
Proletari din toate țările, uniți-vă!

Miercuri
21 septembrie

1960

Organ al Comitetului raional R.M.R. Petroșani și al Sfatului popular raional

TELEGRAMĂ
Tovarășului

Gheorghe Gheorghiu-Dej
New York

Scumpe tovarășe Gheorghe Gheorghiu-Dej,
întregul nostru popor a aflat cu bucurie vestea sosirii dum

neavoastră la cea de-a 15-a sesiu ne a Adunării Generale a Orga
nizației Națiunilor Unite, pentru a exprima voința sa nestrămutată 
de pace, hotărîrea de ă-și aduce contribuția activă la rezolvarea 
pe cale pașnică a problemelor internaționale litigioase.

Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Romîn, Consiliul 
de Miniștri și Prezidiul Marii Adunări Naționale al R. P. Ro
mine urează din toată inima delegației țării noastre, tuturor de
legațiilor țărilor socialiste deplin succes în nobila lor misiune de 
apărare a păcii, de întărire a prieteniei între popoare

Fiind tot timpul cu Inima și cu gîndul alături de dumneavoas
tră, poporul romîn prin noi realizări în munca sa de înălțare a 
patriei, sprijină cu însuflețire activitatea delegației Republicii 
Populare Romine la lucrările actualei sesiuni a Organizației Na
țiunilor Unite.

Sintem încredințați că delegația țării noastre, in frunte cu 
dumneavoastră, alături de delegația Uniunii Sovietice condusă de 
tovarășul N. S. Hrușciov și de delegațiile celorlalte țări socia
liste, precum și ale tuturor statelor iubitoare de pace, vor aduce 
o importantă contribuție ia destinderea 
la triumful principiilor coexistenței 
scumpe a popoarelor — pacea.

Comitetul Central 
al Partidului Muncitoresc Romîn

Prezidiul Marii Adunări Naționale 
a R. P. Romine

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

Deschiderea celei de-a 15-a sesiuni 
a Adunării Generale a O.N.IL

încordării internaționale, 
pașnice, la victoria cauzei

Consiliul de Miniștri 
al R. P. Romine

Citiți în pagina IV-a:
• Ceia de-a 15-a sesiune a Adunării Generale a O.N.U. in 

atenția opinfeî publice.
• Ziua presei în Cehoslovacia.
• Lumumba va conduce delegația congoleză la O.N.U.
• Rezoluția adoptată de sinn , extraordinară a Adunării 

Generale.
■ „Marșurile i“.

Cu prilejul sosirii motonavei „Baltika” la New York
★ ♦★

NEW YORK 20 (Agerpres). 
La 20 septembrie la ora 15,33 

(ora New York), ora 21,33 (ora 
Bucureștiului), în clădirea Or
ganizației Națiunilor Unite la 
New York și-a început lucrările 
cea die-а 15-a sesiune ordinară 
a Adunării Generale a O.N.U.

La sesiune participă delega
țiile a 82 de țări membre ale 
O.N.U.

Pe ordinea de zi preliminară 
a sesiunii figurează aproape 100 
de probleme. Cea mai importan
tă dintre aceste probleme — cu 
privire la 
□erată și

prezentat»- de
La sesiune 

reprezentanți 
ului și televiziunii dîn zeci de 
țări ale lumii. Lîng| clădirea 
O.N.U. s-a adunat ojmare mul
țime care așteaptă cu nerăbda
re noutăți din sala de ședințe.

Sesiunea a fost deschisă de 
președintele celei de-a 14-a se
siuni anterioare a Adunării Ge
nerale, delegatul statului Peru, 
Belaunde.

După tradiționalul minut de 
tăcere Adunarea a numit Comi
sia de validare și a trecut la 
alegerea președintelui sesiunii.

Uniunea Sovietică, 
participă /2.000 de 
ai presai, radio-

Declarația tovaraș&hti 
N. S. Hrușchw

NEW YORK (Agerpres). — TASS transmite:
Sosesc în Statele Unite ale Americii pentru a 

doua oară. Anul trecut am fost oaspetele guver
nului țării dv. Astăzi1 sosesc la New York într-o 
nouă calitate — ca șef al delegației Uniunii So
vietice la Adunarea Generală a Organizației Nai- 
țiunllor Unite.

Gîndurile și năzuințele majorității oamenilor 
din țoale țările sînt concentrate în prezent asu
pra unui singur țel — cum se poate alunge la o 
asemenea stare de lucruri îrecît să se asigure o 
pace trainică în lumea întreagă. Firește că oa
menii își îndreaptă privirile în primul rînd spre 
două țări — Statele Unite ale Americii șl Urrfu- 
nea Sovietică.

Aceasta nu pentru că țările noastre ar fi în 
mod special alese și însemnate de cel de sus, cî 
pentru că ele sînt cele mai! puternice din punct 
de vedere economic și înarmate cu armamentul 
cel mai puternic și modern. Dacă divergențele 
dintre noi se vor adînci, dacă oamenii de stat din 
aceste două țări nu vor tinde să curme o ase
menea orientare în dezvoltarea relațiilor dintre 
țările noastre, este limpede pentru oricine ce pri
mejdie va aduce aceasta nu numai pentru Sta
tele Unite și Uniunea Sovietică, ci și pentru în
treaga lume.

Noi înțelegem acest lucru, ne străduim să fa
cem tot ce este posibil pentru a orienta dezvol
tarea relațiilor noastre în direcția reglementării 
pașnice a problemelor arzătoare, în direcția a- 
sigurări păcii generale.

In politică nu trebuie 
timentelor, emoțiilor. In 
voit să te călăuzești în

dezarmarea ge- 
totală — a fost
- —------

Cărbune cocsificabil peste plan

. <•*

în lupta lor pentru a asigura 
siderurgiștilor cantitățile necesare 
de cărbune destinat fabricării coc
sului, minerii de la Lupeni obțin 
zi de zi rezultate de seamă, Așa 
de pildă în ultimele trei zile lu
crătoare de la mina Lupeni s-au 
trimis peste plan la preparația Lu
peni circa 400 tone de cărbune 
cocsificabil. La obținerea acestui

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

Din inițiativa deputaților

nou succes și-au adus contribuția 
minerii mai multor sectoare. Cei 
de la sectorul I au extras peste 
plan 137 tone de cărbune, la sec
torul I В s-au dat peste plan a- 
proape 100 tone de cărbune. Fron- 
taliștii sectorului III au trimis 
la ziuă 235 tone de Cărbune peste 
prevederile planului zilnic.

Recent din inițiativa deputatu
lui Mânu Simion, cetățenii de pe 
strada Karl Marx din orașul Pe
troșani au executat prin muncă 
voluntară lucrări pentru racorda
rea canalizării la 20 de imobile. 
De asemenea, pe ambele părți 
de-a lungul străzii, împrejmuirile 
au fost refăcute. în total locuito
rii de pe această stradă au prestat

300în luna septembrie a.c. circa 
ore de muncă voluntară.

In cartierul Progresul numeroși 
cetățeni mobilizați de deputatul 
Romaniuc loan participă la repa
rarea prin muncă voluntară 
două podețe.
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să se dea întîietate sen- 
acest domeniu ești ne- 

__ __ _________ ... primul rînd după rațiu
nea sănătoasă, să cîntărești calm toate faptele. 
Aceasta este soarta oamenilor de stat: ei se duc 
în vizită nu numai la prietenii apropiați, ci și 
acolo, unde îi cheamă interesele poporului lor șl 
afe cauzei generale a tuturor popoarelor — cauza 
întăririi păcii în lumea întreagă.

Uniunea Sovietică acordă o însemnătate. pri
mordială problemei asigurării unei.. păci trainice. 
Pentru asigurarea unei astfel de păci este nevoie 
ca toate țările, și în primul rînd Statele Unite 
ale Americii și aliații lor, să se convingă că este 
necesar să se ajungă la un acord cu privire ra 
dezarmare în condițiile unui strict control inter
național.

U pace trainică poate fi instaurata pe glob nu
mai atunci dftid armele vor fi aruncate. Dacă ar
mele sînt încărcate și se află atîrnațe la bria.

că undeva nu va izbucni în mod întîmplă- 
conflict. Guvernul Uniunii Sovietice s-a

nici o parte, nici cealaltă nu vorfi1 
niștite 
tor un

(Continuare în pag. 3-a)

Gheorghe Gheorghiu-Dej
NEW YORK (Agerpres).
Delegația Republicii Populare Romîne vine la 

cea de-a 15-a sesiune a Adunării Generate ' a 
O.N.&. ca mesager al voinței de pace a poporu
lui romta și a hotărîrii sale de a aduce o «jonfri- 
buție «instructivă la rezolvarea problemelor ar
zătoare afe relațiilor internaționale

încă înainte de a-șî fi început luciarite, se
siunea O.N.U. trezește pretutindeni un interes 
imens și se află 
Mice mondiale în 
ctwînt.

Punctul nostru 
stat, reprezentanți ai, unor 
mai mici, oricare ar fi regimul 
exponenți sînt, au în acest moment îndatorirea 
supremă de a nu dezminți așteptările popoarelor 
și de a se călăuzi ia apropiata sesiune a O.N.U. 
de voința sinceră de pace, de a face să triumfe 
principiile coexistenței pașnice și ale rezolvării 
pe cale de tratative a problemelor litigioase.

Participarea la acleastă sesiune a numeros]. 
conducători de state și guverne demonstrează! 
simțul de răspundfere cu care ei privesc ргоЫе-' 
mele ce urmează a fi dezbătute, și. în pritaul! 
rînd, problema cheie a relațiilor inrternațioeale: 
dezarmarea generală și totală — temefia asigu
rării unei păci reale, trainice și durabile. șî a 
unei lumi fără războaie.

Conjugîndu-ne eforturile cu ale celorlalte stgte 
iubitoare de pace, al aăror număr crește fără în
cetare în vremea noasfră. atît de bogată- în pre
faceri, Republica Populară Romînă va face, din 
partea ei, tot ce-i stă în putință pentru a :.con- 
tribui la epusolidarea păcii, pe care o doresc-ar
zător, toate popoarele planetei noastre.. Năzuința 
de pace este profund ancorată în inimile si con
științele sutelor de milioane de oameni din în
treaga lume.

Vă rog să-mi permiteți să folosesc acest pritel 
pentru a adresa un mesaj de prietenie sinceră Tn- 
zestratuluf și harnicului popor american.

In ciuda faptului că promotorii perimatei șt 
periculo-asei concepții a războiului rece încearcă 
să ridice obstacole artificiale în calea cunoașteriF 
reciproce Și a relațiilor bazate pe respect reciproc 
între popoare, ne exprimăm încrederea în pers
pectiva dezvoltării legăturilor prietenești dintre 
cele două popoare ale noastre ca și dintre toate 
popoarele lumii.

Ne exprimăm speranța că cea de-a 15-a se
siune a O.N.U. va intra în analele acestei orga
nizații ca sesiunea unei activități rodnice șî e- 
ficace în vederea rezolvării problemelor vitale ale 
vieții internaționale și instaurării unui climat de 
pace și bună înțelegere în lume.

în centrul 
sensul cel

de vedere

atenției «mititei nu
mai largi al acestui

este 
țări.

ca oamenii de 
mai mari sau 
social ai cănii

Din activitatea organizației U.T.M. de la mina Vulcan
La exploatarea minieră Vulcan 

lucrează un mare număr de ti
neri și marea lor majoritate sînt 
utemiști. Cu mulți din acești tineri 
se mîndrește întregul colectiv al 
minei. Ei se găsesc în 
fruntașilor în producție, 
torilor, a celor ce depun 
pe tărîm obștesc.

Rezultatele obținute de colecti
vul minei Vulcan în cinstea Zilei 
minerului și a zilei de 23 August

rindurile 
a inova- 
activitats

sînt bine cunoscute. Această mină 
deține drapelul de exploatare mi
nieră fruntașă pe C.C.V.J. și tot 
aici se găsește și „Casca de aur a 
tehnicianului’'.

Tineretul de la mina Vulcan a 
adus o contribuție prețioasă la ob
ținerea succeselor în producție, la 
îndeplinirea angajamentelor luate 
în întrecerea socialistă.

Comitetul U.T.M. de la mina 
Vulcan și organizațiile de bază de 
aici desfășoară o activitate rodnică 
în direcția întăririi rîndurilor or
ganizației, educarea comunistă a 
tinerilor și mobilizarea lor la o ai- 
tivitate rodnică în procesul de pro
ducție.

Organizația U.T.M. de la mina __
Vulcan numără peste 700 de mon- clubului, 
bri. Ea se bucură de un marc 
prestigiu în riadul tinetetahri. si 

la aedinl спаіаеівЬі U-TM

triotică conduse de tov. Cobori 
Petru și Neagu Marin din secto 
rul V, Chetroiu Nica, Bilț loan 
și Enciu Nicoiae din sectorul II.

Brigăzile de muncă patriotică au 
muncit la repararea drumului, la 
introducerea lemnului în mină, la 
acțiuni de curățire a galeriilor etc.

Paralel cu antrenarea tinerilor 
în procesul de producție și activi
tatea obștească, se desfășoară și o 
temeinică muncă pentru educarea 
comunistă a acestora, folosindu-se 
diferite metode și mijloace.

La joile de tineret se țin confe
rințe pe teme educative de către 
membri de partid. O bună parte 
din utemiști sînt antrenați ш acti
vitatea cultural-artistic* ia

lată-i

L PAUL

BRI6ADA FRUNTAȘA
Din abatajul lor de pe stra

tul 8—9 minerii brigăzii con
dusă de comunistul Ștefan 4* 
Nicoiae de la I Uri-

cani extrag 
peste 5Л

Mteerfl 
tineri, sint te fetei 
veseli, le place gii 
în parcul din încânt* minei, pejf- 
minerul Bonta loan, pe șeful / 
brigăzii Ștefan Nicoiae, pe S 
Nagy Ștefan, ascultînd intr-un ț 
răgaz glumele iui Ciușmereanu ■' 
Mihai, ortacul lor. j



Pentru ridicarea nivelului tehnic 
d ргммЫиі de extracție a cărbunelui

TEHNICII MINIERE

cere to
ft înzes- 
exploa- 

hotlrîtfi

Directivele Congresului al 
Jll-lea al partidului stabilesc 
minărilor din Valea Jiului sar
cini deosebit de importante 1n 
asigurarea cantităților de căr- 
1Йпе necesar industriei siderur
gice. In cursul plandlui econo
mic de 6 ani, productivitatea 
muncii In exploatările miniere 
va trebui să sporească cu peste 
30 le sută fafă de cea realizată 
acum, consumul de lemn va scă
dea sub 35 m-c./1000 tone de 
cărbune etc. îndeplinirea aces
tor obiective de seamă 
iosirea tot mal deplină 
trăril cu mecanisme la 
țări, cere promovarea 
ai progresului tehnic

In anii viitori abatajele fron
tale vor avea cea mai mare pon
dere In totalul producției de căr
bune cocsificabil și energetic. 
Pentru ca In aceste abataje să 
se atingă o înaltă productivita
te, tăierea mecanică va căpăta 
o largă dezvoltare. încă în a- 
nul viitor va fi introdusă o com
bină ia stratul 9 Uricani, pre- 

1 cum și 5 mașini de havat la Lu
peni șl Vulcan. Numărul meca
nismelor pentru tăiere în abataje 
vor sppri tn 1955 la 24 haveze 
șl combine. In felul acesta pro
ducția extrasă cu tăiere mecani
că va crește la peste 25 la sută 
din totalul producției extrase în 
1965, Planul privind introduce
rea tehnicii noi in mineritul Văii 
Jiului preconizează că în viitorii 
ani să se experimenteze o com
bină sovietică de tipul KMP-3, 
un plug de cărbune de tipul 
UVK-2 $1 alte utilaje de mare 
randament.

Executarea galeriilor Ja.minele 
Văii Jiului' nu a fost mecanizată 
pînă acum. In anii viitori des- 
schiderile de noi locuri de mun
că vor trebui să se facă în nu
măr mare ceea ce Impune creș
terea vitezei de avansare fa lu
crările de pregătiri șl înaintări. 
Paralel cu continuarea încercă
rilor cu combina sovietică PK-3 
aflată în funcție la mina Lupeni, 
vor f| experimentate o seamă de 
alte combine de înaintare prin
tre care una de tipul DSS-Efck- 
hoff.

In momentul de față operația 
cea mai dificilă în minerit (ope
rație cu randament scăzut) este 
încărcarea cărbunelui sau a ste
rilului. In perioada anilor vii
tori pentru lichidarea acestei 
plodld tn calea creșterii rând a- f 
mentelor vor fi introduse în mi
ne o seamă de utilaje noi. Astfel 
se preconizează ca pe lingă fo
losirea mașinilor cb cupă de ti
pul EPM-1 și PML-5 existente 
azi să se sporească numărul 
re încărcat oarei or cu bandă. Mi
nele vor fi dotate cu noi mașini 
de încărcat PM-2, MPT-1 E și 
UKE-03 pentru galerii. Tot în 
scopul mecanizării încărcării in 
galerii vor fi folosite șf mașinile 
de tipul GNL-30 M care actual
mente se folosesc în abataje ca
meră. Datorită acestor măsuri 
in 1965 prin Încărcarea mecani
că în galerii șe va efectua neste 
80 la sută din volumul total de

—=★
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Pentru asigurarea transportului 

de cărbune în abatajele frontale 
de 200 m. lungime, a fost cons
truit transportorul cu raclete 
KSA-1 care are un debit orar în 
iurul a 100 tone cărbune. Pentru 
acționarea acestui transportor sînt 
necesare două motoare electrice de 
30 kW fiecare. Transportorul 
KSA-1 poate funcționa cu două 
viteze : de 0,80 mțsecundă și 0.43 
misecundă. Turbomufa hidraulică 
fixată pe axul redactorului asigu
ră pornirea lentă a transportorului 
fi ferește motorul de suprasarcină 

steril evacuat. Pentru abataje 
cameră în anul 1965 se prevede 
ca, să funcționeze cei puțin 56 
mașini de încărcat de diferite ti
puri, printre care și o mașină 
de încărcat pe pneuri, un nou 
ttp de crațer „L" etc.

toate aceste măsuri privind 
Introducerea tehnicii noi, vor ar 
vea cai rezultat final creșterea 
considerabilă a vitezelor de a- 
vane are și deci creșterea masi
vă ai productivității muncii. Ast
fel, față de realizările probabile 
din i960, în 1965 viteza de a- 
vansare in frontale va spori cu 
55 la sută, în abataje cameră 
cu circa 84 la sută, Iar la lucră
rile de pregătiri se va dubla.

Promovarea progresului teh
nic în următorii ani ridică în 
fața inginerilor și tehnicienilor 
o seamă de probleme de rezol
vat. In primul rînd este vorba de 
alegerea locurilor cu condiții 
normale pentru ca experimentă
rile noilor utilaje să ducă la ob
ținerea unor rezultate concluden
te care să permită extinderea 
ulterioară a acestor utilate. Tre
buie învățat din greșelile comi
se tn experimentarea mașit?ii de 
încărcat cu sape și lopeți și ale 
recentei experimentări a combi
nei PK 3 la Lupeni care nu au 
dus încă la rezultate definitive 
și concludente. Noile utilate să 
fie studiate cu mare atenție și 
puse să lucreze în condițiile in
dicate de caracteristicile lor. Ri
dicarea nivelului tehnic al pro
ducției cere deopotrivă ridicarea 
gradului de calificare al munci 
lorilor $i tehnicienilor, care tre
buie să cunoască perfect utila
jele, să le exploateze rational șî 
cu spor. Trebuie îmbunătății 
substanțial nivelul documentării 
tehnice a maiștrilor, tehnicienilor 
șl îndeosebi a: inginerilor. Aceș
tia sînt datori să lase deonarte 
„ștaigări ia" care se mai prac
tică în unele locuri si să devină 
conducători nemijlociți >i price- 
puți ai procesului de producție, 
să fie la curent cu ultimele cu
ceriri ale tehnicii miniere mon
diale, Introducerea tehnicii noi 
necesită așa dar nu numai efor
turi susținute pentru îmbvnătă- 
țire* metodelor de exploatare, 
dar și schimbări esențiale in fe
lul de a privi folosirea rațională 
а acestei bogate înzestrări teh
nice.

Printr< alte sar
cini stabilite in
dustriei miniere de 
Congresul al ПІ- 
lea al partidului, 
reducerea cantită
ții de lemn folosite în subteran o- 
cupă un loc de seamă. Directivele 
Congresului stabilesc că în anul 
1965 trebuie să șe folosească pen
tru extragerea a o mie de tone de 
cărbune cel mult 35 m.c. lemn.

La exploatările miniere din Va
lea Jiului sarcina aceasta a înce
put a fi tradusă în fapt. Aceasta 
se reflectă în rezultatele obținute 
de toate colectivele miniere în ul- 
timile două luni. Dacă se compară 
consumurile specifice obținute la 
exploatări în primul semestru al a- 
nului și cele obținute în lunile iu
lie și august se vede următoarea si
tuație : mina Lonea a consumat 
cu 5,1 la sută mai puțin lemn, la 
Petrila economia de material lem
nos este de 18 la sută, la Ani
noasa de 2,2 la sută, la Vulcan de 
10,2 la sută. Cu 2,5 la sută și, res
pectiv, cu 
mai puțin 
la minele 
combinat, 
rea continuă a consumului de lemn 
a făcut ca în august să se consu
me doar 42,910 m.c./1000 tone 
față de 43,900 m.c./1000 tone cît 
este planificat. Cifrele acestea sînt 
cu atît mai concludente cu rit tre-

5,5 la sută s-a folosit 
lemn în cele două luni 
Lupeni și Uricani. Pe 
acțiunea pentru scăde-

Ufilaje perfecționate 
pentru transportul 
feroviar minier

In scopul asigurării bazei 
tehnice a dezvoltării extracției 
de cărbune, în U.R.S.S. se pune 
un deosebit accent pe moderni
zarea parcului rulant din sub
teran. In prezent se construiesc 
prototipuri de locomotive elec
trice ARP-4, 5 care au calități 
de exploatare ce le face deose
bit de economice. Locomotivele 
GR-3, în construcție antigrizu- 
•toasă, sînt acționate cu ajutorul 
unor volante acumulatoare de e- 
nergie. Un motor pneumatic de 
tipul PSB-30 asigură rotația 
volantului necesară acumulării 
de energie pentru mișcarea lo
comotivei. Locomotiva electrică 
cu acumulatori ARPG-8, lipsită 
de reductoare mecanice, este în
zestrată cu reglarea hidraulică 
a vitezelor. Se construiesc de a- 
semenea noi tipuri dfe vagonete 

Pe an ce trece, Uzina de reparat utilaj minier din Petroașni este 
înzestrată cu utilaje tot mai moderne și de înaltă productivitate. A- 
cest fapt permite să se execute reparațiile sau construcția unor agre
gate ce înainte șe importau. In clișeul de mai sus, lăcătușul meca
nic Kerekes Constantin lucrtnd la un reductor 
mecanismul de acționare a funicularului 4—5 de la 
care se execută pentru prima dală la U.R.U.M.P.

REDUCEREA CONSUMULUI DE LEMN - 
O IMPORTANTA SARCINA TEHNICA

buie arătat că în ultimii 5 ani con
sumul de lemn de mină a scăzut 
de la 52 m.c./1000 tone la media 
de 43,000 m.c./lOOO tone consu
mul actual.

Reducerea continuă și substan
țială a cantității de lemn folosite 
în subteranul minelor Văii Jiului 
este urmarea unei mai bune gos
podăriri a acestui material de va
loare pentru economia națională, 
dar și urmarea 
creșterii ponderii 
folosirii armături
lor metalice, cu 
bolțari etc. la sus
ținerea galeriilor 
și abatajelor. Azi, 
frontale susținerea 
înlocuită cu cea metalică mai re
zistentă și economică. Comparativ 
cu realizările semestrului I, în iu
lie și august, s-a extras cu 14.081 
tone de cărbune mai mult din aba
taje susținute metalic, s-au armat 
cu susțineri din fier 930 m. galerie 
și cu inele de bolțari peste 220 m. 
galerie. Despre felul cum extinde
rea armării cu înlocuitori duce la 
scăderea consumului de lemn 
exemplul minei Vulcan este con
cludent. Aici în luna iunie s-au 

PE TEME 
ACTUALE

în 10 abataje 
cu lemn a fost

care, ia același gabarit ca al ce
lor actuale în funcțiune, au to 
tuși o capacitate de transport 
mai mare cu 20 la sută. S-a 
definitivat un nou dispozitiv de 
cuplare automata a vagonetelor 
de mină.

Combină 
pentru cărbuni duri

Pentru exploatarea stratelor de 
cărbune cu duritate mare. înclinare 
de 0—20 grade ți grosime intre 
0,9—1,5 m. s-a construit combi
na specială de tipul KR al cărui 
organ de tăiere este reglabil în 
înălțime. In felul acesta poziția 
organului de tăiere se modifică în 
timpul lucrului în funcție de grosi
mea stratului, pytindu-se mișca pe 
o rază de 0,9—1,5 m. Rezultatele 
încercărilor efectuate cu combina 
KR pînă în prezent, dovedesc că 
acest nou utilaj asigură mecaniza
rea deplină a procesului de extrac
ție în asemenea strate.

* • 
r •
. •

diferențial pentru 
Lupeni, lucrare

★

In lunile următoare, tre
cu precădere la armarea 
în abataje, la susținerea 
a galeriilor, s-a ajuns in-

consumat cite 38 m.c./1000 tone de 
cărbune, 
cîndu-se 
metalică 
modernă 
cît consumul total de lemn de mi
nă să fie de 35,380 m.c./1000 to
ne, iar la lemn de mină rășinos 
de 32,800 m.c./1000 tone de căr
bune.

Deși acum s-a ajuns pe bazin la 
un consum mai re
dus de lemn, po
sibilitățile existen
te și care pot fi 
create, permit ca 
acest indice im

portant în activitatea tehnico-eco- 
nomică a fiecărei exploatări să fie 
îmbunătățit mai mult. încă în 
cursul acestui an la mina Lonea 
se va introduce susținerea metalică 
într-un frontal pe stratul 4, la mi
na Petrila va fi susținut metalic 
un abataj frontal pe stratul 3. De 
asemenea se va extinde armarea 
metalică la alte abataje pe sțratul 
18 la Vulcan și Lupeni și pe stra
tul 9 la mina Uricani.

laț* deci c* problema reduce
rii consumului de lemn de mină 
este la ora actuali una din cele

* Contributia inovatorilor | 
Ia economiile obținute J 
de minerii Aninoasei j 

După 8 luni de muncă rod- ț

• dria de a raportai că din cei *

*

•
I nică, minerii Aninoasei au mîn- t
* dria de a raportai că din cei ♦
* 2.000.000 lei cit s-au angajat ,

să ecAnmmisf a«ră nes te nl an în 4să economisească peste plan în _ 
cursul anului, au obținut deja ■ 
1.850.000 lei. La acest succes - 
de seamă, inovatorii și raționa- 
lizatorii minei au contribuit cu 
aproape 300.000 lei cît repre
zintă economiile aduse prin a- 
plicarea a 38 inovații.

Printre aceste inovații tre
buie menționate citeva care au 
contribuit mai mult la economii. 
Așa de pildă, săparea suitori
lor dv aera] după metoda să- 

_ pării puțurilor verticale, ratio- 
î nalizare propusă de un colec 
Ț tiv de ingineri, a dus prin apli- 
f carea ei la creșterea considera- 
I bilă a vitezei de avansare Ia a- 
! ceste lucrări miniere. Dispoziti- 
{ vul, confecționat pe baza ideii

♦
♦ *

J
* 
♦*

i
1

♦
I'

• a 4 
h 
t 
ii

• 
Î* ing. Radu Nicolae, pentru mă- * 

rirea unghiului de rotire a ben. | 
♦ zii mașinii de încărcat GNL-30 
• M, a contribuit la mai buna fo- 
І losire a acestor mașini în aba- 4 
I talele cameră. Brigada condusă j 
j de Sas Teodor de la sectorul T 
♦ I, care a folosit asemenea ma- | 

șină modificată obține randa- | 
mente de 5—7 tone cărbune pe | 
post. Metoda de armare cu bol- î 
țari de beton fără a folosi Ion- I 
grine, metodă propusă și apli-" 
cată de minerul Bărăiac NÎco- ț 
lae, a permis creșterea vitezei 4 
de avansare și o apreciabilă e- * 
concmie de lemn în lucrările de î 

• înaintare. Trebuie de asemenea |j 
* menționate o seamă de inova- 4 
♦ ții de ordin mecanic. In mo- І 

mentul de fată la cabinetul teh- I 
nic al minei Aninoasa se află j 
tn studiu și experimentare o 4 
metodă pentru armarea meta- j 
lică a suitorilor, un dispozitiv j 
pentru răpirea susținerii meta- 4 
Нее și a inelelor de bolțari și ț 
unul pentru prevenirea formă
rii dopurilor în conductele de 
rambleu.

Ing. S. DINULESCU 
mina Aninoasa

i

J 
î
♦

mai importante 
probleme tehnice * 
care preocupă pe 
toți inginerii și 
tehnicienii mineri 
din Valea Jiu- 

măsuri privind in-

Se.pteconi- 
ca producția

lui. Planul de 
troducerea tehnicii noi în Valea 
Jiului prevede o scădere masivă 
a consumului de lemn. Astfel, la 
lucrările de înaintare consumul 
specific va scădea în 1965 la circa 
2,7 m.c./1000 tone iar la abataje 
în general la 29,530 m.c./ЮОО to
ne pe seama extinderii susținerii 
metalice. In 1965, din totalul ga
leriilor săpate peste 75 la sută se 
vor susține modern, 
zează de asemenea 
extrasă în 1965 din abataje fron
tale armate metalic să reprezinte 
36 la sută din totalul producției 
de cărbune. Se va trece la înlocui
rea stivelor de lemn necesare diri
jării coperișului în abatajele fron
tale cu stive metalice (tumbe), vor 
fî folosiți pe scară largă stîlpii de 
fricțiune de tipul GHH, stîlpii hi
draulici GS, scuturi metalice și za- 
dre pășitoare

Mergînd pe 
cestor acțiuni, 
propia din ce 
limita de 35 
cărbune, sarcină pusă de Congre
sul partidului minerilor țării noas
tre, sarcină pe deplin realizabilă.

ing. A. RUSU 
C.C.V.J. i

etc.
linia intensificării a- 
rezuitatele șe vor a* 
în ce mai mult de 
m.c./1000 tone de

■pui ui . „U Jiugtor



STEAGUL ROȘU

Din activitatea 
organizației U. T. M. 

de la mina Vnloan
(Urmare din pag. l-a)

ingineri ca tov. Cojocarii Tonia 
sau tehnicieni ca tov. Miran Cons
tantin, ceea ce arată grija pentru 
calitatea propagandiștilor în vede
rea bunei desfășurări a învățămîn- 
tului politic.

Preocuparea pentru educarea u- 
temiștilor este oglindită și de fap
tul că din rîndul acestora cei mai 
buni solicită să fie primiți în rîn- 
durile candidaților de partid. In 
ultimul timp 23 dintre cei mai buni 
utcmiști au devenit candidați de 
partid.

La rezultatele bune obținute în 
activitatea organizațiilor U.T.M, 
de la mina Vulcan a contribuit în- 
tr-o mare măsură îndrumarea și 
controlul permanent care există 
din partea organizațiilor de partid. 
Membri ai comitetului de partid, 
membri ai birourilor organizațiilor 
de bază de partid participă la șe
dințele de U.T.M., în adunările 
generale ale organizațiilor de ba
ză de partid, se analizează munca 
dusă de organizațiile U.T.M., ute- 
miștii sînt ajutați. în permanență 
să-și poată îndeplini sarcinile ce le 
revin.

Muncind și in viitor cu același 
avint, mărind grija pentru educa- 

' rea comunistă a tinerilor, la mina 
Vulcan se vor obține succese tot 
mai de seamă în ducerea la înde
plinire a sarcinilor puse de partid 
și guvern.

Brigada lui 
Bartha Dionisie...

însuflețite de directivele celui 
de-al Ill-lea Congres al P.M.R., 
brigăzile de la sectorul VII in
vestiții al minei Lupeni au por
nit cu mare avînt la realizarea 
sarcinilor de plan. Printre bri
găzile care luptă pentru deschi-' 
derea de lucrări de pregătire ne
cesare .dezvoltării minei Lupeni, 
se numără brigăzile tov. Huda 
Mihai, Pop Deneș, Ferenczi Ba- 
laj, Popescu Sevastian și altele. 
Astfel, brigada tov. Bartha Dio- 
nisie care lucrează la săparea 
și betonarea puțului orb nr. 21 
a realizat într-o singură lună 
20 m. 1. săpare și 25 m. 1. be- 
lonare în care timp a executat 
și amenajarea, realizînd in a- 
ceastă lună un salar de 150—170 
lei pe post de miner. Recent, în- 
tr-o zi de odihnă tov. Bartha 
a mobilizat toate trei schimbu
rile la muncă voluntară pentru 
încărcarea și transportarea ba
lastului de la Bărbăteni necesar 
muncii brigăzii.

îndemnul brigadierului
S-au întîlnit in vestiarul minei. 

Brigadierul măsura din priviri pe 
tinărul care-l urmărea cu insisten
tă.

— Tovarășe Sidorov — i s-a a- 
dresat tinărul — încă n-a trecut 
luna ? la-mă înapoi, zău. ai să 
vezi— iți promit.,.

— Lasă frate, ai mai promis tu 
nu o dată fi... Dar ce mai, e ho- 
tărirea brigăzii fi eu nu sînt acela 
care trec peste voința colectivu
lui.

Tinărul a mai vrut să spună ce
va. dar s-a răzgindit și a plecat 
nemulfumit. Dar peste cîteva sule 
Ta oprit din nou pe brigadier pu- 
rându-i aceeași întrebare ;

— Încă n-a trecut luna, tovară
șe Sidorov ?

Ce se intîmplase ? Tinărul Rat
eu Roman, abia terminase armata. 
La statură era mai mic ca oricare 
din brigadă. Dar cînd s-a pus pe 
treabă era greu de întrecut. Veni
se în brigada lui Sidorov Vasile 
nu cu multă vreme in urmi. Fiind 
miner calificat, brigadierul l-a pus 
șeful unui schimb. Dar n-a trecut 
mult și Raicu începu si „calce cu

Brigada condusă de I.ungu Boris de ia sectorul I al minei 
Uricani obține în fiecare lună mari cantități de cărbune eocsifica- 
bil peste plan. Ea își depășește productivitatea planificată în me
die cu 1,400—1,800 tone de cărbune pe post. Pentru acest fapt mi
nerii brigăzii ciștigă pe lună cel puțin 2300—2600 lei. Tocmai a- 
ceasta i-a făcut și pe minerii Lungit Borts și Chioreanu Vasile 
(fn clișeul nostru) să fie atît de veseli.

IMilIiita indicilor tihBita-EiBBDiniEi — 
isisă imoilaili le eioeeeih

Economiile obținute de mine
rii de la Aninoasa în acest an 
depășesc suma de 1.860.000 lei. 
Aceste economii au fost realiza
te în urma reducerii consumu
rilor specifice de materiale și în 
cea mai mare măsură prin bo
nificațiile primite pentru respec
tarea indicilor de calitate a căr
bunelui trimis preparației.

In luna august minerii anino- 
seni au redus cheltuielile de pro
ducție cu aproape 380.000 lei. 
Acest rezultat este destul de 
semnificativ. Cu toate acestea, 
trebuie spus că la Aninoasa e- 
xistă încă resurse mari în lupta 
pentru economii,

Știut este că în componența 
prețului de cost. pe tona de căr* 
bune extrasă intră mai multe e- 

* lemerate: consum de lemn, de 
exploziv, de energie, calitatea 
cărbunelui și alte cheltuieli. în
cadrarea în normele planificate 
la aceste elemente, respectarea 
calității cărbunelui extras cît și 
îmbunătățirea după posibilități 
a acestor indici este o sarcină 
permanentă a fiecărui colectiv 
minier.

In lumina acestor sarcini tre
buie analizate rezultatele obți
nute în procesul de producție. 
Astfel referitor la luna august, 
cu toate că acest lucru s-a în- 
tîmplat și în alte luni, putem 
spune că la Aninoasa au exis
tat și resurse ce nu au fost fo
losite în mod judicios și care 
au făcut ca valoarea economii
lor obținute să nu exprime în- 
trutotul posibilitățile colectivului 
de aici.

Mai multe din consumurile 
specifice de materiale au fost

stîngid“. Ori absenta nemotivat, 
ori cerea o zi foaie de boală, sau 
venea la șut „frînt de oboseală" 
în urma unui chef din ajun. Neca
zul era mare pentru ci cu puțin 
timp înainte brigadierul Sidorov 
preluase conducere-a unei brigăzi 
codașe într-un abataj cu figuri. 
Peșitru comunistul Sidorov această 
perioadă a constituit adevărate zi
le de luptă. Se lupta cu presiunea 
muntelui în subteran, cu intercalația 
de piatră. Dar o luptă și mai in
tensă care îi solicita toată capaci
tatea lui de organizator și educa
tor al oamenilor, a desfășurat-o 
împotriva atitudinilor înapoiate 
față de muncă a unor membri ai 
brigăzii. Unii intrau în mină mai 
tsrziu, teșeau mai repede, la lo
cul de muncă lucrau de mintuială. 
Da, așa a fost în primele săptă- 
mini după preluarea brigăzii.

Munca brigadierului n-a fost 
ușoară. Ei trebuia să se apropie de 
oameni, să le cîștige încrederea. 
Și acest lucru îl făcea zi de zi. 
A reușit să cîștige colectivul. Rai
cu, n-a răspuns însă la așteptările 
colectivului. De aceea după mai 

depășite, cheltuielile de secții au 
fost mult mai mari decît cele 
planificate, iar la energie au fost 
pierderi în valoare de aproape 
60.000 lei. Așa de pildă, la lemn 
de mină s-a consumat mai mult 
cu 4 m. c. pe 1000 tone de căr
bune, față de cît era planificat 
consumul de exploziv a fost de
pășit cu 0,014 kg. pe tona de 
cărbune. Acest lucru denotă că 
nu s-au luat încă toate măsurile 
necesare, sau dacă au fost luate, 
nu au fost întocmai aplicate 
pentru folosirea cît mai rațională 
a acestor rezerve interne. La 
cheltuielile de secții, economiile 
obținute, în valoare de 366.608 
lei, se datoresc exclusiv bonifi 
cațiilor primite pentru calitatea 
bană a cărbunelui. Faptul că mi
nerii de la Aninoasa ■ au primit 
bonificații în valoare die aproa
pe 460.000 lei constituie un bi
nemeritat sucoes. înseamnă că 
ei se preocupă Intens pentru a 
extrage cărbune de calitate. Dar 
acest lucru nu justifică pierde
rile înregistrate la celelalte ele
mente din cheltuielile de secții. 
La cheltuielile de secții pierde
rile se ridică la peste 93.000 lei.

Minerii de lă Aninoasa sînt 
fruntași în obținerea economii
lor, ei au depus eforturi susți
nute în vederea îndeplinirii sar
cinilor de producție. Totuși re
zultă din cele arătate că mai e- 
xistă unele neajunsuri privind 
consumul de lemn, exploziv șî 
altele, care înlăturate prin lua
rea de măsuri concrete, eficien
te, vor face ca în continuare re
zultatele obținute să fie tot mat 
bune.

S. EKART

multe încercări de a-l îndrepta, 
brigada a hotărît să fie dat pe o 
lună de zile într-o altă muncă. Și 
lecția a prins bine. De aceasta s-a 
convins și brigadierul în urma dis
cuțiilor avute cu Raicu în timp 
ce îl solicita să-l primească înapoi 
în brigadă. Intr-adevăr Raicu s-a 
reabilitat. Primit înapoi în briga
dă el a devenit un miner destoinic, 
cu care se mindrește azi toată bri
gada.

De la preluarea brigăzii .codașe 
de către Sidorov Vasile a trecut 
aproape un an. In acest timp, ase
menea lui Raicu, au crescut mulți 
oameni în brigadă, a crescut bri
gada întreagă, a devenit un colec
tiv fruntaș, înaintat. Rămînerea in 
urmă, indisciplina au rămas doar 
ca niște amintiri. Azi brigada co
munistului Sidorov Vasile de la 
sectorul 11 al minei Petrila e frun
tașă în lupta pentru o productivi
tate înaltă, pentru economii, pen
tru cărbune de calitate. In ultime
le luni, în brigadă se desfășoară o 
bătălie și mai aprigă pentru a da 
viață mărețelor sarcini puse de 
partid. Succesele devin din ce în 
ce mai mari. Și la baza acestor 
succese se află îndemnul brigadie- 
Jiului.

1. DUBEK

CU PRILEJUL SOSIRII MOTOMAVEI 
„ULTIM” LA REW YORK

★ * ★
Declarația tovarășului N. S. Hrușciov

(Urmare din p*g. l-a) 

adresat Organizației Națiunilor 
Unite tocmai pentru a pune în 
discuția Adunării Generale pro
blema fundamentală a relațiilor 
internaționale contemporane — 
problema dtezarmării generale și 
totale în condițiile unui strict 
control internațional corespunză
tor.

Guvernul sovietic constată cu 
satisfacție că o serie de țări au 
privit cu toată seriozitatea a- 
ceastă problemă și că numeroși 
conducători de state s-au situat 
în fruntea delegațiilor țărilor 
lor la Adunarea Generală a 
O.N.U.

Din păcate, unii oameni de 
stat se declară în vorbe pentru 
Organizația Națiunilor Unite, 
îndeamnă la întărirea prestigiu
lui ei, dar în realitate se ridică 
împotriva discutării la Adunarea 
Generală a O.N.U. a problemei 
dezarmării. Ce înseamnă asta 
dacă nu o minimalizare a rolu
lui organizației internaționale 
care este în primul rtnd chemată 
9ă asigure pacea între popoare ?

De aceea, recunosc, mi-a pă
rut ciudată recenta declarație a 
secretarului de Stat dl. Herter 
că Hrușciov pleacă, chipurile, în 
America în scopuri propagandis
tice, că propunerea sovietică cu 
privire la participarea conducă
torilor de state la discutarea în 
Adunarea Generală a problemei 
dezarmării este „cu totul absur
dă". Stranie logică 1

Dezarmarea reprezintă doar 
cea mai importantă problemă in
ternațională cu care de mulți 
ani își bat capul reprezentanții 
diferitelor state, dfscutînd-o fără 
succes în tot felul de comisii la 
diferite niveluri. Și iată că a- 
tunci cînd guvernul sovietic pro
pune ca la discutarea acestei 
probleme în Adunarea Generală 
să participe conducătorii de sta
te, pentru a se urni această pro
blemă din punctul mort șl a se 
găsi rezolvarea ei, această pro
punere este denumită propagan
dă. Intr-adevăr, stranie logică I 
Oamenii care doreșc ca proble
ma dezarmării generale și to
tale să fie rezolvată nu pot să 
înțeleagă o astfel de logică.

Dacă unii oameni politici de
clară că Hrușciov a venit la 
Adunarea Generală a O.N.U. 
pentru a face propagandă, nu 
am decît să mă mîndresc cu a- 
ceastă misiune propagandistică

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

Declarația lui
NEW YORK (Agerpres). — 

TASS transmite:
Cunoscutul fruntaș american 

al vieții publice, industriașul și 
financiarul Cyrus Eaton, care 
l-a întîmpinat la 19 septembrie 
pe N. S. Hrușciov în portul 
New York, a declarat într-un 
interviu acordat reprezentanților 
presei că, după cum speră el,

„O. N. U. a devenit centrul lumii”
PARIS (Agerpres).
Vestea despre sosirea lui N. S. 

Hrușciov, șeful guvernului so
vietic, și a conducătorilor mai 
multor țări socialiste pe bordul 
motonavei „Baltika" la New 
York, pentru a participa la cea 
de-a 15-a sesiune a Adunării 
Generale a O.N.U., a fost pri
mită cu mare Interes în Franța. 
Agenția France Presse a trans
mis imediat mai multe telegra
me „fulger", consacrate acestui 
eveniment.

„Putem îl siguri că evenimen
tul cel mal senzațional al zilei 
dc astăzi este debarcarea dom
nului Hrușciov la Manhattan", 
declară ziarul „Combat".

Subliniind succesul inițiativei 
lui N. S. Hrușciov, care a hotă
rît să participe personal la a- 
propiata sesiune a Adunării Ge
nerale a O.N.U., „Combat" ob
servă că această inițiativă „a 
îndemnat un nuntăn impresio
nant й conducători de state sau 

în favoarea păcii. Și eu, nepre
cupețind eforturile, vot desfășu- 
îă o asemenea propagandă pînă 
cînd și cei obtuzi nu se vor fi 
convins de necesitatea de a rea
liza un acord cu privire la de
zarmare șl de a asigura astfel 
pacea în întreaga lume.

Nu știu dacă am înțeles bine 
ultima hotărîre a guvernului a- 
merican că președintele State
lor Unite; domnul Eisenhower, 
va participa la lucrările Adună
rii Generale. Posibil ca Statele 
Unite să-și fi revizuit acum a- 
titudinea față de ședințele Adu
nării și au ajuns și ele la con
cluzia că la O.N.U. se pot duce 
tratative serioase pentru reali
zarea unui acord cu privire la 
dezarmare. Dacă este vorba nu 
de o acțiune de paradă, ci de 
participarea reală, constructivă 
Ia lucrările adunării, noi am sa
luta această hotărîre.

In încheiere ași vrea să, ex
prim respectul meu profund în
tregului popor american și să-l 
urez succese.

Am păstrat cele mai bune sen
timente din vizită făcută anul 
trecut în Statele Unite, din în- 
tîlnirile cu poporul american. 
Nici acum nu am uitat impresia 
bună pe care mi-au lăsat-o con
vorbirile cu fruntași ai vieții pu. 
blice, oameni de stat, reprezen
tanți ai cercurilor de afaceri a- 
ntericane, cu americanii simpli 
— muncitori, fermieri, intelec
tuali.

Sînt convins că relațiile din
tre marile noastre țări se vor 
îmbunătăți. Se știe doar că ori- 
cît de întunecoasă ar fi noaptea, 
zorile vin negreșit. Iată de ce 
sînt convins — oricît s-ar stră- 
dui forțele rele care vor să în
cingă atmosfera din relațiile 
dintre țările noastre, ele vor su
feri fără doar și poate eșec. 
Vor sosi timpuri bune ale rela
țiilor calde, prietenești dintre 
popoarele noastre și dintre gu
vernele noastre. In numele aces
tui țel care va contribui la îm
bunătățirea relațiilor dintre toa
te țările lumii, Uniunea Sovie- 
tică este gata să depună șl pe 
viitor eforturi perseverente, cin
stite și constante.

Delegația Sovietică a sosit la 
New York la cea de-a 15-a se
siune a Adunării Generale a 
Organizației Națiunilor Unite, 
în numele întăririi cauzei păcii 
și a rezolvării problemelor inter
naționale complicate.

Cyrus Eaton
vizita lui N. S. Hrușciov va in
fluența asupra destinderii în re
lațiile internaționale.

Baton și-a exprimat regretul 
în legătură cu faptul că posi
bilitățile de deplasare a lui N. S. 
Hrușciov sînt limitate la insula 
Manhattan. „S.U.A. nu vor cîș- 
tîga nimic dînd dovadă de mes
chinărie", a declarat el. , 

guverne să-și strîngă la rîndul 
lor bagajul diplomatic și să ple
ce la New York" Pe de altă 
parte, arată ziarul, „Occidentul 
s-a pomenit în fața ei nehotă- 
rît, slab pregătit, dacă nu chiar 
dezbinat"...

„Combat" recunoaște că con
ducătorii puterilor occidentale 
sînt nevoiți să țină seama de a- 
ceaștă inițiativă a Uniunii So
vietice. „Poziția președintelui 
Eisenhower, care în ciuda refu
zului său inițial anunțat în mod 
oficial, și-a retractat hotărîrea, 
pentru ca pînă la urmă șă ia 
cuvîntul la sesiunea Adunării 
Generale, este semnificativ" -r- 
declară „Combat".

Ziarul „France Soir" sublinia
ză în prima sa ediție că începînd 
din ziua de astăzi „O.N.U, a 
devenit centrul lumii". Ziarul 
serie că cea de-a 15-a sesiune 
a Adunării Generale a Q.N.U. 
este o „conferință fără prece
dent".
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Prilej de a obține 
rezultate bune

ADDIS ABEBA 20 (Ager
pres}. — TASS transmite:

Presa din Adidis Abeba acordă 
o mare atenție deschiderii lucră
rilor celei de-a 15-a sesiuni a 
Adunării Generale a O.N.U. 
Ziarul „Addis Zemon“ sublinia
ză în mod deosebit faptul că 
pentru prima dată după cel de-al 
doilea război mondial, majorita
tea șefilor de guverne conduc 
delegațiile lor la această sesiune 
cu scopul de a discuta situația 
creată în lume.

„Ethiopie d-Aujordhui“ arată 
la rîndul său că „popoarele în
tregii lumi așteaptă cu speranță 
această sesiune", deoarece la ea 
vor lua parte conducători de sta 
te sau guverne ale multor țări. 
Ziarul subliniază în mod deose
bit faptul că delegația sovietică 
este condusă de N. S. Hrușciov. 
Totodată „Ethiopie d’Aujordhui" 
își exprimă nemulțumirea pentru 
faptul că puterile occidentale se 
eschivează de la trimiterea con
ducătorilor guvernelor lor la a- 
ceastă sesiune.

nrază într-un articol redacțional 
că declarațiile pe care le va face 
N. S. Hrușdov la sesiune vor 
avea o importanță excepțională. 
„Există toate ігмйсійе, scrie zia
rul, că Hrușciov va folosi1 ai- 
ceastă seiune la care vor parti
cipa pentru prima oară majori
tatea conducătorilor țărilor lu
mii, pentru a ridica și discuta 
probleme mondiale de cea mai 
mare importanță.

O sesiune care va Intra 
în istorie

CAIRO 20 (Agerpres). TASS
Cea de-a 15-a sesiune a Adu- 

ifării Generale a O.N.U. este is
torică deoarece ea va pune în 
discuție problema dezarmării, se 
spune în declarația dată publi
cității la 19 septembrie de Con
siliul Național al partizanilor 
păcii din Regiunea Egipteană a 
R.A.U. însemnătatea acestei se
siuni constă de asemenea în fap
tul că la ea vor participa nu
meroși conducători de state, iar 
participarea lui N. S. Hrușciov, 
șeful guvernului sovietic la lu
crările ei va avea un efect uriaș.

Subliniind rolul important pe 
care l-ar putea avea conducăto
rii țărilor neutre la sesiunea: A- 
dunării Generale a O.N.U., săp- 
tămînalul „Roza-El-Ysef“ subli-

Presa turcă 
despre sesiunea O.N.U.

ANKARA 20 (Agerpres). — 
Comentînd cea de-a 15-a se

siune a, Adunării Generale a 
O.N.U., ziarul „Hakimiet" sub
liniază că ea capătă o impor
tanță uriașă datorită faptului' că 
la lucrările sale participă N. S. 
Hrușciov, șeful guvernului so
vietic. Ziarul „Yeni Gun“ men
ționează că actuala sesiune are 
o importanță extrem de mare 
deoarece, ta primul rînd, va dis
cuta cele mai importante pro
bleme ale timpurilor 
in al doilea rînd, la 
vor participa șefii 
multor state. Afară 
subliniază ziarul, o 
tatte a celei de-a 15-a sesiuni 
constă în faptul că prin admi
terea în O.N.U. a noilor stlate 
din Africa și Asia majoritatea 
de care dispuneau pînă în pre
zent S.U.A. la O.N.U. va deveni 
problematică.

noastre și, 
ședințele ei 
guvernelor 

de aceasta, 
partîculari-

în Cehoslovacia
PRAG A 20 (Agerpres).
Ih fiecare an opinia publică > 

cehoslovacă sărbătorește la 21 
septembrie Ziua presei — ziua 
apariției: primului număr al zia
rului „Rude Pravo" și a presei 
comuniste din Cehoslovacia1. 
Anul acesta oamenii mun
cii din republică sărbătoresc 
cea de-a 40-a aniversare a pri
mului ziar comunist din Ceho
slovacia care a jucat un roî de 
seamă în lupta pentru interesele 
poporului, pentru construirea 
vieții noi socialiste. Sărbătorirea 
glorioasei aniversări a ziarului 
are loc sub lozinca care a de
terminat și determină liniă de 
luptă a ziarului „Rude Pravo" : 
„întotdeauna cu partidul, întot
deauna cu poporul".

----- O-----

Lumumba va conduce 
delegația congoleză 

la O. N. (J.
NEW YORK 20 (Agerpres).
La 19 septembrie Thomas 

Kanza, conducătorul delegației 
Republicii Congo care se află 
la New York, a tăcut o decla
rație pentru presă cu privire la 
componența delegației oficiale a 
Republicii Congo la cea de>-a 
15-a sesiune a Adunării Gene
rale a O.N.U. In declarație se 
arată că delegația va fi1 condusă 
de primul ministru Patrice Lu
mumba care este așteptat siă so
sească la New York în cursul 
acestei săptămînl.

.1

de шмИ ți Шип
— 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, la 
sediul întreprinderii din str. 
Mihai Viteazu nr. 9.

Candidații 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-

OII. M»In№lnale
PETROȘANI

Aduce la cunoștința 
cumpărătorilor că maga
zinele industriale din tot 
raionul oferă cumpărăto
rilor un bogat sortiment 
de articole pentru sezo
nul de iarnă.

Paltoane pentru băr
bați, femei și copiii, 
costume bărbătești 
și pentru copii, 
taioare femei, 
bocanci pentru băr
bați, femei și copii, 
ghete pentru copii, 
cizme cauciuc, 
postav, finet, bar- 
chet, sibir etc.

o 
vechime de 3 ani în funcții 
de ingineri,

— tehnician constructor I, 
să fie absolvent al școlii me
dii tehnice, cu 
funcții tehnice 
5 ani,

— economist 
■‘••dii 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.

() c1 1/ Î/V -X, v—' • -LTJ. • Д-Г-Ж.»
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o vechime în 
de cel puțin

principal —

Rezoluția adoptată de 
sesiunea extraordinară 
a Adunării Generale

NEW YORK 20 (Agerpres). 
TASS transmite;

La 20 septembrie ora 6,30 
(ora Bucureștiului), sesiunea 
extraordinară a Adunării Gene
rale a luat sfîrșit. Cu majoritate 
die voturi, Adunarea a adoptat 
rezoluția propusă de delegațiile 
celor 17 țări din Asia și Africa. 
Delegațiile U.R.S.S. și ale țări
lor de democrație populară s-au 
abținut de la vot. A fost adop
tat în unanimitate paragraful 
șase, pus separat la vot, al păr
ții operative a rezoluției în care 
toate statele sînt chemate să nu 
acorde ajutor militar direct sau 
indirect Republicii Congo în 
perioada cînd acest ajutor este 
acordat prin Organizația Națiu- 

1 niior Unite.
Ținînd seama de cererea sta- 

. tel or africane, delegația sovie
tică nu a insistat asupra pune
rii la vot a proiectului său de 
rezoluție și a amendamentelor 
propuse de ea la proiectul de 
rezoluție al țărilor afro-asiatice 
în scopul îmbunătățirii acestuia. 
In legătură cu aceasta V. A. Zo
rin, reprezentantul Uniunii So
vietice, a arătat că rezoluția in
dică doar direcția pe care tre
buie s-o urmeze Organizația Na
țiunilor Unite, dar că rezolvarea 
tuturor problemelor Congo-ului 
va depinde die poporul congolez. 
Adunarea, a spus el, va putea 
să discute încă o dată problema 
Congo-ului la cea de-a 15-a se
siune a sa care se deschide la 20 
septembrie.

SANTIAGO După cum toriale directe față de Ceho-
anunță- ■'COrespBndentul agenției”^îbvacia. 
Prensa Latina, 9.000 ae munci
tori chilieni de la minele de sal
petru „Maria-Elena" și „Pedro 
die Valdivia" aparținînd unor 
societăți americane, au declarat 
grevă cerînd majorarea salarii
lor.

DJAKARTA — La 19 septem
brie, a sosit la Djakarta într-o 
vizită oficială de patru zile Seku 
Ture, președintele Republicii 
Guineea.

Pe aerodrom șeful tinărului 
stat african a fost întîmpinat de 
Sukarno, președintele Indoneziei.

CARACI — La 19 septembrie, 
la Caraci a fost semnat tratatul 
cu privire la repartizarea ape
lor fluviului InduluiL Tratatul a 
fost semnat: ta numele Indfei 
de primul ministru Nehru, iar în 
numele Pakistanului de preșe
dintele Aiub-Han.

RGMA — La 19 septembrie a 
avut loc o grevă de 24 <fe ore, 
declarată de 160.000 muncitorii 
de la întreprinderile industriei 
electrotehnice din Italia, care re
vendică mărirea salariilor.

BERLIN — La sfîrșitul săpr 
tămînii trecute în Germania oc
cidentală au avut Ioc noi mani
festări cu caracter revanșard în
dreptate împotriva țărilor lagă
rului socialist. Luînd cuvîntul Ia • 
întrunirea revanșarzilor dini - 
Frankfurt pe Main ministrul 
Seebohm a emis pretenții teri-

—_0-----

„Marșurile păcii"
LONDRA 20 (Agerpres).
/Marșurile împotriva înarmării 

nucleare a Angliei devin o for
mă tot mai răspîndită a luptei 
poporului englez împotriva cursei 
înarmărilor și împotriva creării 
unor baze de rachete americane 
pe teritoriul Angliei. Participam 
ții la marșul care a pornit de la 
Edinburgh spre Londra au sosit 
la Coventry. Deputatul laburist 
Edelman salutînd pe participan
ts la acest marș, a declarat în 
aplauzele celor prezenți că tre
buie să se pună capăt strategiei 
nucleare în cadrul N.A.T.O.

PHENIAN — După cum 
transmite Agenția centrală tele
grafică coreeană la 18 septem
brie au sosit în portul Qhonctjin 
navele sovietice „Tobolsk" și 
„Kriiion" cu care s-au repatriat 
din Japonia 1.027 coreeni. Aces
ta este cel de-al 38-lea grup de 
coreeni care se repatriază din 
Japonia în R.P.D. Coreeană.

NEW YORK — După cum a- 
nunță Prenșa Latina, guvernul 
Hondurasului a trimis guvernu
lui S.U.A. o notă de protest îm
potriva transformării insulelor 
Sisney de către Statele Unite 
„într-un, centru de propagandă 
ргні radio împotriva revoluției 
cubane". Insulele Sîsney, care a- 
parțin Hondurasului, stat die fapt 
ocupate de Statele Unite. Ele se 
află în stăpînîrea infanteriei 
marine americane.

I Teatrul de stat
*

„Valea Jiului”
prezintă 

sîtnbătă 24 și duminică 25 
septembrie 1960 

spectacolul cu
î fflHII îl Fftlfflll LUI
4 piesă
1 de

2 Regia artistică
♦ r:_„
2 Scenografia :

în 3 acte
Lucia Demetrius

< >
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< >
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Marcel Soma
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șantierul Lupeni vin
de prin licitație în 
ziua de 27 septem
brie i960, ora 8 în 
oborul de vite din 
orașul Lupeni cinei 

asini.
Cumpărătorii sînt 

rugați a se prezenta 
la locul și data fixată.

:zst;

♦♦♦
Lidia Pincus ♦

"Tovarăși
MINERI

și

TEHNICIENI

ANUNȚ
h M. Rovinari organizează 

concursuri pentru ocuparea 
următoarelor posturi:

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

— 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 
(dieselist) 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 lei;

— 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 și o 
vechime în funcția de maistru 
de cel puțin 5 ani.

Cererik 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—

electri- 
Cariere

PERSONALULUI
SĂ AIBĂ ASUPRA SA
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Controlați-vă înainte de a intra în mină I

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA i Petroșani, Str. Gh. Gheorghiu- Dej nr. 56. Țel. interurban 322? automat 269. Tiparul: „6 August" — Poligrafie


