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1212 tone de cărbune 
peste plan

Comitetul die 
secție sindicală 
de la sectorul I 
al minei Lonea 
a desfășurat o 
intensă muncă 
de extindere a 
întrecerii pe pro

fesii. Rezultatele obținute pînă 
acum sînt mulțumitoare. Bri
găzile de mineri conduse de 
Bălănescu Manoilă, Berindei 
Aurel, Marian Nicolae, cele de 
ia pregătiri conduse de Gyar- 
mati Andrei și Burdea Nicolae 
au extras în total 1212 tone de 
cărbune peste planul lunar la 
zi, cantitate obținută pe seama 
creșterii productivității la peste 
4 tone pe post.

In fruntea întrecerii pe pro
fesii pentru cea mai bună bri
gadă se află brigada condusă 
de tov. Berindei Aurel. Tehni
cianul Balogh Nicolae s-a situat 

< de asemenea înaintea tehnicie
nilor Lăcătuș loan, Dobroiu 
Mihai și a celorlalți tehnicieni, 
fiind astfel cel mai bun maistru 
miner pe sector.

I

LUNA PRIETENIEI ROMINO-SOVIETICE
Pagini din literatura 

sovietică
Ca de obicei, joi seara, la clubul 

sindicatelor din Petroșani se adu
naseră mulți tineri pentru a petre
ce împreună o seară plăcută în ca
drul joii de tineret. In săptămâna 
trecută, programul joii de tinerel 
a fost închinat Lunii prieteniei ro- 
mîno-sovietice. Cu -acest prilej a 
avut loc prezentarea unui referat 
cu tema: „Pagini din literatura po
poarelor din U.R.S.S.". Cei peste 
50 de tineri prezenți în sală au 
ascultat cu multă atenție lucrările 
prezentate, precum și lectura unor 
capitole deosebit de frumoase din 
anumite romane de autori sovietici.

Tot în această săptămână, la că
minul cultural din Cimpa, tovarășa 
profesoară Branga Ileana a prezen
tat în fața sătenilor lucrarea 
tema „Evocare asupra vieții și 
perei lui Maxim Gorki".

cu
o-

„5tafeia prieteniei"
Vineri după-amîază au sosit 

Petroșani venind din două centre 
— Lupeni și Lonea — două gru-

la

Muncitoare harnică
este cunoscută la A.C.R.E. 
Vulcan utemista Mihai Maria. 
Ea își îndeplinește la timp 
sarcinile de producție și dă 
lucrări de calitate.

IN CLIȘEU: Utemista Mi
hai Maria lucrînd la rebobi- 
narea rotorului unei mașini 
electrice.
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Brigăzi de mineri 
fruntașe

Minerii din brigăzile sectoru
lui III al minei Aninoasa, ca și 
de la celelalte sectoare, obțin 
succese de seamă.

.Minerii din brigada condusă 
de Bulgaru Gheorghe lucrînd 
cu un randament sporit față de 
cel planificat cu peste 1500 kg. 
cărbune pe post, au extras peste 
sarcinile de plan, pînă la data 
de 26 octombrie, 603 tone de 
cărbune de bună calitate. De 
asemenea brigăzile conduse de 
Schneider Francisc și Liciu Va
ier au extras peste producția 
planificată 130 tone și, respec
tiv, 104 tone de cărbune. Aceste 
brigăzi se situează în fruntea 
întrecerii pe sector.

puri de sportivi care aduceau 
ei ^Ștafeta prieteniei^ din partea 
tinerilor mineri din Valea Jiului ca 
semn al prieteniei ce ne leagă de 
marele popor sovietic.

Organizată în cinstea Lunii prie- 
teniei rimîno-sovietice, ștafeta a 
pornit din fiecare localitate către 
centrele La nea și Lupeni cu cite- 
va ztle în urma, tinerii aducînd 
în mesajele lor rezultatele obținute 
în muncă în cinstea celei de-a 
43-a aniversări a Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie. Mesajele 
tinerilor din Valea Jiului au cu
prins de asemenea cuvinte calde de 
prietenie și recunoștința față de 
oamenii sovietici.

Din Petroșani a pornit sîmbătă 
dimineață o ștafetă, formată din 6 
tineri din Lonea care au înmînat 
la Hunedoara mesajul tineretului 
din Valea Jiului adresat poporului 
sovietic.

CU

In ziua de 31 octombrie a.c., 
în sala de ședințe ai Marii Adu
nări Naționale, au început lucră
rile plenarei lărgite a Comitetu
lui Central al Partidului Mun
citoresc Romîn.

La plenară iaiu parte, în afa
ra membrilor și membrilor su- 
pleanți ai Comitetului Central 
primii secretari și secretari ai 
comitetelor regionale și ai unor 
comitete orășenești și raionale 
de partid, președinții comitete
lor executive ale sfaturilor popu
lare regionale și ale unor sfa

turi nopulare orășenești și raio
nale, miniștri, miniștri ad juneți 
și secretari generali ai ministe
relor, șefi ai secțiilor C.C. al 
P.M.R., conducerile centrale ale

sindicatelor, U.T.M.-ului și aL 
altor organizații de masă, pre
ședinții consiliilor regionale ale 
sindicatelor, directori și secretari 
de partid din marile întreprin
deri, academicieni, oameni de 
știință, directori ai institutelor 
de cercetări științifice și de pro
iectări, redactori responsabili 
de ziare și piiblicații, precum șl 
alți activiști de partid, de stat 
și din economie.

Plenara a ascultat expunerea 
tovarășului Gheorghe Gheor
ghiu-Dej, prim-secretar al Co
mitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn, asupra pro
iectului planului de dezvoltare a 
economiei naționale pe anul 
1961.

Lucrările plenarei continuă.
ФФ

Alegerile în organizațiile de baza ale partidului

Organizația de bază 
din sectorul fruntaș

înainte de 
gazeta de 
a apărut 
„Cum în-

concursului 
știe cîșfigă" 
la orele 1Q diminea-

Finala 
„Cine
Duminică,

ța a avut loc în sala Teatrului de 
stat din Petroșani, finala concur
sului „Cine știe cîștigă" cu tema : 
„Influența Marii Revoluții Socia
liste din Octombrie asupra mișcării 
muncitorești din țara noastră", or
ganizat de Consiliul raional 
ARLUS. La acest concurs au par
ticipat reprezentanții școlilor me
dii din raion, desenați în urma con
cursurilor cu aceeași temă care au 
avut loc în fiecare școală. In fața 
unei săli arhipline, cei trei repre
zentanți ai școlilor medii Mibuț 
loan (Petroșani), Mîinea Paul 
(Lonea) și Mihu Mariana (Lupeni) 
au dat răspunsuri bune, punctajul 
fiind foarte apropiat la sfîrșitul 
concursului. Totuși Mibuț loan 
din Petroșani a obținut cel mai 
mare punctaj și cu aceasta excursia 
oferită in mod gratuit în Uniunea 
Sovietică de către Consiliul Gene
ral ARLUS. Ceilalți doi concurențt 
vor beneficia de asemenea de o ex
cursie gratuită la Doftana.

încă cu cîteva zile 
ținerea adunării, la 
perete a exploatării 
un articol intitulat: 

iîmpină comuniștii din sectorul
III al minei Lupeni adunarea 
generală pentru darea de seamă 
și alegere a noului birou". In 
cîteva cuvinte, articolul înfățișa 
succese deosebite: 16.000 tone 
de cărbune cocsificabil peste 
plan față de 4.000 cît era an
gajamentul, randamente pe sec
tor cu aproape 7 la sută mai 
mari decît cele planificate, un 
consum redus de material lem
nos, cu 11 m.c. pe mia de tone 
mai mic decît cel planificat, e- 
conomii la prețul de cost de a- 
proape 50.000 lei..

Sectorul III al minei Lupeni 
e fruntaș pe exploatare. Aceas
ta datorită faptului că organi
zația de partid și-a îndreptat a- 
tenția spre acele verigi ale ac
tivității sectorului de care depin
dea în primul rînd îndeplinirea 
cu succes a sarcinilor econo
mice elaborate de partid, a im
portantelor obiective puse în fa
ța industriei carbonifere de cel 
de-al ГН-lea Congres al P.M.R

Forța organizației de bază, 
inițiativa și exemplul înaintat 
de muncă al comuniștilor s-au 
făcut simțite cu deosebită pute
re în rezolvarea unor probleme
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La adunarea de dare de seamă 
și alegeri a organizației de bază 
din sectorul II al minei Vulcan, un 
om Voinic începu să citească darea 
de seamă. Era Drob Gbeorghe, 
secretarul organizației de bază și 
unul dintre minerii de frunte ai 
minei. Mîinile lui puternice în 
care pichamărul și perforatorul 
par niște jucării, tremurau abia 
perceptibil de emoție.

Continuă să citească cu glas ho- 
tărît. li cunoștea pe toți din sală. 
Era ferm convins că ori care ar ] 
luat cuvîntul ar fi arătat în mod 
just cum a muncit vechiul birou 
fără să uite însă să-i arate și lip
surile. Așa s-a și întâmplat. In 
discuțiile lor, membrii și candida
ții de partid au dovedit principia
litate. Ei au arătat că în decurs 
de un an organizația de partid s-a 
întărit primind noi membri și 
candidați de partid din rîndurile 
minerilor și tehnicienilor. Mobili
zat de exemplul comuniștilor, co
lectivul sectorului a realizat pesfe 
400.000 lei economii la prețul de

Succese semnificative s-au ob
ținut în multe domenii de activi
tate, așa ca nu e de mirare că 
atunci cînd s-a trecut la propuneri 
pentru noul birou, printre primii

Âșa-i brigada secretarului
propuși pe lista de candidași a 
fost șeful de brigadă Drob Ghe
orghe. Faptul că a fost propus din 
nou dovedește că membrii de 
partid îi apreciază activitatea. A- 
cest lucru s-a văzut și la prima 
ședință de birou cînd i s-a încre
dințat din nou funcția de secre
tar al organizației de bază.

Membrii și candidații de ѣагіій 
i-au urat succes în muncă și zeci 
de mîint bătătorite se întindeau 
să-l felicite.

Aveau și de ce. Drob Ghecn- 
ghe secretarul organizației de ba
ză e cum s-ar zice un em și jumă
tate. Brigada pe care o conduce 
nu știe ce-i rămînerea în urmă. 
Să nu se creadă cumva că abata
jul cameră nr. 1 de pe stratul
ui, unde lucrează e cel mai bun 
loc de muncă din sector. Dimpo
trivă pe o aripă are o, puternică 
intercalație de șist. Dar Drob, 
Gbeorghe nu se plînge de acest 
lucru. Ii dă fest înainte și deși 
pare de necrezut, ținind seama de 
intercalația mare de șist, brigada 

. secretarului organizației de bază 
stă în fruntea celorlalte în ceea 
ce privește calitatea cărbunelui. 
Tot în frunte stă brigada și în 
sporirea continuă a randamente
lor.

Exploatarea irațională de t>e 
vremea capitaliștilor a produs

multe greutăți la redeschiderea 
minei Vulcan. O bună parte din 
ele au fost lichidate, dar mai sînt 
încă destule. De multe ori brigă
zile se văd nevoite să înainteze 
prin lucrări vechi din care multe, 
au fost închise din cauza focurilor 
subterane. Prin asemenea lucrări 
trece și brigada lui Drob Gheor
ghe. Nici un membru al brigăzii 
nu se văicărește însă că e greu.

De întrebi pe mineri, tehnicieni, 
ba chiar pe șeful sectorului, caro, 
sînt brigăzile care fac economii 
de material lemnos și exploziv, 
îmbrățișează tot cei nou și înain
tat, apoi poți fi sigur că nici bri
gada lui Drob Gheorghe nu ră- 
mîne pe dinafara celor amintite. 
După terminarea abatajului mine
rii răpesc cu grijă o bună parte 
din lemn, iar pentru a contribui 
și mai mult la reducerea consumu
lui de lemn pe mia de tone de 
cărbune extras, potrivit sarcinilor 
trasate de cel de-al lll-lea Con
gres al partidului, brigada arnxa- 
Ză preabatajul în fier Т.Н.

Așa-i brigada lui Drob Gheor
ghe : fruntașă în muncă. Nici nu-i 
de mirare. Doar fiecare ortac din 
brigadă urmează neabătut exem
plul secretarului.

D. CRIȘAN
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importante, de care depinde sua- 
cesul luptei pentru randamente 
înalte, pentru cărbune mai mult 
și mai ieftin. Gomuniștîî secto
rului au ajutat întregul colec
tiv al sectorului să înțeleagă 
că pentru a putea face față ce- i 
rințelor mereu sporite de căr-, 
bune cocsificabil, este necesar 
să se pună un mare accent pe! 
creșterea oamenilor, pe pregăti
rea' lor profesională.

Ridicarea calificării oameni
lor, formarea de brigăzi omo
gene, stabile, mai ales în aba
tajele frontale ale sectorului, au 
permis trecerea la noii salturi 
calitative în muncă.

Constituie o victorie a colec- 
tivului sectorului faptul că în 
abatajele frontale de mare ca
pacitate ale sectorului, acelea 
conduse de brigadierii Spîmi Be- 
tru, Ghioancă Sabin și Ghioan- 
că loan s-a rezolvat cu siucces 
problema înlocuirii armării în 
fier cu stîlpi și grinzi metalice. 
Din aceste frontale, în care se 
lucrează acum cu o productivi
tate înaltă, se extrage cea mai 
mare parte a producției de căr
bune a sectorului. De asemenea 
în galerii și preabataje se a*'  
plică larg armarea în fier și cu. 
elemente prefabricate, ceea ce a i 
permis creșterea substanțială a 
productivității muncii, economii' 
importante de material lemnos.

Darea de seamă și discuțiile 
purtate în jurul ei au înfățișat 
experiența pozitivă a organiza
ției de bază în conducerea po
litică și organizarea luptei co
lectivului sectorului pentru în
deplinirea sarcinilor economice. 
Creșterea rîndurilor organiza
ției de bază prin primirea die 
candidați și noi membri de. 
partid din rîndul celor măi buni- 
oameni ai muncii din sector, 
repartizarea de comuniști la lo
curile hotărîtoare pentru pro
ducție, întărirea disciplinei în 
muncă, au contribuit efectiv la 
realizările sectorului

Dar ceea ce a caracterizat, 
lucrările adunării generale, este 
grija pentru ridicarea nivelului 
activității organizației de bază,, 
pentru îmbunătățirea continuă! 
a muncii colectivului sectorului. 
In acest scop, numeroși parti
cipant! la discuții au analizat 
cu simț de răspundere lipsurile 
care mai există, de a cșror re
mediere organizația de bază, 
noul birou, trebuie să se preo
cupe îndeaproape. Atît în da
rea de seamă, cît și în discu
țiile purtate de tovarășii Con- 
doiu Alexandru, artificier, Bre- 
zeanu Dumitru, președintele co
mitetului secției sindicale șl 
alții s-a arătat că în ultimele 
luni, conducerea sectorului a 
scăpat din vedere faptul că din

I. BRANEA

(Continuare în pag. 3-a)



2 STEAGUL ROȘU

în întîmpinarea alegerilor U. T.M. TOȚI UTEMIȘTII SĂ FIE ACTIVI
Organizațiile U.T.M., se află 

în preajma unui eveniment de 
mare însemnătate: adunările 
generale de dări de seamă și 
alegeri. In perioada premergă
toare acestui eveniment orga
nizațiile U.T.M. întreprind en
tuziaste acțiuni de muncă pa
triotică.

La mina Petrila
Utemiștii de la mina Petrila 

și-au fixat drept obiectiv cu 
care să întâmpine alegerile 
U.T.M. colectarea unei cantități 
de 2fi0 tone fier vechi

Duminică peste 80 de tineri 
au participat la acțiunea de co
lectare a fierului vechi1. Ei au 
strîns cu acest prilej 14.000 kg. 
fier vechi. In fruntea acțiunii 
s-au situat tinerii Bran Mihai, 
Manea Ioan, Nedelescu Iuliu. 
Pop Alexandru, Pîrja Viorel, 
Chelaru Gheorghe și alții.

La Aninoasa
Utemiștii de Ia mina Aninoa

sa au efectuat în cursul' săptă- 
rnînii trecute peste 200 ore de 
muncă voluntară în cinstea ale
gerilor U.T.M. Tinerii din bri
găzile utemiște de muncă pa
triotică din sectoarele VI și

VIII, de pildă, au colectat 6500 
kg. fier vechi și au lucrat 120 
de ore muncă voluntară la li
chidarea stocului de cărbune de 
la culbutorul minei. Cele mai 
bune rezultate în munca patrio
tică le-au obținut utemiștii Dia- 
conescu Anton, Doșa Iosif, Si
mon Vaslte, Coșa loan și Bo- 
lunduț Petru.

Tinerii de la mina Aninoasa 
vor colecta în cinstea alegerilor 
U.T.M. 20.000 kg. fier vechi-

La U. R. U. M. P.
Utemiștii' de la U.R.U.M.P. 

și-au stabilit de asemenea ac
țiuni însemnate în cinstea ale
gerilor U.T.M. Ei au prevăzut 
să colecteze 30.000 kg. fier 
vechi, să efectueze 1500 ore de 
muncă voluntară la strîngerea 
a 100 kg. semințe silvice, sa de
poziteze în stive fierul Т.Н. din 
incinta uzinei și altele.

Pentru a da viață obiective 
lor prevăzute în planul de mă
suri în cinstea alegerilor U.T.M., 
tinerii din secțiile uzinei între
prind zilnic acțiuni de muncă 
voluntară. Pînă acum au ieșit 
la acțiuni voluntare tinerii sec
țiilor scul'ărie, turnătorie și me- 
caefcă.

I -................ .
I de învățămînt politic
1 U.T.M, are în centri
♦ - —

f
♦

Nu de mult și-au început activitatea cercurile și cursurile 
: U.T.M. La Filatura Lupeni, organizația 

centrul preocu pării sale desfășurarea în bune 
epndițiuni a învățămîntului de organizație.

IN CLIȘEU: Tov, Bană Stan, secretarul organizațieil 
U.T.M. din filatură discută cu propagandistul Șalapă Vasile 
despre activitatea cercului de învățămînt pe саге-l conduce.

*
ț

ț 
«
♦ ț
4

t

Cine nu-1 cuno-aște de la 
U.R.U.M.P. pe tinărul strungar 
Grecu Pavel ? Mereu aplecat a- 
supra strungului, muncește cu 
sîrguință, cu îndemînare. Pe 
strung—un trofeu de cinste: dra
pelul roșu de fruntaș în între
cerea pe profesii. Grecu Pavel 
deține de multe săptămîni acest 
drapel și titlul de cel mai bun 
strungar pe secție. Dar Grecu 
Pavel nu este fruntaș numai în 
producție ci și în viața obșteas
că, în primul rînd, în activita
tea organizației U.T.M.

A trecut mai bine de un an 
de cînd Grecu a fost ales co
mandantul brigăzii utemiște de 
muncă patriotică. De atunci cei 
peste 20 de tineri membri ai 
brigăzii lui au întreprins nume
roase acțiuni voluntare la co
lectarea fierului vechi, la plan
tarea de puieți, curățirea pășu
nilor, Ia înfrumusețarea orașu
lui, In fruntea tuturor acțiuni
lor s-a situat comandantul bri
găzii. Tînărul Grecu e cunoscut 
ca un utemist conștiincios, com
bativ. El ia cuvîntul aproape în 
fiecare adunare generală U.T.M., 
critică pe cei indișciplinați, inac
tivi, vine cu propuneri pentru 
îmbunătățirea muncii

Organizația U.T.M. din sec
ția mecanică numără peste 80 
de utemiști. Urmînd e- 
xemplul comuniștilor, utemiștii 
contribuie, efectiv la îndeplini
rea sarcinilor ce stau în fața 
secției. Faptul că secția meca
nică deține de 3 luni drapelul de 
secție fruntașă pe uzină este o 
dovadă edificatoare a aportului 
^valoros al tinerilor muncitori 
în îndteplinirea și depășirea sar
cinilor de plan. Despre hărnicia 
tinerilor din secția mecanică 
vorbesc și cele peste 1400 ore 
de muncă patriotică, cele 40 
tone de fier vechi colectate de 
la începutul anului și altele.

Pe foarte mulți utemiști îi în- 
tîlnești la cercurile de învăță
mînt politic U.T.M. Alții, într-un 
număr destul de mare, învață 
la liceul seral. Printre aceștia 
se numără Bratu Mihai, Olimo- 
vici Anatolie, Ștefanovici Aurel. 
Cu cîtă căldură îl ascultă 
cursanții învățămîntului politie 
U.T.M. pe propagandistul Bratu 
Mihai. El își îndeplinește cu 
conștiinciozitate și pasiune sar
cina de organizație, aceea de 
propagandist. Asemenea utemiști 
care își îndeplinesc cu conștiin
ciozitate sarcinile sînt numeroși. 
Utemistul Micu Dumitru, de 
pildă, este un bun instructor de

pionieri la școala de 7 ani din 
Dărănești. Miclea Aurelia, res
ponsabila postului utemist de 
control, îndeplinindu-și sarcina 
de organizație a contribuit în 
mare măsură la combaterea in
disciplinei în secție, la reduce
rea rebuturilor sub limita ad
misă. Asemenea tineri activi, 
demni de titlul de utemist, sînt 
și Predai loan, Jiboteanu Eva 
și mulți • alții. Dintre cej mai 
înaintați tineri din secție 10 
utemiști au devenit în cursul a- 
cestui an candidați de partid. 
Așa sînt de pildă Boța Maria, 
Ciobanu Ștefan, Gyârgi Ludo
vic, Manta Angelica și alții.

Dar în aceeași seeție, în a- 
ceeași organizație U.T.M., ală
turi de tinerii harnici și înain
tați se întîlnesc și unii tineri 
care nu fac cinste colectivului.

Farkas Dionisie de pildă. In 
producție face și rebuturi. El 
rămîne departe de frămîntările 
și viața bogată ale tovarășilor 
săi. Nu-1 vezi la nici o acțiune 
pe care o întreprind utemiștii 
din secție. Costache Marin nu 
este văzut niciodată la o adu

nare generală U.T.M., sau la 
cercul de învățămînt politic, nu 
ia parte la nîci o acțiune patrio
tică. Cînd' tovarășii lui discută 
cu el, îi aduc aminte de obli
gațiile lui de membru al U.T.M., 
el promite întotdeauna : „voi 
face", „voi veni“. Și atît. Ba
logh Ladislau, Gozma Ștefan, 
Pop Ioan sînt și ei utemiști. 
Dar utemiști pasivi. Participa
rea lor la viața colectivului din 
care fac parte se rezumă doar 
la cele 8 ore de muncă. Cum se 
explică faptul că în sânul unui 
colectiv atît de numeros, cu 
activitate bogată, ca organiza
ția U.T.M. din secția mecanică 
de la U.R.U.M.P. să existe și 
astfel de tineri ?

Cum pot permite utemiștii din 
această secție ca unii dintre ei 
să trăiască rupți de viața co
lectivului, de obligațiile lor de 
membri U.T.M. ?

Iată întrebări pe care ute
miștii din secția mecanică de la 
U.R.U.M P. ar fi nimerit să le 
dezbată în cadrul unei adunări 
generale U.T.M.

1. DUBEK
>r
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sediul comitetului orășenescLa
U.T.M. Vulcan s-au adunat mulți 
tineri, muncitori de la mină, de la 
marea termocentrală din Paroșeni, 
elevi. Unii discută cu glas scă
zut, alții par tăcuți, dar emoția 
îi stătnnește pe toți. Sini tineri, 
noi membri ai organizației U.T.M.. 
primiți de curînd de organizațiile 
de bază din oraș. Acum au venit 
aici pentru ca biroul comitetutm 
orășenesc U.T.M. să confirme pri
mirea lor în U.T.M.

Era înțr-o joie, la mijlocul lu
nii octombrie. Trecuse de mult ora 
cînd urmau să înceapă confirmări
le, dar nu se simțea nici o miș
care, Secretarul comitetului orășe
nesc U.T.M. Buciu Anton și Bă
diță Miron, secretarul comitetului

La extragere» cărbunelui, sus
ținerea este destinată să spriji
ne coperișul și culcușul stratu

lui, apari nd contrai surpării acea 
parte a spațiului exploatat care 
formează locui de muncă sau a- 
batajul.

După felul materialului între
buințat, susținerea se împarte 
în susținerea de lemn, metalică, 
de piatră, de beton, de beton 
armat și mixtă.

Susținerea în lemn, folosită 
în trecut ca susținere aproape 
exclusivă, păstrează deocamda
tă primul loc. In stratele de 
cărbuni orizontale și cu încli
nare mică, susținerea în lemn 
este înlocuită din ce în ce mai 
mult cu susținerea metalică.

in multe cazuri la folo
sirea combinelor de cărbuni 
și a altor mașini, armarea în 
lemn devine insuficientă. Susți
nerea în lemn are însă și o se
rie de avantaje legate de avarv- 
tajele materialului: se transpor
tă ușor, se ajustează repede, se 
întreține ușor sub presiune, nu 
se rupe dintr-o dată ci se înco- 
voaie mai întîi, trosnind, sem- 

nalînd astfel creșterea presiunii.
Orice armătură, înainte de a 

o croi trebuie măsurată cu me
trul, pentru a nu se face risipă 
de material lemnos. Grosimea

SUSȚINEREA în lemn se

lemnului trebuie apreciată în 
funcție de presiunea la locul de 
muncă respectiv. Este bine însă 
ca lungimea stîlpului să nu trea
că de 15 ori grosimea lemnului.

Capul stîlpului se retează tot
deauna perpendicular pe lungi
me, iar piciorul se ascute și se 
bagă într-o gropiță făcută în 
vatră, numită pilugă. Cînd tre
buie ca armătura să fie mai 
puternică, se așează deasupra 
capului și sub picior cîte o bu
cată de lemn. In stratele încli
nate se va avea grijă să nu se 
așeze stilpul perpendicular pe 
vatră, ci înclinat cu cinci gra
de spre deal.

Grinda este o armătură sim
plă și se folosește atunci cînd 
pereții țin de la sine și numai 
tavanul trebuie susținut. Deasu
pra grinzilor se așează o căptu
șeală de lăturoaie.

Armătura este o construcție 
de mai multe lemne, cu îmbinări 
speciale. Dacă, armătura este

făcută din trei lemne se numeș
te simplă. O armătură cu mai 
mult de patru lemne, se nu
mește poligonală.

Armătura se compune dintr-o 
grindă și doi stîlpi. înclinarea 
stîlpilor se numește fugă. La o 
înălțime a galeriei de 2 metri 
fuga este de 20—30 centimetri, 
rare ori de 40—50 centimetri.

îmbinarea dintre grindă și 
stîlpi se face în dinte. Ea tre
buie astfel alcătuită incit fe
tele să se încheie bine una cu 
alta.

Tavanul și pereții se căptușesc 
cu lăturoaie. Dacă în timpul 
săpării au apărut găuri în pe
reți sau tavan, aceste goluri se 
armează separat și se umplu cu 
steril. Strîngerea armăturilor 
între ele se face cu bucăți de 
leinn mai subțiri și tăiate du
pă măsură, numite chingi.

Armarea unei galerii se poa
te face așezînd armăturile una 
lingă alta, obțlnîndu-se o arma-

re în desime. Dacă presiunea 
nu este prea mare, atunci ar
măturile se așează din loc In loc 
(armare in timpuri). Cîmpurile 
au 0,5 pînă la un metru lungi
me, obișnuit 0,8 metri.

La presiuni foarte mari
îmbracă armătura exterioară cu 
alta Interioară, poligonală, care 
se așează la mijlocul timpului 
șî se numește armătură mijlo
cașă.

Armarea unui abataj depinde 
de zăcămînt $1 anume de gro
simea, înclinarea stratului, de 
starea culcușului, coperișului și 
de metoda de lucru. Cînd stra
tul este subțire și coperișul și 
culcușul simt sănătoase, se ar
mează numai cu stîlpi, la care 
se pun uneori pene sau opinci. 
In general armătura se așează 
perpendicular pe direcția de 
înaintare a abatajului. La aba
tajele cu front lung unde tăie
rea se face cu haveza, se va a- 
vea grijă ca stîlpi! să fie ali- 

niați. Cînd presiunea este mare, 
iar înclinarea o permite, se face 
din loc în loc armarea cu 

‘ve, care se răpesc înainte 
prăbușirea abatajului.

Despre celelalte tipuri de 
mare vom vorbi în viitoarele 
tîcole.

stî- 
de

ar- 
ar-

A. SAIMAC

U.T.M. de la termocentrala Pa
roșeni căzuseră pe gtnduri ș 1 oare 
biroul va putea ține ședința de 
confirmare ? Se vor întruni mem
bri biroului, ca să fie majorita
tea? Tov, Rovența și alți cîțiva 
membri ai biroului erau in conce
diu, plecați din localitate. Se pu
tea trece la confirmări numai daci 
ar veni și tovarășul Popescu Stelian, 
secretarul comitetului U.T.M, 
la mină, care e și el membru 
biroului orășenesc U.T.M.

Dar tovarășul Popescu ptu-și 
cea apariția. 4»

Și aceasta dădea loc frimintării. 
Pe deoparte tinerii veniți la con
firmare așteptau cu emoție clipa 
în care urmau să vină in fața bi
roului comitetului orășenesc, spre 
a fi confirmați ca utemiști. Pe de 
altă parte, membrii biroului, ve
niți, nefiind majoritatea nu puteau 
face confirmări, și se frămîntau : 
ce vor spune ei tinerilor veniți prin 
ploaie, după atîtea ore de aștepta
re ? Totul ar putea fi salvat dacă 
ar fi venit tovarășul Popescu Ste
lian,.

Dar tovarășul Popescu Stelian 
nu a venit. Nu pentru că nu ar fi 
putut veni, ci pentru că nu a vrut. 
Și aceasta din anumite „principii" 
peste care tov. Popescu Stelian nu 
poate trece. Cum judecă lucrurile 
tov. Popescu ? El spune așa : mina 
este cea mai importantă întreprin
dere din orașul Vulcan, iar orga
nizația U.T.M. de la mină — cea 
mai mare. Iar eu, ca secretar al 
acestei organizații U.T.M., sînt bi
neînțeles, cel mai mare dintre toți 
membri biroului comitetului oră
șenesc. Dacă-i așa, de ce să merg 
eu la ei ? Dacă vor să ținem șe
dință să vină ei la mine,.

Acesta este principiul tovarășu
lui Popescu Stelian. Principiu pe. 
sare, aplicîndu-l lipsește des de la 
ședințele biroului comitetului oră
șenesc U.T.M., îngreunează munca 
acestui organ, provoacă chiar greu
tăți. Principiu pe care tov. Popes
cu și l-a însușit din vechea poveste 
cu Mahomed și muntele...

Numai că utemiștii din Vulcan 
nu pot fi de acord cu asemenea 
„principi?'. Disciplina de organiza
ție e unică pentru toți membrii 
U.T.M. iar tovarășul Popescu Ste
lian, care se abate de la această 
disciplină, trebuie tras la răspun
dere.

de 
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3STEAGUL ROȘU

Campionatul regional
In etapa de duminică a cam

pionatului regional (seria I) 
s-au înregistrat următoarele re
zultate : Parîngul Lonea — Mi
nerul Ghelar, 3—1; Minerul Pe- 
trila — Rapid Deva, 1—1; Șan
tierul Hunedoara — Minerul A- 
ninoasa, 0—0; C. S. Corvinul 
Hunedoara — Alinerul Vulcan, 
0—3

*

La juniori, C. S. Jiul a în
vins cu 10—0 juniorii din Ha
țeg, iar la Lonea, juniorii de la 
Minerul Ghelar au obținut vic
toria cu 1—0. De menționat că 
la această întîinire juniorii ddn 
Lonea au dovedit o totală lipsă 
de pregătire, îndeosebi ia capi
tolul condiție fizică. Antrenorul 
Cricovan și secția de fotbal a 
asociației sportive Parîngul Lo
nea, trebuie să ia măsurile cu
venite împotriva celoi care s-au 
dedat pe teren la acte nesportî 
ve. la brutalități.

★

Campionatul raional
In cea de a V-a etapă a cam

pionatului raional de fotbal 
s-au înregistrat următoarele re
zultate ; Utilajul Petroșani — 
Retezatul Uricani, 2—2; Mine
rul II Vulcan — Rapid Petro
șani, 5—0; Preparația Petrila 
— Știința Petroșani, 0—1; Pre
paratorul Lupeni — „6 August" 
Petroșani, 
neomologat 
arbitrilor), 
nuă să 
Petrila cu 
Retezatul Uricani (7 puncte) 
Știința Petroșani (6 puncte).

3- I (rezultat încă 
datorită întîrzierii 
In clasament conti- 

conducă Preparația 
8 puncte urmată de

Și

>
Tenis de masă

Sîjnbătă și duminică, a avut 
loc. .а Cugir un concurs de te
nis de masă la care au partici
pat cinci raioane ale regiunii 
noastre. Reprezentativa raionu
lui nostru a pierdut în finală 
în fața echipei din Cugir, ocu- 
pînd astfel locul Ц. La indivi
dual feminin, reprezentanta ra
ionului nostru, I. Baban s-a cla
sat pe primul loc fără nici o în- 
fringere.

★

să
în actualul 
de popice 

pe teren

P O P i CE
Minerul Vulcan, continuă 

se prezinte bine 
campionat raional 
Intîlnind duminică, 
propriu, pe Constructorul Lu
peni, vulcănenii au cîștigat cu 
4702 p.d. față de 4214 p.d. cît 
au obținut oaspeții. La Lupeni 
Minerul a întrecut Viscoza cu 
4603 la 4412 p.d.

------- --------- - =*• -------

continuare pentru noi succese 
pe calea perfecționării procesu
lui de producție, ridicării pro
ductivității muncii, reducerii 
prețului de cost și îmbunătăți
rea calității, în vederea reali
zării cu succes a sarcinilor de 
mare răspundere puse de ciel 

. de-al IH-lea Congres al P.M.R.
în fața industriei carbonifere. 
Pasul următor pe calea perfec
ționării 
ție și 
muncii 
fruntaș 
arătat
exploatării — îl constituie tre
cerea la armarea în abatajele 
frontale cu grinzi metalice în 
consolă și introducerea conco
mitentă a craterelor blindate, 
care permit mutarea lor prin 
împingere pneumatică, fără a 
mai fi demontate, ceea ce va a- 
sigura o nouă și importantă 
creștere a productivității muncii.

Adunarea generală de alegeri 
a pus în fața organizației de 
bază sarcini noi, de mare răs
pundere. Aceste sarcini vor fi 
cu siguranță îndeplinite, deoa
rece aici, în sectorul III al mi
nei Lupeni, muncesc și 
comuniști căliți în marea 
lie pentru cărbune mai 
mai bun și mai ieftin.

„Cupa 7 Noiembrie64 la handbal în 7
Ieri dimineață, cînd echipele 

de handbal în 7 ale Școlii spor
tive de elevi " ~ '
înapoiat de 
așteptate la 
levi dornici 
obținute de 
rate în cadru întâlnirilor dotate 
cu „Cupa 7 Noiembrie".

Attt echipa de fete cit și e- 
chipa de băieți din Petroșani 
înainte de orice comentarii, au 
arătat colegilor lor cele două 
cupe ca semn al victoriilor ob
ținute. Intr-adevăr 
chipe petroșănene 
comportare foarte 
ceasta competiție

din Petroșani s-au 
la Teiuș, au fost 

școală, de mulți e- 
să afle rezultatele 
echipele lor prefe-

cele două e- 
au avut o 
bună în a- 

obținînd vic-

LA LUPENI: Un

șl o victorie
La toate întîlninle susținute 

de echipa de fotbal Minerul Lu
peni, cronicile au consemnat, 
fără excepție, voința și pute
rea de luptă a echipei, înscrisă 
și statornicită în „tabelul" ca
racteristicilor echipei, la numă
rul de ordine 1. In urma jocu
lui de duminică. în care Mine
rul a obținut o victorie de pres
tigiu în fața puternicei forma
ții bucureștene — Rapid — în 
„tabelul" amintit mai sus, se 
poate consemna la numărul ur
mător : joc de calitate, simplu, 
eficace, modern. Numai aceste 
două caracteristici ale „ІГ'-lui 
iupenean sînt suficiente, chear 
numai enunțate, pentru a ex
plica victoria de duminică.

Minerul Lupeni, în formația 
căreia sînt promovați jucători 
tineri ca Mihăilă, Cucu, Țur- 
can, Dan II, Sima II, puțin cu- 
noscuți iubitorilor de fotbal din 
țară, lipsită de aportul lui Crăi- 
niceanu, a întîlnit duminică o 
formație în care doar câțiva nu 
au îmbrăcat tricourile „națio
nalei". Și totuși, în ciuda a- 
cestui fapt, Minerul a luptat și 
a învins și deci meritul echi
pei, tocmai privind prin această 
prismă, este cu atît mai mare

In primele 20 de minute de 
joc, era greu de spus de partea 
cui va reveni victoria, părîn- 
du-se că un rezultat de egali
tate ar fi cel mai echitabil. In 
această perioadă, ambele echipe 
practică un joc rapid, deschis, 
eu multe faze periculoase la 
ambele porți, și numai inter
vențiile spectaculoase ale celor 
dioi portari fac ca rezultatul să 
rămînă alb. In minutul 9, de 
pildă, Ozon scapă singur, șu- 
tează puternic dar, Kiss res
pinge în corner printr-un salt, 
în ultima instanță. Se joacă 
loarfe puțin pe mijlocul terenu
lui, liniile de mijlocași ale am
belor echipe sprijinind în per
manență acțiunile înaintărilor. 
In minutul 17, Țurcan, deși pă
zit cu strictețe de Motroc, reia 
eu capul o centrare a lui Sima 
II și Todor abia poate respin
ge în corner. Se execută lovi- i 
tura de colț și din nou Țurcan < 
reia cu capul în bara transver- J 
sală de unde Todor respinge din $ 
nou în corner. Totuși ceferiștii > 
stăpînesc bine mingea dominînd | 
terenul, dar fără finalitate. Dar > 
treptat jocul celor două echipe 
se schimbă, devenind absolut < 
diferit unul față de altul, In<> 
timp ce Rapid, prin Ozon, Ba- ? 
lint, Neacșu, practică sistemul ч 
„pase pe metru pătrat" cu „dan- > 
telării" și „figuri" inutile, Mi-? 
nerul joacă cu pase lungi, în > 
adâncime, la întîinire. pârtiei-<; 
pîpd la atac aproape întreaga ]> 
echipă. Rezultatul acestor două

torii categorice în toate întîlni- J 
rtle. Iată rezultatele tehnice: S 
(la băieți, si-a jucat sistem eli-C 
minatoriu, iar la fete sistem’; 
turneu). BĂIEȚI — Teiuș — i 
Sebeș, 18—17; Sebeș II — De-£ 
va, 16—7; Petroșani — Alba ? 
lulia, 30—15; Petroșani — Te- ]> 
iuș, 19—6; Sebeș I — Sebeș II, Ț 
14—7. In finală echipa petro- 
saneană a învins selecționata 2 
Sebeșului cu 21—6. S-au evi-J 
dențiat Cozma, Sardy, Maister, ? 
Perini, Suvăială. FETE: Sebeș«î 
— Teiuș, 15—4; Petroșani —$ 
Teiuș, 23—3; Petroșani — Sebeș,? 
25—2. De la fete s-au eviden-J 
țiat Vîrian, Nemeș, Eisler, Ră- < 
dulescu. <

joc jrumos 
flc prestigiu
sisteme de joc s-a văzut Mi
nerul a învins pe merit, știind 
în același timp să-și apere cu 
ardoare rezultatul, J

La reluare, rezultatul fiind ? 
alb cele două echipe continuă să у 
iorțeze deschiderea scorului. Și ? 
în această parte a jocului, ca de > 
fapt și în prima repriză înain- ? 
tașii lupeneni, Nisipeanu, Szoke, у 
Cucu, șutcază de multe ori, de? 
la distanță, spre poarta răpi-5 
diștilor. Totuși, golul survine? 
abia in minutul 59 cînd Țurcan $ 
bine „deschis" de Cucu pătrun- ? 
de printre Greavu și Motroc și 5 
inscrie imparabil. Surprinși de? 
goi, rapidiștii (care au luat jo-$ 
cui in mod prematur — ușor) < 
încearcă să egaleze dar jocul 5 
lor este steril și apărarea Lu-*  
peniului, practicînd sistemul „la ? 
zona", respinge fiecare atac. In > 
minutul 65 la un atac pericu- г 
loc al Lupeniului, Sima II sea-C 
pă singur, șutează puternic dar? 
Todor atent, respinge în corner. C 
Cu toate încercările oaspeților]? 
de a egala în repriza doua ei ? 
nu au amenințat în mod serios Ș 
poarta lui Kiss decît o singură ? 
dată. In minutul 80 la o învăl-< 
mășeală la poarta bucureșteni- $ 
lor, Szoke îi creează un frumos? 
culoar lui Țurcan care înscrie j 
al doilea gol, tot imparabil. ?

Fiuierul final al arbitrului ? 
Nicolau Stavru (Constanța) ca-? 
re a condus foarte bine, l-a gă-> 
sit pe Coman în plină viteză ? 
spre poarta lui Todor ieșit înj 
întîrnpinare. <

Este demn de menționat fap-<j 
tul că și de data aceasta jucă-]> 
torii din Lupeni au avut o corn-? 
portare disciplinară ireproșa-j 
bilă. De la Lupeni merită evi-? 
dențiată întreaga echipă forma-> 
tă din: Kiss — Plev, Coman,$ 
Dan II — Mihăilă, Mihaly —? 
Cucu, Nisipeanu, Szoke, Țur-î 
can. Sima II. RAPID: Todtir —? 
Greavu, 
Neacșu, 
nescu, 
ION

de către conducerea sectorului de 
a sprijini concret brigăzile din aba-i 
tașe. Ca urmare, colectivul secto
rului a dat peste sarcina de plan 
543 tone de cărbune.

Brigada de tineret condusă de 
Peter Victor de la abatajul figuri 
din stratul 9 est a scos la supra
față peste 200 tone de cărbune pes
te planul la zi- Figuranțti lui Peter 
Victor sînt urmați de minerii con
duși de Demeter loan de pe rtra-1 
tul 13, de cei ai lui Mihai Ștefan 
și de alții.

Organizația de bază din sectorul fruntaș

MOTROC, Macri — 
KOSZKA — Copil, Io- 
Ozon, Balint, ION C.

M. DUMITRESCU

(Urmare din pag. la)

7 brigăzi mici din sector, care 
lucrează la pregătiri, numai 
una, anume cea condusă de tov. 
Blău loan, își realizează sarci
nile de plan. Organizația de ba
ză n-a luat la timp măsuri pen
tru remedierea acestui fapt. S-a 
subliniat că unele dintre aceste 
brigăzi, anume cele conduse die 
tovarășii Onișor Nicolae, Abru- 
dean Florea nu au fost spriji
nite de tehnicieni pentru a-și 
realiza sarcinile de plan, și în 
primul rînd maiștrii Todovcici 
Petru și Soare Alexandru. Vor
bind despre necesitatea lichidă
rii rămînerii în urmă a acestor 
brigăzi, tov. Flori loan, prim- 
maistru miner, a propus ca bi
roul să solicite unor mineri co
muniști cu experiență în orga
nizarea muncii, să preia condu
cerea brigăzilor rămase în urmă

O altă sarcină deosebit de 
importantă pusă de adunarea 
pentru darea de seamă și ale
geri în fața comuniștilor sec
torului, este desfășurarea unei 
largi munci politice și organi
zatorice pentru îmbunătățirea 
calității cărbunelui extras S-a 
arătat că de la începutul anului 
și pînă în prezent, cu excepția 
unei singure luni, procentul de 
cenușă în cărbune a fost mai

Echipele de întreținere a fondului de locuințe din Lupeni in ul
timul timp au efectuat numeroase reparații curente la casele din car
tierul Ștefan și din cartierul Braia.

IN CLIȘEU: Aspectul exterior al caselor reparate și finisate de 
pe strada Filtmon Sîrbu.

o
Economii prin recuperarea de materiale
Printre brigăzile de economii 

fruntașe în cadrul sectorului V 
electromecanic al minei Uricani 
se numără și cea condusă de 
lăcătușul Burciu Dumitru. A- 
ceastă brigadă lucrează la re
pararea vagonetelor de mină 
defecte. In primele două decade 
ale lunii octombrie, membrii a- 
cestei brigăzi au reparat 182 de

va- 
nu- 
lu-

de la 
prezent 
în con- 
noiem- 
aseme-

Despre colectivul reviziei de 
goane C.F.R. Petroșani se spun 
mai lucruri bune. Planul 
nat la vagoanele reparate cu deta
șare a foșt Îndeplinit încă 
data de 19 octombrie. In 
muncitorii de aici lucrează 
tul primei decade a lunii 
brie. De remarcat este de 
nea faptul că indicele de plan la 
ungerea vagoanelor a fost depășit 
în luna octombrie cu peste 9 la

o-

Luptă pentru a recupera rămînerea în urmă
a fost in
sectarului I 

minus de 
energetic, 
în mare 

locuri de

Luna septembrie 
cheiată de colectivul 
al minei Petrila cu un 
1463 tone de cărbune 
Acest lucru s-a datorat 
parte terminării unor 
muncă, presiunii excesive in aba
taje etc.

La începutul lunii octombrie au 
fost luate măsuri eficace de către 
biroul organizației de partid, prin 
mobilizarea comuniștilor și a în
tregului colectiv, și prin aplicarea 
unor măsuri tehnico-organizatorice

mare decît cel planificat. In a- 
vest interval de timp, sectorul 
a tost penalizat pentru calita
tea slabă a cărbunelui cu suma 
de 544.000 lei. Dacă biroul or
ganizației de bază ar fi atras 
ain timp atenția conducerii sec
torului spre a antrena pe toți 
tehnicienii la controlul calității 
cărbunelui încă din abataje, da
ca s-ar fi desfășurat o susținută 
muncă politică pentru alegerea 
șistului vizibil, acești bani, plă
tiți pentru penalizări, ar figura 
acum la capitolul economii. în
tărirea luptei pentru calitatea 
producției constituie una din 
sarcinile imediate ce $tă în fața 
organizației de bază.

Lucrările adunării generale, 
propunerile făcute de tovarășii 
Spînu Petru, Ghioancă Sabin, 
Fetica Nicolae, Nucă Нагіе, 
Rusu Sabin și alții în vederea 
întăririi grijii pentru calitatea 
lucrărilor de pregătiri, îmbună
tățirea muncii părții mecanice 
a sectorului, ridicarea la plan 
a brigăzilor rămase în urmă 
etc. constituie un îndreptar pre
țios pentru activitatea de viitor 
a noului birou al organizației 
de bază.

Adunarea generală a subliniat 
că deși s-au obținut realizări 
importante, trebuie luptat în 

vagonete și au executat nume
roase alte lucrări de întreține
re. In acest timp ei au recupe
rat 80 buc. rulmenți, 20 buc. 
cuple și 30 buc. capace metali
ce de la orificiul de ungere și 
au recondiționat 30 buc. de axe. 
10 roți de vagonete, suporți 
pentru fixarea axelor la trenul 
de roți, bolțuri etc.

ÎNAINTE DE TERMEN
Cele mai însemnate realizări 
dobândit lăcătușul Stoian

sută. 
le-au 
Gheorghe, fierarul Indiei Ioan, su
dorul Mihaly Ștefan precum și un- 
gătorii de vagoane Buza Petru și 
Boțoi Maria.

Tot la această unitate mecani
cul de la compresoare Rădulescu 
Ștefan a recondiționat 10 lămpi dej 
carbid, din cele propuse pentru 
clasare, realizînd o economie de 
circa 1000 lei.

procesului de produc- 
creșterea productivității 
în sectorul III, sectorul 
al minei Lupenî — a 

tov. Ledrer Iosif, șeful

luptă 
bătă- 
mult.



STEAGUL ROȘU

Vizii? deiegaliei 
гашмШі minin’ ia [аба

HAVANA 31 (Agerpres) co
respondență specială :

Tov. Gogu Rădulescu, ministrul 
Comerțului R.P. Romîne, conducă
torul delegației guvernamentale ro- 
m!ne care se află în vizită în Cuba, 
a avut la 28 octombrie o convor
bire cu primul ministru al guver
nului revoluționar al Cubei, Fidel 
Castro. In timpul convorbirii, care 
a durat peste două ore, au fost 
abordate o serie de probleme pri
vind dezvoltarea legăturilor econo
mice și a relațiilor de prietenie 
dintre R. P. Romînă și Cuba.

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

Sesiunea jubiliară 
a F. M. T. D.

SOFIA 30 (Agerpres). ,
După cum anunță agenția | 

B.T.A., la 29 octombrie și-a con-' 
tinuat lucrările la Sofia sesiu
nea jubiliară a Biroului Fede
rației Mondiale a Tineretului 
Democrat, consacrată împlinirii 
a 15 ani de la constituirea Fe
derației.

A fost discutat planul de ac
tivitate al F.M.T.D. pe anul 
1961.

Participanții la sesiune au de
pus o coroană de flori la mau
soleul lui D. Dimitrov.

In după-amiaza aceleiași zile, 
P. Pieralli, președintele F.M.T.D , 
a inaugurat Ia Casa de cultură 
a studenților din Sofia în pre
zența a numeroși tineri și tine
re expoziția „Cincisprezece ani 
de existență a F.M.T.D.".

Cea de-a 40-a 
aniversare a Partidului 
Comunist din Australia

CANBERRA 31 (Agerpres) - - 
TASS transmite :

Muncitorii din Australia au săr
bătorit la 30 octombrie cea de-a 
40-a aniversare a întemeierii Par
tidului Comunist din Australia. 
In centrele industriale din țară au 
avut loc mari mitinguri consacrate 
acestei date remarcabile din is
toria mișcării muncitorești din 
Australia.

--------  w ♦ ♦ =----------

O.N.U. trebuie să devină un instrument 
al luptei pentru pace și dezarmare

CAIRO 30 (Agerpres). — 
TASS transmite:

Consiliul național al partiza
nilor păcii din regiunea egip
teană a RA.U. a dat publicită
ții o declarație în legătură cu 
lucrările celei dte-a 15-a sesiuni 
a Adunării Generale a CKN.U.

„Nikita Hrușciov a făcut să 
apară la ordinea zilei a istoriei 
omenirii în cea de-a doua jumă
tate a secolului al XX-lea pro
blema urgentă a lichidării de
finitive a colonialismului, a li
chidării bazelor militare și a 
blocurilor militare agresive", se 
spune în declarație.

Consiliul național al partiza
nilor păcii sprijină pe deplin 
propunerile sovietice cu privire 
la dezarmarea generală și com
pletă sub un control internațio
nal sever întrucît aceste propu
neri arată „singura cale prac
tică de preîntîmpinare a războ
iului nuclear", se spune în de
clarație.

Subliniind că în ultimii ani 
au avut loc serioase schimbări 
în raportul de forțe pe arena 
internațională Consiliul național 
al partizanilor păcii consideră 
ca fiind absolut juste și opor
tune propunerile cu privire la 
modificarea structurii organelor 
de conducere ale O.N.U., astfel 
încît în ele să se asigure repre
zentarea diferitelor grupuri de 
țări, ceea ce ar preîntîmpina 
folosirea O.N.U. ca paravan și 
instrument al țărilor imperia
liste, precum și propunerile cu

„BALTAGUL” ÎN
VARȘOVIA 30. Corespondentul 

Agerpres transmite г
Cu prilejul celei de-a 80-a ani

versări a lui Mihail Sadoveanu, 
Editura de stat poloneză (P.I.W.) 
a editat romanul „Baltagul” sub 
titlul -„Dispărutul". Traducerea în 
limba poloneză aparține lui Ray-

Plenara С. C.
BUDAPESTA 31 (Agerpres)
După cum anunță ziarul s.Nep- 

szabadsag", la 28 și 29 octombrie 
a avut loc o plenară a Comitetului 
Central al Partidului Muncitoresc 
Socialist Ungar.

Lajos Feher, secretar -al G.G. al 
P.M.S.U., a informat plenara asu-

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

SITUAȚIA DIN CONGO
; LEOPOLDVILLE 30 (Ager
pres).

In Congo; opinia publică cere 
cu tot mai multă insistență convo
carea parlamentului și restabilirea 
puterii guvernului legal al lui Pa
trice Lumumba. Pînă în prezent co
lonelul Mobutu, șeful rebelilor; a 
împiedicat convocarea parlamentu
lui.

Agenția France Presse anunță că 
Joseph Kasongo, președintele Ca
merei Deputaților a parlamentului 
congolez; a cerut în termeni destul 
de drastici așa-numitului „Consiliu 
al comisarilor generali" să nu îm
piedice convocarea parlamentului. 
In același timp, Kasongo a adresat 
secretarului general al O.N.U. un 
mesaj în care îi atrage atenția a- 
supra faptului că situația care s-a 
creat în. prezent în Congo „lip
sește organul reprezentativ națio
nal de posibilitatea de a-și înde
plini funcțiile".

Știrile care provin din așa-nu- 
mitul ;,stat minier" Kasai arată că 

privire la mutarea sediului 
O.N.U. din S.U.A. într-o altă 
țară.

Consiliul național al partiza
nilor păcii critică acțiunile se
cretarului general al O.N.U. și 
ale reprezentanților lui în Con
go. „Actuala structură a Secre
tariatului general al O.N.U. a 
dat posibilitate puterilor impe
rialiste și altor guverne reacțio
nare aflate în alianță cu ele să 
folosească O.N.U. pentru în
făptuirea intereselor lor impe
rialiste și pentru înăbușirea miș
cării de eliberare națională din 
Congo, se arată în declarație.

Actuala structură a O.N.U. a 
dat puterilor imperialiste posi
bilitatea de a mai amîna cu un 
an examinarea problemei resta
bilirii drepturilor Chinei popu
lare în O.N.U.".

Datoria tuturor partizanilor 
păcii și a tuturor luptătorilor 
pentru pace, se spune în înche
ierea declarației Consiliului na
țional al partizanilor păcii din 
Regiunea Egipteană a R.A.U., 
este de a lupta cu hotărîre pen
tru înfăptuirea propunerilor cu 
privire la dezarmarea generală 
șl completă, lichidarea bazelor 
militare de pe teritorii străine, 
eliberarea politică și economică 
a tuturor popoarelor, precum și 
reorganizarea O.N.U., astfel în
cît această' Organizație să fie 

transformată dintr-un instrument 
al cercurilor imperialiste într-o 
armă a popoarelor din toate 
țările.

LIMBA POLONA
tnund Florans, cunoscut pentru 
numeroase alte traduceri din ope
rele lui Sadoveanu ca și ale altor 
scriitori romîni. Volumul, tipărit 
în condiții grafice excepționale, es
te însoții de portretul maestrului 
și o scurtă notă biografică.

al P. M. S. U.
pra rezultatelor, experienței și sar
cinilor de viitor ale mișcării coope
rativelor de producție.

Comitetul Central a desemnați 
pe membrii delegației care vor par
ticipa la Moscova la sărbătorirea 
celei de-a 43-a aniversări a Marii 
Revoluții Socialiste din Octombrie.

bandele lui Kalonji terorizează po
pulația. Corespondentul agenției 
France Presse relatează că în noap
tea de 29 octombrie întregul teri
toriu al acestui „stat" a fost cu
prins de flăcările incendiilor. Ban
de înarmate de separatiști au stră
bătut regiunea locuită de un trib 
care sprijină guvernul legal al Con- 
goului și au distrus totul în cale.

• BERLIN. în legătură cu îm
plinirea a șase ani de la începerea 
războiului colonialist din Algeria, 
Federația Democrată Internaționa
la a Femeilor a adresat Uniuni 
Femeilor din Algeria o telegramă 
prin care, în numele a milioane 
de femei din întreaga lume, ex
primă solidaritatea cu lupta po
porului algerian pentru indepen
dența națională. In telegramă se 
subliniază din nou necesitatea de 
a se pune capăt războiului din Al
geria.

• ROMA. Greva muncitorilor 
Uzinei metalurgice ;,Cone“- din 
Aosta s-a încheiat cu victoria de
plină a greviștilor. Ca rezultat al 
tratativelor a fost semnat un a- 
cord care satisface revendicările 
muncitorilor.

• ROMA. Minerii de la mina 
„Pascuasia" de lingă orașul Enna 
(Sicilia) au ocupat întreprinderea 
cerînd patronilor să renunțe la sanc
țiunile la care au fost supuși mun
citorii participanți la grevele ante
rioare. Minerii cer de asemenea 
mărirea salariilor și respectarea 
de către patroni a contractului co
lectiv care prevede concedii plă
tite.

NEW YORK. Agenția Prensa 
Latina anunță că situația din Ve
nezuela rămîne neschimbată.; In 
diferite orașe ale țării continuă de
monstrații, mitinguri, greve studen
țești antiguvernamentale.

Autoritățile au ordonat armatei 
și poliției ;,să facă ordine" în țară. 
Unități ale armatei, inclusiv unități 
de parașutiști și tancuri patrulează 
pe străzile orașului Caracas.

După cum arată agenția, în tim
pul ultimelor evenimente au fost 
ucise nouă, rănite 160 și arestate 
500 de persoane.

• SALISBURY. Colonia engle
ză „autonomă" Rhodesia de sud 
unde ia amploare lupta populației 
africane împotriva discriminărilor 
rasiale, pentru acordarea indepen
denței depline este denumită un 
„nou butoi cu pulbere". Toate o- 
rașele și localitățile din Rhodesia 
de sud sînt cuprinse de un larg 
val de arestări. Corespondentul din 
Salisbury al agenției Reuter anun
ță că în oraș se află arestați cir
ca 700 de africani.

• LONDRA. Ploile tșrențiale 
care au căzut zilele acestea în An
glia au provocat mari inundații.

Scrisoarea adresată 
de V. A. Zorin 

președintelui celei 
de-a XV-a sesiuni 

a Adunării Generale
NEW YORK 30 (Agerpres)
La 28 octombrie V. A. Zorin, 

locțiitor al ministrului Afaceri
lor Externe al U.R.S.S., șeful 
delegației sovietice la cea de-a 
15-a sesiune a Adunării Gene
rale a O.N.U., a adresat lui Bo
land, președintele celei de-a 15-a 
sesiuni a Adunării Generale, o 
scrisoare cu rugămintea de ai 
informa de îndată pe membrii 
O.N.U. asupra celor întreprinse 
de organele O.N.U. în vederea 
îndeplinirii hotărîrilor în pro
blema congoleză, adoptate de 
Consiliul de Securitate și de se
siunea extraordinară a Adună
rii Generale.

------©------

Conferința partizanilor păcii 
din țările nordice

OSLO 30 (Agerpres) — TASS 
In cadr,ul unei conferințe a 

partizanilor păcii din Suedia, Fin
landa, Danemarca și Norvegia, care 
și-a început lucrările la 29 octom
brie la Oslo, prof. Von Bonsdorff 
(Finlanda) a prezentat un raport 
pe tema „Dezarmarea și poziția 
țărilor nordice în această proble
mă".

--- * —

Potrivit relatărilor agenției United 
Press International, în comitatul 
Somerset peste 50.000 de acri de 
pămînt au fost acoperiți de apă, 
iar în regiunea Bath, în urma re
vărsării rîului Avon, aproximativ 
500 de case au fost inundate.

* NEW YORK. După cum a- 
nunță agenția Reuter, la 30 octom
brie a fost publicat la New York 
raportul „locuințele și rasa", alcă
tuit de Comisia pentru problemele 
raselor și locuințelor.

După cum se spune în raport, 
27,5 milioane de americani sînt 
supuși discriminării rasiale în ceea 
ce privește locuințele.

• HAVANA. La 29 octombrie 
a absolvit cursurile prima promoție 
a școlii de ofițeri a armatei revo
luționare cubane. La solemnitatea 
înmînării diplomelor unui număr 
de 55 de tineri ofițeri, care a avut 
loc în tabăra militară de la Mana
gua, au participat Osvaldo Dorti- 
cos, președintele Republicii Cuba, 
primul ministru Fidel Castro și 
membrii guvernului cuban.

După înmînarea diplomelor Fi
del Castro a rostit o cuvîntare.

Tiparul: „6 August" — Poligrafie

• PUBLICITATE

T. P. E. D. M. N.
întreprinderea 

de explorări Lupeni 
cu sediul în Lupeni 

strada Avram Iancu nr. 1
Anunță că în ziua, de 29 

decembrie 1960, orele 9, vor 
avea loc la sediul întreprin
derii concursuri pentru o- 
cuparea următoarelor pos
turi de maiștri:

MAIȘTRI SONDORI, 
MAIȘTRI MECANICI DE 

FORAJ,
MAIȘTRI MINERI.
La concuts se pot pre- , 

zenta :
Maiștri care au titlul le

gal de maistru, cei care au 
absolvit școli echivalate cu 
Școala tehnică de maiștri, 
sau maiștri care la data de ' 
1 iulie 1956 aveau o prac
tică de 12 ani în funcția de 
maistru.

Doritorii vor depune pînă , 
la 28 octombrie, respectiv. 
22 decembrie lai serviciul 
cadre al întreprinderii ur
mătoarele acte :

Certificat de naștere tip 
R.P.R. (copie).

Diplomă de absolvire (în 
copie) sau acte din care sl 
rezulte că Ia data de 1 iulie 
1956 au avut o practică d? 
12 ani ca maistru.

Autobiografia.
Certificat medical.
Informații suplimentare se 

pot obține zilnic de la ser- ' 
viciul organizării muncii al ; 
I. E. Lupeni.

Teatrul de stat 
„Valea Jiului” 

prezintă
simbătă 5 

și duminică 6 noiembrie 
1960, orele 19,30 

în premieră pe țară
„IN AJUN" 

piesă în 4 acte, 7 tablouri 
de Al. Arbuzov 

după 1. Turgheniev 
Regia artistică : £ 
Ariana Kunner
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