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Deschiderea celui de-al ll lca Congres 
al Sindicatelor din ft P. Pornind

Miercuri dimineața s-a des
chis îft sala Palatului R.P. Ro
mine cel de-al IV-lea Congres 
al Sindicatelor din Republica 
Populară Romînă.

La Congres participă delega
ții aleși de sindicatele din toate 
regiunile țării, reprezentanți ai 
celor peste 2.800.000 de mem
bri de sindicat din țara noas

tră.
In sală se află, de 

ca invitați numeroși 
muncii, activiști de 
stat, reprezentanți ai 
fiilor de masă și ai instituțiilor 
centrale, oameni de știință, artă 
si cultură, ziariști romîni și co
respondenți ai presei străine.

Întâmpinați cu vii și îndelungi 
agJiAize, în sala Congresului, 
sosesc tovarășii: Gheorghe
Gheorghiu-Dej, Chivu Stoica, 
Gheorghe Apostol, Emil Bodnă- 
,raș, Petre Boriiă, Nicolae Ceau- 
șescu, Alexandru Drăghici, Ion 
Gheorghe Maurer, Alexandru 
Moghioroș, Dumitru Coliu, Le- 
onte Răutu, Leontin Sălăjan, 
Ștefan Voitec, Mihai Dalea>, 
Janos Fazekaș.

Sînt prezenți membri ai C.C. 
al P.M.R., membri ai guvernu
lui și ai Prezidiului Marii Adu-
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asemenea, 
oameni ai 
partid, de 
organiza-

nări Naționale, conducători ai 
organizațiilor obștești.

Congresul salută călduros pe 
reprezentanții Federației Sindi
cale Mondiale și pe reprezen
tanții sindicatelor din U.R.S.S., 
R. P. Albania, R. P. Bulgaria, 
R. S, Cehoslovacă, R. P. Chi
neză, Cipru, R.P.D. Coreeană, 
Franța, R. D. Germană, R. F. 
Germană, Guineeai, India, Iran, 
Italia, R.P.F. Iugoslavia, R. P. 
Mongolă, R. P. Polonă, R. P. 
Ungară, Uniunea Sud-Africană. 
R. D. Vietnam, care participă la 
lucrările Congresului.

in sală răsună chemările: 
„Trăiască Partidul Muncitoresc 
Romîn și Comitetul său Central 
în frunte cu tovarășul Gheor
ghe Gheorghiu-Dej !“, „Trăiască 
cel de-al IV-lea Congres al Sin
dicatelor din Republica Popu
lară Romînă!“, „Trăiască uni
tatea și solidaritatea internațio
nală a celor ce muncesc de pre
tutindeni 1“

Din însărcinarea Consiliului 
Central al Sindicatelor din R.P. 
Romînă, tovarășul Gheorghe A- 
postol, președintele C.C.S., de
clară deschise lucrările celui 
de-al IV-lea Congres al Sindi
catelor din R. P. Romînă și sa-

Iută pe delegații și invitații ia 
Congres

Sînt alese apoi prezidiul Con
gresului, comisia de validare, 
secretariatul Congresului, comi
sia pentru redactarea proiecte
lor de rezoluții.

Congresul a aprobat în una
nimitate următoarea ordine 
de zi:

1. — Raportul Consiliului Cen
tral al Sindicatelor cu privire 
Ia activitatea sindicatelor din 
R. P. Romînă în perioada din
tre Congresul al III-lea și al 
IV-lea al sindicatelor și sarcinile 
ce revin sindicatelor pe baza 
hotărîrilor celui de-al III-lea 
Congres al P.M.R.

2. — Raportul Comisiei cen
trale de revizie.

3. — Adoptarea noului statut 
al sindicatelor.

4.

De curînd la sectorul li al minei Vulcan a intrat în exploatare un, 
abataj frontal susținut în fier. Acest abataj a fost încredințat brigăzii lui' 
Gantz. Ștefan. ÎN CLIȘEU : Șeful sectorului ing. Stoica Petru stu-, 
diază împreună cu mecanicul de sector ing. Cojocaru Toma și teh
nicianul Ursu Virgil modul de aprovizionare și utilare a noului abataj 
de mare capacitate.
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IN CINSTEA CONGRESULUI
Importante realizări 

la mina Lupeni
In dimineața de 24 octombrie, 

dispecerul minei Lupeni a comple
tat cu satisfacție rubrica cu pro
ducția realizată în ziua de 22 oc
tombrie : 4399 tone cărbune, un 
frumos record al minerilor din Lu- 
рс-'і.'л

Intr-adevăr în ultimele 4 zile 
datorită schimburilor de onoare 
organizate în cinstea celui de-al 
IV-lea Congres al sindicatelor, mi
nerii din Lupeni au trimis prepa- 
rației mai mult de 930 tone de 
cărbune extrase peste prevederile 
de plan. La obținerea acestor im
portante succese, care arată că 
minerii de la Lupeni pășesc cu fer
mitate pe calea respectării angaja
mentelor, s-au remarcat în mod 
deosebit minerii frontaliști de la 
sectorul II care și-au depășit pla
nul pe ultimele 5 zile cu 444 tone 
de cărbune. Au extras de asemenea 
aproape 270 tone de cărbune pes
te planul acestor zile și minerii' 

‘sectorului V sud, iar cei de la sec
torul I В au recuperat rămînerea 
în urmă și și-au întrecut planul 
lunar la zi cu aproape 80 tone de 
cărbune.

Cărc post prestat. Trebuie de ase
menea subliniat aportul minerilor 
de la sectoarele I și IV ale minei 
care în luna octombrie au extras 
peste sarcinile de plan în total 
685 tone de cărbune.

ІП 6
860

zile de muncă — 
tone de cărbune 
peste pian

au primit drapelul de mi*Cînd
nă. fruntașă pe bazin, minerii de la 
Vulcan s-au angajat să sporească 
lună de lună extracția de cărbune 
cocsificabil și energetic. In trimes
trul III ei și-au întrecut planul cu 
peste 8000 tone de cărbune, iar 
pînă la 25 octombrie au extras în
că 2131 tone de cărbune peste pla
nul lunar. Cea mai mare 
depășire pe mină au obținut-o mi
nerii sectorului I care au extras

G. D.
(Continuare in pag. 2-a)

— Alegerea Consiliului Cei> 
trai al Sindicatelor și a Comi
siei centrale de cenzori.

A fost aprobat apoi regula
mentul de desfășurare a lucră
rilor Congresului.

Primit cu puternice aplauze, 
a luat cuvîntul tovarășul Chivu 
Stoica, membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.M.R., preșe
dintele Consiliului de Miniștri, 
care a adus Congresului salutul 
Comitetului Central al Partidu
lui Muncitoresc Romîn.

Delegații și invitații la Con
gres au aplaudat îndelung salu
tul C.C. al P.M.R., ovaționînd 
puternic pentru Partidul Munci
toresc Romîn șl Comitetul său 
Central.

Congresul a trecut apoi la 
primul punct al ordinei de zi. 
Tovarășul 
prezentat 
Central al

De mai 
prezentării 
p-nții la 
puternic. Ei au ovaționat înde
lung pentru Partidul Muncito
resc Romin, inspiratorul și or
ganizatorul victoriilor poporului 
muncitor, pentru patria noastră, 
Republica Populară Romînă, 
pentru eroica noastră clasă mun
citoare, țărănimea și intelectua
litatea noastră, pentru sindica
tele noastre — școală a comu
nismului, pentru unitatea și so
lidaritatea internațională a celor 
ce muncesc de pretutindeni, pen
tru pace între popoare.

Gheorghe Apostol a 
raportul Consiliului 
Sindicatelor.
multe ori, in timpul 

raportului, partici- 
Congres au aplaudat

I
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BRIGADA DE LA 502 В
FRUNTAȘA MINEI

La abatajele cameră 502 A p 
502 В de la sectorul Tll al minei 
Lonea, a lucrat pînă nu demult 
brigada condusă de Culda Teodor. 
Om cu experiență în minerit, Cul- 
da a reușit să facă față cu cinste 
celor două locuri, de muncă. Dar 
iată că într-o zi lucrurile au înce
put să șchiopăteze.

...Cu aproape 6 luni in urmă, 
conducerea sectorului a fost anun
țată că șeful de brigadă de la cele, 
două locuri de muncă s-a îmbol
năvit. Soarta locurilor de muncă a 
rămas pe seama 
șefilor de schimb. 
Primele zile însă 
nu s-a simțit lipsa 
șefului de brigadă. 
După vreo săptă- 
mînă producția celor 
a început să scadă,
mîntat de această stare de 
a început să fie comunistul 
țitu Gheorghe. Intr-o zi la 
din șut, acesta se duse la 
și spuse răspicat •

— Tovarășe inginer treaba așa 
nu mai merge Trebuie să ne dati 
un șef de brigadă. Știți dumnea
voastră, omenii sînt de multe, fe
luri, unii muncesc, alții...

— Ne-ат gîndit la brigada 
voastră — îi răspunse inginerul

doua abataje 
Cel mai fră- 

lucruri 
Amor- 
ieșirea 
sector

Оя rodnic bilanț ol înfăptuirii pionului

Pocșa loan. In scurt timp o să vă 
sprijinim și pe voi,

Au mai trecut cîteva săptămîni. 
Problema noului șef de brigadă de 
la cele două locuri de muncă încă 
nu s-a putut rezolva. Dar iată că 
interveni un fenomen, care puse 
oarecum pe gînduri conducerea sec
torului. Producția a început să 
crească din nou. Ce s-a întîmplat ?

Șeful de schimb Amorțitu Ghe
orghe a început să discute cu oa
menii din schimbul său de la 502 
В și să organizeze munca. Oamenii 

munceau, însă e- 
rau nemulțumiți. 
La cei de la 502 
A treaba mergea 
tot rău. Producția 
celor două aba

In fruntea întrecerii 
pe bazin

Luna aceasta minerii petrileni 
și-au fixat să obțină peste plan 
cel puțin 5000 tone de cărbune. 
Pentru îndeplinirea angajamentului 
ei și-au pregătit locuri de muncă 
suficiente, au organizat mai bine 
munca în abataje. Ca urmare, pî- 
nă în dimineața zilei de 25 octom
brie. din abatajele minei Petrila 
au fost extrase peste plan 4344 to
ne de cărbune, cantitate la care au 
contribuit toate sectoarele de pro
ducție. Muncind cu o productivi
tate medie de peste 6 tone pe post 
în abataje — rezultat record pe 
bazin — minerii sectorului III și-au 
întrecut planul lunar la zi cu 1920 
tone de cărbune. Tot pe seama de
pășirii sarcinii de plan la randa
mente în abataje cu aproape o to
nă pe post, minerii sectorului 
și-au întrecut planul lunar Ia zi 
1641 tone de cărbune. Acum, 
mină se extrage zilnic mai bine 
1,250 tone de cărbune pentru fie-

ii 
cu 
pe 
de

La 2b octombrie s-au împlinit 
zece ani de la data cind plenara 
Comitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Romin a aprobat pla
nul de electrificare a țării pe etapa 
1951—1960. Acest măreț program 
de construcții energetice care a 
trasat liniile directoare pentru dez
voltarea într-un ritm rapid a in
dustriei noastre energetice, a fost 
realizat și depășit. Așa cum a ară
tat tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej în raportul prezentat la cel 
de-al Ш-lea ’ Congres al P.M.R., în 
1960 producția de energie electri
că va fi de 7,7 miliarde kWh, față 
de 1,1 miliarde kWh în 1938 și de 
2Д miliarde kWh în 1950. Preve
derile inițiale ale planului de elec
trificare au fost astfel depășite cu 
10 la sută. Această depășire s-a 
realizat cu ' cheltuieli de investiții 
mai mici cu 5,5 miliarde lei decît 
cele prevăzute inițial.

Succesele obținute apar și mai 
evidente cînd le comparăm cu si
tuația energeticii romînești moște
nită de la regimurile burghezo- 
moșierești. înainte de începerea

dc electrificare o (Orii
înfăptuirii planului decenal de e- 
îectrificare, aoar citeva orașe și 
centre muncitorești aveau centrale 
electrice mai mari. Puterea insta
lata, insumind 740.000 kW era fă
râmițată in numeroase centrale 
mici, neeconomice. In ceea ce pri
vește rețelele de înaltă tensiune 
exista o singură linie de 110 kV 
și cîteva linii de 60 kV, Regiuni 
întregi ca Moldova, Oltenia, Do- 
brogea, partea de nord a Ardealu
lui nu aveau nici o linie electrică 
de înaltă tensiune.

Construirea în acești ani a unoi 
mari centrale electrice și a unei 
vaste rețele de transport a ener
giei a determinat o schimbare radi
cală în situația energeticii romî
nești. Puterea instalată a crescut 
de 2,5 ori față de anul 1950. Stră
dania muncitorilor din centralele 
electrice de a spori producția de 
energie și a reduce prețul de cost 
este dovedită de faptul că consu
mul de combustibil a scăzut cu apro
ximativ 30 la sută. Termocentra
lele din Doicești, Sîngiorgiu de 
Pădure, Paroșeni, Borzețti, ca și hi-

dtocencralele Moroeni și Sadu și 
altele sînt unități energetice moder
ne care valorifică rațional resurse
le energetice ale patriei noastre. 
Aceste unități au rost unite prin 
linii de 110 kV. într-un sistem e- 
nergetic unic care în prezent se com
pletează prin interconectarea siste
melor energetice locale ale regiunilor 
Constanța și Oradea, unde se află 
în construcție liniile ■ de 110 kV. 
Chișcani—Medgidia și, respectiv, 
Vașcău—Oradea. In acest fel, la 
sfîrșitul anului 1960 toate regiunile 
patriei vor fi legate la sistemul e- 
nergetic național. Lungimea linii
lor de 110 kV. va ajunge la 2.900 
km., față de 127 km. cit măsurau 
rețelele de acest fel în anul 1950.

Una din cele mai însemnate 
realizări ale planului de electrifica
re este hidrocentrala „V. I. Lenin“ 
de la Bicaz, cate urmează să intre 
în curînd în funcțiune cu o parte 
din capacitatea proiectată. Această- 
unitate, care se numără printre cele 
mai importante construcții hidro-

taje, se cumula.
— Noi să muncim și pentru cei 

de la 502 A, spuse într-una din 
zile un miner mai in vîrstă.

Amorțitu s-a dus din nou la con
ducerea sectorului.

— Tot fără șef sîntem tovarășe 
inginer.

— Cum sinteți fără șef l Aveți 
șef de brigadă de două săptămîni.

Omul se uită nedumerit la șeful, 
sectorului, care zîmbea cu înțeles.

— Da, da, așa este. Nu-l cu
noști f — continuă șeful de sec
tor

— La noi n-a venit nimeni.
— Nici nu vine. Dumneata nu 

ești acolo ?
— Ba sînt dar... cred că se gă

sește altul în locul meu. Eu n-o să 
pot face. față.

, — Noi am apreciat că poți să 
faci treabă, ai dovedit-o în ultimele 
zile cînd la 502 В treaba a înce
put să meargă. Așa că o să rămîi 
numai cu abatajul 502 B. Vei pri
mi oameni. Noi o să te sprijinim. 
Cțt oamenii de la 502 A o si for
măm, o altă brigadă. O să-i 
in primire lui Tiță loan.

...De atunci au trecut mai 
de 5 luni. Brigada de la 502
dusă de noul șef de brigadă Amor
țitu Gheorghe, a obținut lună de 
lună rezultate frumoase în munci. 
In această lună, pînă în ziua de 
25. minerii de la 502 В au dat mai 
mult de 100 tone de cărbune pes
te sarcina de plan.

...Tilele trecute, șeful de brigadă 
de la 502 В a fost chemat la con
ducerea sectorului.

— Tovarășe Amorțitu — i te ț 
adresă inginerul Pocșa, ai cîștigat 
întrecerea pe profesii pe luna sep
tembrie.

Vestea că noul sef "de brigadă 
de la 502 В a cîștigat titlul de 
fruntaș în întrecerea pe profesii se 
Tastândi cu tut.ealâ între mineri.

FL. ISTRATE

dim

bine
eon

(Continuare în pag. 2-a)
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ȘCOALA — EDUCAȚIE
■ȚWjK Condiții mai bune de pregătire 

a viitorilor muncitori calificați

In echipa de armături ți aparate speciale, 'de la Depoul Petroșani, 
lucrează ți cei doi lăcătuși — Galinscbi Adalbert și Cimpeanu Gbeor- 
gbe. Conștiinciozitatea și priceperea cu cere ei muncesc i-au făcut cu- 
noscuți în întregul depou. Tocmai pentru aceste calități cei doi tineri 
au fost propuși să urmeze cursurih școlii medii serale din Petroșani. 
IN CLIȘEU: Cei doi elevi muncitori, studiind cu atenție defectele 
unui robinet mecanic.

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

Cei mai buni pionieri — aleși 
în conducerea unității

Alegerea activului pionieresc es
te întotdeauna un prilej minunat 
pentru trecerea în revistă a acti
vității pionierilor, a muncii fiecă
ruia dintre ei.

Adunarea de alegere a președin
telui de unitate de la Școala de 7 
ani Petriila a avut loc in ziua de 
23 octombrie a.c.

Au luat parte, ca invitați, tova
rășul director al școlii, secretarul 
organizației U.T.M., un delegat din 
partea raionului U.T.M., din par
tea exploatării miniere, precum și 
părinți din partea comitetului de 
părinți pe școală.

După ceremonialul pionieresc, 
s-a dat cuvîntul președintelui uni
tății; care a citit din jurnalul uni* 
tații despre activitatea din vacanță, 
despre participarea tuturor detașa
mentelor la acțiunile pionierești.

După aceasta pionierii s-au îns
cris Ja cuvînt completînd darea de 
seamă și făcînd propuneri pentru 
întocmirea noului program al uni
tății. Pe lingă problema pregătirii 
ca școlari, pionierii au discutat pro
bleme cultural-artistice și sportive 
care vor trebui să ocupe un loc 
important în programul de activi
tate, deoarece majoritatea pionie
rilor doresc să se pregătească pen
tru obținerea distincțiilor pionie
rești.

Detașamentul nr. 6 a chemat la 
întrecere toate, detașamentele pen
tru păstrarea în bună stare a ma

------------------- ■■ ■■........ ~--------------—

S-a шіЬшіаііі Іішіа iletiioi seraliîli
Au trecut doar cîteva săptăinini 

de la începerea noului an școlar. 
Dacă se compară această perioadă 
de timp cu cea corespunzătoare din 
anul școlar precedent se constată 
că în acest an s-au făcut progre
se însemnate în ce privește frec
vența elevilor seraliști. In compa
rație cu perioada de la începutul 
anului școlar 1959—1960, în anul 
școlar în curs, situația frecvenței 
elevilor de la Școala serală pen
tru tineretul muncitor de pe lîngă 
exploatarea minieră Lupeni s-a îm
bunătățit simțitor.

Din situația încheiată recent re
zultă că la școala serală din Lu
peni frecvența este de 81—85 la 
sută. Bineînțeles că acest procen
taj nu este încă mulțumitor și de 
aceea conducerea școlii a luat mă
turile necesare pentru ca frecven
ța să se îmbunătățească și mai 
mult.

Trebuie arătat că spre deosebire 
de anul trecut, în prezent, condu
cerile întreprinderilor și îndeosebi 
comisiile de selecționare au dove
dit o preocupare mai mare pentru 
alcătuirea dosarelor acestor elevi, 
precum și în ce privește urmărirea 
frecvenței lor. Atît conducerea mi
nei Lupeni, cît ți cea a preparației 
acordă un sprijin permanent con
ducerii școlii serale pentru ca a

nualelor școlare, care au fost pri
mite prin grija partidului și guver
nului nostru, în mod gratuit.

S-a trecut apoi la partea a doua 
a adunării și anume la alegerea 
noului președinte al unității.

Președinte al unității a fost a- 
leasă în unanimitate pioniera Iacob 
Melania din clasa VI-а A, frunta
șă la învățătură și disciplină.

După încheierea adunării a ur
mat un bogat program artistic.

prof. R. FELEA 
instructoarea detașamentului nr. 1

Elevi — la
înainte ca sirena să anunțe înce

perea schimbului II, aleea ce urcă 
la mina Aninoasa se umplu de lar
ma veselă a unui grup de copii ce 
se îndrepta — însoțit de o tînără 
fată — spre ateliere. De îndată ce 
sunetul sirenei acoperi orice zgo
mot, locul strungarilor, rabotorilor, 
frezorilor din atelier îl ocupă pio
nierii și școlarii uneia din clasele 
ciclului II de la Școala de 7 ani 
din Aninoasa.

Odată cu începerea noului an 
școlar, conducerea minei a asigurat 
elevilor școlii cele mai optime con
diții pentru politehnizarea învăță- 
mîntului. Inginerul Man Gavrilă, 
maiștrii Pop Andrei, Butca Victor, 
Raduly Ladislau și alții au devenit 
de-acum „profesori". Lor li s-a în- 

ceasta să-și poată desfășura activi
tatea în condiții corespunzătoare, 
Nu același lucru se poate spune 
însă despre conducerea Filaturii 
Lupeni a cărei preocupare pentru 
sprijinirea desfășurării cît mai bune 
a activității școlii serale lasă de 
dorit.

Frecvența elevilor la cursuri es
te o problemă care stă în centrul 
preocupării conducerii școlii sera
le din Lupeni.

Recent, conducerea școlii, sfă- 
tuindu-se cu cadrele didactice, pen
tru a veni în ajutorul elevilor se
raliști, a hotărît să treacă la noi 
forme de organizare a cursurilor. 
Astfel, s-a stabilit ca începînd din 
noiembrie pentru elevii seraliști ai 
claselor V—VII să se organizeze 
cursurile pe două schimburi, (di
mineața și după-amiaza).

In acest fel toți elevii vor pu
tea participa cu regularitate la 
cursuri deoarece li se oferă posibi
litatea îmbinării muncii profesiona
le cu învățătura. Această inițiati
vă a conducerii școlii serale din Lu
peni este bine venită. Ea trebuie 
să constituie un exemplu și pentru 
celelalte școli serale din raion, de
oarece va duce în mod sigur la îm
bunătățirea și mai mult a frecven
ței elevilor la cursurile serale.

M. CHIOREANU

Conducerea Grupului școlar mi
nier din Petroșani sezisînd lipsurile 
din desfășurarea procesului de țn- 
vățămînt practic a hotărît să lichi
deze lipsa constatată prin dotarea 
atelierelor cu noi mașini unelte și 
prin crearea unor laboratoare co
respunzătoare.

Cu sprijinul organelor superioare 
— M".I.G. — precum și al Uzinei 
de reparat utilaj minier Petroșani, 
conducerea școlii a reușit ca la în
ceputul acestui an de învățămînt 
să dea noilor elevi, toate condițiile 
necesare procesului practic de în
vățămînt.

In prima oră de învățămînt prac
tic, maistrul instructor Cricovan 
Nicolae, prezentînd ucenicilor anu
lui I atelierul spunea :

s,Acestea sînt noile mașini - - 
uzina noastră — cum îi spunem, 
4a care veți lucra în curînd sin
guri". Intr-adevăr, atelierul pare o 
hală în miniatură dintr-o uzină. 
Aici se vor forma viitorii muncitori 
calificați. Noua generație de uce
nici va avea condiții mult mai bu
ne de învățătură de cît cele prece
dente.

In atelierul de lăcătușerie, mais
trul instructor Iancu loan, avînd în 
jurul său elevii din anul I, le ex
plica cu multă grijă cum se organi
zează locul de muncă. Bancurile 
noi, sculele în perfectă stare, vor 
intra în curînd în „rodaj". La fel.

-----------------------... 1 1 e;— ■'---------------------------------------

strunguri, raboteze, freze...

credințat munca migăloasă și de 
mare răspundere de a se ocupa de 
micile vlăstare ale Aninoasei.

...E miercuri după-amiază. Azi 
atelierele sînt ocupate de elevii cla
sei a Vl-a.

Maistrul Pop Andrei și ing. Man 
Gavrilă supraveghează îndeaproape 
munca elevilor, controlează, ajută...

Pentru Andrei Popescu, raboteza 
a devenit un prieten drag. In scur
tă vreme el a reușit să prindă mul
te taine ale acesteia, să lucreze la 
ea, iar maistrul Pop îl ține, ca pe 
ori care elev, sub strictă suprave
ghere. Azi elevii au de executat 
rabotarea unei nicovale. Andrei a 
prin piesa în mașină, cuțitul l-a 
fixat în suport și cu atenție încor
dată a început rabotarea suprafe
ței plane a nicovalei. Privirile mi
cului rabotor sînt ațintite asupra 
lucrului.

— Pot să-i accelerez viteza ? 
întrebă elevul.

— Da ! însă cu multă atenție. 
Tocmai în aceea clipă un aparat 
fotografic a imortalizat pe pelicu
lă pe cei doi „Andrei", elevul și 
maistrul (clișeul de sus). 

electricienii de mină, sub îndruma
rea maistrului instructor Todoț 
loan se documentau asupra apara- 
tajului la care vor lucra.

Toate aceste unelte, aparate, ma
șini, deocamdată necunoscute pen
tru tinerii ucenici vor deveni cu
rînd tovarăși nedespărțiți.

In cadrul școlii tehnice de maiș
tri, la orele de chimie, fizică și 
mineralogie, anul acesta elevii vor 
asimila mai ușor materia predată, 
deoarece în cadrul laboratoarelor 
aparatajul și substanțele chimice 
au fost completate.

La orele de tehnologia meseriei, 
elevii sînt mult ajutați în însușirea 
celor predate de cele 10 mașini - 
în miniatură — în stare de func
ționare, confecționate' prin mijloa
ce proprii cu sprijinul maiștrilor 
elevi în perioada de practică. Ele
vii, concomitent cu datele teoretice 
urmăresc la mașinile-miniatură și 
sistemul de funcționare practică 
precum și rolul fiecărei piese în 
parte.

Acest salt calitativ în ceea ce 
privește felul în cate se desfășoa
ră procesul de învățămînt teoretic 
și practic al ucenicilor este o urma
re directă a grijii partidului și gu
vernului care asigură viitorilor 
muncitori calificați și maiștri toate 
condițiile de însușire a cunoștințe
lor predate pentru ca în curînd ei 
să devină specialiști de bază ai in
dustriei noastre miniere.

...Cornelia Danciu legă din nou 
baticul ce-i aluneca pe părul mătă
sos și apropiindu-se de Pălăguța 
Hoțea, colega ei, îi șopti:

— Ce zici, vom reuși ?
Tocmai atunci sosise lîngă mași

na de găurit ing. Man.
— Iată — zise acesta. Prima 

piesă pe care o vom executa este 
un ochi de lacăt.

Cornelia și Pălăguța se apropiată 
de mașină. Fixarea piesei și porni
rea mașinii s-a făcut fără emoție. 
Pentru avansul burghiului e puțin 
mai greu...

— Ei ! haide Cornelia, încear
că. Prinde maneta cu mînuța și... 
așa, foarte bine.

Pentru Pălăguța, Cornelia, An
drei, Iuditha, Ștefan, Mioara, Ni
na ca și pentru oricare elev al ci
clului II de la Școala de 7 ani din 
Aninoasa orele de practică prezin
tă un deosebit interes. Și aceasta 
se datorează în bună măsură fe
lului în care maiștrii instructori 
au știut și știu să se ocupe de mdn- 
ca de mare răspundere ce le-a fost 
încredințată.

LIC1U LUCIA

(Urmare din pag. l-a)

peace planul la zi 1651 tone de 
cărbune cocsificabil. Și-au întrecut 
cu aproape 700 tone dc cărbune 
sarcinile avute și minerii sectorului 
II. In sporul de producție al aces
tui sector se simte influența noului 
frontal de pe stratul 3 condus de 
Gantz Ștefan, intrat de curînd m 
funcțiune. Merită subliniate și efor
turile minerilor sectorului III care . 
au recuperat minusul avut în luna 
aceasta și au extras peste plan mai 
bine de 190 tone de cărbune.

O producție record 
în sectorul II Uricani

Cu 7 zile in urmă graficul pro
ducției minei Uricani arătă că pe 
exploatare există un prut .ic pro
ducție de numai 69 cone ... cărbu
ne cocsificabil. La data u* 1b oc
tombrie sectorul II al minei avea 
încă 33 tone de cărbune datorie 
față de planul la zi. La 24 octom
brie situația se prezenta cu totul 
diferit. Graficul de producție in
dica un fapt semnificativ pentru 
hărnicia minerilor de aici. Pe mi
nă, planul lunar la zi era depășit 
cu peste 630 tone de cărbune, iar 4 
sectorul II al minei avea extrase 
de asemenea peste plan 239 tone 
de cărbune. Ziua de 24 dS^mbrie 
a fost o zi mare pentru minerii a- 
cestui sector. Lucrînd în schimburi 
de onoare în cinstea celui de-al 
IV-lea Congres al sindicatelot din 
R.P.R. ei au extras in ziua de 24 
octombrie aproape 700 tone de 
cărbune, o producție record pentru 
capacitatea abatajelor sectorului. 
S-au remarcat cu această ocazie 
brigăzile conduse de comuniștii Nă- 
săleanu Miron, Uliu Gheorghe, 
Chiriac Constantin ș. a.

Un rodnic bilanț 
al înfăptuirii planului 
de electrificare a tării 

(Urmare din pag. l-a)

tehnice complexe din Europa, va 
avea singura o putere totală insta
lată de 210.000 kW., adică o trei
me din întreaga putere disponibilă 
existentă la începutul planului de 
electrificare. In prezent pe, cursul 
Bistriței la Pîngărați și Ro&îov se 
află în construcție primele trei hi
drocentrale mai mici din cele 10 
care vor fi date în funcțiune pe a- 
cest rîu pînă în anul 1965.

In acești ani au început să fie- 
folosite intens condițiile favorabile 
existente în țara noastră pentru 
dezvoltarea termoficării (produce
rea combinată de energie și căldu
ră care constituie un mijloc im* 
portant pentru reducerea consumu
lui de combustibil. Alături de cen
trala electrică de termoficare de 
la Borzești, s-au mai construit uni- ă 
tați mai mici la Teleajen, Govora, 
Livezi, Chișcani etc. care alimen
tează' cu energie electrică și cu 
aburi noile unități industriale ridi
cate în aceste localități. Este im
portant de subliniat faptul că une
le din aceste unități energetice, ca 
și majoritatea posturilor de trans
formare au fost echipate cu utilaj 
și aparataj fabricat de industria 
noastră electrotehnică.

Importante realizări au fost ob
ținute și în domeniul electrificării 
rurale. Datorită construirii în a- 
ceastă etapă a peste 9.500 km. de 
linii de 6, 15, 35 kV. s-au creat 
condiții pentru introducerea curen
tului electric în numeroase gospo
dării agricole de stat, S.M. T., gos
podării colective. Totodată s-au e- 
lectri ficat numeroase sate, ajungîn- 
du se astăzi la peste 3000 de sate 
electrificate.

In prezent constructorii de pe 
șantierele de electrificare muncesc 
eu avînt sporit pentru a da in ex
ploatare noi obiective energetice. 
Sarcinile mărețe cuprinse în Direc
tivele celui de-al IlI-lea Congres 
al partidului care au stabilit ca 
producția de energie electrică să 
ajungă în 1965 la 18,5 miliarde 
kWh, iar în 1975 la 65—70 miliar
de kWh. îi mobilizează să lupte 
pentru noi succese în dezvoltarea 
industriei noastre energetice. (A- 
gerpres).
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REDUCEREA CSNSUMULtH DE LEMN
o importantă sarcină a colectivelor miniere

Cum au ajuns minerii de la Vulcan 
la un consum redus de leme

<

Extinderea folosirii ійесіійвгйог 
lemsului — sursă de economii

Angajamentele luate de co
lectivul de muncitori, tehnicieni 
și ingineri al E. M. Vulcan în 
fața Conferinței raionale de 
partid de a spori producția de 
cărbune cocsificabil și energetic, 
de a ridica productivitatea mun
cii în 1960 la 0,940 tone/post și 
de a reduce prețul de cost pe 
tona de cărbune cu 1 leu, au 
fost amplu discutate de întreg 
colectivul minei care a pășit în 
1960 hotărît să realizeze și să 
depășească aceste angajamente 
devenite de acum sarcini.

Una din principalele preocu
pări ale întregului colectiv a 
fost aceea de a reduce consumul 
de lemn. Rezultatele obținute în 
semestrul 1 al anului 1960 au 
fost frumoase și îmbucurătoare. 
In loc de 41,13 m.c. lemn/1000 
tone, s-a consumat numai 39,55 
m.c. lemn/1000 tone din care 

/$i;șinos 36,3 m.c. iar foios 3,25 
m c. obținîndu-se în felul acesta 
'o economie de peste 470 m.c. 
lemn de mină ceea ce valorează 
79.530 lei. In trimestrul III 1960 
am obținut rezultate și mai fru
moase consumînd la lemn de 
mină rășinos numai 34 m.c./1000 
tone în loc de 37,5 m.c./1000 to
ne. iar la foios 3 m c./1000 tone 
în loc de 3,63 m.c. economia va
lorică obținută astfel depășind 
103.000 lei..

Aceste rezultate au fost po
sibile în urma acțiunilor între
prinse de ingineri și tehnicieni
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în diferite direcții, în urma 
nalizelor și a măsurilor luate 
organizațiile de bază P.M.R. 
în urma înțelegerii importanței 
acestei probleme de către mun
citori care au venit cu propu
neri și au luptat pentru respec
tarea indicațiilor date. S-a in
sistat și se insistă asupra res
pectării monografiilor de arma
re care în prealabil sînt anali
zate de șeful de sector, ingine
rul șef al minei și șeful servi
ciului de aeraj și protecție a 
muncii. Prin respectarea strictă 
a monografiilor de armare s-au 
evitat rearmările preabatajelor 
și abatajelor, surpările și armă
rile suplimentare, operații ce duc 
la dublarea consumului de lemn 
în caz că trebuie efectuate. Ast
fel sectorul II care în anii tre- 
cuți avea numai într-o singură 
lună 15—20 avarii a reușit ca 
în anul acesta în total să aibă 
numai două avarii ceea ce a dus 
în parte la realizările obținute.

S-a armat metalic în cursul 
acestui an circa 600 m. preaba- 
taje direcționale și transversale 
în stratul 3 cu elemente TH în 
urma schimburilor de experien
ță cu minele Petrila, Lupeni și 
Aninoasa, ceea ce a adus o e- 
conomie de circa 360 m.c. lemn 
rășinos. S-a început din luna 
mai 1960 exploatarea stratului 
3 bloc IV cu un abataj frontal 
armat în fier și, recent, am pla
sat al doilea frontal armat me
talic în blocul III.

Minerii au venit de aseme
nea cu propuneri valoroase. Ast
fel încă de la începutul anului, 
comunistul Bojte Pavel s-a an
gajat să obțină în fiecare lună 
o economie de 10 mc. lemn prin 
răpirea și refolosirea parțială a 
stîlpilor din aoatajele frontale 
de pe stratul 7 și 6 și prin ră
pirea totală și refolosirea de 3-4 
ori a lemnului din stive pe stra
tul 7, chemînd la această acțiu
ne toate brigăzile exploatării 
Vulcan. Brigada tov. Bâjte reu
șește să realizeze acest angaja
ment, iar restul de brigăzi con
tribuie mult prin răpirea și re
folosirea lemnului la succesele 
întregului colectiv.

Bucățile de lenln degradate, 
în anii trecuți se scoteau în par
te afară din mină sau erau ne
glijate. Acum din acest lemn se 
confecționează bândaje chiar în

subteran, fiecare sector avînd 
un om care nii face altceva decît 
strînge lemnul vechi și-l trans- 
lormă în bandaje, 
este 
timp 
felul 
ceea 
lei economie.

La o bună gospodărire a lem
nului și la realizarea de econo
mii la .acest material contribuie 
din plin felul cum se face apro
vizionarea și felul cum se urmă
rește consumul. La mina Vulcan 
aprovizionarea din depozit se 
face pe cît posibil la dimensiu
nile cerute și în cantități potri
vite pentru subdepozite, pentru 
a nu se degrada materialul. De 
asemenea, experiența anilor tre- 
cuți a arătat că uneori se con
fecționează cadre pentru susți
nerea suitoarelor necorespunză
toare ca dimensiuni și prea mul
te, făcîndu-se în felul acesta 
risipă. In urma acestei consta
tări cadrele de armare 
mai confecționează decît pe ba
ză de schiță și comandă făcută 
de șeful sectorului și aprobată 
de inginerul șef al minei.

Se ține o strictă evidență a 
consumului de lemn pe sectoare 
care se verifică decadal și în- 
cepînd cu luna martie se urmă
rește consumul de lemn și la 
brigăzi.

Anii trecuți erau anumite per
soane inconștiente care tăiau 
lemnul nou pentru a-1 duce sub 
formă de butuci acasă dar în 
urma măsurii de a imputa cos- 

. tul unui metru cub de lemn per
soanelor prinse asuprâ' acestui 
fapt, anul acesta nu s-a mai 
semnalat asemenea cazuri.

Conducerea minei acordă 
mare importanță economiei 
material lemnos, stimulînd 
fondul de 1 la sută minerii care 
obțin cele mai bune rezultate în 
această direcție. Pe viitor colec
tivul nostru, sub conducerea co
mitetului de partid, va trebui să 
muncească și mai bine lichidînd 
cu lipsurile ce mai există în 
gospodărirea materialului lem
nos și a altor materiale pentru 
a îndeplini înainte de. vreme 
sarcinile 
cel de-al 
P.M.R.

Acest lucru 
rentabil deoarece un om în 
de 8 ore confecționează în 
acesta 1—1,5 m.c. bandaje 
ce echivalează cu 140—210

In industria manieră, la capi
tolul materiale ponderea cea 
mai mare o are lemnul de mină. 
Or, acesta este un material pre
țios pentru economia națională. 
Directivele Congresului al III1- 
lea al P.M.R., avînd în vedere 
folosirea mult mai rațională a 
lemnului în alte industrii, au 
stabilit ca sarcină principală 
pentru mineri reducerea consu
mului de lemn de mină pînă în 
1965 la cel mult 35 m.c./1000
tone de cărbune, indici nd extin
derea folosirii susținerilor mo
derne în abataje și galerii,

La exploatările Văii Jiului, în

lemn a scăzut de la 45,9 m.c.,/1000 
tone la 42,8 m.c./1000 tone, în
deplini ndu-se și depășindu-se 
astfel sarcinile de plan și cele 
stabilite de Conferința raională 
de partid. Rezultatele acestea 
sînt urmarea extinderii folosi
rii la susținere a înlocuitorilor 
lemnului. Astfel după cum se 
vede din diagrama f, ia abataje 
se constată că de lai un consum 
de 37 m.c./1000 tone în trimes
trul II, în lunile următoare s-a 
ajuns, la 34,1 m.c./1000 tone, în 
aceiași timp susținerea cu ar
mături metalice crescînd de la 
93,4 mii tone la 107,8 mii tone.

nu se

o 
de 

din

ing. șef

de
economice stabilite

III-le a Congres
de
al
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La 
trila. 
tre maiștrii mi
neri fruntași în 
întrecerea pe 
profesii este 
comunistul Ce- 
naru Gheorghe. 
Stabilindu-și ca 
obiectiv princi
pal în activitatea sa reducerea 
consumului de lemn, tov. Ce- 
naru se îngrijește ca la abata
jele din revirul său lemnul să 
fie folosit rațional, să se po
dească pe vandrugi confecțio
nați din 
se aducă 
cele mai 
batai.

lemn recuperat, să 
lemn la dimensiunile 
potrivite fiecărui a-

ultimile 6 luni valoarea lemnu
lui folosit a intrat cu o pondere 
de 34,8—36 la sută în valoarea 
materialelor auxiliare folosite, 
adică peste o treime din prețul 
de cost la capitolul materiale îl 
ocupă lemnul.

Problema reducerii cantități
lor de lemn folosite ia extrage
rea cărbunelui preocupă pe nu
meroși mineri, tehnicieni și in-
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gineri din Vailea Jiului care vin 
cu soluții practice, eficace pen
tru economisirea lemnului. Prin 
planurile tehnice, la fiecare ex
ploatare s-au trasat sarcini con
crete privind folosirea armării 
metalice, cu inele de bolțari, cu 
beton.

Comparind realizările obținute 
în trimestrul III cu cele ale tri
mestrului II din acest an, rezul
tă că in urma îndeplinirii sarci
nilor din planul tehnic, la nive
lul combinatului, consumul de 

r

La acest rezultat au contribuit 
din plin colectivele minelor Pe
trila, Aninoasa, Vulcan și Lu
peni unde există multe abataje 
susținute metalic. Aceeași des
creștere a consumului de lemn 
ca urmare a folosirii armături
lor metalice și cu inele de: bol
țari se remarcă și la lucrările 
de pregătire (vezi diagrama 2). 
La lucrările de întreținere curba 
este de asemenea descendentă în 
privința consumului de letnn^ ea 
arătînd doar o ușoară creștere 
in luna august cînd, din cauze 
obiective, a fost necesar un con
sum ceva mai mare de lemn de- 
cît în iulie (vezi diagrama 3).

Rezultatul economic imediat 
al extinderii armării cu înlocui- 
orf ai lemnului' este că în tri
mestrul III, față de al II-lea tri
mestru al anului, economia bă
nească obținută prin reducerea 
cantităților de lemn folosite se 
ridică pe combinat la peste 
567.000 Iei. Iată așa dar ce în
seamnă extinderea armării mo
derne și de ce acestei probleme 
trebuie să i se acorde o atenție 
mereu mai mare.

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

.Șl noi putem reduce consumul de lemn”

j Cifre și fapte 
£ • La mina Aninoasa s-a con-
( sumat în luna septembrie cu 
j 2,03 m.c./lOOO tone de cărbune 
$ mai puțin lemn de mină răși- 
ț nos decît era planificat. In a- 
? ceeași perioadă, s-au armat cu
> metal aproape 300 m. galerie, 
! iar cu bolțari peste 85 m. ga- 

•[ lene.
ț * In sectorul III al minei 
j Vulcan se obțin însemnate e- 
•> conomii de material lemnos 
; prin faptul că multe brigăzi ur-
> mează exemplul brigadierului 
' Nicoară Ion care folosește o 
, hietodă proprie de exploatare 

1’ a stratelor subțiri cu dirijarea 
? lentă a coperișului, metodă ce 
J elimină necesitatea stivelor de 
< lemn.
3 • La mina Lupeni s-a consu-
І hiat în cursul trimestrului III 
l cîte 38,40 m. c. lemn de mină 
t pentru fiecare mie de tone de 
J cărbune extras, ceea ce este
> simțitor mai puțin decît sarci

na de plan. Aici s-a extins 
mult armarea cu înlocuitori ai 
lemnului. Așa de pildă, în a- 
ceastă perioadă, peste 1340 m. 
galerie au fost armați cu fier 
și 615 rti. galerie cu inele de 
bolțari.

• Vandrugi din lemn recu-

acestea sînt metodele prin care

> Petrila obțin însemnate econo- <
' mii de lemn. j

I

1

i
1

la sectorul nostru. Au fost 
bilite o seamă de măsuri printre 
care menționez mărirea profile- 
Ior la abatajele cameră, stabi
lirea concretă a lucrărilor mi
niere unde vom folosi susține
rea metalică, și cu inele din bol
țari. Fiecărui maistru miner i-a 
rost stabilită sarcina ca să răs
pundă de întregul material fo
losit la brigăzi, să țină o evi
dență operativă și clară a aces-,, 
tui material.

In revirul meu se, deschid 
largi perspective de a reduce 
consumul de lemn. Abatajele 
801 și 802 se află acum în faza 
de nivelare pentru trecerea la 
exploatare frontală care se va 
face în lunile următoare. Se pre
conizează ca acest frontal să 
fie susținut cu armături metali
ce. Acum armăm în inele 
galeria direcțională de la 
zontul 722.

Măsurile elaborate pentru 
virui meu cit și pentru întregul 
sector ne întăresc convingerea 
că și noi putem și trebuîe să 
obținem economii la lemnul de 
mină, concomitent cu sporirea 
producției".

tața mineri- 
pentru pozi- 
nu avem nici 
la punct.

sta-Minerii de la Lonea au obți
nut în acest an o seamă de suc
cese în muncă. Ei au extras 
peste plan mai mult de 7000 
tone de cărbune, au sporit pro
ductivitatea muncii la peste 1,020 
tone pe post. De asemenea, co
lectivul minei Lonea a obținut 
o economie de circa 4 m.c. lemn 
la 1000 tone de cărbune în luna 
septembrie față de realizările 
din ianuarie a.c

Un redactor al ziarului nostru 
a cerut maistrului miner Cismaș 
Ludovic de la sectorul II Lonea o 
relatare despre modul cum se 
îngrijește de reducerea consu
mului de lemn la abatajele din 
revirul său. Mai jos redăm re
zumatul celor 
trui Cizmaș.

„In revirul 
praveghere și 
zile de la abatajele 801 și 802 
în raza sectorului II. După cum 
se știe, acest sector este relativ 
nou, are ceva mal mult de doi 
ani de existență. Acum nu stăm 
pFea bine cu Îndeplinirea sarci
nilor de plan, deoarece abata
jele noastre nu au un sistem de 
muncă normal, lucrările vechi

In 
ca 
se 
ne

apărînd adesea în 
lor. De asemenea, 
ția lucrărilor vechi 
hărți miniere puse 
aceste condiții este normal
presiunea în lucrările noi să 
manifeste din plin, fapt care 
Îngreunează munca, și care con
tribuie Ia consumarea unei în
semnate cantități de lemn, mai 
mare decît cea stabilită prin 
plan.

Cu toate acestea nu se poate 
spune că minerii sectorului nos
tru nu luptă pentru a folosi lemn 
cit mai puțin. Lucrările vechi 
prin care trecem ne furnizează 
o însemnată cantitate de lemn 
care mai poate fi folosit. Din 
lemnul astfel recuperat se con
fecționează bandaje pentru lu
crări noi. De altfel recuperăm 
lemnul care se poate la prăbu
șirea abatajelor. Marea majori
tate a brigăzilor noastre urmea
ză exemplul celei de la abatajul 
594, inițiatoarea acțiunii penfru 
refolosirea lemnului recuperat.

De curînd am avut o ședin
ță de lucru în care s-a discutat 
mult despre necesitatea de a fa
ce să scadă consumul de lemn

Printre 
găzile de 
neri de la 
peni care 
tribnie din 
la economisirea» 
(eonului senu-I 
.mără și cea j 
condu s,ă de* 
Muszta Ale- ♦ _ •

t xandru. Lucrînd la săparea u* • у *
r nor preabataje, în lunile tre- • 
| cute brigada sa a folosit arma- j 
J rea metalică și doar o mică J 
î cantitate de lemn J
î •

bri- 
ini-

î
4*
î* 
♦

Lu-î 
con- J 
p!inj

>>>
declarate de mais-

meu am sub su- 
îndrumare brigă- TH 

ori-

re-
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î perat și juguri în Ioc de stive, 
> acestea sînt metodele prin, care 
ș minerii sectorului 11 al minei tl PpfFÎla rvlxdÎM _ A- _ . .
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ȘTIRI DE PESTE
Lucrările Comitetului General al Adunării 

Generale
NEW YORK 26 (Agerpres)
In după-amiaza zilei de 25 oc

tombrie a avut loc o ședință a 
.Comitetului general al Adunării 
Generale a O.N.U. în cadrul că
reia a fost examinată cererea de 
a se include pe ordinea de zi a ac
tualei sesiuni două puncte supli
mentare — problema Omanului și 
plingerea guvernului revoluționat 
al Cubei împotriva planurilor a- 
gresive ale S.U.A. față de Repu
blica Cuba, care constituie o vio
lare a integrității teritoriale, a su
veranității și independenței aceste
ia, precum și o primejdie vădită 
pentru pacea și securitatea inter
națională.

Prezentînd problema Omanu
lui, delegațiile Arabiei Saudi- 
te, Iordaniei, Iracului, Libanu
lui, Libiei, Marocului, R.A.U., 
Sudanului, Tunisiei și Yemenu
lui au arătat că evenimentele 
tragice din Oman constituie o pri
mejdie pentru pacea și securitatea 
Orientului Apropiat și o violare a 
Cartei O.N.U.. In ciuda obiecțiu- 
nilor reprezentantului Angliei și 
ale delegatului Franței, problema 
Omanului a fost recomandată cu 
majoritate covîrșitoaxe pentru a fi 
inclusă pe ordinea de zi a sesiunii. 
Numai delegațiile Angliei și Fran
ței au votat împotrivă. Delegațiile 
S.U.A., Canadei și Italiei, precum 
și ciankaișistul s-au abținut de la 
vot. Celelalte delegații au votat 
pentru includerea acestei probleme 
pe ordinea de zi a sesiunii.

După aceea, Comitetul General 
a trecut la examinarea problemei 
includerii pe ordinea de zi a plîn- 
gerii guvernului Cubei în legătură 
cu politica agresivă a Statelor U- 
nite împotriva tinerei Republici Cu
ba. In ședința comitetului a luat 
cuvîntul Râul Rao, ministrul Afa
cerilor Externe al Cubei. Insistînd 
pentru includerea acestei probleme, 
pe ordinea de zi a sesiunii, el a 
spus că de la o oră la alta poate 
surveni o intervenție finanțată de 
Pentagon și de imperialiștii ame
ricani împotriva Cubei. Rao a ară
tat de asemenea că guvernul S.U.A. 
supune Cuba embargoului.

Căutînd să respingă acuzația for
mulată de guvernul Cubei, repre
zentantul american James Barco 
a recurs la calomnii grosolane îm
potriva Republicii Cuba. El nu a 
fost în stare însă să dezmintă nici 
una din faptele expuse în nota ex
plicativă a ministrului Afacerilor 
Externe al Cubei.

Cererea guvernului Cubei a fost 
sprijinită de V. A. Zorin; repre
zentantul U.R.S.S. In lumina eve
nimentelor bine cunoscute din ulti
mul timp, a spus V. A. Zorin,- pro- 

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

Naționalizarea 
unor întreprinderi 

ale S. U. A. din Cuba
HAVANA (Agerpres).
Agențiile de presă anunță că 

la 25 octombrie guvernul cuban 
a publicat un decret prin care 
dispune naționalizarea unui nu
măr de 167 de întreprinderi a- 
parținînd Statelor Unite. In de
cretul de naționalizare semnat 
de președintele Cubei, Osvaldo 
Dorticos și premierul Fidel 
Castro, se specifică că această 
măsură a fost impusă de em
bargoul instituit de Washington 
săptămîna trecută. „Guvernul 
Statelor Unite, se spune în de
cret, continuă să desfășoare zi 
de zi agresiuni criminale tot 
mai lipsite de scrupule împotri
va economiei cubane. Printre 
multiplele măsuri adoptate de 
guvernul S.U.A. una care se re
marcă prin excepționalul ei ca
racter agresiv este embargoul 
general asupra exporturilor în 
Cuba menit să stranguleze eco
nomia noastră".

biema prezentată de delegația Cu
bei este extrem de importantă și 
merită o examinare urgentă.

intr-adevăr este vorba de o pri
mejdie reală care amenință unul 
din statele membre ale O.N.U., de 
necesitatea de a preîntimpina inter
venția armată' care se pune la cale 
împotriva Republicii Cuba,

Comitetul general, a spus in con
tinuare delegatul U.R.S.S., exami- 
nînd apelul Cubei trebuie să ia în 
considerare cu toată seriozitatea 
avertismentul guvernului Cubei 
că actele de agresiune și interven
ție, înfăptuite în ultimul timp de 
Statele Unite, constituie preludiul 
unei agresiuni în stil mare, care, 
potrivit informațiilor întemeiate de 
care dispun autoritățile Cubei, ur
mează să fie înfăptuită în scurt 
timp.

Delegația sovietică, a declarat V. 
A. Zorin, consideră că O.N.U. nu 
poate rămîne nepăsătoare și trebuie 
să ia apărarea unui membru al 
său, a cărui independență și suvera
nitate sînt amenințate de o putere 
imperialistă. O.N.U. trebuie să îm
piedice o eventuală repetare a tris
telor evenimente din Guatemala, cu 
atît mai mult cu dt orice încercări 
ale S.U.A. de a repeta această ex
periență rușinoasă vor atrage după 
sine în mod inevitabil consednțe 
grave pentru cauza păcii în întrea
ga lume, deoarece în prezent de 
partea Cubei se află popoarele iu
bitoare de pace, ferm hotărîte să 
facă totul ce depinde de ele pen
tru a nu admite o nouă înrobire 
colonială a poporului cuban. Re
prezentantul sovietic a propus ca 
plîngerea Cubei să fie discutată în- 
tr-o ședință plenară a Adunării 
Generale.

Cu toate că Comitetul general 
a recomandat în unanimitate inclu
derea acestei probleme pe ordinea 
de zi a sesiunii, delegația S.U.A.; 
sprijinindu-se pe majoritatea do
cilă, a reușit să obțină ca această 
problemă să fie examinată în Co
mitetul politic, nu în plenara Adu
nării Generale.
------  ----- O------

Conferințe 
despre R. P. Romînă
VARȘOVIA. Corespondentul 

Agerpres transmite:
La Lodz, a avut loc zilele tre

cute, în cadrul ciclului „Cunoaș
terea realizărilor din țările so
cialiste" conferința profesorului 
Ludomir Rubach, intitulată: 
„Succesele R. P. Romîne pe dlru- 
mul construirii socialismului".

Ileasă Vasile, secretar al am
basadei R.P.R. a vorbit despre 
„Dezvoltarea relațiilor de cola
borare frățească între R- P. Ro
mînă și R. P. Polonă".

Asistența a ascultat ambele 
conferințe cu viu interes.

La sfîrșit au fost prezentate 
filmele romînești de scurt me
traj : „Theodor Aman", „Mun
tele Retezat" și „O zi pe lito
ral".

-..... ~ ~ ♦• =--------

BONN. In orașul vest-german 
Rendsburg a avut loc o întîlni- 
re a foștilor S.S.-iști. După cum 
anunță ziarul „Frankfurter Rund- 
schau", fostul general S.S. Kurt 
Meyer, care a luat cuvîntul la 
această întîlnire a cerut să în
ceteze „calomniile la adresa tru
pelor S.S." și să se recunoască 
egalitatea în drepturi a acestor 
trupe cu celelalte genuri de tru
pe. Generalul hitlerist a fost 
susținut de Rasner, secretar 
parlamentar al fracțiunii U.C.D. 
din Bundestag care a pledat de 
asemenea pentru „egalitate în

Urâta Soiieliti uroflite 
аркане ашаіі uililali de till ca <i Sil.

NEW YORK 26 (Agerpres). 
Ziarul „New York Times" pu

blică un articol intitulat „In 
Uniunea Sovietică producția de 
oțel crește", semnat de comen
tatorul Harry Schwartz, cunos
cut pentru vederile sale anti- 
sovietice.

„Datele oficiale despre pro
ducția de oțel din cele două țări 
arată că în ultimele luni Uniu
nea Sovietică produce aproxi
mativ aceeași cantitate de oțel 
ca și Statele Unite, este nevoit 
să recunoască autorul.

In septembrie superioritatea 
S.U.A. în domeniul producției 
de oțel a fost cea mai neînsem
nată din întreaga perioadă post
belică, cu excepția lunilor în ca
re producția americană a fost 
lovită serios de greva generală 
din industria oțelului".

„Uniunea Sovietică a produs
-------------o

NKRUMAH : Nu este de dorit retragerea 
trupelor ghaneze din Congo

ACCRA 26 (Agerpres)
După cum anunță agenția Reu

ter, Kwăme Nkrumah, președinte
le Republicii Ghana, a adresat lui 
Hammarskjoeld, secretarul general 
al O.N.U., un mesaj în care se ara
tă că nu este de dorit retragerea 
din Leopoldville a trupelor gha- 
neze făcînd parte din contingente- 
le O.N.U. aflate în Congo, deoa
rece aceasta ar crea o primejdie 
serioasă pentru ■ securitate. ' *

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

Pentru schimbarea structurii 0.N.U.
DJAKARTA 26 (Agerpres) 

TASS transmite:
Luînd cuvîntul la postul de 

radio indonezian președinții ce
lor trei mari partide politice din 
țară — național, comunist și 
„Nahdatul Ulama" — și-au ex
primat părerea că O.N.U.1, nu 
oglindește în prezent situația 
care s-a creat în lume.

Sastroamidjojo, președintele 
partidului național și fost repre
zentant al Indoneziei la O.N.U., 
a declarat că a sosit într-adevăr 
timpul să se revizuiască Carta 
Națiunilor Unite dacă O.N.U. 
Intenționează să-și îndeplineas
că pe viitor obligațiile. Dacă 
Carta nu va fi modificată, a 
spus el, îndeplinirea acestor o« 
biigații va fi foarte grea. Sas
troamidjojo a sprijinit declara
ția președintelui Sukarno că ță
rile afro-asiatice nu maî pot fi 
ignorate.

Aidit, președintele CC. al 
Partidului Comunist din Indo
nezia, a arătat în cuvîntarea sa 
că O.N.U. este în prezent o or
ganizație pe care statele impe- 

drepturi" și „dreptate" față de 
trupele S.S.

BONN. Luînd cuvîntul la 25 
octombrie la Heidelberg la o 
conferință de presă, generalul 
Clark, noul comandant al for
țelor terestre americane din zona 
centrală a Europei a adus laude 
generalului hitlerist Speideh 
După cum rezultă din știrea a- 
genției D.P.A., Clark a mers pî- 
nă într-acolo încît să declare că 
socotește drept o cinste deose
bită faptul că se află sub co
manda lui Speidel în cadrul
N.A.T.O. 

luna trecută aproximativ 6.100.000 
tone oțel (autorul calculează în 
„tone mici" egale cu 907,2 kg. 

fiecare) în comparație cu 6.439.000 
tone produse în Statele Unite".

Autorul recunoaște că întrece
rea din domeniul producției de 
oțel dintre U.R.S.S. și S.U.A. 
este influențată de doi factori : 
avîntul producției în Uniunea 
Sovietică și scăderea producției 
în S.U.A.

Autorul arată că în al treilea 
trimestru al anului curent, S.U.A. 
au produs 19,6 milioane tone o- 
țel, iar U.R.S.S. — 18 000.000 
tone oțel. „Specialiștii americani 
care studiază întrecerea econo
mică dintre cele două țări, sub
liniază autorul, sînt neliniștiți 
de faptul că Uniunea Sovietică 
produce în prezent aproape a- 
ceeași cantitate de oțel ca și 
Statele Unite...".

Acest lucru, a subliniat Nkru
mah, este confirmat de evenimen
tele regretabile care au avut loc în 
ultimele două zile, după ce au fost 
retrase din Leopoldville două ba
talioane de trupe ghaneze.

„Pot să trag numai o singură 
concluzie, declară Nkrumah, și anu
me că administrația O.N.U. în 
Congo nu a ținut seama de avertis
mentul nostru și a tolerat înrăutăți
rea situației".

rialiste o pot folosi pentru pro
movarea politicii lor. Aidit a 
preconizat reorganizarea O.N.U. 
corespunzător cu cerințele vre
mii, ridicîndu-se îndeosebi rolul 
țărilor Asiei, Africii și Americii 
Latine în cadrul acesteia și 
transformarea O.N.U. într-un a- 
devărat organ de luptă pentru 
pace, pentru abolirea colonialis
mului. El a pledat în favoarea 
amplasării sediului O.N.U. în- 
tr-o țară în care nu se manifestă 
spiritul rasismului, colonialis
mului și al războiului.

--------  -------O------T І

La num» 15 metri...
LONDRA 26 (Agerpres)
Regina EJâsabeta a ii-a a An

gliei era cit pe ce să cadă victima 
unei catastrofe aeriene din vina 
a doi piloți vest-germani. După 
cum anunță agenția Reuter, la 25 
octombrie două avioane de vină- 
toare cu reacție de producție ame
ricană de tip „Sabre‘ pur tind sem
nele distinctive ale forțelor milita
re aeriene vest-germane au zburat 
„la o distanță primejdioasă'- (a- 
proximativ 15 metri} de avionul 
„Cornet" pe bordul căruia regina 
și soțul ei, ducele de Edinburgh, 
se înapoiau la Londra dintr-o vizi
tă neoficială în Danemarca.

Incidentul s-a produs deasupra 
Olandei d.e nord, în apropierea 
frontierei cu R. F. Germană. Potri
vit spuselor piloților englezi, a- 
vioanele de vînătoare „nu aveau 
mei un drept1' să se afle în locul 
respectiv. .

Ministerul Aviației al Marii Bri
tanii și Ministerul de Război al 
R.F. Germane au numit comisii 
speciale care urmează să ancheteze 
acest incident.

• PUBLICITATE
ійіяішііиішіШіігшіиііиі нідаішіадінпм wtamiim

T. P. E. D. M. N. 
întreprinderea 

de explorări Lupenl 
cu sediul in Lupeni 

strada Avram lancu nr. 1
Anunță că în zilele de 31 

octombrie și 29 decembrie 
1960, orele 9, vor avea loc 
la sediul întreprinderii con
cursuri pentru ocuparea 
următoarelor posturi de 
maiștri:

MAIȘTRI SONDORI,
MAIȘTRI MECANICI DE 

FORAJ,
MAIȘTRI MINERI.
La concurs 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 la serviciul 
cadre al întreprinderii ur
mătoarele acte: î. ,

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

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

Autobiografia.
Certificat medical.
Informații suplimentare se 

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

O. A. D. L. F. 
PETROȘANI

Face cunoscut că in cursul 
lunii octombrie va asigura 
aprovizionarea populației din

(t

ii
I»

::>1
Mi

ij 
•;

Valea Jiului cu cartofi pen- :: 
tru iarnă.

In acest scop s-au ocgjv- 
nizat centre de desfacere •; 
în toate localitățile ralo- jj 
nulul. • I 

Astfel, vor funcțlana cen- ii 
tre de desfacere în Lupeni, :: 
la parapetul Viscoza și li- ii 
nia 11 din gara Lupeni; ii 
gara Vulcan, parapet Pe- ii 
trila și în toate unitățile ii
O.A.D.L.F.

v-

Si aflate la ніііоіа
Міопіоі

că în toate magazinele 
O.C.L. Produse Industri
ale din raionul Petroșani 
sînt sortimente bogate de

— Bocanci pentru 
bărbați și copii,
— ghete copii,
— pantofi “ bărbafi 
și femei,
— cizme cauciuc 
pentru bărbați, fe
mei și copii,
— șoșoni și galoși,
— ghete postav,
— ghete Kamelhar.

CINEMATOGRAFE
28 octombrie

PETROȘANI — 7 NOIEM
BRIE : Răzbunarea: AL. SA- 
HIA : Torero; PETRILA : Des
pre prietenul meu; AN1NOASA: 
Căpitanul Dabac; VULCAN: 
Eșalonul de aur; BĂRBATENI: 
105% alibi J
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