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12.000 lei economii
Pentru sistematizarea și moder

nizarea orașului Lupeni, secția de 
gospodărie a sfatului popular din 
localitate a primit la începutul a- 
nului 1960 un fond de 625.000 lei. 
Modernizarea străzii 1 Mai, siste
matizarea pieții de alimente și as
faltarea a 11.200 m2, de trotuare 
în diferite cartiere, se enumărau 
printre principalele lucrări prevă
zute.

In prezent majoritatea lucrări
lor sînt terminate sau în curs de 
finisare. Realizările obținute dau 
certitudinea că toate lucrările pre- 
văztue vor fi efectuate înainte de 
termenul fixat.

Cu prilejul încheierii unor lu
crări, sa constatat că prin folosi
rea unor materiale provenite din 
resursele locale, au fost obținute 
economii în valoare de peste 12.000 
lei.

Tehnica în sprijinul recucerii 
efortului fizic

De curînd, un colectiv de har
nici muncitori de la A.C.R.E.V. 
au găsit modalitatea de presare a 
colectoarelor pentru rotoare prin 
folosirea unei prese hidraulice.

înainte, operația de presare se 
făcea cu ajutorul unor inele încăl
zite și prin presarea manuală, o- 
perație care necesita un mare efort 
fizic și mult timp. Cu ajutorul pre
sei hidraulice presarea colectoare
lor se face ușor și într-un timp 
foarte scurt. Pe lîngă aceasta pre
sa hidraulică va putea fi folosită 
la introducerea și scoaterea axelor 
de la rotoare.

O brigadă harnică
Printre brigăzile fruntașe de la 

secția de tîmplărie a întreprinderii 
de industrie locala „6 August" — 
Petroșani se numără și acea con
dusă de comunistul Popa Petru.

Indrumînd cu pricepere pe mem
brii brigăzii și ocupîndu-se de ridi
carea continuă a calificării lor, 
tovarășul Popa Petru reușește lună 
de lună să mențină brigada pe care 
o conduce în fruntea întrecerii pe 
profesii.

Depășirile brigăzii obținute tn 
trimestrul UI și prima lună din 
trimestrul IV a.c., nu s-au coborît 
niciodată sub 20 la sută. în pre
zent membrii brigăzii luptă pentru 
sporirea economiilor prin folosirea 
judicioasă a materialului lemnos. 
Tov. Ibășescu Gheorghe, Eva Pe
tru, Necșoiu Iuliu. și alți membri 
din brigadă s-au angajat să spo
rească cu 10 la sută economiile 
lunare obținute anterior.

C. IOAN 
corespondent

Piese din material 
recuperat

Echipa de reparații și întreține
re a mașinilor de filat, condusă de 
membrul de partid Krakovski Lu
dovic de la Filatura Lupeni, și-a 
propus să reducă cheltuielile de 
reparații prin recuperarea unor ma
teriale degradate. Astfel, din axele 
degradate ale unor mașini de tra
tare, tovarășii Foldeși Francisc, 
Varga Ludovic, Gînciulescu Teo
dor, Hirt Matei și alți muncitori 
din echipă au confecționat mai mul
te piese de schimb pentru mașinile 
de filaj a căror valoare se cifrează 
la peste 2000 lei. De asemenea ei 
au confecționat sute de șuruburi 
pentru suporți de pompete, buloane, 
capace și au recondiționat 34 buc. 
rulmenți.

ѲВДЕШ IFlMta
— Atențiune macaraua1 — a- 

nunță cineva și pe deasupra cape
telor, o oală uriașă cu metal in
candescent, răspîndind o lumină 
vie în întreaga hală a turnătoriei, 
se legăna greoi în cîrligul macara
lei. Cîteva manevre scurte șt oala 
pîntecoasă, plină cu oțel lichid, se 
opri ascultătoare deasupra locului 
indicat — o formă mare pentru o 
roată dințată. Cocoțat pe o plat
formă așezată deasupra unor va- 
gonete, comunistul Căpraru Va- 
sile, prim maistru al turnătoriei, 
urmărea cu privirea fiecare mișcare 
a oalei și a muncitorilor care o 
manevrau. Pentru un moment în
treaga activitate a secției s-a oprit. 
Tot mai mulți mun
citori s-au strîns 
în jurul formei. 
Nu erau la prima 
operație de acest 
fel și totuși era 
ceva cu totul deosebit. „Oare vor 
reuși ? Totul e pus la punct ? Tre
buie să reușească! Cuptoarele au 
fost bine sincronizate. Și totuși... 
cu oțelul nu-i de glumit..",

O scurtă ridicare a manetei și 
din oală țîșnește într-un șuvoi in
candescent roșu-galben, un șarpe 
de oțel fluid spre gura formei. 
Primul torent al oțelului curgător 
a atins fundul formei și mH de 
seîntei. ca niște licurici s-au înălțat 
în aer.

Cînd prima oală пи-și terminase 
încă oțelul, a doua vine să-i ia 
locul, revărsînd în formă metalul 
sclipitor incandescent..,

...Cu cîtva timp în urmă la sec
ția turnătorie de la U.R.U.M.P. 
sosise o comandă : confecționarea 
unei roți dințate care necesita pes
te 5400 kg. oțel lichid, necesară 
reductorului la mașina de extrac
ție a minei Lonea. Prima reacție 
a fost: Nu se poate executa. Cup
toarele secției turnătorie au o ca
pacitate mică. Dar minerii au ne
voie totuși de roată. Din cauza ei, 
ar putea stagna producția minei. 
Ce-i de făcut ? Să se răspundă 
exploatării că nu se poate execu
ta ? Nu, nu. Comuniștii secției nu 
au admis un asemenea răspuns. 
Pentru roată e nevoie de un oțel 
special: ОТ 50 A. Ca să se obțină 
acest oțel e necesară reducerea 
procentului de sulf și fosfor, ele
mente dăunătoare mai mult de- 
cît la oțelul normal.Dar asta nu 
era destul. Trebuia să se sincroni-

ȘI-A RESPECTAT CUVÎNTUL DAT
In fața mașinilor de filat care 

transformă vistoza moale de cu
loarea chihlimbarului într-un fir 
alb și strălucitor, centratorii și 
filatorii muncesc cu hărnicie. Ochii 
lor ageri urmăresc cu atenție pro
cesul de înfășurare a firului fabri
cat pe sute de mosoare metalice. 
Intr-un du-te-vino neîntrerupt, că
rucioarele speciale transportă bobi
nele gata fabricate spre uscătorie. 
De pe suporturile în mișcare con
tinuă, culegerea bobinelor se face 
cu repeziciune. Este drept, la ma
șina unde lucrează filatorii Dră- 
ghici Constantin, Ascunseanu loan 
și alții, unde productivitatea de fa
bricație a firelor a fost nu de mult 
dublată printr-o perfecționare teh
nică. această treabă merge parcă 
ceva mai greu. Cel puțin așa-i 
părea lăcătușului Krakovski Ludo
vic în timp ce repara ceva la un 
motor. Ca inovator, acum el e 

zege elaborarea șarjelor din cele 
trei cuptoare, mărit indicele de în
cărcare a cuptoarelor pentru a asi
gura cantitatea de oțel necesară 
turnării roții.

Congresul al lll-lea al partidului 
a pus în fața muncitorilor siderur- 
giști sarcina folosirii depline a ca
pacității de producție a cuptoare
lor. Asta înseamnă că sînt posibi
lități și aici. Comuniștii nu au dat 
înapoi. ,Уот face totul pentru a 
executa comanda — și-au spus ei. 
Și s-au ținut de cuvînt. Procentul 
de sulf și fosfor a fost respectat 
întocmai. Indicele de încărcare a 
cuptoarelor a fost depășit în me
die cu 65 la sută. Au fost pregă

tite cuptoarele din 
timp, s-au fă
cut reparațiile ne
cesare, s-au revi
zuit instalațiile au
xiliare și altele.

Pentru a sincroniza elaborarea 
șarjelor la cele trei cuptoare, co
munistul Botică Ștefan, secretarul 
organizației de partid pe secție, 
împreună cu brigada nr. 2 de topi- 
tori din care face parte, a venit 
la lucru la ora 3 noaptea. Topi
torii au pregătit totul. La ora 10 
fix a început turnarea piesei. Sin- 
cronizarea șarjelor a reușit. Cînd 
s-a deschis oala de turnare deasu
pra formei, a fost deschis și je
tul de la cuptorul doi, lăsînd să 
se reverse oțelul incandescent în 
cea de-a doua oală care-și aștepta 
ritului la formă.

Cînd prima flacără s-a ridicat 
din forma în care a fost turnat a- 
țelul „curgător", ea a luminat, a- 
lături de cele ale topitorilor p fe
țele pline de sudoare ale oameni
lor ec'bipei de formatori care 
și-au adus aportul la reușita în
tregului proces de confecționare a 
roții dințate. Printre membrii aces
teia se numără Inel R., Pavel Mir
cea și Severin Nicolae. Brigada lor 
a muncit cu o mare atenție pentru 
ca dimensiunile prevăzute în schiță 
să fie respectate întocmai...

...Ultimele flăcări ale oțelului in- 
cadenscent s-au stins. Oamenii și-au 
reluat munca obișnuită, fiecare la 
locul lui.

Cîteva vie, timp necesar pentru 
răcirea piesei, pe fiecare turnător 
și formator l-a frămîntat întreba
rea . oare am reușit ?... Bucuria 
lor a fost cu atît mai mare cu cit 
după atitea eforturi, munca le-a 
fost încununată de succes. Piesa 
turnata corespunde întocmai ce
rințelor tehnice.

C. COTOljPAN

preocupat să găsească un mijloc 
sigur și practic pentru scoaterea bo
binelor pline de pe suporturi. Du
pă ce termină lucrul, străbătu cu 
pași repezi imensa hală a mașinilor 
și coborî scările primului etaj. A- 
juns în atelierul de întreținere și 
reparații mecanice, îl trase la o par
te pe lăcătușul Iacob Iosif.

— Am o idee și vreau să o pun 
la punct. Vrei să mă ajuți ? — îl 
întrebă tov. Krakovski.

— Vreau ! — răspunse lacob 
fără să ceară vre-o altă lămurire

— Atunci hai cu mine sus în 
sala mașinilor să-ți explic despre 
te este vorba.

...Timp de' trei săptămîni, îmbi- 
nînd experiența d'obîndită în zeci 
de ani de muncă cu cunoștințele 
tehnice noi, cei doi inovatori, Kra- 
kovschi Ludovic și Iacob Iosif au 
reușit șă pună la punct prototipul 
unui clește cu role pentru scoaterea

țIn scopul îmbunătățirii muncii, maiștrii din secțiilet pre-
» parației Lupeni discută cu șefii de echipă și cu cei mai buni

muncitori problemele tehnico- organizatorice.
In aceste consfătuiri se fac multe propuneri. Cele 

bune sînt incluse în planul de măsuri tehnico-organizatorice. 
electrician Regeni Paul (dreapta) 

discutînd cu un grup de șefi de echipa problemele tehnice 
ale părții electrice, în scopul luării măsuților corespunzătoare 

pentru îmbunătățirea continuă a procesului de producție.

IN CLIȘEU: Maistrul

mail

In fiecare luna 1.800.0Ѳ0 — 2.000.000 lei economii I

Un obiectiv care poate fi

I

pe deplin
In foate unitățile industriale 

și organizațiile economice din 
raionul nostru se desfășoară 
lupta pentru a obține cît mai 
mari economii suplimentare, ca
re să totalizeze lunar cel puțin 
1.800.000—2.00.000 lei. In cele 
de mai jos reliefăm realizările 
de pînă acum, precum și unele 
aspecte negative legate <Je a- 
ceastă problemă

★

După 9 lunii de muncă, bilan
țul activității economice a mine
rilor și celorlalți oameni ai 

muncii din raionul nostru se pre
zintă promițător. Sjhm totală a 
economiilor realizate peste plan 
pe raion depășește 10.229.000 iei. 
La această sumă, minerii au 
contribuit cu 7.190.000 lei din 

totalul angajamentului lor majo
rat la 9.620.000 lei. Importante 
economii au obținut de aseme
nea energeticienii de la Paro- 
șeni, muncitorii Filaturii Lu
peni, cei de Ia I.L.L. Petroșani, 
I.C.R.T.I., de la I.R.T.A., com
plexul C.F.R. Petroșani, de la 
I.C.R.M.

In luna septembrie s-au reali
zat economii care, la sectorul 
carbonifer trec de 1.760.000 lei. 
însemnate economii au realizat, 
ca urmare a îmbunătățirii acti
vității economice, colectivele de 
la întreprinderea „6 August'*, de 
la șantierul Petroșani, șantierul 
Coroești, O. C. L. Alimentara, 
l.U.T. Livezeni și de la alte uni
tăți industriale. Este important 
și semnificativ faptul că în luna 
septembrie toate colectivele a- 

rapidă a bobinelor de pe suportul 
mașinilor de filaj. Folosind cleș
tele, filatorii Drăghici Constantin, 
Ascunseanu loan și alții string a- 
cutn mosoarele pline mult mai re
pede și în deplină siguranță. Nu
mărul deșeurilor a scăzut simțitor. 
Muncitorii au rămas surprinși cît; 
de repede și-a realizat comunistul 
Krakovski Ludovic promisiunea și 
cuvîntul dat, mai ales acum cînd 
se dă bătălia pentru modernizarea 
celorlalte mașini de filat, cînd se 
transformă motoarele reglabile pe 
sistemul de conoizi, cînd zi de zi, 
în fiecare colțișor al Filaturii Lu
peni totul se transformă, se înno
iește, infăptuindu-se în măsură tot 
mai mare sarcina trasată de cel 
de-al III-lea Congres al P.M.R. — 
de a perfecționa neîntrerupt pro
cesele tehnologice.

A. NICHITA
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realizat!
parținînd C.C.V.J. cu excepția! 
celui de la Uzina electrică Vul
can au obținut însemnate econo
mii suplimentare.

Vorbind în cadrul acestei ru
brici a ziarului nostru, șefii ex
ploatărilor Aninoasaț Petrila și 
Lonea au apreciat că ia minele 
respective există suficiente con
diții care să' permită colectivelor, 
ltr să obțină lunar cel puțin 
140.000— 200.000 lei economii. 
Realizările obținute confirmă pe 
deplin aceste posibilități. La mi
nele Petrila și Aninoasa, s-au 
obținut în septembrie 594.000 
lei și, respectiv, 237.000 lei eco
nomii peste plan, adică mai mult 
decît angajamentul. La Lonea 
însă economiile obținute sînt 
doar de 85.000 lei ia producția 
marfă, deși conducerea minei se 
angajase la cel puțin 160.000— 
180.000 lei. Conducătorii prepa- 
rației Petrila au susținut intr-uni 
interviu că uzina poate realiza 
pînă la finele anului doar o eco
nomie totală de 680.000 lei. Cu 
cîtă seriozitate au studiat ei po
sibilitățile uzinei se poate ve
dea din faptul că după 9 luni 

de muncă economiile realizate la 
preparația Petrila se ridică la... 
735.000 lei. In hota anexată in
terviului de la preparația Petri
la se sublinia necesitatea revi
zuirii angajamentului pentru ca 
acesta să fie cit mai mobiliza
tor. Dar, după cît se vede a- 
ceasta nu a găsit ecou la con
ducerea administrativă și la or
ganizația de bază de partid ale 
preparației.

Intru-un alt interviu publicat 
la această rubrică, inginerul șef 
al Termocentralei Paroșeni a a- 
rătat că la uzină există condi
ții pentru a se economisi lunâr 
cel puțin 140.000—150.000 lei. 
Rezultatele obținute în septem
brie cînd uzina a pierdut la pre
țul de cost 19.000 lei (rămînînd 
totuși cu o economie anuală de 
970.000 lei) demonstrează că la 
Paroșeni, in luna septembrie, сц- 
vîntul dat nu a fost urmat de oi 
preocupare corespunzătoare pen
tru realizarea angajamentului. 
TREBUIE SA FIE CLAR FIE
CĂRUI CONDUCĂTOR-CA AN
GAJAMENTELE ODATĂ ASU
MATE II OBLIGA LA ÎNDE
PLINIREA LOR ÎNTOCMAI. 
Aceasta se referă, atît la condu
cerile minei Lonea și prepara- 
ției Petrila, Depoului C.F'R. Pe-

GH. DUMITRESCU
(Continuare în pag. 3-a)

Citiți în pagina 4-a
• Convocarea Sovietului Su

prem al U.R.S.S.
• O.N.U. închiderea discuției

generale în problem.! de
zarmării în Comitetul Po
litic.

• Lucrările Comitetului de 
tutelă.
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I I ȘCOALA-ÎN AJUTORUL CALIFICĂRII
învățătură — în centrul 

atenției
Pregătirea temeinică a școla

rilor, înțelegerea și însușirea de 
către aceștia a materiei predate, 
șînt probleme care preocupă în 
permanență colectivul didactic 
al Școlii de 7 ani nr. 2 dini Lu

peni. Rezultatul muncii depuse 
de învățători și profesori încă 
din prima zi de școală din a- 
cest an. începe să se vadă. In 
casele I—IV, de pildă, situația 
la învățătură este bună, școlarii 
făcînd progrese însemnate. In a- 
ceastă direcție trebuie remarcată 
munca stăruitoare depusă de în
vățătoarele Groza Maria, Goja 
Veronica și Dudas Olivia pentru 
pregătirea copiilor în clasă.

Și la clasele V—VII s-au luat 
o seamă de măsuri pentru a veni 
în sprijinul elevilor a căror si
tuație la învățătură este mai sla
bă. Aceștia au fost vizitați la 
domiciliu de către diriglnțj, iar 
tn unele cazuri, părinții au fost

chemați la școală pentru a 
discuta cu ei. Din inițiativa con
ducerii școlii s-au organizat ore 
de meditații, căutîndu-se ca și 
în acest fel să se vină în aju
torul elevilor cu rezultate mai 
slabe.

se

La orele de practică
In incinta Școlii de 7 ani nt. 

2 din Lupeni funcționează două 
ateliere: unul de lăcătușerie și 
altul de tîmplărie. Elevii merg 
cu plăcere la orele de practică 
pentru că, de fiecare dată, în
vață ceva nou, interesant, ina- 
fară de deprinderea de a inînui 
diferite unelte, în orele de prac
tică școlarii învață să confec
ționeze o seamă de obiecte utile 
Așa de pildă, în atelierele școlii 
s-au confecționat de către elevi, 
sub îndrumarea maiștrilor Ka- 
racsony Anton și Ghiciu Iosif, 
trei table pentru clasa I, echere-, 
raportoare, pîlnii, diferite unel
te, vase pentru flori, suporturi 
pentru hărți și altele.

Margareta, abia a luat masa după ce a venit de la școală și 
s-a și apucat șă-și facă lecțiile pentru a doua zi. Frățiorul ei, Romul, 
care nu este încă elev, o privește, dornic să învețe și el ceva dar și 
ca sora sa să termine mai repede pentru a se juca împreună. El 
are de unde să știe că Munteanu Margareta, elevă în clasa a U-a 
școala din Paroșeni, este fruntașă la învățătură, tocmai pentru Că 
fiecare zi învață cu sîrguință fiecare lecție.
—__ »
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ORGANIZAREA
Sîntem în clasa а ѴІ-а В a 

Scolii de 7 ani nr. 1 Petroșani. 
In liniștea sălii, se aude clară, 
vocea pionierului Rug Alin — 
responsabilul clasei: — Cine se 
înscrie la cuvînt pentru a dis
cuta pe marginea referatului co
legei noastre, Bruma Ana. Să 
discutăm concret ținînd seama 
și de punctajul dat de tov. di- 

, tiginte arătînd : cum respectăm 
programul de zi, în ce fel folo
sim timpul liber, ce cărți citim, 
ce filme vedem și ce învățăm din 
ele...

Printre pionierii care doresc 
să-și spună părerea sînt frații 
Ciornei — Virgil și Cristian, 
Sandu Teodor, Prejbeanu loan, 
Dara Vladimir, Bogdan Ioan, 
Vrfnceanu Maria, Mărunțelu 
Liviu și alții. Aproape întreaga 
clasă are ceva de spus — fie 
verbal, fie în scris (după cum 
s-a pregătit fiecare pentru a- 
ctasfă oră de dirigenție). Cu to
ții știu cît de mult a insistat di
riginta lor asupra respectării 
regimului de zi, asupra planifi
cării juste a timpului pentru în
vățătură și pentru alte activități. 
De aceea, majoritatea celor ce 
vorbesc țin să remarce ce aju
tor le-a adus în muncă respec
tarea regimului de zi.

— In clasa a IV-a eram un 
elev mediocru — mărturisi pio
nierul Ciornei Cristian. In clasa 
a V-a începusem tot cam așa. 
După ce tovarășa diriginte ne-â

»♦♦♦♦♦*ți♦
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Beneficiind de înlesnirile crea- ’. 
te de partid și guvern multi foști * 
mineri urmează acum cursurile i 
școlii de maiștri din Petroșani; * 
însușindu-și o calificare înaltă. * 
Printre ei se numără și tovarășii 
Cosma Ernest, Negru Simian. 
Gărcăleanu Ion și alții. In clișeul 
nostru (în prim plan) doi prie
teni nedespărțiți, elevi de frunte 
ai școlii de maiștri : Csiki Ente
ric și Binder Francisc, ambii 
plecați din mijlocul minerilor 41 
de la Vulcan. Despre silința lor * 
la învățătură vorbesc notele ob- • 
ținute care nu coboară sub 8 la * 
toate materiile. i

L A PENIL U
Mina Lupeni, în prezent^ cea 

mai mare exploatare carboniferă 
din țară, va cunoaște în anii șe- 
senalului o continuă dezvoltare. 
Aici, tehnica nouă se va introduce 
în măsură din ce în ce mai mare. 
Pentru ca folosirea acestei tehnici 
să fie la nivelul cerut, sînt nece
sare cadre de mineri bine pregă
tite. Pentru a se asigura aceste 
cadre au fost înființate cursuri în . Cei mai buni din aceștia, 
cadrul școlii miniere de pe lîngă 
exploatarea Lupeni, în diferite spe
cialități. Astfel, în ultimii 3 ani 
au absolvit cursurile școlii miniere 
din Lupeni peste 1250 persoane, 
dintre care 223 s-au calificat mi
neri, 508 ca ajutori mineri și res
tul in diferite meserii (artificieri, 
mecanici de locomotivă). In cursul 
anului curent au obținut califica
rea de ajutor miner un număr de 
peste 90 de elevi, alți 54 s-au califi
cat mecanici de locomotivă. Acești 
absolvenți au însușit în bună măsură 
cunoștințele practice și teoretice, 
au fost ajutați atît la locurile de 
muncă cît și în școală pentru a de
veni cadre cu o bună calificare.
Mulți din aceștia sînt astăzi frun
tași în producție, conduc cu price
pere brigăzi de mineri. Printre ei 
se numără Harangozo loan, șef de 
brigadă la sectorul V sud. care îm
preună cu ortacii lui a obținut de
pășiri însemnate de plan, tealizînd 
în medie în cursul acestui an un 
salar pe post de miner de peste

De asemenea, rezultate 
obținut și brigăzile condu-

100 lei. 
bune au 
se de Fluture Constantin, Popescu 
Sebastian de la sectorul VII. An- 
draș Vicențiu de la sectorul II și 
mulți alții care nu de mult au ab
solvit cursurile de calificare.

In prezent, 
elevi au terminat cursurile 
neri și 98 cele de ajutori

65un număr de 
de mi- 
mineri. 
atît în 

producție cît și în școală, sînt de 
mult timp șefi de schimb. Printre 
ei se numără Mezei Adalbert. Crt- 
șan Zaharia, Marcu Alexandru, 
Talpeș Carol, Bănică loan și alții, 
în afară de cei care au terminat 
de curînd cursurile, un număr de 
120 de elevi urmează să se cali
fice în meseria de miner și ajutor 
miner. Acest lucru arată că condu
cerea minei se preocupă îndeaproa
pe de ridicarea nivelului profesio
nal al muncitorilor.

Elevii au condiții bune de învă
țătură, iar în producție

gură locuri de muncă în cele mai 
bune brigăzi pentru a învăța din 
experiența acestora.

In urma creșterii calificării ca
drelor, activitatea de producție u 
mina Lupeni s-a îmbunătățit sim
țitor. Față de aceeași perioadă a 
anului trecut, productivitatea me
die pe mină a crescut cu peste 100 
kg. de cărbune pe post, iar lucrările 
executate au fost de o mai bună 
calitate.

Congresul al Ill-lea al P.M.R. a 
scos în evidență importanța ridi
cării nivelului profesional al oa
menilor muncii din toate ramurile 
de producție, a trasat sarcini con
crete în vederea îndeplinirii aces
tui lucru. Modernizarea și mecani
zarea procesului de producție în 
minerit, în scopul reducerii efortu
lui fizic și îndeplinirii indicilor de 
plan prevăzuți pentru anii viitori, 
cer cadre tot mai bine pregătite. 
•Conducerea minei Lupeni, a școlii 
miniere, trebuie să se ocupe și pe 
mai departe de creșterea noilor ca- 

mereu calificarea
li se asi-

dre, să ridice 
minerilor.

TIMPULUI DE ÎNVĂȚĂTURĂ
dat .un orar al regimului de zi, 
vorbindu-ne și despre 
noastră de a ne impune 
tarea lui, m-am .bucurat 
mul rînd că începusem 
educ voința. Am respectat întoc- , 
mai regimul de zi și astfel am 
ajuns acum printre eleyii frun
tași la învățătură, clasîndu-mă 
pe locul III—IV pe clasă.

Ga să-mi verific cunoștințele 
învățate mă scol dimineața și-mi 
repet încăodată lecțiile de zi. A- 
ceastă metodă ce o folosesc în- 
cepînd din acest an școlar mi-a 
adus rezultate bune la învăță
tură — mărturisește clasei ele
vul Prejbeanu loan.

■— La indicațiile tovarășei di
riginte — spune Dan Vladimir 
— încep pregătirea zilnică a 
lecțiilor cu învățarea lor și apoi 
cu scrisul temelor pentru ca ast
fel întîi să-mi însușesc temele 
învățate la școală și apoi să re
zolv pe această bază temele date 
la gramatică, matematică etc. în
vățatul lecțiilor pornește de la 
obiectele grele și apoi la cele 
ușoare. Fac cîte o pauză de 5-20 
de minute după fiecare lecție în
vățată.

Clasa ar dori însă să audă și 
cuvîntul 
vățătură 
Bcica Nicolae, Komiives Alexan
dru. Ei trebuie ajutași. Spiritul 
critic și autocritic al clasei o 
destul de dezvoltat. Pionierii se 
ajută tovărășește și prin discu-

datoria 
respec- 
în pri- 

să-mi

unor elevi slabi la în
că Nădășan Vasile,

L A
Școala minieră de

A N I N O

ții, nu numai prin grupe de în
trajutorare. In ora de astăzi, 
Komiives recunoaște că nu-și 
respectă regimul de zi și de a- 
ceea obține note slabe. Colegii 
îi dau sfaturi și ajutor. Lui Nă
dășan i-au propus să se joace 
mai puțin cu mingea și mai ales 
nu înainte de a se apuca de în
vățat. înainte de a învăța și în 
pauze sînt indicate jocurile u- 
șoare, audierea unui program 
muzical la radio, efectuarea unei 

bucătărie, ajutînd-o 
mama...
se întețesc din ce 

pionieri îl critică pe 
Voi ca Nicolae care

munci1 la 
astfel și pe

Discuțiile 
în ce. Mulți 
colegul lor
întîrzie regulat de la ore, își pe
trece foarte mult timp la joacă, 
e văzut chiar și seara tîrziu pe 
străzi, nu-și organizează și nu 
respectă timpul de muncă. De 
aceea în catalog are 
proaste.

Clopoțelul anunță 
orei.

Diriginta clasei, 
Lupșa Ana, e mulțumită de felul 
cum pionierul -Rug Alin a con
dus azi ora de diriginție. Ea a 
evidențiat discuțiile unor elevi, 
a tras concluzia lecției; apoi a 
dat tema pentru ora viitoare 
cînd vor avea o lecție de anali
ză a muncii la învățătură tot pe 
baza răspunsurilor la anumite 
întrebări precise date în aceeași 
oră.

numai note

terminarea

profesoara

prof. FL. MAN

Școala minieră de calificare 
de pe lîngă exploatarea minier.ă 
Aninoasa a luat ființă în anul 
1956. In intervalul de timp scurs 
de atunci s-au calificat aici un 
număr de aproape 400 mineri și 
peste 450 ca ajutori minei i. A- 
cest lucru a influențat în mod 
pozitiv activitatea de producție 
la mina Aninoasa, rezultatele 
obținute de colectivul die aici fi
ind din ce în ce mai bune.

In acest an, frecventează 
cursurile școlii de calificare de 
la Aninoasa un număr de aproa
pe 200 elevi. Dintre aceștia, 85 
sînt la cursul de mineri, 42 la 
ajutori mineri și restul la arti
ficieri, mașiniști, manipulanți la 
locomotivele de mină și1 electro- 
lăcătuși. In școală, elevilor li se 
asigură condiții bune de învăță
tură, iar conducerea exploatării 
le acordă sprijinul necesar. Me
todele întrebuințate dte conduce
rea școlii de comun acord cu 

șefii unor sectoare privind însu
șirea practică a meseriei sînt 
din cele mai bune. In cadrul sec
torului1 IV a fost formată o bri
gadă școală unde șeful de bri
gadă și șefii de schimb sînt ab
solvenți ai cursurilor de mineri, 
iar ceilalți, elevi la școala de 
calificare.

Această brigadă care este con
dusă de Ungureanu Vasile a ob
ținut realizări însemnate în în
trecerea socialistă cu celelalte 
brigăzi din sector. O altă briga
dă școală, cea condusă de Sas 
Teodor de la sectorul I obține 
dr asemenea rezultate remarca
bile în 
găzi 
șină 
șină 
S-au 
care 
lificării lor.

Dacă aceste sectoare (I și IV) 
se ocupă mai îndeaproape de ca
lificarea cadrelor, nu la fel fac 
celelalte. De pildă, sectoarele II 
și III au foarte puțini elevi la

producție. Acestei bri- 
i s-a încredințat și o ma
de încărcat GNL-30M, ma- 
cu care cei din brigadă 

obișnuit să lucreze, fapt 
contribuie la ridicarea ca-

ASA
calificare față decursurile de

numărul de ajutori mineri și va
gonetari care lucrează în cadrul 
lor. De la sectorul II urmează 
cursurile de mineri doar 9 elevi, 
cele de ajutori mineri, 10 elevi. 
Situația sectorului III se prezin
tă cam la fel. Conducerile aces
tor sectoare, cu toate că li s-au 
cerut sprijinul, nu s-au ocupat 
suficient de ridicarea calificării 
cadrelor de mineri, nu au. luat 
măsuri pentru a mari numărul 
celor care urmează cursurile de 
calificare. De asemenea, secto
rul V investiții, cu toate că duce 
lipsă de mînă de lucru califi
cată, nu a acordat în măsura 
cuvenită sprijinul pentru ca un 
număr cît mai mare de munci
tori să urmeze cursurile școlii 
miniere.

Un alt fapt negativ care se 
constată la mina Aninoasa este 
acela că tineretul nu este îndru
mat și sprijinit pentru a se cali
fica. vîrsta medie a celor ce ur
mează cursurile școlii miniere 
fiind de 28—30 de ani. De a- 
ceastă lipsă se face vinovat co
mitetul U.T.M. pe mină, care nu 
s-a ocupat, deși asta era o sar
cină de organizație, de califica
rea tinerilor, nu a dus o muncă 
suficientă de educare a acestora 
și nu i-a sprijinit pentru ca ei 

să urmeze cursurile școlii miniere.
Sarcinile de viitor ce revin 

colectivului minei Aninoasa sînt 
mari.1 Productivitatea muncii va 
trebui să crească necontenit, ma
joritatea lucrărilor miniere se 
vor mecaniza în proporție con
siderabilă, noile metode de ar
mare metalică se vor extinde. 
Pentru , a face față cu succes a- 
cestor sarcini este nevoie de cît 
mai multe cadre calificate. Lip 
șurile care există în această pro
blemă trebuie lichidate. Trebuie 
luate măsurile corespunzătoare, 
încetățenită o mai mare preocu
pare pentru calificarea cadrelor 
de mineri.

S. EKART
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Toată atenția bunei 
desfășurări a Invățămlntului de partid

Organizațiile de pactid din 
raionul nostru au acordat o marc 
atenție organizării învățămintului 
de partid, selecționării propagan
diștilor și recrutării cursanților. S-a 
reușit ca aproape toți membrii ți 
candidații de partid să fie înca
drați în diferite forme ale învăță
mântului de partid.

Preocuparea pentru buna desfă
șurare a învățămintului de partid 
nu trebuie să se limiteze însă nu
mai la organizare. Organizațiile de 
partid, au datoria de a conduce și 
îndruma în permanență activita
tea cercurilor, de a controla cali
tatea învățămintului, de a ajuta 
pe propagandiști și de a asigura 
mobilizarea cursanților la convor
biri. Acolo unde există această 
preocupare învățămîntul se desfă
șoară în bune condițiuni, la ni
velul cerințelor.

Sîntem la începutul anului șco
lar. Convorbirile ce au avut loc 
pînă în prezent au scos în evidență 
faptul că s-au obținut unele succese 
față de anul trecut.

Astfel la mina Lupeni, la pre- 
parația Petrila frecvența la con
vorbiri a fost de peste 90 la sută 
De asemenea la cercul de econo- 
iiie concretă de la mina Petrila. 

al cărui propagandist este tov. Pop 
Zoltan din cei 21 de cursanți n-s 
lipsit decît unul. Frecvență bună 
a avut și cercul politic pentru mi
neri de ia mina Lonea — propa 
gandist tov. Granț Gheorgbe pre
cum și alte cercuri și cursuri din 
raion.

Pînă la 1 decembrie a.c. în toa
te cercurile și cursurile se studia
ză raportul tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej. Unde organizația 
de partid s-a preocupat de a asi
gura cursanților materialul biblio
grafic necesar, a urmărit cum stu
diază cursanții și cum se pregătesc 
în vederea seminariilor ce au loc 
la acest important document rezul
tatele sînt frumoase. La mina Pe
trila s-au difuzat 800 broșuri cu 
raportul tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej la Congresul al III- 
lea al partidului nostru.

Desfășurarea primelor convor
biri a pus în lumină și anumite

DIN ȚARA CONSTRUCTORILOR COMUNISMULUI 

UZINA METALURGICA „LENIN”
! La Kuibâșev s-a terminat con

struirea unei mari uzine meta
lurgice pentru produse din a- 
liaje ușoare, înzestrată cu un u- 

' tilaj de prim rang. Darea în ex
ploatare a acestei întreprinderi, 
care a primit numele lui Lenin, 
deschide posibilități noi în fo
losirea pe scară largă a aliaje
lor ușoare în economia națio
nală sovietică.

Construcția s-a realizat la un 
înalt nivel tehnic cu industria
lizarea largă a proceselor de 
construcție. Aceasta a permis ap 
tingerea unei eficiențe înalte a 
Investițiilor capitale.

La unele produse uzina a și 
atins capacitatea proiectată.

La construirea uzinei metalur
gice „Lenin“ au participat cele 

mai mari întreprinderi construc
toare de mașini, institute de cer
cetări științifice și organizațiile 
de proiectare și construcție din 
Uniunea Sovietică. In cursul con
strucției s-au excavat 4.000.000 
in. c. de pămînt, s-au turnat și 
montat peste 300.000 m c. de 
beton și construcții de beton ar
mat, s-au produs și instalat 
100.000 tone de utilaj tehnolo
gic.

Lingă clădirile uzinei se văd 
coșuri înalte, dar nici urmă de 
fum — uzina lucrează pe baza 
gazului local. In secții s-au mon
tat laminoare automate. Totul 

lipsuri pentru a căror înlăturate tre
buie luate măsuri de la început spre 
a asigura buha desfășurate a învă- 
țămîntului de partid, îmbunătăți
rea calității învățămintului și. mă
rirea eficacității lui.

Frecvența medie la primele con
vorbiri pe raion a fost de 85 la 
sută. Aceasta este nesatisfăcătoare 
și arată că nu peste tot s-a acordat 
atenția cuvenită mobilizării cursan
ților la învățămînt. In orașul Lu
peni cursanții au participat doar în 
proporție de 75 la sută la ședințele 
ținute, repetînîndu-se situația de 
anul trecut cînd nu s-a asigurat o 
frecvență bună. La cercul de stu
diere a Statutului P.M.R. de la 
mina Petrila propagandistul Croi- 
toru Gheorghe a avut o prezență 
slabă. Unii tovarăși din acest cerc 
cum sînt Bartha Arpad, Iordache 
Tudor, Bendea Petru și alții n-au 
participat lă nici' una din cele două 
convorbiri de pînă acum.

O altă lipsă este aceea că anu- 
rniți cursanți nu conspectează ma
terialul indicat. Așa de exemplu, 
în cercul de economie concretă din 
sectorul II al minei Petrila, din 
cei 20 de cursanți prezența la pri
mul seminar doar 6 au avut în
tocmit conspect la primul capitol 
din raportul tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej la Congresul al 
III-lea, temă care s-a seminarizat.

Se manifestă încă tendința de 
a se veni la ședințele cercului fă
ră caiete, iar unii cursanți, dove
desc pasivitate față de problemele 
ce se discută în cadrul convorbiri
lor.

Este necesar ca aceste lipsuri să 
fie lichidate. Să se asigure prezen
ța tuturor cursanților la învățămînt, 
să se procure de către toți materia
lul bibliografic și să se urmărească 
felul cum este studiat.

Luînd de pe acum măsuri co
respunzătoare în vederea bunei 
desfășurări a învățămintului de 
partid, se vor obține succesele do
rite în ceea ce privește ridicarea 
continuă a nivelului politic și ideo
logic al membrilor și candid aților 
de partid din raionul nostru.

1. PAUL

este mecanizat. Pe cele mai com
plicate mașini, instrumente, au
tomate se vede inscripția „fabri
cat în U.R.S.S".

Pentru muncitorii uzinei s-au 
construit locuințe cu o suprafață 
de 70.000 m. p. S-au deschis 
școli, grădinițe de copii, creșe, o 
casă de cultură, o sală de sport 
și un stadion pentru 20.000 spec
tatori.

Preocupare fajâ
Pregătirile de iarnă qonstituie 

o sarcină importantă pentru toate 
întreprinderile. în scopul desfășu
rării în bune condiții a activității 
de producție pe timp de iarnă sc 
iau din timp măsuri corespunză
toare;

La U.R.U.M. Petroșani condu
cerea uzinei a întocmit un plan de 
măsuri privind asigurarea uzinei 
pe timp de iarnă. Măsurile propu
se au fost repartizate pentru a fi 
puse în aplicare unui colectiv for
mat din ingineri și muncitori, co
lectiv care s-a străduit să respecte 
termenele fixate, încât acum pregă
tirile de iarnă sînt aproape termi
nate

S-au terminat lucrările în vede
rea asigurării încălzirii încăperilor, 
secțiilor și atelierelor, respecțio- 
du-se în același timp normele 
P.C.I., s-au revizuit și verificat 
instalațiile de aerisire, cele defecte 
fiind schimbate sau reparate. Ins
talațiile de încălzire, instalațiile

Prin unitățile O. A. D. L. F.
Aprovizionarea populației din 

raionul nostru cu legume și fruc
te constituie sarcina principală 
a G.A.D.L.F. din Petroșani. In 
ultimele 3 luni, au fost desfă
cute prin unitățile O.A.D.L.F. 
din raionul nostru 5379 tone 
cartofi, 739 tone varză. 954 tone 
roșii și multe alte produse. 
O.A.D.L.F. dispune de unități 
bine aprovizionate cu mărfuri 
prezentate cu gust. Așa este, de 
exemplu, unitatea unde e ges
tionar Durdoi loan. Aici pe lîn- 
gă faptul că marfa este îngrijit 
prezentată se face și o deservire 
ireproșabilă. In magazin se gă
sesc din abundență zarzavaturi 
și fructe ceea ce denotă și in
teresul gestionarului pentru o 
cît mai bună aprovizionare a u- 
nității s-ale.

Nu același lucru se poate spu
ne însă despre alte unități 
O.A.D.L.F. din Petroșani. La u- 
nitatea unde este gestionară 
Dodu Maria, de pildă, marfa este 
brăcui.tă. Cartofii sînt amestecați 
cu pămînt, varza stricată. Ma
gazia unde se depozitează marfa 
nu este ținută în condiții igie
nice corespunzătoare. Geamurile 
unității sînt sparte iar din cau
za unei conducte de apă defectă 
tavanul magazinului este ud. 
Gestionara, împreună cu vînză- 
torul nu depune interes pentru 
ca localul să fie curat și marfa 
bine îngrijită. Este necesar ca, 
conducerea O.A.D.L.F. să ia mă
suri pentru a se repara magazia 
de depozitare a mărfii de la a- 
ceastă unitate, iar gestionara să 
fie trasă la răspundere pentru 
grava neglijență manifestată în 
privința curățeniei. Același lucru 
se poate spune și despre unita
tea de la Hale unde este gestio
nar Ghițuiaica Marin. In afară 
de cartofi de care dispune din 
abundență aici nu se mai găseș
te aproape nimic. Gestionarul, 
motivează slaba aprovizionare

--------------- o------- ——

Un obiectiv care poate fi pe deplin 
realizat!

(Urmare din pag. l-a)

troșani, întreprinderii de explo
rări Lupeni care s-au angajat să 
obțină economii pe care însă nu 
le-au realizat, cît și la toți cei
lalți !

Bilanțul economiilor realizate 
în 9 luni din acest an confirmă 
justețea acțiunii inițiate de Co
mitetul raional de partid care a 
ținut seama de posibilitățile e- 
xlstente la fiecare unitate indus
trială și organizație economică 
în parte, de avintul colectivelor 
de muncă îndrumate de organi
zațiile de partid. O seamă de co
lective printre care cele ale 

U.R.U.M.-Petroșani, întreprinderii 
„6 August", șantierului Coro- 
iești, O.C.L. Alimentara au re- 

de pregătirea uzinei pentru iarnă
electrice și camerele de scurgere 
au fost verificate și reparate a- 
proape în întregime, s-au verificat 
și reparat toate coșurile în vederea 
prevenirii incendiilor și s-au pre
gătit materialele de protecție pen
tru iarnă. De asemenea s-au luat 
măsuri pentru protejarea instala
țiilor de aer, a gurilor și conduc
telor de apă contra înghețului și al
tele. în fiecare secție, la mecani
că, construcții metalice, tinichige- 
rie, au fost făcute reparațiile ne
cesare, s-au înlocuit geamurile 
sparte, s-au verificat și pus la 
punct instalațiile.

La secția turnătorie, autocaloa- 
rele au fost reparate, iar la cură- 
țitorie este în curs de terminare 
un nou sistem de încălzire. Cu 
toate astea la secția turnătorie 
persistă o mare deficiență, înlătu
rarea căreia depășește posibilită
țile uzinei, acest lucru fiind de 
competența conducerii C.C.V.L 
Muncitorii de la turnătorie re- 

cu legume, zarzavaturi și îțucte 
a unității sale prin aceea că... 
n-are unde le depozita. Intr-ade
văr unitatea dispune doar de o 
singură încăpere unde se face 
atît deservirea cît și... depozita
rea mărfurilor.

De asemenea. în unitatea unde 
este gestionar Utoaica Gheor
ghe curățenia lasă de dorit, se 
găsește marfă stricată. Așa de 
exemplu, într-un butoi se găsesc 
peste 200 kg. roșii putrede pro- 
ducînd un miros greu. De ce nu 
a luat măsuri gestionarul pentru 
a face curățenie în unitatea lui ?

Se știe că pretențiile populației 
cresc zi de zi. De acest lucru 
trebuie să țină seama salariații 
O.A.D.L.F. care sînt chemați să 
seryească în mod civilizat, iar 
marfa să fie prezentată cu gust 
și curată. Conducerea O.A.D.L.F. 
trebuie să ia măsuri ca salaria
ții care se ocupă cu recepționa- 
rea mărfurilor să fie mai exi- 
genți față de furnizori pentru a 
recepționa marfă de calitate, nu 
așa cum s-a întîrnplat cu ultimul 
transport de cartofi care sînt 
stricați și amestecați cu o mare 
cantitate de pămînt. E normal 
ca în asemenea cazuri gospodi
nele să refuze marfa iar unele 
unități să aibă marfă greu van
dabilă.

Ținînd cont de cerințele mereu 
crescînde ale populației, conduce
rea OADLF (director tov. Taller 
Ludovic) trebuie să ia măsuri 
pentru a aproviziona cu cele 
necesare unitățile din întregul 
raion. De asemenea, este nece
sar ca mărfurile ce se desfac 
prin aceste unități să fie de ca
litate corespunzătoare. Pentru 
continua îmbunătățire a deser
virii popularei este bine să se 
organizeze o întrecere între uni
tăți, celei mai bune acordîndu-i-se 
drapelul de unitate fruntașă.

F. ISTRATE
C. MATEESCU

cuperat răminerea în urmă și au 
pornit cu hotărâre pe calea înde
plinirii angajamentelor asumate. 
Exemplul lor trebuie să fie ur
mat de toate celelalte colective 
(de la O. C. L. Industrial, 
O.A.D.L.F., șantierele de con
strucții) care trebuie să lichide
ze răminerea în urmă, in anul 
viitor, în fața unităților indus
triale din raionul nostru vor sta 
sarcini de șj mai mare răspun
dere. De aceea, trebuie create de 
pe acum condiții pentru îndepli
nirea lor cu succes, pentru obți
nerea unor economii mai mari.

Sarcina de a se obține pe ra
ion o economie de cel puțin 
1.800.000—2.000.000 lei în fieca
re lună poate șl trebuie să 
fie realizată.

clamă pe bună dreptate că pe timp 
de ploaie nu există porțiune din 
secție unde să nu pătrundă apa 
deoarece acoperișul turnătoriei es
te vechi și necesită a fi complet 
schimbat. De această stare de lu
cruri a luat cunoștință și a fost 
sesizată în repetate rînduri conduce
rea combinatului, dar pînă în pre
zent încă nu s-a făcut nimic. A- 
nui acesta a fost făcut un proiect 
pentru schimbarea acoperișului a- 
cestci secții. Combinatul a inclus 
lucarea în planul de investiții pe 
anul 1961. Pentru a fi aprobată 
această lucrare, care este atît de 
necesară și urgentă avînd în ve
dere situația actuală, conducerea 
combinatului trebuie să insiste la 
minister. Odată rezolvată această 
problemă, muncitorii turnători de 
la U.R.U.M.P. vor avea condiții 
mai bune de lucru, vor putea 
munci fără să poarte grija timpu
lui de afară.

S. E.
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TEATRUL DE STAT 

PETROȘANI 
prezintă 

sîmbătă 12 și duminică 13 
noiembrie 1960, orele 19,30 

„IN AJUN“
Piesă în 4 acte, 7 tablouri 

de Alexej Arbuzov 
după romanul lui 
Ivan Turgheniev 
Regia artistică: 
Ariana Kunner

ANUNȚ
întreprinderea Centrala 

Termoelectrică Paroșeni or
ganizează un concurs pe 
data de 1 decembrie I960 
pentru ocuparea următoare
lor posturi vacante:

Inginer principal reparații 
termoinecanice

Maistru, șef tură, cazane 
Maistru, șef tură, turbine 
Maistru, șef tură, electrică 
Inginer P.R.A.M
Inginer principal repara

ții electrice
Maistru principal repara

ții cazane
Maistru reparații tui bine 
Inginer termotehnic 
Candidații vor depune la 

secretariatul întreprinderii 
pînă la data de 28 noiem

brie i960 următoarele acte:
— Cerere.
•— Diploma de inginer 

(pentru posturile de ingi
ner)

— Diploma de absolvire a 
unei școli tehnice de maiștri 
în specialitate sau a unei 
școli echivalate de Ministe
rul Invățămânftdlfit și Cul
turii (copie — pentru pos
turile de maiștri)

— Autobiografie
— Certificat de naștere 

tip R.P.R. (copie)
Lămuriri suplimentare ia 

serviciul plan Și organizarea 
muncii.

«

♦
♦♦♦

’i 
І

îs adute li (OM 
tumDăiăloiilOf

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

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

ANUNȚ
întreprinderea Comunală 

Orășenească Petroșani tele
fon 541, 544 și 335, execută 
pentru sectorul socialist și 
particular lucrări noi și de 
reparații la 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 în 
rate lunare.
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Convocarea Sovietului Suprem al U.R.S.S.
MOSCOVA 9 (Agerpres). — TASS transmite:
Printr-un decret a! Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S. 

pentru ziua de 20 decembrie a fost convocată la Moscova cea 
de-a 6-a sesiune a Sovietului Suprem al U.R.S.S. al celei de-a 
5-a legislaturi

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

ONU încheierea discuitei generale in problema 
dezarmării In Comitetul Politic

Noul președinte
WASHINGTON 9 (Agerpres). 
In urma alegerilor preziden

țiale care au avut loc marți în 
S.U.A., John Kennedy, candida
tul Partidului democrat a fost 
ales președinte al Statelor Uni
te. Vicepreședinte al S.U.A. va 
fi Lyndon Johnson. Noul preșe
dinte își va lua în primire func
ția la 20 ianuarie 1961.

El a fost ales cu voturile a 337 
de mari electori. Numărul minim 
de voturi stabilit de legea elec
torală americană pentru alege
rea președintelui este de 269.

Rezultatul definitiv al alege
rilor a fost anunțat abia în 
după-amiaza zilei de miercuri. 
La ora 22 — ora Bucureștiului 
— Kennedy întrunise ЗГ.988.1ОО 
Voturi {50,23 la sută), iar Nixon 
31.695.007 voturi (49,77 la sută).

Niciodată lupta electorală nu 
a fost atît de încordată. Deși de 
obicei rezultatele alegerilor pre
zidențiale devin cunoscute la cî- 
teva ore după închidierea secții
lor de vot, victoria lui Kennedy 
s-a precizat abia a doua zi. New- 
vorkezii care au urmărit în 
cursul dimineții anunțurile lumi
noase de pe clădirea ziarului 
,,New York Times" cu privire 
la rezultatele parțiale ale ale
gerilor au avut potrivit relată
rilor agențiilor americane, im
presia unei curse dintre cete 
mai strînse.

Infrîngerea listei Nixon-Lodge 
este cu atît mai semnificativă cu 
cît împotriva lor au votat ale
gătorii din cele mai mari și mai 
industrializate state ale S.U.A. 
ca de pildă New York, Califor
nia, Illinois, Pennsylvania, Mi
chigan etc. După cum se știe, 
chiar pînă în ultima săptămînă 
institutele de specialitate și 
ziarele erau foarte) rezervate în 
privința pronosticurilor. Cînd de
venise evident că balanța înclină 
în favoarea Partidului demo
crat guvernul republican și-a pus 
în bătaie toate forțele pentru a 
asigura alegerea lui Nixon. In-

ROMA. După cum relatează 
ziarul „Paese Sera", Ministerul 
Coloniilor al Angliei a interzis 
pe termen nedieterminat intrarea 
persoanelor particulare în Mas- 
kat (protectorat englez din Pe
ninsula Arabică — N. R.).

După cum se presupune, a- 
eeastă măsură este răspunsul la 
acțiunile antibritanice care au 
avut ’ loc în acest protectorat. 
La, Londra s-a aflat că un grup 
înarmat, condus de șeicul Os
man a ocupat și controlează ri
nele zone din regiunea muntoa
să situată în Maskatul de nord.

SALISBURY. După cum se a- 
nunță din Salisbury (Rhodesia 
de sud) colonialiștii nu au re
nunțat la încercările lor de a 
strecura prin parlament proiec
tul de lege „cu privire la men
ținerea ordinei", care acordă 
guvernului împuterniciri dicta
toriale. Ca rezultat al proteste
lor opiniei publice largi, însă, 
arată agenția Reuter, guvernul 
a fost nevoit să facă unele con
cesii. Amendamente speciale la 
acest proiect de lege, a declarat 
ministerul Justiției al, Rhodesieî 
de sud, vof limita dreptul po
litiei de a intra în casele parti
culare precum și dreptul miniș
trilor de a interzice diferite pu
blicații.

al Statelor Unite
suși președintele Eisenhower a 
intervenit în campania electo
rală în sprijinul lui Nixon, dar 
acest ajutor nu a fost de nici 
un folos, ceea ce este o nouă 
dovadă a scăderii prestigiului 
personal al lui Eisenhower. Ale
gătorii americani au refuzat să 
mai acorde încredere celor mai 
activi membri ai actualei admi
nistrații — vicepreședintele Ni
xon și purtătorul de cuvînt al 
politicii externe americane Henry 
Cabot Lodge care a fost pînă 
de curînd reprezentant al S.U.A. 
la O.N.U.

Comentatorii politici sînt de 
părere că alegătorii americani 
au votat nu numai pentru în
locuirea unor persoane ci' pen
tru modificarea orientării poli
tice a guvernului.

★

John Fitzgerald Kennedy s-a 
născut în anul 1917. Tatăl său 
milionarul Joseph Kennedy a 
deținut o serie de funcții de sear 
mă în guvernul Roosevelt și a 
fost ambasadorul S.U.A. în An
glia.

J. F. Kennedy a absolvit Uni
versitatea Harvard. Din toamna 
anului 1941 și pînă în primăva
ra anului 1945 el a servit în flo
ta navală.

După război a lucrat ca zia
rist. In anul 1946 a fost ales în 
Camera Reprezentanților a Con
gresului S.U.A. din partea sta
tului Massachusetts. In anul 
1952 a fost ales în Senatul 
S.U.A. iar în anul 1958 a fost 
reales.

Dezbaterile din Camera Comunelor
LONDRA 9 (Agerpres).
Răspunzînd la 8 noiembrie în 

Camera Comunelor la interpelă
rile făcute de membrii laburiști 
ai parlamentului' cu privire la 
planurile guvernului de creare în 
Scoția a unei baze americane de 
submarine. înzestrate cu rachete 
atomice „Polaris", primul minis
tru Macmillan a lăsat să se în
țeleagă, fără echivoc, că guver
nul englez nu va avea de fapt 
controlul asupra folosirii armei 
nucleare de către aceste subma
rine.

Un val de indignare a cuprins 
pe deputății laburiști cîndi' Mac
millan a comunicat că toate drep
turile Angliei în ce privește con
trolul folosirii de către S.U.A. a 
armei nucleare vor avea La bază 
numai acordul general care pre
vede că vor avea loc consultări 
prealabile „dacă acest lucru va 
fi posibil".

Laburiștii au protestat împo
triva „formulării nebuloase" a 
acestei prevederi care, după pă-

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

Mișcarea împotriva bazelor americane 
în Scoția

LONDRA 9 (Agerpres).
Consiliul din Scoția al Mișcă

rii pentru dezarmare nucleară a 
adoptat o rezoluție în care chea
mă guvernul englez să renunțe 
la planul construirii la Holy Loch 
a unei baze pentru submarine a- 
mericane înzestrate cu rachete 
„Polaris".

In rezoluție se protestează îm
potriva acestui plan care leagă 
mai mult decît oricînd Anglia 
„de politica sterilă și primejdi
oasă care mizează pe strategia 
nucleară".

NEW YORK 9 (Agerpres).
La 8 noiembrie, în Comitetul 

Politic s-au încheiat discuțiile 
generale în problema dezarmă
rii. La discuțiile care au durat 
aproape trei săptămîni, au par
ticipat delegați din 64 de țări. 
Ultimii care au luat cuvîntul au 
fost reprezentanții Libanului și 
CipruluiL

Delegatul Libanului a propus 
ca Comitetul Politic să întreru
pă provizoriu discutarea proble
mei dezarmării pînă cînd vor 
deveni cunoscute rezultatele con
tactelor dintre diferitele delega-

LUCRĂRILE COMITETULUI DE TUTELĂ
NEW YORK 9 (Agerpres)
Comitetul nr. 4 (Comitetul de 

tutelă — N. R.) a consacrat pri
ma lună a activității sate discu
tării problemelor referitoare la 
așa-numitele „teritorii care nu 
se autoguvernează", adică colo
niilor directe ate statelor impe
rialiste, unde peste 100 milioa
ne de oameni continuă încă să 
trăiască sub dominația străină.

O influență determinantă a- 
supra lucrărilor Comitetului este 
exercitată în primul rînd de fap
tul că pe ordinea de zi a ședin
țelor plenare ale Adunării Ge
nerale figurează declarația pre
zentată de guvernul sovietic, cu 
privire la acordarea independen
ței țărilor și popoarelor colonia
le, care prevede abolirea defi
nitivă și imediată a colonialis
mului sub toate formele și ma
nifestările lut.

încă din primele ședințe ale 
comitetului, reprezentanții unor 
delegații au protestat cu hotă- 
rîre împotriva acaparării diferi
telor teritorii din Africa, Ame
rica Latină și Oceania de că
tre colonialiștii englezi, francezi, 
portughezi, spanioli.

rerea lor, înseamnă că S.U.A. 
pot începe un război! nuclear 
fără a se consulta în prealabil 
cu guvernul englez, fără a mai 
fi vorba despre poporul englez.

Macmillan s-a eschivat de la 
un răspuns direct la interpelă
rile laburiștilor care exprimau 
îngrijorare în legătură cu fap
tul că submarinele americane, 
cu baza în Scoția, pot fi! folo
site în scopuri provocatoare ca 
de pildlă, patrulări în imediata 
vecinătate a apelor teritoriale 
sovietice.

Shinwell, fostul ministru de 
Război în „cabinetul laburist din 
umbră" a declarat fără ocol lui 
Macmillan că americanii care 
vor staționa în această bază, se 
vor afla în mijlocul unei popu
lații care le va fi ostilă. Nume
roși membri laburiști ai parla
mentului din partea circumscrip
țiilor electorate din vestul Sco
ției au confirmat cele spuse de 
ShinwelL

Copii după această rezoluție, 
care cheamă guvernul să nu per
mită construirea de baze nuclea
re în nici o regiune din Anglia, 
au fost adresate primului minis
tru Macmillan și ministrului pen
tru Scoția, John Maclay.

Consiliul din Scoția al Miș
cării pentru dezarmare nucleară 
organizează o campanie de pro
test împotriva construirii la 
Holy Loch a unei baze pentru 
submarine americane. Campania 
va începe la 19 noiembrie cu o 
demonstrație pe străzile orașu
lui Glasgow. 

ții, contacte care au loc în le
gătură cu pregătirea unor noi 
proiecte de rezoluții în această 
problemă.

Delegatul libanez a declarat 
de asemenea că acordurile cu 
privire la încetarea experiențe
lor cu arma nucleară, cu privi
re la preîntîmpinarea răspîndi- 
rii pe scară mai largă a acestor 
arme și cu privire la folosirea 
spațiului cosmic în scopuri paș
nice sînt urgente și pot fi în
cheiate înainte de a fi elaborat 
tratatul cu privire ia dezarma
rea generală și totală.

Străduințele delegaților pute
rilor coloniale de a abate discu
ția din comitet de la propune
rile sovietice în problemele co
loniale expuse în declarație au 
fost zadarnice.

Făcînd eforturi neîndemînati- 
ce de a prezenta lucrurile în cu
lori trandafirii, delegatul S.U.A 
a încercat să liniștească opinia 
publică prin afirmația că colo
nialismul nu mai constituie o 
problemă serioasă, deoarece „el 
nu mai este avantajos puterilor 
coloniale".

In cuvîntările majorității de
legaților țărilor Asiei, Africii și 
Americii Latine au fost demas
cate basmele colonialiste că po
poarele Africii „sînt inapte" sau 
„nu sînt încă pregătite" pentru 
independență și nu se pot dis

pensa de puterea imperialiștilor 
Reprezentantul Birmaniei a de
clarat pe bună dreptate că sin
gura cauză pentru care este în- 
tîrziată redarea libertății terito
riilor care nu se autoguvernează 
o constituie exploatarea colo
nială necruțătoare și oprimarea 
populației lor.

Este timpul, a declarat dele
gatul Indiei, să se acorde inde
pendență tuturor teritoriilor ca
re încă nu se autoguvernează.

Discursurile reprezentanților 
Republicii Arabe Unite, Indoneziei, 
Ghanei, Mexicului, Marocului și 
altor delegați cuprindeau învi
nuiri serioase la adresa colonia
liștilor și fundamentarea nece
sității ca colonialismul să fie a- 
bolit pretutindeni.

In cuvîntarea sa reprezentan
tul Republicii Togo a declarat că 
a sosit timpul ca colonialismul 
să fie șters de pe fața pămîntu- 
lui, iar puterile coloniale să fie 
silite să redea independența și 
libertatea celor care sînt încă 
privați de ele.

Luînd cuvîntul în Comitetul 
nr. 4, reprezentanul U.R.S.S.,

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

Militarismul vest-german amenință pacea 
și securitatea popoarelor

PARIS 9 (Agerpres).
La 8 noiembrie conducerea or

ganizației Mișcarea împotriva 
rasismului, antisemitismului și 
pentru pace a dat publicității o 
declarație în care subliniază din 
nou că se opune reînvierii mili
tarismului și nazismului în Ger
mania occidentală și protestea
ză împotriva construirii de baze 
ale Bundeswehrului pe pămîn- 
tul francez.

Condamnînd politica înarmă
rii Germaniei occidentale, auto
rii declarației cer rezolvarea pe 
cale pașnică și democratică a 
problemelor internaționale din 
zilele noastre pentru ca milita
rismul vest-german să nu poată 
amenința securitatea popoarelor 
și pacea generală.

Yves Moreau, comentator al 
ziarului „L’Humanite", atrage

Delegatul libanez a susținut 
propunerea eu privire la crearea 
în Africa, precum și în Cam- 
bod'gia și Laos, a unor zone de- 
nuclearizate.

Reprezentantul Ciprului a che
mat la o reluare cît mai grabnică 
a tratativelor în problema dezar
mării și s-a pronunțat pentru 
crearea unor forțe internațio
nale de poliție, înainte de în
făptuirea dezarmării generale și 
totale.

In zilele următoare Comitetul 
va trece la discutarea proiecte
lor de rezoluție în problema 
dezarmării.

M. I. Kuceava, a arătat că dez
voltarea luptei anticolonialiste 
și antiimperialiste în colonii a 
atins un asemenea nivel îneît as
tăzi una din principalele teme 
de discuție în Organizația N 
țiunilor Unite trebuie să fi«_ 
problema eliberării neîntîrziate 
a tuturor popoarelor, fără ex
cepție, de sub jugul colonialis
mului. Reprezentantul U.R.S.S. 
a atras atenția delegaților asu
pra lipsei de drepturi a popu
lației băștinașe din coloniile por
tugheze, engleze și alte colonii, 
asupra asupririi acestei popu
lații de către colonialiști, asu
pra mizeriei, ignoranței și îna
poierii, la care imperialiștii „ci
vilizați" au sortit pe locuitorii 
din Angola, Mozambic, Uganda, 
Kenya, Nyassaland, Rhodesia de 
Sud și de Nord, Papua și din 
alte colonii.

Reprezentantul sovietic a sub
liniat că la actuala sesiune a 
Adunării Generale, N. S. Hruș- 
ciov, șeful guvernului sovietic, 
a pus ртоЬІета abolirii imedia
te și totale a regimului colonial 
sub toate formele și manifestă
rile lui și a prezentat spre exa
minare Adunării Generale De
clarația cu privire la acordarea 
independenței tuturor țărilor și 
popoarelor coloniale.

In conformitate cu această de
clarație, a spus M. I. Kuceava, 
delegația sovietică este de pă
rere că tuturor teritoriilor care 
nu se autoguvernează trebuie să 
li se acorde fără alte amînăril 
independența și libertatea depli
nă, iar toate punctele de sprijin 
ale colonialismului, sub forma 
unor posesiuni și regiuni aren
date pe teritorii străine, trebuie 
lichidate.

In încheiere reprezentantul 
U.R.S.S. și-a exprimat speranța 
că toți adevărații adepți ai li
bertății și independenței vor 
sprijini propunerile guvernului 
sovietic în problemele coloniale, 
aducînd implicit o contribuție la 
cauza nobilă a eliberării colo
niilor.

atenția asupra faptului că insta
larea clicii militariste vest-ger- 
mane pe teritoriul francez nu 
numai că nu are nimic comun 
cu interesele securității Franței, 
ci și riscă „ca Franța să fie a- 
trasă inevitabil într-un nou răz
boi pe care îl pregătește coman
damentul Bundeswehrului".

Arătînd că este necesar sâ se 
întreprindă acțiuni imediate îm
potriva acestei „primejdii uria
șe", Yves Moreau scrie că noua 
ocupare a Franței „poate consti
tui o piedică în calea concilierii 
între popoarele Franței și . Ger
maniei occidentale".

„O adevărată conciliere fran- 
co-germană, subliniază Yves Mo
reau, nu se poate realiza în ca
drul ■ înarmării. Dimpotrivă, ea 
presupune lupta împotriva [mili
tarismului vest-german".
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