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Minerii de la Lonea pe calea 
noi succese
prin sprijinul acordat brigăzilor 
în ridicarea continuă a nivelului 
tehnico-prof esion al.

obținerii de
Roadele muncii 

entuziaste
Sectorul I de la mina Lonea se 

numără printre sectoarele minie
re fruntașe din Valea Jiului în 
lupta pentru sporirea producției 
de cărbune, creșterea productivi
tății muncii și realizarea de eco
nomii la prețul de cost.

Munca însuflețită a brigăzilor 
miniere, precum și folosirea unor 
metode de lucru valoroase a fă
cut ca pe întregul sector planul 
la extracție a cărbunelui pe luna 
curentă să fie depășit cu 643 
■tone. De la începutul anului și 
pînă în prezent din abatajele sec
torului au fost extrase mai bine 
de 5000 tone de cărbune peste 
plan. In același timp randamen
tul mediu pe sector a crescut cu 
aproape 100 kg. cărbune pe post, 
iar prețul de cost a fost redus cu 
4,76 lei la fiecare tonă de cărbu
ne extrasă.

Cei mai buni pe profesie
Recent, la mina Lonea s-a fă

cut bilanțul rezultatelor întrece
rii pe profesii la care participă 
42 de brigăzi de mineri, 28 ar- 
itificieri, 19 maiștri mineri și b 
ingineri șefi de sectoare. Titlul 
de cea mai bună brigadă de la 
abataje a fost cîștigat de briga
da condusă de Boca Ștefan din 
sectorul IV care a obținut indici 
cu 26 la sută mai mari față de 
celelalte brigăzi cuprinse în a- 
ceastă întrecere.

Titlul de cel mai bun maistru 
minier de revir i-a revenit mais
trului minier Popescu Ghiță din 
sectorul III. Revirul 
punde și-a depășit simțitor an
gajamentele luate 
Maistrul minier s-a

Din brigadă codașă, 
brigadă fruntașă

De mai mult timp brigada mi
nerului Jecan loan de la mina 
Lonea nu-și putea realiza sarci
nile de plan. Cauza rămînerii în 
urmă era slaba organizare a 
muncii în brigadă.

De 
Nagy 
cerut 
cerea 
noua 
meric 
cerii sectorului că va munci ca 
brigada sa să se situeze printre 
brigăzile fruntașe ale exploatării, 
împreună cu noii săi ortaci: 
Crețu Gheorghe, Hodorogea Ni- 
colae, Ene Constantin și alții 
brigadierul a pornit la treabă. In 
prezent brigada a lichidat cu ră- 
mlnerea în urmă realizînd un 
randament mediu de 5,2 tone 
cărbune pe post, situîndu-se ast
fel printre brigăzile miniere irun- 
tașe în întrecere.

curînd
Himeric

să i se
acestei
brigadă
s-a angajat în fața condu-

minerul fruntaș 
din sectorul II a 

încredințeze condu- 
brigăzi. Preluînd 
minerul Nagy F-

de care răs-

în întrecere, 
remarcat și

kiL.i

membri ai prezidiului 
din toate continentele 

la 23—24 noiembrie la

*
Grupe sindicale 

cu activitate rodnică
Majoritatea gru

pelor sindicale de 
la Depoul C.F.R. 
Petroșani desfă
șoară o activitate 
rodnică. In con
sfătuirile de pro
ducție ale grupe- 

muncitorii fac pro- 
cu 

muncii.

Realizări ale brigăzilor 
de tineret

In toate sectoarele minei Lo- 
iiea lucrează brigăzi de tineri mi
neri. Acestea obțin frumoase suc
cese în întrecerea socialistă. La 
sectorul 1 brigada de tineri mi
neri condusă de Berindei Aurel 
se află în fruntea întrecerii. In 
primele două decade ale lunii 
noiembrie de pildă, această bri
gadă a extras 305 tone de căr
bune peste plan, depășindu-și 
randamentul planificat cu 1,500 
tone cărbune pe post. Producția 
dată de membrii brigăzii lui Be
rindei Aurel este de bună cali
tate. O altă brigadă de tineret 
harnică este și aceea condusă de 
Toacă Ștefan din sectorul V. A- 
ceasta muncește în luna curentă 
cu un randament de peste 5 tone 
cărbune pe post.

* C. MATEESCU

Contribuția secției 
de vulcanizare
Consfătuirea de producție era 

în toi. Inginerul Crăciun Dumi
tru, șeful atelierului, vorbea des
pre realizările colectivului sec
ției de bobinaj, despre aportul 
secției de curent continuu la în
deplinirea sarcinilor de plan. 
Apoi arătă unele lipsuri, precum 
și ceea ce a mai rămas de făcut

Maitei baci, vulcanizatorul sta 
ca pe ace. Inginerul și apoi cei 
care au luat cuvîntul nici n-au 
pomenit de secția de vulcaniza
re. El se supără de-a binelea. 
Cum, secția lui o fi așa de neîn
semnată îneît nici să nu se vor
bească despre ea ? Nu-i nimic, 
o să facă să se vorbească și de 
secția vulcanizare. Ajuns acasă 
se cufundă în calcule.

In dimineața zilei următoare 
Matei loan se duse în biroul șe
fului de secție. Inginerul aplecat 
asupra unor schițe se însenină 
la chip cînd îl văzu pe vulcani- 
zator. Cu un gest prietenesc îi 
oferi un scaun. Pe chipul lui 
baci .Matei se vedea că are de 
discutat probleme importante.

După cîteva clipe șeful atelie
rului de reparații electrice află 
scopul vizitei șale.

...La numai cîteva zile de la 
această întrevedere panoul piese
lor confecționate de colectivul 
secției de vulcanizare se îmbo
găți cu piese noi de care încă nu 
se confecționaseră pînă atunci la 
A.C.R.E. Vulcan. Cutii de cau
ciuc pentru acumulatori, plăci de 
borne pentru motoare de crațere 
și ventilatoare din praf de ba- 
chelită, apărătoare de flamă 
pentru locomotivele de mină din 
azbociment și alte piese. Valoa
rea produselor secției de vulca
nizare a crescut de 5 ori față de 
anul trecut.

Colectivul secției de vuleani- 
zare însă nu s-a oprit aici. In- 
tr-una din zile, șeful atelierului 
îi atrase atenția lui baci Matei 
asupra economiilor. Vulcanizato
rul Matei începu studiul reduce- 

deșeurilor de cauciuc, a recu-
M. LAZUR

Sesiunea Prezidiului Соагііш- 
lui Mondial al Păcii la care au 
participat 
și invitați 
a avut loc 
București.

Sesiunea a procedat la exami
narea aprofundată a situației in
ternaționale actuale și a desfășu
rării activității forțelor, păcii în 
lume. Ea și-a precizat perspecti
vele de lucru și de acțiune pen
tru perioada imediat următoare, 
mai ales în ceea ce privește cam
pania mondială în favoarea de
zarmării generale și totale.

Prezidiul a adoptat o chemare 
către toate mișcările și organi
zațiile care luptă pentru pace, 
subliniind necesitatea ca acestea 
să se întâlnească pentru a căuta 
împreună cele mai bune mij
loace pentru a lupta în comun,

în lood eficace, în favoarea de
zarmării generale și totala.

Cu scopul de a dezvolta și lărgi 
activitățile mișcărilor naționale 
și pentru a le face mai eficace. 
Prezidiul Consiliului Mondial al 
Păcii a elaborat o serie de re
comandări în special cu privire 
la organizarea unoF inițiative re
gionale care vor favoriza solu
ționarea problemelor specifice Și 
vor contribui la realizarea unei 
apropieri între toate forțele păcâi.

Prezidiul a examinat situația 
;din Congo și a adoptat o rezolu
ție specială în această problemă 
care va fi 
Națiunilor 
vernelor.

Pentru a
rea tuturor forțelor 
zidiul a hotărît convocarea unei 
sesiuni a Consiliului Mondial al 
Păcii în prima jumătate a lurtfi 
mantie 1961.

adresată 
Unite și

contribui

rii

(Continuare in pag. 3-a)

Organizației 
tuturor gu-

la mobiliza- 
păcii, Pre-

Din activitatea bibliotecilor 
căminelor culturale

Bibliotecă nouă
Anul\acesta, în luna august, 

a luat ființă în comuna Iscroni 
o bibliotecă comunală. Pentru 
început biblioteca a fost dotată 
ai cărți și broșuri în valoare 
de 6.000 lei.

In cele 4 luni care s-au scurs 
de la înființarea sa, la această 
bibliotecă au fost înscriși 271 
de cititori care au citit în acest 
timp peste 1300 de volume de 
cărți și broșuri.

și decembrie să mai înscrie 100 
de cititori și să distribuie circa 
1000 de cărți.

г
l
$

4

, Un angajament frumos
( Biblioteca căminului cultural 
, din Cimpa numără ИЗ cititori 
’ care au citit pînă acum 1129 
i volume de cărți. Tot pe lîngă 
[ această bibliotecă funcționează 
" și două cercuri de citit conduse 
j de tov. Ștefan Susana și Muscă 
k Irina cu un număr de 23 de fe- 
, mei gospodine. In cadrul aces- 
г. tor cercuri se prelucrează pe

riodic materiale din 
ziare.

Pentru atragerea 
colectivul bibliotecii
zat două discuții la cărțile „Mi- 
trea Cocor" și „Amintiri din 
copilărie".

Ținînd cont de faptul că în 
lunile de iarnă țăranii munci
tori au mai mult timp liber, 
bibliotecara Iordache Elena s-a 
angajat ca în lunile noiembrie

cititorilor, 
a organi- ’

reviste și

In fiecare lună 1.8ОО.ОѲО — 2.000.000 lei economii I

Bibliotecă.cu rezultate 
bune

Bibliotecara Gorobei Marga
reta de Ia biblioteca căminului 
cultural Maleia a înscris de Îs 
începutul anului și pînă acum- 
67 de cititori care au citit în
acest timp 1068 de cărți. J

O bibliotecă ce numără doar з 
67 cititori pare a avea o acti- 2 
vitate slabă. Totuși în raport ) 
cu numărul mic de locuitori ? 
din cătun cel al cititorilor e’ v 
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mare
Rezultate frumoase a obținut 

această bibliotecă în ceea ce 
privește manifestările de masă. 
Astfel, în cursul acestui an a 
fost organizată o consfătuire cu 
tema „Cum să creștem albine 
în regiunea noastră".

Tot la această bibliotecă s-an 
organizat anul acesta 8 confe
rințe pe teme ca: îngrijirea vi
telor, pomicultura, creșterea pă
sărilor și altele.

Pe lingă bibliotecă funcțio- 
enază și două cercuri de citit 
cu un număr de 22 de femei 
gospodine în cadrul cărora se 
fac periodic prelucrări din re
viste și ziare.
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lor sindicale 
puneri prețioase în legătură 
mai buna organizare a 
reducerea consumurilor specifice.

Dintre cele 12 grupe sindicale 
din depou cele mai frumoase rea
lizări au fost obținute de grupele 
conduse de organizatorii Deatcu 
Dumitru, Cosma loan, Roșea loan 
și altele. Muncitorii din aceste 
grupe. încadrați în întrecerea so
cialistă. realizează lună de lună 
depășiri ale sarcinilor de plan cu 
15—30 la sută, fac economii în
semnate de materiale, iar lucră
rile executate de ei sînt de bună 
calitate. Organizatorii acestor 
grupe prezintă lunar în fața mun
citorilor informări asupra rezul
tatelor obținute în întrecere, se 
stabilesc sarcini precise pentru 
fiecare muncitor.

La Depoul C.F.R. Petroșani sînt 
însă și unele grupe sindicale ca 
cele conduse de tov. Braîa Bar
bu. Trifan Iosif și altele care au 
un număr foarte mic de munci
tori antrenați în întrecerea pe 
profesii. Aceste grupe trebuie să 
aibă o preocupare mai mare pen
tru extinderea întrecerii pe pro
fesii aplicînd în viață sarcinile 
trasate de cel de-al IV-lea Con
gres al sindicatelor din R.P.R.

La I. F. Petroșani realizările vor li tot tnal mari
Muncitorii întreprinderii fores

tiere din Petroșani au obținut 
importante succese în îndeplini
rea sarcinilor de plan și realiza
rea de 
Astfel, 
anului 
a fost 
104,5 

marfă în proporție de 104 la sută. 
In același timp productivitatea 
muncii planificată a fost depă
șită cu 9 la sută, iar indicele de 

masei lemnoase a 
cu aproape 8 la sută față 
pi aniiicat.
demn de remarcat faptul 

începutul lunii noiembrie

economii la prețul de cost, 
pe primele 10 luni ale 
planul producției globale 
îndeplinit în proporție de 
la suită, iar al producției

utilizare a 
crescut 
de cel

Este 
că la 
colectivul întreprinderii forestie
re și-a îndeplinit planul anual de 
livrare la unele sortimente cum 
sînt de pildă bușteni de gater 
rășinoase, lemn celuloză fag, 
lemn pentru distilare fag, man 
gan de bocșe,, bușteni pentru de
rulai din fag, traverse normale 
și înguste.

In perioada care s-a scurs din 
acest an muncitorii forestieri, în 
frunte cu comuniștii, au dus o 
luptă susținută pentru obținerea 
de cît mai mari economii la pre
țul de cost. Pînă acum ei au reu-

șit să realizeze la acesit capitol 
o economie în valoare de 1.163.000 
lei și beneficii peste plan în va
loare de 385.000 lei.

Ce a stat la baza obținerii a- 
cestor importante rezultate ?

In primul rînd munca plină de 
abnegație a întregului colectiv 
care avînd în permanență îndru 
marea și sprijinul comitetului de 
partid, n-a precupețit nici un e- 
fort ca să îndeplinească și să 
depășească obiectivele propuse, 
întrecerea socialistă pe profesii 
a căpătat o largă extindere, cu- 
prinzînd aproape toți muncitorii 
și maiștrii de parchete. In mod 
deosebit s-au evidențiat în aceas
tă însuflețită întrecere muncitorii 
Hapca Iacob de la exploatarea 
forestieră Straja II, Roba Nico- 
laie de la exploatarea Arcanul, 
Pop Ilie lui Hontu de la exploa
tarea Roșia, maistrul de parchet 
Mihoc Silvestru și alții.

Conducerea întreprinderii a luat 
o seamă de măsuri tehnico-orga- 
nizatorice avînd drept scop îm
bunătățirea continuă a procesului 
de muncă la exploatările . fores
tiere. Astfel, au fost montate 8 
tuniculare și s-au introdus la ex
ploatări 14 ferăstraie mecanice

și 4 tractoare К 35. De aseme-1 
nea, s-au construit aproape 15 У 
km. de drumuri forestiere.

Pentru ca angajamentul pri- 
vind realizarea unei economii la j 
prețul de cost în valoare totală > 
de 1.400.000 lei să fie depășit Д 
pînă la sfârșitul anului, condu- > 
cerea întreprinderii a luat în ul- 

"lima vreme noi măsuri tehnico- 
organizatofice. S-a intensificat 
astfel sortarea lemnului în pădu
re și pe rămpi și s-au revizuit 
procesele tehnologice în toate par
chetele Totodată au fost monta
re 10 noi funiculare în exploată
rile forestiere Arcanul, Mierlea- ( 
sa, Bilugul, Valea de Brazi, Bi
lele etc. De asemenea, în sectoa
rele Roșia și Gîmpu lui Neag au 
fost repartizate 8 ferăstraie me
canice de tipul „Drujba".

Colectivul întreprinderii fores
tiere din Petroșani are largi po
sibilități pentru sporirea realiză
rilor obținute pînă acum. De a- 
ceea el e hotărît să muncească 
în așa fel îneît să atingă chiar 
din luna viitoare nivelul sarci- | 
nilor de plan ce-i sînt stabilite 
pentru anul 1961.

C. OLTEANU

Fafă de posibilități 
rezultatele sînf slabe
In comuna Cimpu lui Neag, 

pe lingă căminul cultural, func
ționează o bibliotecă care nu
mără 976 de volume de cărți. 
In această comună există un 
număr de cîteva sute de locui
tori. Totuși, în raport cu po
sibilitățile, Ia această bibliote
că n-au fost înscriși anul a- 
cesta decît un număr de 51 ci
titori care au citit 211 cărți. 
Acest lucru se datorește faptu
lui că bibliotecarul Cornea Du
mitru n-a organizat anul acesta 
nici o acțiune cu cartea. E ne
cesar ca bibliotecarul să pri
vească cu mai mult simț de răs
pundere munca ce i-a fost în
credințată și să desfășoare o ac
tivitate în raport cu posibilită-

7
>
> tivii 
L file.

R. BALȘAN
corespondent

Citiți în pag. IV-a
• Comunicatul sovieto-fînlan-

dez.
• încheierea sesiunii de la 

Dubna.
• Statele Unite uneltesc pen

tru răsturnarea guvernului 
Lumumba. '

• Primele repercusiuni ale 
tranzacției dintre Ford și 
guvernul britanic.

’ Răscoala antiolandeză din 
Irianul de vest. '



2 STEAGUL

500 de locuri și inca ceva
DIN R. P. ALBANIA

spectacole din Lonea 
în folosință. Cei care 
zi de zi trecînd pe
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Fiecare oraș își are specificul 
iui. Despre Vlara, orașul așezat 
pe coasta Mării Adrlatlce, s-ar 
.putea spune, de pildă, că este 
un oraș care abundă în minu- 
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aceasta îl caracterizează, cl fap
tul că în uMimii ani s-a înălțat 
aici un nou bulevard, lung de 
3 km., care leagă orașul de port. 

Nu numai locuitorii orașului 
sînt mîndrl de acest minunat 
bulevard, ci întregul popor al
banez. Locuitorii din Vlora l-au 
denumit „Bulevardul portocali
lor". ceea ce corespunde îrvtm- 
totul realității: de-a lungul am
belor trotuare au fost plantați 
aproape o mie de portocali care • 
vor da primele roade în 2—3 4 
ani.

Odinioară, pe locul pe care 
se înalță astăzi clădirile moder- 

« ne de-a lungul noului bulevard, 
erau niște mlaștini. Acum, au
tobuzul parcurge doar în cit ev a | 
minute întreaga distanță de la 
port pînă în centrul orașului. 
Cele 12 clădiri de locuiți cu cîte 
patru etaje cuprinzînd 300 de 
apartamente, se armonizează 
perfect cu zona de verdeață care 
separă bulevardul în două. Pe 
bulevard s-au construit de ase
menea edificiul unui teatru-cine- 
matograf. clădirea Institutului

• (pedagogic, o fabrică de decorti- 
cat orezul și un combinat mo
dern de conserve din pește și 
fructe. Se află de asemenea în 
construcție un stadion modern 
și încăpător. Iată deci că este 
vorba de. o adevărată arteră 
industrială ș! culturală a ora
șului.

Toate acestea au fost ridicate 
în mai puțin de cinci ani. Vor 
mai trece cîțiva ani și aici se 
vor înălța noi clădiri. Marele 
parc de 50 ha. care este traver
sat de bulevard va avea un tea- 

y 4ru de vară, un restaurant, un
• lac artificial și o grădină zoolo- 
i gică.
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Sala de 
a fost dată 
au văzut-o 
lîngă ea nu și-au putut închipui 
că acea construcție destul de a- 
trăgătoare în exterior va avea 
un interior atît de frumos. Cînd 
o&menii au intrat în sală pentru 
a vedea primul spectacol prezen
tat de formația de amatori din 
localitate cu prilejul inaugurării 
el, au rămas tăcuți minute în 
șir pentru a admira interiorul 
modern mobilat, cu gust și în- 
tr-adevăr lucrat cu artă. De cuim 
intri îți apare un hol frumos, lu-

de scaune, tapisate cu pluș al
bastru, așezate în sistem „solzi 
de pește" pentru a asigura o vi
zibilitate perfectă, dau sălii un 
aspect deosebit de modern. De o 
parte și de alta reflectoarele 
mari, străjuiesc parcă scena de 
dimensiuni corespunzătoare unui 
teatru. Privită de pe scenă, sala 
îți apare și mal frumoasă dato
rită balconului elegant deasupra 
căruia „ochii" camerei operatori
lor te fac să înțelegi că această 
sală este amenajată și pentru 
spectacole cinematografice, avînd 
cabine speciale.

IN CLIȘEU : Interiorul sălii de spectacole din Lonea.
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De pe acum, noul bulevard a 
devenit locul preferat de odihnă 
și plimbare al populației Vio*

minat de zeci de becuri prinse 
în candelabre cu sute de globu- 
lețe de cristal. Fotoliile mari, o- 
dihnitoare te îmbie parcă să iei 
loc și să răsfoiești nenumăratele 
reviste aranjate pe mese. De aici, 
printr-o ușă mare, ascunsă de o 
perdea de pluș roșu intri în sala 
propriu-zis de spectacole. Cine 
vede prima dată această sală nu 
poate să nu rămînă uimit. 400

„Croitor" electronic
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rei. Este intr-adevăr plăcut să | 
■ te plimbi sub portocalii care f 
J îmbălsămează aerul, pe tângâ * 
у numeroasele statui care înfru

musețează bulevardul și fântâ
nile arteziene care, la căderea 
nopții, scîoteiază în mii de cu
lori.
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Pe unul din laminoarele de 
profiluri ale combinatului meta
lurgic din Magnitogorsk a fost 
montată o mașină electronică de 
calcul care asigură tăierea fără/ 
deșeuri a laminatelor. înainte în
treprinderea avea multă bătaie 
de cap cu deșeurile rămase după 
tăiere, care trebuiau retopite în 
cuptoarele Martin. Mașina elec
tronică de calcul planifică sin
gură cum trebuie croit oțelul pen
tru a satisface comenzile primite 
de combinat și a evita totodată 
ideșeurile.

Proiectul acestui agregat „care 
gîndește" și datorită căruia se 
realizează anual pînă la 4 mili
oane ruble economii, a fost ela
borat de Institutul „Stalproekt" 
în colaborare cu unul din institu
tele de cercetări științifice.

Desigur, pe artiștii amatori i-a 
bucurat nespus de mult darea 
în folosință a acestei săli și da
torită capacității ei de peste 500 
de locuri, dar mai cu seamă da
torită scenei. Pe lîngă posibilita
tea montării oricărui spectacol 
scena este înzestrată cu un apa- 
rataj modern pentru mînuirea de
corurilor ceea ce va ușura foarte 
mult activitatea de culise, scurtând 
în același timp pauzele spre bu
curia actorilor și mal ales a 
spectatorilor.

Pe lîngă cele 500 de scaune ca
re vor fi ocupate de oamenii mun
cii din Lonea la fiecare spectacol 
teatral sau cinematografic, sala 
are încă o valoare ce nu apare 
la prima vedere. Cîți artiști a- 
matori atrași de această frumu
sețe nu vor îndrăgi și mai mult 
scena, cîți dintre tinerii din Lo
nea nu vor veni cu și mai mult 
drag să participe la formațiile 
artistice de aici! Sala noastră 
de spectacole e minunată, să o 
păstrăm deci cu toată grițja!
oooooooooooooooooooooo
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Toamna a poposit din nou și pe meleagurile Uricaniului. Obiec
tivul fotografic a surprins un peisaj de toamnă pe șoseaua Uri
caniului

notA in centru da, la periferie ba I 
Este și încă pe flecare stradă. Insă în timp ce strada principală 
e luminată feeric, de cum se lasă 
seara, la periferie becurile se i- 
prjnd aproape de miezul nopții. 
Merg minerii la șut, se împiedi
că de bolovani ori calcă ir. vreo 
groapă. Mai icnesc căzînd, mal 
scapă printre dinți cite un „com
pliment" la adresa celor ce răs
pund de iluminat și pleacă mal 
departe.

Oare va mai dăinui mult a- 
ceastă stare de lucruri ? Sau poa
te ce-i ce răspund de această 
problemă așteaptă să vină din 
nou primăvara și vara ca soa
rele și luna să îi scutească de 
această sarcină ? Ar fi bine însă 
să se ia de urgență măsuri de 
înlăturare a lipsurilor pentru ca 
oamenii muncii ce locuiesc. în a- 
eeste cartiere ale orașului Vulcan 
să nu mai poată spune că în cen
tru există lumină electrică iar la 
periferie ba.

Cît a fost vara de lungă, soa
rele tare a mai fost harnic. Se 
scula devreme și cutreiera pînă 
târziu bolta azurie. Nici nu se 
ducea bine la culcare că și apă
rea luna apoi, în scurtă vreme, 
cerul era spuzit de stele. Pe acea 
vreme oamenii din Vulcan ce lo
cuiesc în cartierul de jos și în 
Kakașvar n-au prea simțit lipsa 
iluminatului pe străzi. A venit 
însă toamna și soarele s-a lene
vit. Se scoală târziu, își scoate 
■pentru scurtă vreme fruntea de 
sub plapuma scămoasă a noriloi 
apoi se duce la culcare și după 
toate probabilitățile are de gînd 
să hiberneze pînă la primăvară 
Luna, se vede treaba că-i ține 
isonul căci arareori face să-i 
strălucească globul de aur a că
rui lumină naturală îi scăpa pe 
locuitorii celor două cartiere din 
Vulcan de multe neajunsuri.

Să nu se creadă cumva că în 
Vulcan nu-i lumină electrică.

------------ Q-----------------

PUBLICMICA
S-A PIERDUT...
...de mai mult timp, stăpînul 

motorului de mare putere ce se 
află lîngă puțul lui Frank — 
mina Lonea. Motorul este păs
trat în „bune condiții", avînd o 
mare rezistență la oscilațiile de 
climă, aflîndu-se în aer liber su
pus ploilor, lapovițel etc.

Cei care dau de urma stăpînu- 
lui motorului (nu se știe sigur 
cine este:
O.C.M.M.) sînt 
ma pașii spre 
motor uitat.

mina Lonea sau 
rugați a-i îndru- 
locul sărmanului

bazei de distri-

D C.

IT ATE
tov. Munteanu Si
la cunoștința celor

responsabil 
mlon. aduce 
interesați următoarele: cărbunele 
nu se mai distribuie la domiciliu, 
doritorii fiind rugați să aibă mij
loace proprii de transport. Pen
tru ca distribuirea să meargă 
mai repede, poate fi adusă la 
bază cîte o stradă pe zi (cu lo
cuințe cu tot) ușurînd astfel 
munca celor de la distribuție.

SE CAUTA...
...de către O.A.D.L.F. Petro

șani o vînzătoare pentru unita
tea nr. 31 din Iscroni. Actuala 
vînzătoare, tov. Mlcloș Hilda, 
din motive de educație nu 
vinde decît... insulte la 
cumpărătorilor.

poate 
adresa

ANUNȚ...
... conducerea 

buire a cărbunelui din Petroșani,
-----------------O

Transportor gigantic pentru mine 
lor care acționează cele 
benzi ating împreună 3 milioane 
Wați.

Atît transportorul, cît și motoa
rele au fost construite to R. P. 
Polonă.

Un transportor similar va H 
montat în anii următori la alta 
mină asemănătoare. (De la co
respondentul Agerpres din Var
șovia).

La carierele de cărbune care 
fac parte din marele combinat 
de la Turoszow va intra în func
ție în curînd un transportor gi
gantic — cel mai mare pînă în 
prezent din R. P. Polonă. Alcă
tuit din două benzi cu o lățime 
totală de circa 3 m. el va trans
porta pămîntul din cariere cu o 
viteză de 20 km. pe oră la o dis
tanță de 2 km. Puterea motoare-

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

Uzina de aluminiu
In urmă cu zece ani a intrat 

în funcțiune în R. P. Ungară 
uzina de aluminiu de la Almâsfii
zito, care este astăzi una din cele 
mai mari întreprinderi de acest 
iei din Europa. In cei zece ani de 
activitate ea și-a mărit producția 
de 2,5 ori, iar productivitatea 
muncii a crescut de două ori. 
Specialiști din diferite uzine de 
aluminiu și institute de cercetări 
științifice din U.R.S.S. au îndru-

„N-AVEM

două

de la Almăsfuzite
mat continuu pe tinerii tehnicieni 
de la Almâsfiizito, care au apli
cat în condițiile locale cele mat 
moderne și rentabile procedee de 
fabricație. In ultimii trei ani 
producția acestei uzine a cres
cut de la 100.000 la 121.000 tone 
pe an. Datorită unei serii de Ino
vații, producția unei tone de a- 
lumlniu revine acum cu 900 fo
rint i mai ieftin decît în urmă cu 
10 ani.

CHEF...” • 
la uzină iar la școală, de la in- S 
ceputul anului a lipsit nemuti- 2 
vat mai mult de 100 de ore, an 2 
a participat la nici un id de 2 
muncă voluntară, la aici a șt • 
dință U.T.M. Și Cinci AnreSaa • 
„prietenul" lui Doină se afli g 
In aceeași situație. g

Și care credeți că este răs- g 
punsul la obiecțiile $i criticile g 
colegilor ?! Unei singur: „N-a- g 
vem chef!“. ’

Uzina le-a dat recomandări Ș 
pentru cursurile serale ? Le-a “ 
dat. Și credeți că uzina nu poa
te să anuleze aceste recoman
dări ? Poate. De ce nu Ie anu- 
lează atunci ? De ce direcțiunea * 
liceului seral nu i-a exmatricu- £ 
lat încă din rîndurile elevilor se- 
raliști ?

Pentru că sînt tineri. Pentru 
că ei vor încă să vă ajute, să în
frăți în rindurile celor silitori 
atît la școală cît și In producție. 

Pe viitor schimbați-vă atitu
dinea ! Intr-un cuvînt să vă... 
vină cheful, să vă purtați așa 
cum se cere unui tînăr din 
Iele noastre.

GUȚA FACAOARU 
corespondent
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— Mergem Ciucă?
— A sunat? — întrebă Ciu

că grăbit. Nici n-am auzit frate.
— Da de unde. Mai sînt a- 

proape 10 minute pînă la ora 2. 
Să o ușchim... Ce, ai uitat ?! 
Azi e muncă voluntară, mă. 
N-ai promis tu că rămîi ?

— Dacă-i așa prietene Doană
— nu mai avem ce aștepta...

...Această discuție, purtată In
tre lăcătușii Doană loan și Ciu
că Aurelian, de la secția con
strucții metalice U.R.U.M.P. a 
avut loc mai zilele trecute.

— Unde vă grăbiți băieți ?
— se auzi deodată în spatele 
lor vocea tov. Moisă Mihai, se
cretarul organizației de partid 
din secție.

— Păi... mergem acasă. Noi 
sintem la liceul seral, doar știți 
bine... Trebuie să-nvățăm, n-a
vem timp de pierdut! Minutele, 
tovarășe Moisă sînt foarte pre
țioase pentru noi — spune cu 
un ton filozofic Doană Ioan.

— Bine băieți, vă cred... dar 
nu este încă ora două. Cum ră- 
mîne atunci cu cele 480 mi
nute... ?

_  ! ? ?

— Mergeți însă, nu mai pier
deți timpul, minutele pentru voi 
sint doar foarte prețioase...

Adevărat. Un tînăr seralîst 
trebuie să-și planifice foarte bi
ne timpul pentru învățătură.

Ca să fii în producție și încă 
lăcătuș constructor nu-i tocmai 
ușor! Să mai fii și elev al li
ceului seral, acest lucru cere 
destule eforturi. Pentru un tî
năr căruia i s-a creat toate con
dițiile pentru muncă și învăță
tură lucrurile nu mai sînt însă 
așa de „complicate".

Muncitorii elevi din secție sînt 
înconjurați cu dragoste de către 
muncitorii mai vîrstnîci.

Dacă mulți din ei se achită 
cu cinste atît de îndatoririle ce 
le revin în cîmpul muncii cît și 
de cele de elevi — mai sînt 
cîțiva, ce-i drept puțini, care 
creează greutăți bunului mers 
al procesului de producție, nu 
răspund la chemările organiza
ției U.T.M. și în afară de 
nici cursurile serale nu le 
ventează cu regularitate.

Un exemplu: Lăcătușul 
nă loan, pe luna octombrie a 
făcut două absențe nemotivate,

asta, 
frec-
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folosirea rezervelor interne — condiție de bazâ 
In realizarea sarcinilor pe 1961

Declarația Prezidiului 
Consiliului Mondial al Picit

Recent au fost prelucrate cu 
întregul colectiv de muncitori și 
tehnicieni din sectorul IV al mi
nei Petrii a obiectivele planului 
pe 1961 și programul de măsuri 
tehnico-organizatorice întocmit de 
conducerea sectorului pentru rea
lizarea acestor obiective. Sarci
nile de plan ale sectorului pe a- 
nul 1961 sînt mult sporite față 

î de 1960, dar ele sînt pe deplin 
realizabile și, așa cum a reieșit 
din cuvîntul celor 26 vorbitori 
în adunare, ele pot fi chiar de
pășite.

IJna din cele mai importante 
prevederi ale planului de măsuri 
tehnico-organizatorice întocmit de 
conducerea sectorului se referă 
la asigurarea îndeplinirii ritmice 
a planului de producție. Jn acest 
scop, pentru a evita repetarea 
greșelilor din acest an, cînd da
torită unei defectuoase planifi
cări a exploatării abatajelor, în 
trimestrul III s-au creat mari 
goluri de producție care s-au 
soldat cu un minus de 3580 tone 
de cărbune, programul de măsuri 
prevede ca cel puțin 20 la sută 
din numărul total al abatajelor 
să fie ținute în rezervă, pregă
tite pentru a intra în exploatare 
atunci cînd alte abataje sînt în 

Ъ rambleu.
F O sarcină importantă pentru 

anul viitor este creșterea produc
tivității muncii de la 1,600 tone 
pe post pe sector în 1960 Ia 
1.900 tone pe post în 1961. Pe 
baza analizei rezervelor interne 
și a angajamentelor luate de 
muncitori, planul de măsuri pre
vede pentru 1961 realizarea unei 
productivități medii pe sector de 
2 tone cărbune pe post. Pentru 
aceasta s-a preconizat mărirea 
randamentului la abatajele fron
tale de la 5,5—6.6 tone pe post 
în 1960, la 7 tone pe post în 
1961, iar la abataje cameră de 
la 3,7 tone pe post la 4,7 tone 
pe post. In vederea sporirii pro
ductivității muncii, conducerea 
sectorului a luat încă de pe a- 
cum măsuri pentru reducerea 
posturilor de regie. In ultimele 

к două luni un număr de 18 mun- 
F ейогі care lucrau în regie au fost 

trecuți la abataje.
O rezervă internă deosebit de 

importantă pentru mărirea ran
damentelor care nu a fost sufi
cient folosită pînă în prezent, 
este mărirea vitezei de avansare. 

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

Contribuția secției de vulcanizare

Programul de măsuri prevede 
realizarea unei viteze de avansa
re la abataje cameră de 70 m. 1. 
pe lună, cu 25 m. 1. mai mult 
decît prevede planul. La abata
jele frontale s-a stabilit realiza
rea unei viteze de avansare cu 
4 in. 1. mai mare decît preve
derile planului. Pentru realiza
rea acestor obiective, pe lîngă 
măsurile ce vor fi luate pentru 
îmbunătățirea organizării muncii, 
s-a prevăzut introducerea perfo
ratoarelor electrice la un număr 
de cel puțin 6 abataje, îmbună
tățirea iluminatului la toate lo
curile de muncă, montarea de 
trolii în galeriile transversale de 
bază ale abatajelor frontale.

Un obiectiv important este rea
lizarea sarcinii de reducere a pre
țului de cost. In plan se prevede 
realizarea unui preț de cost de 
85 lei pe tonă. Pe baza planului 
de măsuri colectivul sectorului 
s-a angajat să reducă prețul de 
cost față de cel planificat cu 1 
leu pe tonă. Așa cum au arătat 
numeroși vorbitori, printre care 
șefii de brigăzi Bartha FrancisC, 
Gaia Grigore, Kando Emeric, 
Sofalvi Dominic, tehnicienii Le- 
haci Mircea, Hosu Victor și alții, 
în sectorul nostru există rezerve 
interne mai mult decît suficiente 
pentru a realiza acest angaja
ment, în deosebi prin reducerea 
consumurilor specifice de mate
riale și energie. Iată cîteva e- 
xemple: la mina noastră o buca
tă de lemn folos de 4 m. lun
gime costă, fără transportul la 
locul de muncă, 21 lei. Prin a- 
plicarea inițiativei propuse de 
maiștrii minieri Polexe Paul și 
Farkas Dionisie, de a se econo
misi lunar numai din 6 abataje 
cite 35 bucăți de lemn s-ar putea 
economisi lunar 210 bucăți lem
ne. ceea ce ar însemna o eco
nomie anuală de 53.920 lei.

In prezent, la marea majorita
te a abatajelor cameră cu profil 
de 16 m.p. se pușcă 20—22 găuri. 
Brintr-o plasare judicioasă a a- 
cestora numărul lor poate fi re
dus la 16—18, în funcție de tă
ria cărbunelui, econorrdsindu-se 
astfel 4 capse de flecare pușcă- 
tură. Un caicul sumar arată că 
această măsură extinsă la 5 aba
taje cameră și Ia cele două fron
tale, ar aduce anual sectorului o 
economie de 70.000—72.000 leii 
Dacă în același timp se asigură 

lichidarea completă a risipei de 
imaterial lemnos, îmbunătățirea 
calității cărbunelui, folosirea ju
dicioasă a utilajelor, etc. anga
jamentul luat de colectivul sec
torului de a obține în cursul a- 
nului 1961 o economie la prețul 
de cost de 214.000 lei este pe 
deplin realizabil. Se cere însă să 
se pornească încă de pe acum 
la realizarea obiectivelor prevă
zute.

Adunarea pentru dezbaterea 
cifrelor de plan a cerut din par
tea fiecărui muncitor, vagonetar 
sau șef de brigadă, mai multă 
conștiinciozitate în folosirea eco
nomicoasă a materialului lemnos 
și a utilajelor, mai mult interes 
pentru economisirea materialelor 
explozive. Maiștrii minieri și teh
nicienii care răspund direct de 
realizarea planului de producție 
la toți indicii, să muncească cu 
mal mult spirit de răspundere în 
îndrumarea muncitorilor sipre un 
regim sever de economii șl să 
combată cu toată asprimea orice 
neglijență în această privință. 
Pentru realizarea angajamentelor 
de sporire a producției și produc
tivității este necesar ca maiștrii 
minieri. împreună cu conducerea 
sectorului, să asigure toate con
dițiile necesare brigăzilor, să la 
măsuri eficace și la tiimp pentru 
evitarea stagnărilor.

Prlntr-o bună organizare a 
muncii, colectivul eectorulul IV, 
în frunte cu comuniștii, va reuși 
să-și îndeplinească cu cinste an
gajamentele luate, rldicînd acti
vitatea economică a sectorului la 
nivelul mărețelor sarcini puse în 
fața noastră de către partid pe 
anul care штпеага.

I. MUREȘ AN 
tehnician minier

---- —=*=—

In editura tehnica
au apărut:

AL. GIȘMAȘU: Fizica gene
rală, vol. II, ed. a II-a. 576 pag., 
28,60 lei.

ANA ELBNESCU: 120 prepa
rate culinare din cartofi. 56 pag., 
2,50 lei.

AL. DUMITRESGU: Instala
țiile electrice ale șantierelor de 
construcții. 220 pag-, 6,40 lei.

GH. CLONDESGU: Exploata
rea și repararea acumulatoarelor 
electrice. 228 pag., 6,25 lei.

AL. GERLINGA: Lucrări de 
dogărie în gospodării. 144 pag., 
4 lei.

îndată după proclamarea inde
pendenței Congoului, ■ un guvern 
prezidat de domnul Lumumba a 
fost desemnat de către parlament, 
în conformitate cu. constituția.

Acest parlament și-a reînnoit 
încrederea în domnul Lumumba 
și nu l-a dezavuat niciodată.

Admlțînd la O.N.U. pe preșe
dintele Kasavubu și delegația sa 
formată din membri a unui gu
vern ilegal, impus prin forță, 
Adunarea Generală a O.N.U. a 
încălcat în mod grav suverani
tatea poporului congolez. Aceas
tă hotărîre favorizează înscăuna
rea unul sistem care permite gu
vernelor Belgiei, Statelor Unite și 
Marii Britanii restaurarea aproa
pe fățișă a colonialismului.

Greșelile comise de reprezen
tanții Onganizației Națiunilor U- 
nîte au făcut ca țara să devină 
pradă unor tulburări care au pro
vocat deja moartea a mii de con-

București, 24 noiembrie I960.

Recomandările Prezidiului 
Consiliului Mondial al Păcii 
pentru aniversări culturale 

în anul 1961
Prezidiul Consiliului Mondial 

al Păcii, reunit la București la 
23—24 noiembrie, după ce a e- 
xaminat propunerile comitetelor 
naționale a hotărit să recomande 
pentru amil 1961 sărbătorirea ur
mătoarelor aniversări culturale:

1. FRANCIS BACON — filo
zof englez și om de stat. 400 de 
ani de la nașterea sa (22 I 1561).

2. TARAS SEVCENKO — 
poet național al Ucrainei. 100 de 
ani de la moartea sa (10 III 
1661).

3. HERAGLIT — filozof ma
terialist grec. 2500 de ani de la 
nașterea sa.

4. HEINRICH von KLEIST 
— poet și dramaturg german. 
150 de ani de la moartea sa (21 
XI 1811).

5. FRANZ LIȘZT — compo

golezi și care pun în primejdie 
pacea.

Activitatea guvernului învestit 
în mod legal, adică a guvernu
lui prezidat de domnul Lumum
ba, precum și libera desfășurare 
a activității parlamentare trebuie 
să fie asigurată.

Forțele O.N.U. trebuie să în
ceteze să execute ondinele impe
rialiștilor; ele trebuie să împie
dice întoarcerea militarilor bel
gieni camuflați în tehricieni și 
să nu mai favorizeze dezmembra
rea statului congolez de către a- 
genți aflați în solda colonialiști
lor.

Prezidiul Consiliului Mondial 
al Păcii hotărăște să Iacă să a- 
jungă această declarație Ia toate 
guvernele și cheamă toate miș
cările cărora le este scumpă pa
cea, să susțină lupta curajoasă 
a poporului congolez pentru o 
independență reala, garanție a 
păcii în Africa Centrală.
PREZIDIUL CONSILIULUI

MONDIAL AL PĂCII - 

zitor ungur. 150 de ani de la 
nașterea sa (31 VII 1811).

6. M. V. LOMONOSOV — 
savant rus. 250 de ani de la naș
terea sa (20 XI 1711).

7. FRITDJOF NANSEN — 
savant polar norvegian. 100 
de ani de la nașterea sa (10 X 
1861).

8. PAK IN RO — poet co
reean. 400 de ani de la nașterea 
sa (11 VIII 1561).

9. DOMINGO FAUSTINO 
SARMIENTO — scriitor argen
tinian. 150 de ani de la nașterea 
sa (15 II 1811).

10. RABINDRANATH TAGORE
— poet și filozof indian. 100 de 
ani de la nașterea sa (5 V 1861).

11. ABUBAKER IBN TUFAIL
— filozof arab, medic, matemati
cian, scriitor. 900 de ani de la ■ 
nașterea sa.

(Urmare din pag. l-a)

perării cauciucului printr-un pro
cedeu nou.’ In scurtă vreme sec
ția se curați de resturi de cau
ciuc. Ele se transformară în gar
nituri pentru tuburile de aeraj, 
garnituri de cauciuc ce înlocuiesc 
cu succes pe cele confecționate 
din mucava.

Matei loan vorbi din nou cu 
inginerul. II frămînta un gînd. 
Се-ar fi dacă am anunța condu
cerile minelor să nu mai arunce 
cizmele, mănușile și celelalte o- 
biecte de protecție uzate confec
ționate din material cauciucat ci 
să ni le trimită nouă ? Rigla de 
calcul intră în acțiune. In scurt 
timp se și află răspunsul : Mai 
muM de 40.000 lei economii pe 
an realizați numai din înlocui
rea garniturilor de mucava cu 
garnituri de cauciuc. Baci Matei 
П văzu apoi pe inginer dînd dis
poziții să se bată la mașină pro
punerea și să se trimită exploa-

---------------o-

Cărbune d
Extragerea de cărbune de cali

tate corespunzătoare constituie o 
preocupare însemnată pentru mi
nerii din Vulcan. Alegerea șistu
lui vizibil, îmbunătățirea granu- 
lației se face cu simț de răspun
dere în cele mai multe din bri- 

tărilor miniere din Valea Jiului, 
preparațiilor.

In viața secției de vulcanizare 
s-a mai petrecut un eveniment 
important. A sosit răspuns de la 
exploatările miniere din Valea 
Jiului, un răspuns îmbucurător. 
Garniturile tuburilor de aeraj 
confecționate din cauciuc prezin
tă o etanșeitate mai bună și au 
o viață de cinci ori mai lungă 
ca cele de mucava. Hainele uzate 
de protecție confecționate din 
material cauciucat sînt trimise 
A.C.R.E.V.-uluI să fie transfor
mate în garnituri. De bună ca
litate sînt și celelalte ріезе con
fecționate de micul colectiv al 
secției de vulcanizare.

Baci Matei pare întinerit. Nu 
mai stă supărat la consfătuirile 
de producție. In raportul prezen
tat de inginerul Crăciun un punct 
important e aportul secției de 
vulcanizare la îndeplinirea pla
nului, contribuția sa prețioasă la 
lupta pentru economii.

e calitate
găzile de mineri. In luna aceas
ta cărbunele trimis preparațiilor 
este de calitate corespunzătoare. 
Procentul de cenușă la producția 
brută este sub cel admis cu 0,3 
la sută, procentul de umiditate 
și granulație fiind de asemenea 
simțitor redus.

LA SECTORUL II LONEA

Mai multă preocupare față de îndeplinirea 
sarcinilor de plan

Gel mai nou sector al minei 
Lonea este sectorul II. Colecti
vul de aici, cu toate greutățile 
întîimpinate, s-a străduit să înde
plinească sarcinile de plan. In 
cele zece luni care au trecut din 
acest an, minerii acestui sector 
au avut perioade destul de lungi 
în care și-au îndeplinit și de
pășit sarcinile de producție, dar 
au fost însă și perioade în care 
rezultatele obținute de ei au fost 
sub cele planificate și care au 
influențat negativ îndeplinirea la 
zi a planului anual. Față de pro
ducția planificată pe 10 luni sec
torul a rămas dator cu aproape 
800 tone de cărbune, iar la pre
țul de cost realizările sînt de 
asemenea nesatisfăcătoare.

In luna octombrie toate brigă
zile care au lucrat în abataje 
și-au îndeplinit planul de extrac
ție, pe sector realizîndu-se un 
plus de 150 tone de cărbune. In 
același timp productivitatea pla
nificată pe sector a fost depășită 
cu 63 kg. de cărbune pe post: 
Nu același lucru s-a dovedit Ia 
pregătiri. Din cele 4 brigăzi care 
au muncit la aceste lucrări nu
mai una și-a realizat planul. A- 
ceastă stare de lucruri s-a ma
nifestat și în multe din lunile 
anterioare, preocuparea conduce
rii sectorului față de pregătiri 14- 
sînd de dorit. O lipsă care s-a 
manifestat pînă în ultimul timp 

a fost aceea că deși s-a trecut de 
multe ori prin lucrări miniera 
vechi totuși nu s-au luat măsuri 
pentru a asigura abataje de re
zervă în vederea îndeplinirii pla
nului de extracție. Nu rare au 
fost cazurile cînd o brigadă care 
a străpuns într-o lucrare veche, 
neavînd alt loc de muncă asi
gurat unde să-și concretizeze for
țele, a muncit cu întregul efec
tiv la trecerea prin lucrarea res
pectivă. In prezent această defi
ciență a fost lichidată fiind create 
locuri de muncă de rezervă.

In prezent tn cadrul sectorului 
II al minei Lonea există încă e- 
nele lipsuri care frînează înde
plinirea ritmică a planului de 
producție și a celui de pregătiri. 
In prima decadă a lunii în cură, 
sectorul a rămas sub plan cu 81 
tone de cărbune, numai 3 din 
brigăzi fiind la plan. Pînă la 
data de 13 noiembrie minerii de 
aid au recuperat însă rămînerea 
în urmă și au extras peste sar
cina de producție 66 tone de căr
bune. In pregătiri totuși conti
nuă să persiste răsnîrierea în ur
mă. Aceasta din cauză că tehni
cienii din sector, maiștrii mineri 
nu își îndeplinesc conștiincios 
sarcinile ce le revin, rolul de 
conducători nemijlociți în pro
ducție. Majoritatea dintre ei pun 
accentul numai pe producție ne- 
asiguriad în suficientă măsură 

brigăzile de pregătiri cu mate
rialele necesare și cu goale.

In anul care urmează produc
ția sectorului va crește cu cca^ 
2000 tone cărbune lunar, crește
re foarte însemnată, fapt care 
necesită încă de pe acum înde
plinirea cu succes a lucrărilor 
de pregătiri care să asigure pî
nă la sfîrșitul acestui an nivelul 
de creștere a producției prevăzut 
pentru primele luni din 1961.

Comuniștii din sector au ară
tat qu curaj, aceste lipsuri în a- 
dunarea de alegeri și au indicat 
conducerii administrative măsuri 
concrete pentru lichidarea lor. 
Conducerea sectorului trebuie să 
tină cont de recomandările fă
cute, să lupte pentru ca în tim
pul . cit a mai rămas din acest 
an să recupereze rămînerea în 
urmă la planul anual, să fie 
îndepliniți cu succes toți indicii 
<de plan, să se îndrume ,și: să $e 
controleze toți tehnicienii și 
maiștrii mineri pentru ca ei să 
se ocupe mai îndeaproape de 
realizarea în mod ritmic atît a 
planului de producție cît și a 
celui de pregătiri, să lupte pen
tru Ca fiecare brigadă să tie la 
plan. De asemenea conducerea 

minei trebuie să acorde mai mult 
sprijin acestui sector care se va 
dezvolta mult în anul viitor.

ȘJ, EKART
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MOSCOVA (Agerpres). TASS 
„Problema de г umilii este cea 
mai importantă și ■agentă ", se 
spune în conmnieatnl sovieto- 
finlandez publicat Ia 24 noiem
brie Ia Moscova.

In comunicat se arată: „De
zarmarea poate fi obținută prin 
tndeplirărea rezoluției cu privire 
la dezarmarea generală și totală 
sub control internațional eficient, 
adoptată în unanimitate la Adu
narea Generală a O.N.U. la 20 
noiembrie anul trecut'*.

In comunicat se subliniază, de 
asemenea, importanța primordială 
a întăririi păcii și securității în 
Europa. Părțile au reafirmat din 
nou că „intenționează să facă tot 
ce le stă în putere pentru ca te-

-----O-----  --------
Primele repercusiuni 

ale tranzacției dintre 
Ford și guvernul britanic

LONDRA 25 (Agerpres).
La 24 noiembrie, compania 

„Ford“ a anunțat că începînd de 
săptămîna viitoare va intra în vi
goare săptămîna de lucru de pa
tru zile (cu reducerea corespun
zătoare a salariului) pentru 18.000 
de muncitori care lucrează în în
treprinderile acestei companii din 
Dagenham, Lancaster, Southamp
ton și din alte orașe ale Angliei.

Această măsură a confirmat te
merile că acapararea de către a- 
ceastă companie americană a tu
turor acțiunilor filialei sale din 
Anglia, va avea o influență ne
gativă asupra salariului munci
torilor englezi.

-----O-----

Deținuțiî politici algerieni 
din Franța au declarat 

greva foamei
PARIS ’23 (Agerpres).
După cum anunță ziarul „Pa

ris Press rintrasigeant1*, patrlo- 
ții algerieni deținuți în închisorile 
din Franța și în special cei din 
orașele Blois (departamentul 
Loire et Cher), Orleans și din 
Fort Montluc din Lyon unde sînt 
deținuți participanții la mișcarea 
de eliberare națională condamnați 
la moarte de tribunalul militar 
francez, au declarat greva foa
mei în semn de protest împotri- | 
va condițiilor în care sînt deți- . 
ntiți în închisoare. Deținuții poli
tici algerieni au început greva 
foamei la 21 noiembrie. 

---------- — *= •1 1 =-----------

ritoriul Europei de nord să ră- 
mînă în afara încordării interna
ționale și a contradicțiilor".

După cum se arată în comuni
cat, în cursul convorbirilor din
tre oamenii de stat ai Uniunii 
Sovietice și Finlandei, a fost ex
primată convingerea că în rela
țiile sovieto-finlandeze „sînt tra
duse în mod exemplar în practi
că principiile coexistenței paș
nice", care „creează o bază bună 
pentru dezvoltarea generală a re
lațiilor de prietenie dintre state, 
precum și pentru întărirea păcii 
și securității în întreaga lume".

Din inițiativa părții finlandeze 
a fost discutată din nou /proble
ma exploatării Canalului Saima. 
LTniunea Sovietică a declarat că 
este gata să arendeze Finlandei 
pe termen de pînă la 50 de ani 
partea sovietică a canalului Sai
ma împreună cu fîșia de mal de 
ambele părți ale canalului.

In comunicat se spune că tra
tativele cu privire la lărgimea fî- 
șiei menționate mai sus și în le
gătură cu celelalte probleme le
gate de arendă „vor începe cît se 
poate mai curînd". Vor începe 
de asemenea neîntîrziat tratative 
cu privire la construirea, din ini
țiativa părții finlandeze, a unei 
fabrici de cherestea în estul Fin
landei pentru prelucrarea mate
riilor prime primite din Uniunea 
Sovietică.

Președintele Finlandei a trans
mis lui Leonid Brejnev invitația 
de a veni într-o vizită oficială 
în Finlanda la o dată care îi 
convine. Invitația a fost primită 
cu satisfacție.

★

MOSCOVA. La 24 noiembrie 
președintele Republicii Finlanda, 
Urho Kekkonen, care a vizitai 
Moscova timp de patru zile a 
plecat spre patrie.

Răspunsul primului ministru al Laosului 
la intervenția ambasadorului american

HANOI 25 (Agerpres).
După cum s-a mai anunțat, 

ambasadorul american în Laos a 
adresat primului ministru al 
Laosului o declarație specială în 
legătură cu intenția guvernului 
laoțian de a accepta ajutorul 
Uniunii Sovietice. Răspunzînd la 
acest amestec inadmisibil în tre
burile interne ale Laosului, pri
mul ministru Suvanna Funrna

încheierea sesiunii de la Dubna
MOSCOVA 25 (Agerpres). — TASS transmite:

La 24 noiembrie la Moscova și-a încheiat lucrările cea de-a 
9-a sesiune a Consiliului științific al Institutului unificat de cerce
tări nucleare.

Consiliul științific a scos în evidență o serie de rezultate ști
ințifice de seamă, precum și succesele obținute în dezvoltarea unor 
metode noi de cercetări. Sesiunea a stabilit cele mai importante

AGGRA 25 (Agerpres). TASS 
transmite;

întrebat care anume forțe dina
fară împiedică rezolvarea proble
mei Congoului în spiritul intere
selor africane, Welbecq, însărci- 

, natul cu afaceri al Ghanei în 
-KEongo, care a fost nevoit să se 
^înapoieze la Accra, a declarat re- 
|țprezentanților presei că colonia
liștii și imperialiștii creează pie
dici serioase în calea spre instau
rarea păcii în Congo. Americanii, 
francezii și englezii împreună cu 
belgienii sprijină prin diferite 
mijloace forțele rebele separatis
te din Congo. De pildă, impos
torul Mobutu a primit și continuă 
să primească sume fabuloase de 
bani, armament și muniții pen
tru a distruge guvernul legal al 
Congoului.

Persoane bine informate, venite 
din Congo, declară că colonelul 
Mobutu se află în solda ameri-

o-------------
Răscoala anfiolandeză din Irianul de vest

DJAKARTA 25 (Agerpres).
Presa indoneziană publică nu

meroase știri în legătură cu răs
coala împotriva colonialiștilor o- 
landezi care a început în Irianul 
de vest Citind știri sosite din 
Soa Sin, сфХаІа Irianului de 

a declarat ambasadorului ameri
can că pentru situația internă a 
«Laosului răspunde guvernul său 
legal și nici de cum Departamen
tul de Stat al S.U.A.

Eu nu infonmez nici pe amba
sadorul francez și nici pe cel en- 
iglez despre ceea ce intenționez 
să fac. De ce ar trebui să-l in
formez pe ambasadorul ameri
can ? a întrebat Suvanna Fum- 
ma. O țară care s-a proclamat 
neutră, a spus primul ministru, 
«poate primi ajutor din partea 
oricărei țări. 

cânilor și execută acum numai 
ondinele lor. Cu ajutorul agentu
rii lor, americanii controlează o- 
rașul Leopoldville și alte regiuni 
și se comportă acolo ca la el a- 
easă. Pe aerodromul din Leopold
ville, americanii au hangare pro
prii pentru deservirea avioanelor 
americane care transportă mari 
cantități de încărcături militare 
destinate bandei lui Mobutu și 
alitor rebeli care luptă împotriva 
guvernului legal Lumumba. A- 
mericanii au pus în fața acestor 
forțe sarcina principală de a răs
turna în cel mai scurt timp gu
vernul și parlamentul din Congo 
și de a instaura în această (țară 
o dictatură fascistă.

Dar persoanele care s-au îna
poiat recent din Congo sînt con
vinse că majoritatea covîrșitoare 
a populației acestei republici 
sprijină guvernul legal Lumum
ba și parlamentul ales de popor.

vest, ziarele anunță că în regiu
nile de coastă și din interiorul 
Irianului de vest au loc lupte 
între populația băștinașă și tru
pele colonialiste olandeze.

După cum transmite agenția 
Reuter, la 24 noiembrie, purtăto
rul de cuvînt al armatei indone
ziene, locotenent-colonelul Suna- 
rio a declarat reprezentanților 
ipresei că în Irianul de vest „si
tuația se agravează".

----- O-----

Grevă la Tel-Aviv
TEL-AVIV 25 (Agenpres).
La 24 noiembrie 1500 de pro

fesori de la școlile medii din Iz- 
irael au declarat o grevă de o zi. 
Această grevă are un caracter de 
avertisment. Profesorii cer mări
rea salariului și îmbunătățirea 
condițiilor de muncă. Greva a 
fost declarată în ciuda interzice
rii ei de către guvern și de către 
conducerea Confederației generale 
a muncitorilor evrei.

GihoI itoli ми
cu sediul în Lupeni str. ЕПа 
nr. 40 anunță pentru data de |

15 DECEMBRIE tm
CONCURS

pentru ocuparea postului de i 
bibliotecar principal

Candidații trebuie să înde
plinească următoarele con
diții :

— să aibă studii superi
oare (licență sau examen de 
stat) sau studii medii de 
specialitate (cu școală de bi
bliotecari).

Înscrierile pentru concurs 
se fac pină Ia data de 11 
DECEMBRIE 1960 la secre
tariatul școlii.

Candidații vor depune ur
mătoarele acte:

— cerere,
— copie legalizată după 

actul de studii,
— adeverință de vechime 

în cîmpul muncii,
— autobiografie.
Concursul va avea loc în u№ 

localul grupului școlar, la W. 
data de mai sus, la orele 8 
dimineața.

Examenul se va susține la 
următoarele discipline:

— limba și literatura rc 
mînă (scris și oral),

— noțiuni de socialism 
științific,

— lucrări practice pe Im
primate cerute de biblioteci 

cu clasificare zecimală.
Programele analitice de e- 

xamen se găsesc la secreta
riatul școlii.

Orice informații suplimen
tare se pot cere zilnic de la 
secretariat, telefon 10.

ANUNȚh
întreprinderea Comunală 

Orășenească Petroșani tele
fon 541, 544 și 335, execută 
pentru sectorul socialist și 
particular lucrări noi și de 
reparații Ia instalațiile inte
rioare de apă, canal și elec
tricitate, în toate localitățile 
din Valea Jiului.

Lucrările mai sus indicate 
pentru particulari se vor pu
tea executa și cu plata in 
rate lunare.

PARIS. Opinia publică france
ză cere încetarea represiunilor 
sîngeroase din Spania franchistă. 
O delegație alcătuită din repre
zentanți ai Comitetului național 
al victimelor franchismului, ai 
(foștilor membri ai brigăzii inter- 

• naționale care a luptat în Spa
nia. ai oamenilor de cultură șt 
ai reprezentanților sindicatelor s-a 
prezentat la ambasada Spaniei 
din Paris și a remis o petiție în 
care se cere amnistie politică ge
nerală în Spania și desființarea 
tribunalelor militare. Petiția este 
semnată de 50.000 de persoane.

HANOVRA. In dimineața zi
lei de 24 noiembrie, Congresul 
P.S.D.G. a ales conducerea parti
dului. Conducerea partidului, din 
care fac parte 29 de persoane, a 
rămas în linii mari aceeași. Ca 
președinte al P.S.D.G. a fost ales 
din nou Erich Ollenhauer, iar ca 
vicepreședinți Waldemar von Kno
ringen și Herbert Wehner.

LEOPOLDVILLE. După cum 
transmite corespondentul agenției 
France Presse, pe Străzile orașu
lui Leopoldville mișună bande 
de soldați ai lui Mobutu care o- 
perează percheziții și arestări. In 
tabăra militară Leopold situația 
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rămîne încordată. Se aud din 
timp în timp salve de tun iar eu
ropenii sînt sfătuiți să nu se a- 
propie de această tabără. Pe 
străzi au fost instalate din nou 
baricade iar transporturile au fost 
restrînse. La 23 noiembrie, în 
centrul orașului bandiții lui Mo
butu au oprit mașina unui ofițer 
canadian și l-au obligat să co
boare.

WASHINGTON. Agenția Uni
ted Press International relatează 
că satelitul american „Tiros 11", 
lansat la 23 noiembrie și destinat 
unor scopuri de spionaj, „nu func
ționează cum trebuie". Unul din 
cele două aparate de televiziune 
ale satelitului lucrează defectuos. 
Chiar de la început, în loc să 
transmită fotografii ale pămîntu- 
lui, el a transmis pete albe. „Oa
menii de știință de la Cape Ca
naveral nu sînt satisfăcuți de mo
dul în care funcționează sateli

tul". relatează agenția americană.

CONAKRY. La invitația Adu
nării Naționale a Guineei, la 24 
noiembrie a sosit la Conakry în
tr-o vizită de răspuns o delega
ție a Sovietului Suprem al Uniu
nii Sovietice în frunte cu I. V. 
Kapitonov, membru al Prezidiu
lui Sovietului Suprem al U.R.S.S.

----- O-----

Statele Unite au fost nevoite 
să se resemneze

BONN 25 (Agerpres).
După cum anunță agenția 

D.P.A., în legătură cu rezultatele 
tratativelor financiare dintre Sta
tele Unite și R.F.G., „S.U.A.
s-au resemnat definitiv cu refu
zul guvernului federal de a su
porta noi cheltuieli pentru între
ținerea trupelor. Acest lucru a 
fost declarat în cadrul unei con
ferințe de presă de Westrick, se
cretar de stat al Ministerului E- 
conamiei de la Bonn".

----- O-----

Tratative 
franco-vesi-germane 

BONN 25 (Agerpres). TASS 
La 24 noiembrie au avut loc la 

Bonn tratative între ministrul de 
Război al Franței, Messmer și 
ministrul de Război de la Bonn, 
Strauss în legătură cu sesiunea 
Consiliului N.A.T.O. care va a- 
vea loc în decembrie la Paris. La 
tratative a luat parte generalul 
Heusinger, șeful marelui stat 
major al Bundeswehrului. Nu au 
fost date publicității amănunte 
în legătură cu tratativele.
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