
rale a O.N.U. revine guvernului 
S.U.A. Nefiind de acord cu argu
mentele aduse de guvernul S.U.A. 
în favoarea restricțiilor asupra de
plasării șefului delegației U.R.S.S.

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

în răspunsul 
continuă să 
hotărîri ile-

a guvernului

la cea de-a 15-a sesiune a Adu
lării Generale a O.N.U., guvernul 
sovietic își . exprimă regretul în 
legătură, cu faptul- că guvernul 
Statelor Unite continuă, evident, 
să se situeze pe aceleași poziții os
tile pe care s-a situat în ajunul 
întîlnirii de la Paris a șefilor gu
vernelor celor patru puteri.

Guvernul sovietic se spune în 
notă, este profund convins de ne
cesitatea folosirii de către cele 
două state a tuturor posibilităților 
pentru’ a „lichida relațiile ostile 
dintre cele două mari puteri ato
mice".

Interesele păcii, declară guver
nul sovietic, cer ca oamenii de stat 
de răspundere să dea dovadă de 
voință și să manifeste realism in 
ce privește lichidarea animozități
lor personale, și să-și subordoneze 
întreaga lor activitate intereselor 
Consolidării păcîi și îmbunătățirii 
relațiilor între state.

Іпііеоііийеіва 
de Inie si Шіііі 

— Petroșani —
Organizează concurs pen

tru ocuparea următoarelor 
posturi:

— 1 post șef serviciu pen
tru sectorul investiții,

— 2 posturi ingineri prin
cipali pentru sectorul inves
tiții,

— 1 post de tehnician I 
construcții pentru sectorul 
investiții.

— 1 post economist prin
cipal la serviciul plan-orga- 
nizarea muncii.

Concursul se va ține între 
20—30 septembrie 1960, Ia 
sediul întreprinderii din str. 
Mihai Viteazu nr. 9.

Candidați! trebuie să înde
plinească următoarele condi
ții de pregătire și de stagiu :

— șef serviciu investiții
— inginer constructor 

o vechime în funcții de 
giner de 6 ani,

— ingineri principali 
ingineri constructori cu

cu 
in-

Pentru o politică de coexistență pașnică
NEW YORK 17 (Agerpres)
Cel de-al 25-lea Congres anual 

al sindicatului unit al muncitori
lor din industria electrotehnică și 
radio din S.U.A. a adoptat o re
zoluție in care se cere încetarea 
^războiului rece" și promovarea 
politicii coexistenței pașnice.

In rezoluție se arată că există 
grupuri influente „care din punct 
de vedere politic și financial au 
interes să mențină atmosfera de 
teamă și de amenințare cu răz-

boiul". Dar, se subliniază în rezo
luție, pacea poate fi menținută prin 
dezvoltarea njișcării pentru 
rea ei. „Noi, reprezentanții 
sindicat, care 
pace în timpuri 
decît in prezent, 
celor care luptă 
războiului rece
prin coexistență pașnică. Ne anga
jăm să sprijinim aceste eforturi pe 
viitor", se spune în încheierea re
zoluției.

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

apăra- 
acestui 
pentru 

grele
am luptat 
mult mai 
salutăm eforturile 

pentru încetarea 
și înlocuirea lui

Proteste împotriva construcțiilor militare 
în R. f. 6.

BONN 17 (Agerpres)
După cum anunță ziarele, locui

torii orașului Niirnberg sînt indig
nați de intenția autorităților mili
tare americane de a construi pe 
teritoriul orașului un aerodrom 
militar și un mare depozit de car
buranți.

După cum subliniază ziarele, 
știrea cu privire la planurile ame

7^ ctf&fab

ricane de construcții militare a dat 
naștere unui val de indignare. 
Autoritățile municipale au protes
tat cu vehemență. Drechsler, de
putat social-democrat al Landtagu- 
lui, a adresat o scrisoare de protest 
cartierului general al trupelor ame
ricane din R.F. Germană, cu se
diul la Heidelberg. El a calificat 
planurile autorităților militare ale 
S.U.A. drept ;,o provocare nemai- 
întîlnită" și „o jignire a demnității 
umane".

»

• BOGOTA. — După cum re
latează agențiile de presă, greva 
celor 14.000 de salariați ai bănci
lor din Columbia a intrat in cea 
de-a patra zi- Greva, care a cu
prins numeroase bănci din orașele 
Bogota, Barranquilla, Cartagena, 
Bucaramanga și din alte orașe, a 
fost declarată in semn de protest 
împotriva încălcării de către ad
ministrațiile băncilor a drepturilor 
sindicatelor.

Ministerul Muncii a declarat gre
va ilegală. însă muncitorii și func
ționarii greviști continuă lupta. 
Peste 150 de organizații sindicale 
din Columbia și-au exprimat soli
daritatea cu greviștii.

• BERLIN. — La Berlin a fost 
dat publicității comunicatul in care 
se anunță că președintele Consiliu
lui de Miniștri al R.D. Germane, 
Otto Grotewobl a satisfăcut cere
rea președintelui Consiliului de 
Stat al Republicii Democrate Ger
mane Walter Ulbricbt și l-a elibe
rat din funcția de prim-vicepreșe- 
dinte al Consiliului de Miniștri. 
Președintele Consiliului de Miniștri 
al R.D.G. a adresat lui W. Ul
bricbt o scrisoare in care în nume
le său 
siliului 
pentru 
șurat-o
Miniștri.

o 
vechime de 3 ani în funcții 
de ingineri,

— tehnician constructor 1, 
să fie absolvent al școlii me
dii tehnice, cu o vechime în 
funcții tehnice de cel puțin 
5 ani,

— economist principal — 
studii economice superioare 
cu un stagiu în funcții eco
nomice de cel puțin 3 ani.

Cererile însoțite de actele 
necesare, se vor depune la 
secretariatul întreprinderii.

Relații suplimentare se 
dau Ia serviciul plan-orga- 
nizarea muncii, telefon inter
urban 275.

Informații 
Pronoexpres I

Cîte 58.324 Iei au obținut 
la concursul Pronoexpres nr. 
37 din 14 septembrie a.c. par- 
ticipanții Bogdan Vasile din 
Lupeni și Korech losif din 
Sebeș.

Și dvs. puteți obține un a- 
semenea premiu participînd la 
concursul special Pronoexpres 
de miercuri 21 septembrie la 
care se atribuie 3 autoturisme 
și alte obiecte de valoare.

Rețineți! Numai pînă marți, 
20 septembrie, orele 12 vă mai 
puteți depune buletinele dvs. 
pentru acest concurs.

I

A N U NȚ ;
I. M. Rovinari organizează 

concursuri pentru ocuparea 
următoarelor posturi:

— 1 post maistru miner 
pentru sectorul Rovinari — 
Cariere cu salariu între 1.400-
1.700 Iei;

— 1 post maistru miner 
subteran — sectorul Schela cu 
salariu între 1.500—1.900 lei;

— 1 post electromecanic 
subteran — sectorul Rovinari 
cu salariu între 1.500—1.900' 
lei;

-- 1 post maistru mecanic 
(dieseiist) sectorul Cariere 
(Utilaj greu) cu salariu 1.400-
1.700 lei;

— 1 post maistru mecanic 
Cariera II Cicani cu salariu 
între 1.400—1.700 Iei;

— 1 post maistru mecanic 
principal sector Cariere (uti
laj greu) cu salariu 
1.900 lei;

— 1 post maistru 
cian principal sector 
(utilaj greu) cu salariu 1.600- 
1.900 lei.

Concursurile se vor ține în
tre 1—5 octombrie la sediul 
întreprinderii.

Pentru posturile de maiștri 
principali se cere diplomă 
de calificare ca maistru 
vechime în funcția de mais’ 
de cel puțin 5 ani. î

Cererile însoțite de celelalte 
acte legale se vor depune la 
sediul întreprinderii pînă la 
data de 22 septembrie 1960.

Relații suplimentare se dau 
la serviciul organizarea mun
cii din cadrul întreprinderii 
miniere Rovinari.

1.600—

electni- 
Cariere

ANUNȚ
O.C.M.M. șantierul Lupeni 

vinde prin licitație în ziua' 
de 27 septembrie 1960, ora 
8 în oborul de vite.,, din ora
șul Lupeni 5 (cirtei) asini.

Cumpărătorii sîn| rugați • 
a se prezenta Ia locul și data 
fixată. .

• MEXICO. — Emilio Sanchez 
Pedras, președintele comisiei mixte 
permanente a Congresului Național, 
luînd cuvîntul la 15 septembrie în 
cadrul ședinței festive a congre
sului consacrată celei de-a 150-a 
aniversări a proclamării indepen
denței Mexicului, a salutat revolu
ția cubană. In momentul în care 
„Republica frățească săvîrșește re
voluția populară pentru a obține 
justiția socială și a trăi în condi
ții de libertate și independență e- 
conomică, a spus el, noi, mexicanii, 
declarăm în mod hotărît că po
porul nobil al Cubei merită să fie 
tratat în mod just".. Aceste cuvin
te au fost primite cu vii aplauze 
de către toți cei de față.

personal și în numele Con
de Miniștri i-a mulțumit 

activitatea
cu succes

pe care a desfă
ta Consiliul de

După cum anun-• HANOI. —
ță Agenția vietnameză de informa
ții, prințul Sufanuvong; președintele 
C.C. al partidului Neo Lao Hak- 
sat, a adresat la 16 septembrie o 
scrisoare președinților conferinței 
de la Geneva din anul 1954 și tu
turor guvernelor țărilor care au 
participat la această conferință.

în scrisoare se cere să se acorde 
o 'atenție serioasă situației primej
dioase care s-a creat în Laos din 
cauza amestecului imperialiștilor a- 
mericani și al cercurilor agresive 
din Tailanda și Vietnamul de sud 
în treburile interne ale Laosului 
și să se pună capăt acestui amestec.
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PROGRAM DE RADIO."
19 septembrie

PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul 
medicului, 8,00 Muzică populară 
romînească și a minorităților 
naționale, 8,30 Muzică de estra
dă, 9,30 Tinerețea ne e dragă,
10.30 Muzică ușoară, 11,03 Tea
tru la microfon : „Trei prieteni" 
de Isaiev și Galici, 13/95 Mu
zică corală romînească, 14,00 
Concert de prînz, 16,00 Suita 
„Priveliști moldovenești" de Mi
hail Jora, 16,30 Interpreți de mu
zică ușoară, 17,30 Vreau să știu î 
18,40 Cîntăreți romîni de qpeaă,
19.30 Program . mp?fca£ p^ertltrii 
fruntașii în producție d‘in indus
trie și agricultură, 20,45 Concert 
de muzică populară romînească,
21.30 Concert interpretat de mari 
ansambluri corale romînești. 
PROGRAMUL II. 14,07 Cîntece 
și jocuri populare romînești, 
15,00 Muzică ușoară, 16,30 Vor
bește Moscova ! 17,00 Din fol
clorul popoarelor, 18,05 Pagini 
alese din operete. 19,30 Almanah 
științific, 20,00 Muzică simfoni
că, 20,30 Formații de muzică u- 
șoară din R. P. Polonă, 21,15 
Muzică populară romînească, 
22,00 Muzică de dans.

----O---
CINEMATOGRAFE

19 septembrie
PETROȘANI — 7 Noiembrie : 

în ajun : Alexandru Sahia : Scri
soarea Elvirei ; Muncitoresc : Ini
mă de mamă ; PETRILA : Furtu
na ; LONEA : De șîmbătă pînă 
luni ; ANINOASA : Scrisoarea 
Elvirei ; VULCAN : Poznașa ; 
CRIVIDIA : Roma • oraș deschis ; 
LUPENI : Cercul ; URICANI : 
Lanțul.

Tiparul: „6 August" — Poligrafie


