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Echipe
Lupeni

fruntașe
Antrenați în 

întrecere pentru 
a realiza planul 
de reparații cu
rente pe anul 
I960, echipele 
de zidari, zu
gravi, dulgheri 

și tinichigii de la sectorul I.L.L. 
Lupeni au terminat înainte de 

termen numeroase lucrări prevă
zute la imobilele de pe străzile 
Filimon Sîrbu, Gheorghe Șincai, 
Roza Luxemburg, Crișan, Ghe
orghe Lazăr, Berna-th Andrei și 
altele.

Printre echipele de zidari 
fruntașe în muncă care au rea
lizat și economii însemnate se 
numără cele conduse de tova
rășii Ivanov Mihai, Calistru 
Gheorghe, Durak loan și Ro- 
deanu loan. Aceste echipe au 
folosit în ultimele luni zeci de 
metri cubi de nisip cernut din 
moloz și o mare cantitate de ni
sip sedimentat din bazinul ter
mocentralei Paroșeni, a cărei 
valoare depășește suma de 3.C00 
lei. De asemenea, printr-o mai' 
judicioasă folosire a materiale
lor și vopselelor, echipele de 
zugravi conduse de Haidu Iosîf 
și Micu Constantin au economi
sit de la începutul celui de-al 
doilea trimestru și pînă la 1 no
iembrie a. c. peste 200 kg. ipsos, 
160 kg. humă, 30 kg. vopsea și 

• 1 m. c. de var-pastă.

O inițiativă bună
Nu de mult, la propunerea 

tehnicianului Vasilescu Gheor
ghe, în incinta sectorului I.L.L. 
Lupeni a fost amenajat un punct 
fix pentru producerea mortaru
lui necesar la lucrările de repa
rații. înzestrat cu o rampă de 
încărcare, instalație de apă și 
cu o betonieră de capacitate 
mare, punctul deservit de trei 

muncitori, reușește, avînd la dis
poziție mijloace de transport, să 
aprovizioneze rapid punctele de 
lucru, răspîndite în diferite car
tiere din localitate.

Avantajul inițiativei de a se 
prepara mortarul necesar lucră
rilor de reparație în incinta sec
torului și nu la fiecare loc de 
muncă în parte constă în econo
misirea a 40 posturi lunar, se 
evită risipa de materiale, se e- 
conomisește timp, iar calitatea 
mortarului este superioară celui 
produs prin manual.

Comunistul Diaconu Cezar este fochist principal de cazane 
la termocentrala Paroșeni. Prin munca ce o desfășoară dovedește 
mult spirit de răspundere, veghează ca parametrii de funcționare 
să fie menținuți în condițiile corespunzătoare, fapt prin care 
duce importante economii, contribuind Ia scăderea 
combustibil.

IN CLIȘEU : Diaconu Cezar în fața tabloului 
cazanului de care se îngrijește.

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

La Depoul C.F.R. Petroșani

consumului

de comandă
' 'r

Activitatea inovatorilor poate îi 
mai rodnică

In acest an colectivul Depoului 
C.F.R. Petroșani a obținut însem
nate succese în lupta pentru rea
lizarea de economii suplimentare, 
pentru îndeplinirea și depășirea 
angajamentelor de întrecere. Pînă 
în prezent muncitorii, tehnicienii 
și inginerii de aici au obținut eco
nomii la prețul de cost de peste 
1.200.000 lei, depășind cu mai bi
ne de 500.000 lei angajamentul a- 
nual.

La obținerea acestui rezultat, 
care situează colectivul depoului 
printre colectivele frunatșe din 
Valea Jiului, o contribuție de sea
mă au aduș-o inovatorii și rațio- 
nalizatorii. Aceștia s-au străduit 
să găsească noi soluții pentru rea
lizarea de economii. Inovatorul 
Cazan Aurel de exemplu, a con
ceput un stand pentru verificarea 
supapelor de aspirație și compri
mare de la pompele P. și D. Eco
nomiile antecalculate prin aplicarea 
acestei inovații se ridică la circa 
15.000 Iei anual. De asemenea, ino
vatorul Dulca Gheorghe este 5 au
torul unui dispozitiv pentru fixa
rea capacelor de la aparatul . de

a- 
de

ai

purjare a locomotivei cu ajutorul 
căruia se realizează o însemnată 
economie. In primele 10 luni ale 
anului curent la serviciul tehnic 
al depoului au fost depuse în to
tal 14 inovații, din care o bună 
parte se aplică deja în procesul 
de producție.

Pentru a antrena cît mai mulți 
muncitori, tehnicieni și ingineri 
la realizarea de inovații, în cadrul 
depoului s-a inițiat o „Săptămână 
a inovatorului". Cu acest prilej au 
fost înregistrate noi inovații cum 
sînt de pildă un stand pentru tur- 
bogeneratoare și un transformator 
de sudură transportabil.

Un sprijin prețios primesc ino
vatorii din partea serviciului teh
nic de la depou care îi ajută în 
formularea memoriului tehnic și în

M. CONSTANTIN

(Continuare în pag. 3-a)

In fața dele- 
gaților comuniș
tilor din toate 
sectoarele 
ploatării se ci
tea darea 2_ 
seamă a comitetului de partid 
al minei Uricani asupra activi
tății depuse în perioada care a 
trecut de la ultimele alegeri și 
pînă în prezent. Cifrele și fap
tele cuprinse în acest document 
sintetizau munca, preocupările 
și realizările colectivului celei 
mai tinere dintre minele Văii 
Jiului, realizări care poartă pe
cetea unei intense munci poli
tice și organizatorice desfășura
te de organizația de partid. In 
anul 1960, la mina Uricani s-a 
muncit cu cea mai mare produc
tivitate pe Valea Jiului: 1,203
tone pe post, față de 1,160 tone 
cît a fost planificat. Rod al unei 
înalte productivități a muncii sînt 
cele peste 1.000 tone dfe cărbu
ne date peste plan, 120.000 lei 
economii la prețul de cosit, rea
lizarea unui cîștig mediu pe 
ploatare de 1.200 lei. E un 
lanț rodnic, care face cinste 
lectivului minei Uricani.

Din lucrările conferinței a 
ieșit cu putere că însuflețitorii 
luptei pentru obținerea acestor 
realizări au fost comuniștii. 

Hrițcan Vasile, Teodorescu Stan- 
cu, Apostol Vasile, Cîrciumaru 
Victor și mulți alți comuniști, 
împreună cu brigăzile lor. s-au 
situat în permanență în primele 
rînduri ale întrecerii socialiste 
pentru randamente înalte, pen
tru o producție de calitate și la 
un preț de cost redus. Comite
tul de partid' a îndrumat condu
cerea minei să asigure ca lucră
rile de deschideri și pregătiri să 
fie mereu cu un pas înaintea a- 
batajelor, spre a se asigura mi
nerilor fronturi suficiente de 
lucru. Tovarășii lleș Ioan, Ren
tes Vasile, Gîlcă Nicolae și alți 
membri de partid au muncit cu 
inițiativă pentru îndeplinirea a- 
cestei sarcini.

Lucrările conferinței au scos 
în evidență factorii care au in
fluențat îmbunătățirea activității 
colectivului minei Uricani. Sub 
conducerea comitetului de partid, 
organizațiile de bază din sectoa
rele minei au asigurat exercita? 
rea cu competență a dreptului 
lor de control asupra activității 
conducerilor sectoarelor, determi
nând luarea de măsuri eficiente

ex-

de

Conferința de partid de la mina 
Uricani pentru darea de seamă 

și alegerea noului comitet

ex- 
bi- 
co-

re-

pentru organi
zarea procesului 
de producție, 
pentru întărirea 
răspunderii teh
nicienilor față de

buna desfășurare a muncii în a- 
bataje. Prin intermediul agitato
rilor, al agitației vizuale și al 
celorlalte forme ale muncii po
litice de masă, organizațiile de 
partid au desfășurat o muncă 
rodnică pentru întărirea disci
plinei în muncă, pentru înlătu
rarea absențelor nemotivate. Dar 
torită acestui fapt, numărul ab
sențelor nemotivate a scăzut în 
primele 10 luni ale acestui' an 
cu mai bine de 20 la sută faiță 
de perioada corespunzătoare a 
anului trecut. Numeroși briga
dieri și mineri membri și candi
dați de partid au avut sarcina 
de a duce în rîndul muncitorilor 
subterani necalificați o susținută 
muncă de convingere în vederea 
ridicării nivelului profesional 
prin frecventarea cursurilor șco
lii miniere. In acest an, cursu
rile de calificare au fost absol
vite de 59 mineri, 35 ajutori mi
neri, 8 artificieri, iar în pre
zent mai bine de 100 de munci
tori urmează aceste cursuri.

A contribuit de asemenea e- 
fectiv la buna desfășurare a 
procesului de producție faptul 
că organizațiile de bază au în
drumat îndeaproape comitetele? 
secțiilor sindicale să organizeze 
în fiecare lună consfătuirile de 
producție, veghind ca propune
rile făcute de munciori și teh
nicieni în cadrul acestor consfă- 
tuiri să fie traduse în viață.

Desfășurarea largă a întrece
rii pe profesii în toate sectoarele 
minei, strînsa legătură între 
munca de propagandă și sarci
nile concrete ce stau în fața co
lectivului exploatării, creșterea 
continuă a capacității organiza
țiilor de bază de mobilizare a 
minerilor și muncitorilor la în
făptuirea politicii partidului și 
guvernului, au permis obținerea 
acestor rezultate de seamă.

Participanții la conferință au 
făcut o analiză profundă a mun
cii de partid desfășurate în pe
rioada care a trecut de la ulti
mele alegeri. Principala atenție 
a fost îndreptată spre sarcinile 
ce revin colectivului minei din

I. BRANEA

(Continuare în pag. 3-a)

Echipa electricianului Mihălcescu Florea preparația
Lupeni deține pentru a doua oară, în .acest an, titlul de echipă 
fruntașă.

IN CLIȘEU: Mihălcescu Fierea (stingă) și doi • dintre tova
rășii săi de muncă, Popa Dumitru și losa Avram discutind îna
inte de începerea șutului.
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Semnificația cîtoroa cifre
Ca de obicei 

în "biroul' secto
rului l al minei 
Lonea este un 
dute-vino necon
tenit. Mineri, maiș
tri . mineri, vin 
aici cu diferite 

treburi: unii să reclame că au 
dus lipsă de goale, că au nevoie 
de anumite materiale, alții să se 
intereseze cum mai stau cu realiză
rile. Aceștia din urmă au „prins" 
o zi bună. Normatorul sectorului 
tocmai calcula rezultatele înregis
trate de către brigăzi. Normatorul 
privește cifrele. Ajungînd cu cal
culele la brigada minerului Be- 
rindei Aurel de la abatajul ca
meră nr. 4, normatorul spuse:

— De data asta nu cred că au 
dat prea mult. Au avut greutăți 
mari. Totuși cifra apărută 
178. Aceasta înseamnă 178 
de cărbune date

este 
tone 

peste plan 
în luna trecută ca și in primele 
zile ale lunii curente. Nu se lasă 
minerii învinși de greutăți I
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— Să vedem cum stăm noi 
intră în vorbă un ortac din briga
da lui Вurdea Nicolae ce lucrea
ză în abatajul cameră nr. 5.

— Stai că-ți spun îndată — îi 
răspunse brigadierul Burdea în 
timp ce scotea din buzunar car
netul în care erau trecute reali
zările brigăzii: 617 tone de căr
bune peste plan și un randament 
de 6,2 tone cărbune pe post. Șt 
asta într-o lună și cîteva vie. , 

Cifrele rostite de brigadier dă 
dură naștere la discuții aprinse.

— Stau fain — zise minerul Far- 
kaș loan șeful brigăzii de la aba
tajul cameră nr. 10. Se vede că au 
muncit cum trebuie. Dar nici noi 
nu stăm rău. Pînă acum am dat 
mai bine de 100 tone cărbune pes
te plan, realizând un randament 
mediu de peste 4 tone cărbune pe 
fiecare post prestat. Sîntem hotă- 
rîți însă să muncim și mai bine 
pentru a obține o productivitate 
cît mai sporită. Creșterea randar 
mantelor este principala noastră 
sarcină. Și trebuie s-o ducem la 
îndeplinire.

S-au mai auzit rostite apoi și 
alte cifre. 97, de exemplu, repre
zintă tonele de cărbune extrase 
peste prevederile planului de că
tre brigada de la abatajul came
ră nr. 6 în octombrie și primele 
zile ale lunii noiembrie.

Pe întregul sector au fost extrase 
peste plan în luna octombrie 
și în primele 7 zile ale lunii no
iembrie 1500 tone de cărbune de 
bună calitate. In același timp, ca 
urmare a extinderii întrecerii pe 
profesa și a aplicării unor me
tode avansate de muncă, randa
mentul planificat pe sector a 
fost depășit cu peste 200 kg. căr
bune pe post. Rezultatele însem
nate obținute situează în prezent 
harnicul colectiv al sectorului l 
pe primele locuri în întrecerea pe 
exploatare. Și realizările mineri
lor șt tehnicienilor din sectorul 
I al minei Lonea nu se vor opri 
aici. Ele vor crește tot mai mult ~ 
deoarece aceasta este hotărîrea în- g 
tregului colectiv.

C. MATEESCU
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în Industria siderurgică
La Institutul de cercetări 

pentru metalele feroase din 
Sverdlovsk se elaborează o sche
mă de automatizare a regimului 
tehnologic in producția oțelării- 
lor, care elimină total participa
rea oțelarilor în procesul de e 
laborare a metalului. Munca o- 
țelarulul va ti executată de dia
pozitive de calcul.

Potrivit calculelor oamenilor 
de știință, automatizarea regi
murilor de termoficare și tehno
logic în cuptoarele Martin va 
permite să se mărească produc
tivitatea acestora cu cel puțin 
20—25 la sută și să se realizeze

- o mare economie de combustibil.
Numai prin economiile ce se 

vor realiza la combustibil chel-
- tuielile pe care le implică auto- 
■ mat i za rea cuptoarelor Martin vor

putea fi recuperate în mai pu
țin de un an și Jumătate de ex
ploatare a cuptorului

încercarea schemei experimen
tale de automatizare va începe 
anul viitor.

în industria rulmenților 
cu bile

Uzina de scule din Leningrad 
a produs pentru prima dată în 
Uniunea Sovietică un automat 
pentru sortarea rulmenților cu 
bile după diametru. Automatul 
execută măsurarea cu o preci
zie de pînă la un micron și sor
tează, după mărime, în 12 grupe 
bilele în diametru de 4—8 mm. 
Automatul are o productivitate 
de 7000 bile sortate pe oră.

Prin realizarea noului auto
mat s-a terminat seria de uti
laje destinate controlului calită
ții rulmenților cu bile. Primele 
prototipuri ale acestor utilaje, 
care în prezent se produc în se
rie, au fost premiate la Expozi 
ția universală de la Bruxelles și 
au stîrnit un mare interes la 
expoziția1 sovietică de la New 
York.

cărbunelui
nevoie de persona-l de deservire. 
De îndată ce garnitura de va- 
gonete goale se va apropia de 
punctul de încărcare, va fi su
ficient ca mecanicul locomotivei 
electrice să apese pe un buton 

pentru ca imediat să înceapă pro
cesul de încărcare a vagonetelor 
cu cărbunii din buncăr. Imediat 
ce se termină încărcarea ulti
mului vagonet, complexul de u- 
tilaje se decuplează automat

Automatizarea în economia națională
în industria

La Institutul pentru proiecta
rea minelor din Harkov a fost 
realizat un complex de utilaje 

care automatizează întregul pro
ces de încărcare a cărbunilor în 
vagonete în subteran. In acest 
scop, în mine vor fi create punc
te permanente de încărcare a 

«cărbunelui, avînd fiecare o pro
ductivitate de peste 300 tone pe 
oră.

In aceste mine nu va mai fi

în industria elementelor prefabricate 
din beton armat

să de trei metri pentru o con
ductă de beton.

Noul agregat va fi instalat la 
uzinai automată din Karaganda, 
a cărei construcție este pe ter- 
minte. Conform prevederilor, la 
această uzină susținerile de mi
nă din beton armat avînd forma 
unor conducte goale, vor fi exe
cutate la strunguri-carusel în 
forme metalice așezate vertical. 
De sus se va debita betonul, 

iar de jos — miezul metalic ca
re tasează masa de beton în de
curs de 4 minute.

Un grup de specialiști de la 
Institutul de proiectări de ma
șini pentru industria carbonife
ri din Karaganda au realizat un 
automat pentru producția im flux 
a carcaselor de armătură ale pie
selor din beton armat. Spre deo
sebire de mijloacele de mecani
zare existente, automatul elimi
nă munca manuală în toate o- 
perațiile de confecționare a ar
măturilor.

Mașina-unealtă, prevăzută cu 
un rulou de sîrmă de oțel, dă 
ia fiecare două minute o carca-

în circulația trenurilor

Inițiativa creatoare a maselor
In Uniunea Sovietică, la fie

care 100 muncitori și funcționari 
ocupați în ramurile productive 
ale economiei naționale, 4 sau 
5 se ocupă direct de reutilarea 

tehnică a economiei sovietice.
Potrivit datelor Comitetului 

pentru problemele invențiilor și 
descoperirilor de pe lîngiă Con
siliul de Miniștri ai U.R.S.S., 
anul trecut peste 2.000.000 de 
oameni au prezentat propuneri de 
raționalizare sau invenții. In 
1959 — primul an al septena

lului — numărul acestor propu
neri a crescut în U.R.S.S. cu a- 
proximativ 18,5 la sută în com
parație cu anul 1958.

Aplicarea în producție a peste 
2.000.000 de invenții și propu-

neri de raționalizare a permis 
anul trecut să se economisească 
aproximativ 12 miliarde ruble — 
cu 20 Ia sută mai mult decît în 
anul precedent.

In această perioadă statul a 
plătit la diferite persoane pen
tru contribuția lor la progre 
sul tehnic recompense în valoa
re de aproximativ 580.000.000 
ruble.

Mișcarea de raționalizări se 
extinde și ia forme noi. De pil
dă, recent, la Moscova a luat 
ființa un consiliu al inovatori
lor condus de un muncitor, în 
ale cărui atribuții intră popu
larizarea metodelor înaintate de 
muncă și acordarea de ajutor 
raționalizatorilor.

O

PROBLEMA APEI CURATE »

știință din Baku 
motor electric ca
se regleze auto- 

lin in limite largi 
pompelor de a-

La Institutul unional de cer
cetări în domeniul transportului 
feroviar din Moscova se elabo
rează un sistem automat de re
glare și dirijare a circulației tre
nurilor pe porțiuni de linie de 
1000 km. lungime. Un asemenea 
sistem nu există încă în nici o 
țară din lume.

Folosirea în transportul fero
viar din U.R.S.S. a mijloacelor 
automaticii și telemecanicii per
mite dispecerului să dirijeze miș
carea trenurilor pe o distanță de 
150 km. Noul sistem va permite 
să se urnească centralizarea de 
la regulatorul de circulație cu 
dispozitivele de calcul și dirija
re. Aparatele centralizării de la 
regulatorul de circulație, în a- 
fară de destinația 
— dirijarea de la 
jutorul acelor și

de pe 
de 1000 km.
va compara 

graficul miș- 
varianta op- 
trenurilor în

Apa dulce obișnuită conține 
un amestec de săruri. O aseme
nea apă nu este adecvată pentru 
procesele galvanice, nu poate fi 
folosită 
presiune, la termocentrale, 
ajutorul 
de ioni 
profunde

Apele 
derilor 
resc în apele naturale aduc mari 
prejudicii economiei naționale. 
Stațiunile biologice nu pot efec
tua 
lor

în cazanele de înaltă 
Cu 

rășinilor schimbătoare 
apa este supusă unei 
desalinizări.

reziduale ale întreprin- 
industriale, care nime-

întotdeauna purificarea ape- 
provenite din industria chi-

mică, cocsochimică și petrolife
ră, în special în cazurile cînd a- 
pele reziduale conțin fenol, să
ruri de mercur, arsenic, compuși 
sulfuroși și cianici.

Oamenii de știință sovietici 
caută rezolvarea acestei proble
me în primul rînd prin folosi
rea mai largă și cu mai mult cu
raj a rășinilor schimbătoare die 
ioni.

Ioniții sînt foarte adecvați 
pentru desalinizarea apei în pusi- 
tiurile și regiunile secetoase ale 
Asiei Centrale, pe pămînturile 
înțelenite din Kazahstan și Si
beria.

lor principală 
distanță cu a- 
semnaleior —

vor transmite concomitent dis
pozitivelor de calcul și dirijare 
informații cu privire la locul 
unde se află trenurile, la situa
ția acelor și semnalelor 
întreaga porțiune 
Mașina electronică 
datele primite cu 
cării și va stabili 
tîmă de trecere a
conformitate cu condițiile create. 
Pe baza variantei elaborate, 
mașina va întocmi programul 
dirijării acelor și semnalelor și 
îl va transmite dispozitivelor 

-centralizării și la regulatorul de 
circulație, care vor muta acele, 
vor deschide și închide semafoa
rele. Toate aceste operații se vor 
efectua fără întrerupere și in
stantaneu.

Dispecerul va dirija numai a- 
paratura și va controla funcțio
narea ei.

•o—
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In Industria petrolului
Oamenii de 

au realizat un 
re permite să 
mat și în mod 
productivitatea
dîncime pentru țiței fără a le 
opri din funcțiune. încercările 
motorului electric au arătat că 

folosirea lui permite mărirea pe
rioadei de funcționare fără re
parații a pompelor de adîncime 
șl sporirea în mod corespunză
tor a extracției țițeiului.

Motorul electric realizat la in
stitutul de cercetări pentru in
dustria electrotehnică din Baku 
constituie un însemnat pas îna
inte în folosirea automaticii și 

telemecanicii ia reglarea regimu
rilor de funcționare a sondelor 
de pompare de mare adîncime. 
Este primul caz în practica mon
dială cînd productivitatea unei 
sonde de adîncime este reglată 
de un automat.

în fabricarea mobilei
Specialiștii ucraineni au pro

iectat o linie automată cu co
mandă program a reglării mași- 
nilor-unelte pentru fabricarea 

unor piese de mobilă. La această 
linie precizia reglării mașlnilor- 
uneite atinge 0,02 mm. Totoda
tă se verifică automat calitatea 
pieselor și dimensiunile lor.

Comanda-program reduce con
siderabil durata reglării mași
nilor și ie mărește productivita
tea de 2—3 ori.

Linia experimentală a trecut 
cu succes încercările și în pre
zent se fac pregătiri în vederea 
producerii primului prototip in- 
dusțriaL

Stabilirea vîrstei formațiilor geologice
Fizicienii din Kazahstan au pro

pus ca pentru stabilirea vîrstei ab
solute a formațiilor geologice a 
căror vîrstă nu depășește 1.000.000 
de ani, să se măsoare cantitatea 
de produse ale dezagregării ura
niului și izotopilor de toriu din oa
sele pietrificate ale animalelor 
preistorice. Asemenea oase se gă
sesc în depunerile acestor forma
ții.

Metodele clasice pentru aflarea 
vîrstei mineralelor permit să se 
stabilească cronologia numai la 
perioadele geologice care nu sînt 
mai tinere de 1.000.000 de ani. 
Noua metodă, care permite stabi
lirea 
mult 
teate 
turii 
geologie și alte domenii ale cunoaș
terii.

vîrstei formațiilor geologice 
mai recente, are o însemnă- 
deosebită pentru istoria cul- 

materiale a omenirii, pentru
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A existat
Tînărul om de știință-geograj 

Valentin Kupețki a dovedit defi
nitiv că misteriosul Pămînt San
nikov (în Oceanul Înghețat de
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a ajuns la această concluzie :după 
analiza rezultatelor cercetărilor e- 
fectuate timp de mai mulți ani în 
această regiune a Arcticii,

In cadrul unui referat pe 
care Kupețki l-a prezentat la Ins
titutul de istorie a științelor natu
rale, el a arătat că acum 150 ani, 
în luna martie a anului 1810, in
dustriașul siberian Iakov Sannikov 
a observat de pe țărmul nordic al 
insulei Kotelnîi departe, în direc
ția nord-veșt, dincolo de marea 
încătușată de ghețuri „niște munți 
inalți de piatră”. După cîtva 
timp, la nord-est de insula Kotel- 
nii industriașul a observat din nou 
o „albăstreală" pe care a luat-o 
drept pămînt. In 1811, pe hartă au

Interpretarea anomaliilor geofizice 
cu ajutorul mașinilor
La Institutul de mine al Acade

miei de Științe a R.S.S. Ucrainene 
a fost elaborată metodica folo
sirii mașinilor electronice de cal
cul la interpretarea anomaliilot 
geofizice. Aceasta permite să se 
efectueze cât se poate de rapid — 
în cîteva ore — o muncă de cîte- 
va luni în vederea stabilirii carac
teristicilor cantitative și calitati
ve ale zăcămintelor de minereuri 
utile nou descoperite.

electronice de calcul
Pe baza datelor măsurătorilor 

unui cîmp magnetic sau gravitațio
nal mașinile electronice calculează 
adîncimea la care se află straturi
le, grosimea lor, forma și alți pa
rametri necesari pentru explorarea 
detailată a zăcămîntului.

Noua metodă a început să fie 
aplicată la lucrările de prospecta
re a zăcămintelor de minereu de 
fier din Ucraina.

o

IONIȚII ÎN AGRICULTURĂ
Pînă la sfîrșitui septenalului 

industria sovietică trebuie să 
producă pentru nevoile agricul
turii zeci de milioane de tone 

de chimicale. O deficiență a mul
tor îngrășăminte organice și mi
nerale o constituie faptul că sînt 
ușor spălate din sol de ploi și

oare Pămîntul Sannikov ?
fost însemnate „pămînturile văzute 
de Sannikov".

Mai tirz'iii, în căutarea acestor 
pămînturi au plecat în Arctica cî- 
teva expediții, dar ele nu au gă
sit nimic. Problgma existenței Pă- 
mîntului Sannikov nu era conside
rată însă definitiv elucidată. Nu
meroși oameni de știință presu
puneau că Sannikov a văzut lan
țuri îndepărtate de blocuri de 
gheață. A circulat și un alt punct 
de vedere : 
tat cîndva, 
rut.

A rămas 
cum întrebarea de ce în această 
regiune se întîlnesc mai multe pă
sări, morse, urși albi decît în ori
ce altă parte din Arctica.

Kupețki afirmă că au fost lua
te drept Pămîntul lui Sannikov 
norii de ceață deasă și compactă 
care se mențin tot timpul deasupra

acest pămînt a exis- 
dar ulterior a dispă-

♦
fără răspuns pînă a-

t
„marelui ochi de apă siberian" 
(la nord de insulele Novosibirsk). 
Ridicîndu-se deasupra apei deschi
se, ceața capătă în aerul rece cele 
mai ciudate forme, asemănătoare 
unor munți îndepărtați ce se înalță 
deasupra ghețarilor

Pornind de la acest punct de 
vedere omul de știință explică șt 
bogata viață organică din aceattă 
regiune a Arcticii. Ochiul de apă 
reprezintă o originală „fereastră" 
prin care lumina și oxigenul intri 
liber în apă, ceea ce duce la în
mulțirea planctoanelor cu care se 
hrănesc locuitorii mării. Tot ele 
atrag aici păsările și animalele.

După părerea lui Kupețki. le
gendele despre alte presupuse pi- 
mînturi din Arctica și Antartica J 
sînt de asemenea legate de acest ♦ 
fenomen fizico-geografic — ochiu- * 
rile de apă permanente dintre J 
ghețari. J♦ ■■■■■■I,,»»,,,,,,,,,,-,,,,-
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apele subterane. Aceasta se re
feră în primul rînd la sărurile 7 

de potasiu, amoniac, salpetru de 
amoniu, uree. Numeroase îngră
șăminte pot fi păstrate foarte 
greu din cauza tendinței lor spre 
tasare și formare de glomerule.

Alta este situația dacă în ca
litate de îngrășăminte se folo

sesc rășini schimbătoare de ioni. 
Compoziția acestora poate fi mo
dificată după dorință și în ele 
pot fi introduse elemente și în 
acele cantități care sint necesare 
culturii agricole respective, fo
losirii lor în anumite condiții 
climaterice sau în solurile cu fer
tilitate redusă. Experiențele e- 
fectuate în U.R.S.S. de folosire 
a ionlților ca îngrășăminte au 
dat rezultate pozitive.

Ioniții care conțin azot, pota
siu, fosfor și alte elemente, sînt 
prin ele înșile îngrășăminte. Cu 
ajutorul lor se pot cultiva plan
te pe pămînturile neroditoare. 
Acestea nu sînt spălate de apă 
și se păstrează în pămînt un 
timp îndelungat. In afară de a- 
ceasta, unii îoniți pot comunica 
solului structura necesară. A- 
ceasta poate avea o importanță 

deosebită pentru păminturile iri
gate de pildă, în cultura bumba
cului. Nu încape îndoială, că în 
viitorul apropiat acest gen de 

îngrășăminte va ocupa un loc de 
frunte in agricultură.



STEAGUL! ROȘU

CHEMARE LA ÎNTRECERE
Cu cttva 'imp în urmi, membrii 

brigăzii utemiste de muncă patrio
tică de la sectorul IX al minei 
Lupeni, conduși de tînărul Băltag 
Emil au chemat la întrecere bri
găzile de muncă patriotică condu
se de tovarășii Moraru loan și Mo
rarii Haralambie, ambele din ace
lași sector. Acest lucru a fost pri
mit cu entuziasm de către tinerii 
muncitori din sector. Cu ajutorul 
organizației U.T.M. (secretar tov. 
Fiorea Florian) au fost stabilite o- 
biectivele întrecerii.

...Au trecut cîteva luni. Rezul
tatele în muncă ale celor doua 
brigăzi s-au menținut mereu la a- 
celași nivel. In procesul de produc
ție numărul tinerilor brigadieri 
fruntași a crescut. De asemenea, 
membrii acestor brigăzi au colectat, 
încărcat și predat l.C.M. Petro
șani aceeași cantitate de fier 
vechi; în proporție egală (circa 
40 la sută din efectivul fiecărei 
brigăzi) tinerii sînt înscriși și frec
ventează cursurile serale ale șco
lii medii din localitate.

Totuși, la începutul lunii octom
brie, brigada lui Baltag Emil s-a 
dovedit a fi cu mai multă iniția
tivă. Organizînd o adevărată „re
cunoaștere" la punctele de lucru 
situate în exteriorul exploatării, 
tinerii din această brigadă au gă
sit bogate surse de unde să colec
teze fier vecbi, in special pe tra
seul funicularului pentru steril, la 
haldă și la compresoarele din lo
curile denumite Ileana și Victoria. 
Odată cu înmulțirea numărului de 
ieșiri pe teren, creștea și numărul 
tonelor de fier vechi, punctajul și

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

Activitatea inovatorilor poate fi 
mai rodnică

(Urmare din pag. l-a)

realizarea desenelor tehnice. De 
asemenea, ei sînt sprijiniți și la 
executarea prototipurilor.

In cadrul depoului există o bi
bliotecă bogată care pune la dis
poziția inovatorilor de aici biblio
grafie potrivită temelor de inova
ții, ajutîndu-i la documentația ne
cesară.

★

Activitatea inovatorilor de la 
Depoul C.F.R. Petroșani putea fi 
și mai rodnică dacă serviciul teh
nic și comisia de inovații depuneau 
mai multă străduință în populariza
rea și sprijinirea muncii inovatori
lor. Este oare admis ca de la înce
putul anului și pînă acum la depou 
să nu se țină nici o consfătuire 
cu inovatorii în care să fie anali
zată activitatea lor, felul în care

— - _ ~ - ---------------- ----- ■” s----S—V—к---- =---- >- —

Lucrările de investiții, la un preț de
Recenta analiză făcută în a- 

dunarea generală a organizației 
de bază a sectorului VIII inves
tiții de la mina Vulcan, a scos 
în evidență preocuparea mine
rilor de aici, în frunte cu comu
niștii, pentru reducerea prețului 
de cost al lucrărilor dfe investiții.

Grăitoare în această direcție 
sînt cîteva cifre arătate în da
rea de seamă prezentată de tov. 
Toma loan, secretarul organiza
ției de bază. Astfel, în cele trei 
trimestre ce s-au scurs din acest 
an. valoarea economiilor reali
zate la prețul de cost se ridică 
la suma de 621.877 lei. la care 
se mai adaugă 84.000 lei eco
nomii la lucrările geologice.

Cum s-au obținut aceste suc
cese? In primul rînd, printr-o 
organizare temeinică a locurilor 
de muncă, aplicarea tehnicii îna
intate și aprovizionarea cît mai 
bună cu materialele necesare a 
brigăzilor, așa că majoritatea 
dintre ele au reușit să-și depă
șească simțitor planul de lucrări, 
executîndu-se cu peste 1.570 rn.c 
înaintări. în deschideri de gale
rii. mai mult decît prevedea pla
nul. Sînt demne de remarcat rea
lizările obținute de brigăzile 
conduse de comuniștii Ionașcu 
Ioan, Dan Constantin și alții.

Lună de lună brigada lui lo- 
nașcu a înaintat cu peste 20 m.l. 
mai mult decît prevedeau sarci

deci se menținea întîietatea brigă
zii-

Tinerii utemiști din brigăzile 
conduse de Moraru loan și Mo
raru Haralambie erau hotărîți să 
nu se lase întrecuți.

— Trebuie sa facem ceva, alt
fel vom fi întrecuți — își spu
neau ei. Fiecare își dă seama că 
era greu să întreci sau să echiva
lezi în cîteva zile realizările bri
găzii lui Băltag care își crease un 
avans de peste TI.000 kg. fier 
vechi colectat.

Intr-o zi, tov. Fiorea Florian, 
secretarul organizației U.T.M. a- 
rninti brigadierilor despre niște lo
comotive de transport reformă, 
care de mult trebuiau predate 
l.C.M. dar care, din cauza greu
tății și mărimii lor stăteau pe loc 
ruginite și uitate. Tinerii din bri
găzile conduse de Moraru Hara
lambie și Moraru Ioan au luat ho- 
tărîrea pe loc. Două zile cit au 
durat pregătirile, totul a fost ți
nut în „secret“. Apoi la data sta
bilită, a început activitatea.

Fiecare oră muncită aducea noi 
tone. La sfîrșițul acțiunii 18 tone 
de fier vechi erau pregătite pen
tru a fi preluate de l.C.M.

— Acum se poate face bilanțul 
activității de muncă patriotică pe 
luna octombrie își ziceau cei doi 
brigadieri. Ieri, secretarul organi
zației U.T.M. mi-a destăinuit re
zultatul întrecerii. Intr-adevăr, la 
bilanț va fi o surpriză pentru toți. 
Toate trei brigăzile sînt fruntașe. 
Ele întrunesc același număr de 
puncte. Așa că pentru viitor bilan
țul va constitui o nouă chemare la 
întrecere...

s-a realizat planul tematic de ino
vații ?

In scopul popularizării rezulta
telor obținute de inovatori era de 
asemenea indicat să se înființeze 
„Panoul inovatorilor" unde să fie 
expuse fotografiile inovatorilor de 
la depou. Nu s-a făcut aceasta, 
cum de altfel nu> s-a organizat în, 
acest an nici un schimb de expe
riență cu inovatori din cadrul altor 
unități C.F.R. Toate acestea au 
dus și la faptul că în prezent în 
cadrul Depoului C.F.R. Petroșani 
numărul inovatorilor a ajuns doar 
la... 12.

Este necesar să se depună mai 
mult interes, să se manifeste mai 
multă inițiativă în munca cu ino
vatorii. Și ăsta cu atît mai mult 
cu cit în fața colectivului Depou
lui C.F.R. Petroșani stau sarcini 
tot mai importante la a căror în
deplinire o contribuție însemnată 
pot aduce inovatorii depoului.

nile de plan, ajungînd să exe
cute lunar pînă la 84 m.l. de ga
lerie, iar cea a lui Dan Con
stantin, lucrînd la deschiderea 
și betonarea unor galerii în sur
pare, în condiții grele de lucru, 
a reușit să execute lunar cite 
8 m.l. de galerie betonată pes
te plan. Realizări asemănătoare 
au obținut multe din brigăzile 
sectorului VIII.

Dar dacă dezbaterile adunării 
generale au evidențiat realiză
rile obținute, ele au scos în evi
dență și lipsurile ce s-au făcut 
simțite în această perioadă. Cu 
mult simț de răspundere, comu
niștii au scos la iveală faptul 
ca unele brigăzi nu muncesc la 
nivelul posibilităților, rămînînd 
sub plan sau dînd lucrări de ca
litate necorespunzătoare, ceea ce 
duce nemijlocit la urcarea pre
țului de cost și umbresc reali
zările brigăzilor fruntașe și ale 
sectorului. Așa de pildă, sînt 
brigăzile conduse de Ze'icula Ru
dolf și Cărpineanu Nistor care 
au rămas în urmă cu planul lu
crărilor ce le au în sarcină.

Accentuînd pe faptul că în bu
na desfășurare a procesului de 
producție un rol hotărîtor îl au 
maiștrii, atît darea de seamă 
Cît și numeroși vorbitori au a- 
nalizat și munca acestora. Maiș
trii mineri Dudui Nicolae și Moi
se loan care răspund de brigă-

li lila oiBanizatiei de pailid de la niia lliKaoi - 
săniei noi. mobilizaîoaie

(Urmare din pag. l-a)

documentele celui de-al IlI-lea 
Congres al P.M.R., din preve
derile planului pe anul 1961 ale 
cărui importante obiective au 
fost înfățișate de expunerea fă
cută dte tovarășul Gh. Gheorghiu- 
Dej ia plenara C.C. al P.M.R. 
din 31 octombrie — 1 noiem
brie 1960. Sarcinile de plan pe 
anul 1961 ale minei Uricani spo
resc cu cea. 14 la sută față de 
1960. In noul an, sporirea pro
ducției de cărbune cocsificabil 
necesar industriei noastre side
rurgice trebuie să aibă loc în 

primul rînd pe baza creșterii pro
ductivității muncii. Analizînd 
posibilitățile exploatării, confe
rința de partid a stabilit drept 
obiectiv de seamă extragerea 
peste sarcinile sporite de plan 
pe anul viitor a unei cantități 
de 3000 tone de cărbune cocsi- 
ficabil, realizarea unui randa
ment mediu pe exploatare de 
1,220 tone cărbune pe post, pre
cum și o economie la prețul de 
coSt de un leu pe tona de căr
bune.

Discuțiile, la care au partici
pat peste 20 de tovarăși, au foșt 
caracterizate de grijă pentru 
luarea tuturor măsurilor în ve
derea îndeplinirii cu succes a 
acestor sarcini de mare răspun
dere. Tov. Giumelea Marin, aju
tor miner în sectorul II, a ară
tat că deși la Uricani s-a înre
gistrat cel mai mic procent de 
brigăzi rămase în urmă pe Va
lea Jiului, datoria conducerilor 
tehnice ale sectoarelor este de a 
lua toate măsurile pentru ca în 
anul care vine, nici o brigadă să 
nu rămînă sub plan. Este necesar 
— a arătat vorbitorul — ca încă 
din acest an să fie realizată lo
zinca „nici o brigadă sub plan". 
Tovarășul Ordog Ioan a arătat că 
în unele sectoare, mai ales în 
sectorul II, brigăzile de mineri 
trebuie să primească un sprijin 
mai substanțial din partea maiș
trilor în lupta pentru învinge
rea greutăților. Tov. ing. Chira 
Aurei, Hrițcan Vasile, brigadier, 
ing. Peșitz Iosif, șeful exploa
tării, au vorbit pe larg desipre 
măsurile ce trebuie luate în ve
derea realizării cu succes a sar
cinilor economice pe anul 1961.

Pentru mobilizarea colectivu
lui minei la îndeplinirea și de
pășirea angajamentelor de între
cere pe acest an, pentru reali
zarea sarcinilor de plan pe a- 
nul 1961, conferința a subliniat 
necesitatea îmbunătățirii conti
nue a muncii de partid. Tava-

cost cit mai redus
zile lui Ionașcu loan și, respec
tiv, Dan Constantin, au căutat 
tot timpul ca brigăzile de care 
răspund să aibă tot ce le tre
buie, le-au îndrumat concret , 
pentru a executa lucru de ca
litate. In urma acestor în
drumări, la brigăzile respec
tive a devenit un lucru obiș
nuit recuperarea lemnului de 
mină pentru bandaje, a seîndu- 
rilor pentru cofraje și economi
sirea multor altor materiale ca
ră fac să crească economiile

Scoțînd la iveală lipsurile, co
muniștii au propus și unele so
luții de îndreptare. Printre al
tele, s-a propus să se facă un 
schimb de experiență între șefii 
de brigăzi pentru ca brigăzile 
rămase în urmă să fie aduse la 
nivelul celor fruntașe.

Dezbaterile ce au avut loc în 
cadrul adunării generale a or
ganizației de bază a sectorului 
VIII investiții de la mina Vul
can, cu prilejul alegerilor orga
nelor cânducătoare de partid, au 
arătat o dată mai mult hotărî- 
rea fermă a comuniștilor de aici 
de a lupta pentru traducerea în 
viață a sarcinilor izvorîte din 
Directivele celui de-al IlI-lea 
Congres a-1 partidului, dieschi- 
zînd cît mai multe drumuri noi 
și fronturi de lucru, la un preț 
de cost dt mai redus.

V. R. 

rășul Variaș Iosif, miner îrj sec
torul II, s-a ocupat în cuvîntul 
său de primirea în partid, ară- 
tînd că organizațiile de bază tre
buie să ridice această muncă la 
nivelul cerut de cel de-al IlI-lea 
Congres al P.M..R. Titlul de 
membru al partidului trebuie a- 
cordat numai celor mai buni 
oameni ai muncii, exemple de 
muncă neobosită pentru înfăp
tuirea politicii partidului. Tova
rășii Heț Gheorghe, Coconeț ; 
Vasile, Piloiu Ferdinand, Gîlcă 
Nicolae, au subliniat că pentru 
a-și întări capacitatea lor de 
mobilizare a maselor spre noi 
succese în muncă, organizațiile 
de bază trebuie să pună un accent 
deosebit pe activizarea tuturor 
membrilor de partid prin trasa
rea de sarcini concrete, pe în
tărirea disciplinei de partid. To
varășa Ilie Irina a scos în evi
dență necesitatea întăririi mun
cii cu activele fără de partid.

Hotărîrea adoptată de confe
rință prevede o serie de sarcini 
concrete privind îmbunătățirea 
muncii politico-organizatorice a 
organizației die partid de la mi
na Uricani: reorganizarea co
lectivelor de agitatori și instrui
rea lor periodică, lărgirea acti
velor fără de partid, îmbunătă
țirea muncii de educare a can- 
didaților și a noilor membri de 
partid, asigurarea unei frecven
țe de 90 la sută la învățămîntul 
de partid, îndrumarea organiza
țiilor sindicale pentru lărgirea 
caracterului de masă al întrece
rii pe profesii.

In încheierea conferinței a 
luat cuvîntul tovarășul Ghioan- 
că Victor, secretar al Comitetu
lui raional de partid, care în 
numele Comitetului raional a 
felicitat pe comuniștii Uricaniu- 
lui, întregul colectiv al minei 
pentru succesele obținute în 
lupta pentru randamente înalte. 
Comitetul de partid, organiza
țiile de bază de la mina> Uri
cani au obținut o experiență 
prețioasă în activitatea lor. Vor
bitorul a arătat că în vederea 
îmbunătățirii continue a muncii 
de partid1, această experiență 
trebuie studiată și generalizată. 
Ocupîndu-se de sarcinile ime
diate ce stau în fața colectivu
lui minei Uricani, tov. Ghioancă 
a subliniat necesitatea intensifi
cării luptei pentru economii. Or
ganizarea tot mai bună a între
cerii pe profesii, întărirea grijii 
pentru calitatea producției, dez
voltarea inițiativei creatoare a 
maselor, ridicarea tuturor bri
găzilor la plan sînt sarcini de 
o deosebită însemnătate ce stau 
în fața muncii politico-organiza
torice desfășurate de organiza
țiile de bază în lupta pentru în
făptuirea hotărîrilor celui dte-al 
IlI-lea Congres al P.M.R.
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TEATRUL DE STAT 
PETROȘANI 

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

,JN AJUN"
Piesă în 4 acte, 7 tablouri 

de Alexei Arbuzov 
după romanul lui 
Ivan Turgheniev 
Regla artistică: 
Ariana Kunner
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„Soi insul івіяі8і"ідаі

aduce la cunoștința ; 
■; populației din Uricani, ( 
; Lupeni, Vulcan, k- ! 

croni și Aninoasa că in ; 
cadrul secției de repara- I 

J ții radio din Lupeni str. 
> T. Vladimirescu, se exe- 
J cută reparații diverse la : 

I mașini de spălat rufe, fiare 
; de călcat electrice, mașini | 

‘! de cusut de orice marcă, I 
J1 motociclete, biciclete, та- 1 

I | șini de scris și orice o- ' 

', biecte de uz casnic. ,

Conducerea coopera- ! 
- tivei garantează călită- I 

■I tea lucrărilor și execu- I 
, tarea lor la timp.

Plata se face în nu- ; 
merar atît pentru insti- ' 

' tuții, cît și pentru po- ; 
i; pulație.

ANUNȚ 

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

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

I rate lunare.



STEAGUL ROȘU

Миша бшгаіа a 0. IL II. a lotărlt să anine 
ăistoiaiea siloaiiei din Congo

NEW YORK 10 (Agerpres)
în după-amiaza zilei de 9 no

iembrie, în ședința plenară a celei 
de-a 15-a sesiuni a Adunării Ge
nerale a continuat discutarea situa
ției din Congo. Reprezentantul Po
loniei, care a luat primul cuvîntul, 
a declarat că situația creată în 
Congo trebuie să fie studiată în 
amănunt.

Reprezentantul Argentinei, care 
a luat apoi cuvîntul, l-a sprijinit 
pe uzurpatorul Mobutu.

A luat apoi cuvîntul reprezen
tantul Ghanei care a propus să fie 
întreruptă ședința Adunării Gene
rale pînă ce „Comisia O.N.U. din 
Congo" creată în baza hotărîrii șe
dinței extraordinare a Adunării 
Generale va prezenta Adunării 
Generale un raport despre rezul

Intervenția reprezentantului romîn 
în Comitetul

NEW YORK 10 (Agerpres) — 
Corespondență specială :

Comitetul Politic Special discu
tă de mai multe zile problema mă
ririi numărului membrilor neper- 
manenți ai Consiliului de Securita
te și a numărului membrilor Con
siliului Economic și Social. Aceas
tă problemă a apărut ca urmare a 
faptului că structura O.N.U. și 
a organelor sale nu mai corespun
de actualului raport de forțe din 

lume. Reprezentanții occidentali 
din comitet caută să abată atenția 
de la problemele de fond și să im
pună in schimb, încălcînd preve
derile Cartei referitoare la proce
dura modificării ei, o rezoluție ca
re să nu aducă decît modificări ne
esențiale componenței Consiliului

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

încheiat dezba- 
problema 
a țărilor

dez- 
slab

Dezbaterile Comitetului 
economic și financiar
NEW YORK 10 (Agerpres)
Marți după-amiază, Comitetul 

nr. 2 pentru problemele economice 
și financiare, și-a 
terile generale în 
voltării economice 
dezvoltate,

La 9 noiembrie 
cuțiile asupra rezoluțiilor prezen
tate în Comitet în diferite dome
nii privind ajutorarea țărilor slab 
dezvoltate, colaborarea economică 
și progresul mondial.

au început dis-

• ROMA. La 8 noiembrie mi- 
nistrul R.P. Romîne în Italia, 
Pompiliu Macavei a prezentat scri
sorile sale de acreditare președin
telui Republicii Italiene Giovanni 
Groncbi.

• NEW YORK. La 8 noiem
brie un grup de studenți arabi și 
africani au organizat la New York 
o demonstrație de protest împo
triva războiului dus de Franța în 
Algeria. Demonstranții purtau lo
zincile : ,«Algerienii vor libertate", 
.„Algeria pentru algerieni'1, „Să 
se pună capăt vărsării de singe în 
Algeria".

• PARIS. După cum anunță 
Ziarul „V Humanite' 18 primari 
din cantonul Neuilly-Saint-Front 
(Aisne) au adoptat o rezoluție prin 
cere protestează cu energie împotri
va punerii unor baze și tabere din 
Franța la dispoziția trupelor vest- 
germane.

• LONDRA. în broșura intitu
lată „Gaitskell sau socialismul" 
secretarul general al Partidului Co
munist din Marea Britanie, John 
Gollan, scrie >că dacă forțele de 
stingă din mișcarea laburistă se 
vor uni, aceasta ar putea zădăr
nici încercările lui Gaitskell și a- 

tatele anchetei ei asupra situației 
din Republica Congo.

Reprezentantul S.U.A. și aliații 
lor s-au pronunțat împotriva aces
tei propuneri dezvăluind prin a- 
ceasta intențiile lor de a aduce în 
Adunarea Generală ca reprezen
tantă „legală" a Republicii Congo 
„delegația" lui Kasavubu și de a 
neutraliza astfel guvernul Lumum
ba și delegația trimisă de el la A- 
dunarea Generală.

în urma votului, propunerea 
Ghanei a fost adoptată cu 48 de 
voturi pentru față de 30 contra și 
18 abțineri. Este interesant că 11 
țări din America Latină care de- 
obicei votează împreună cu Statele 
Unite, au sprijinit de data aceas
ta propunerea Ghanei sau s-au ab
ținut de la vot.

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

Politic Special
de Securitate și Consiliului Econo
mic și Social; prin acordarea cîtor- 
va locuri țărilor afrorasiatice.

Luînd cuvîntul joi, în Comitetul 
Politic Special, reprezentantul R.P. 
Romîne, Francisc Păcuraru, a sub
liniat necesitatea examinării aces
tei importante probleme în toată 
complexitatea ei, dat fiind că struc
tura O.N.U. și organele ei, create 
cu 15 ani în urmă, trebuie să re
flecte toate schimbările majore sur
venite de atunci pe plan mondial.

Poporul congolez sprijină 
Lumumba

nul legal în fruntea căruia se află 
primul ministru Lumumba. Majo
ritatea populației din această pro- 

politica „frontului 
face parte și „Miș- 
congoleză" — par- 
Lumumba. Acest

guvernul
LEOPOLDVILLE 10 (Agerpres) 
Știrile sosite din Congo demons

trează că, în pofida uneltirilor co
lonialiștilor și ale marionetelor for, 
în provinciile Republicii Congo 
se intensifică mișcarea în sprijinul 
singurului guvern legal al țării con
dus de Patrice Lumumba.

După cum anunță coresponden
tul din Leopoldville al ziarului 
„Borba", parlamentul provinciei 
Kivu și-a exprimat din nou încre
derea în guvernul central condus 
de primul ministru Lumumba și a 
sprijinit politica integrității terito
riale a Republicii Congo.

După cum anunță coresponden
tul din Luluaburg al agenției Tan- 
iug, reprezentanții guvernului pro
vinciei Kasai sprijină fățiș guver-

depților săi de a dezbina partidul 
laburist.

• HAGA. In orașul Leiwarden 
a avut loc o demonstrație a locui
torilor din satele situate în jurul 
bazei militare aeriene Leiwarden. 
Demonstranții purtau pancarte cu 
inscripții prin care se cerea lichi
darea acestei baze. Deburg, pri
marul orașului Leiwarden, a sub
liniat într-o declarație primejdia 
pe care o prezintă această bază 
pentru populația locală.

• BERLIN. Participanții la 
conferința de la Hessen a tineri
lor membri ai sindicatelor afiliate 
la Uniunea sindicatelor din Ger
mania occidentală, au cerut înce
tarea înarmării atomice a Germa
niei occidentale. Ei au adoptat o 
rezoluție în care se pronunță pen
tru organizarea unei întâlniri a ti
neretului german care luptă îm
potriva înarmării atomice.

• BERLIN. Deschiderea la 8 
noiembrie a conferinței internațio
nale a studenților „Pentru rezolva
rea pașnică a problemei germane" 
la care au participat reprezentanți 
oficiali din 45 de țâri a constituit 
punctul culminant al festivităților

Declarația Biroului Consiliului
Național al Păcii din Franța

PARIS 10 (Agerpres)
Biroul Consiliului Național al 

Păcii din Franța a dat publicității 
o declarație în care cere tuturor 
oamenilor de bună credință să in
tensifice lupta pentru imediata în
cetare a războiului din Algeria.

----- O——

Cuvântarea primului 
ministru al Ghanei

ACCRA 10 (Agerpres) — TASS 
transmite :

Președintele Ghanei, Kwame 
Nkrumah, care face o călătorie 
prin țară, a luat cuvîntul la un mi
ting care a avut loc în orașul Se- 
condi. Cuvîntarea sa a fost consa
crată planurilor de dezvoltare e- 
conomică a Ghanei.

„Revoluția politică din țară s-a 
încheiat, a declarat Nkrumah. A- 
cum, am intrat în era reconstruc
ției economice și sociale, a indus
trializării Ghanei, a reorganizării 
radicale a agriculturii și a ridică
rii nivelului de trai al populației".

Președintele Ghanei și-a expri
mat convingerea că „în următorii 
ani va apare o Ghană nouă, care 
va dispune de cantități de energie 
electrică și apă suficiente pentru 
întreaga țară".

în urma 
Chombe 
Lumum-

vincie sprijină 
unic" din care 
carea națională 
tid condns de 
front a fost format de guvernul 
provinciei Kasai care controlează 
aproape întregul teritoriu al pro
vinciei și tinde să normalizeze si
tuația care s-a agravat 
acțiunilor lui Kalonji și 
împotriva partizanilor lui 
ba.

Referindu-se la actuala 
din Congo, ziarul congolez 
sai“ subliniază că guvernul Lu
mumba, este un guvern popular, 
ales pe cale democratică.

situație
„Ka-

consacrate aniversării a 150 de ani 
de la înființarea Universității 
„Humboldf- din Berlin.

• PARIS. Ministerul Educației 
din Franța a interzis unui marc 
grup de cadre universitare france
ze să plece în Republica Demo
crată Germană pentru a participa 
la festivitățile consacrate aniversă
rii a 150 de ani de la înființarea 
Universității „Humboldt" din Ber
lin.

• PANAMA CITY. După cum 
transmite corespondentul din Pana
ma City al agenției Prensa Latina,' 
5.000 de muncitori de la plantațiile 
societății „Chiriqui Land Compa
ny" ~~ filială a societății america
ne „United Fruit Company", au 
declarat grevă. Feroviarii și mun
citorii portuari s-au alăturat gre
viștilor.

• LONDRA. Ziarele din 9 no
iembrie relatează cu neliniște des
pre semnele de agravare a crizei 
în industria de automobile din An
glia. Ziarele menționează că so
cietatea „Standard Motors Compa
ny” din Coventry a anunțat la 8 
noiembrie că în urma scăderii vîn- 
zării de automobile urmează să 
concedieze 1.700 de muncitori.

• LONDRA. La 9 noiembrie, 
la Londra și Bonn au fost date 
publicității rezultatele anchetei co
mune asupra incidentului cu avio
nul reginei Angliei care, luna tre
cută} era cit pe ce să fie avariat

Semnificația rezultatului alegerilor 
prezidențiale din S. II. A.

In urma alegerilor preziden
țiale care au avut Ioc în S.U.A. 
la 8 noiembrie, candidatul par
tidului democrat John Kennedy 
a fost ales președinte al State
lor Unite.

Alegătorul american a votat 
pentru transformări, pentru re
vizuirea politicii interne și ex
terne a Statelor Unite și nu de 
dragul înlocuirii persoanelor a- 
flate la conducere. Aceasta este 
concluzia esențială care se im

pune în analizarea alegerilor 
prezidențiale din S.U.A.

Votînd pentru Kennedy, mili
oanele de alegători americani au 
dat în felul acesta1 un vot de blam 
politicii de intensificare a cursei 
înarmărilor, întreținerii încordă
rii internaționale, adică au dat 

răspunsul cuvenit guvernului re
publican care a ridicat politica 
imperialistă de „echilibristică în 
pragul războiului", politica de 
provocări și încălcări grosolane 
a suveranității altor țări la ran 
giul de politică de stat. Prin ur
mare, cauza eșecului suferit de 

republicani în alegeri nu trebuie 
căutată in măsura în care pro
gramul lor electoral se deose
bește de cel al democraților (a 
ceasta deosebire este microsco
pică, dacă ea a existat în ge
neral) ci trebuie căutată în di
recția în care guvernul republi 
can tîra America.

Nici chiar în ajunul alegerilor 
guvernul Eisenhower n-a înțeles 
că poporul american s-a sătu
rat să fie robul cursei înarmă

rilor. Astfel, după cum relatează 
revista „Time", deși alegprile 
băteau la poarta Americii admi 
nistrația Eisenhower a sporit 
din nou cheltuielile militare. Nu
mai în ultimele săptămini, con
tinuă revista, cheltuielile milita
re ale Statelor Unite au crescut 
cu 1.167 milioane dedări. Tot
odată, Statele Unite au căpătat 
dreptul, printr-un acord încheiat 
cu Anglia, să-și trimită subma
rine înarmate cu rachete „Po
laris" în Scoția.

Aceste ultime acțiuni ale ad
ministrației Eisenhower, în Ioc 
să ducă la mărirea șanselor în 
alegeri ale candidatului republi
can, ele au avut un efect con
trar spre marea consternare a 
cuplului1 Nixon-Cabot Lodge.

fmpotrivindu-se procesului de 
însănătoșire a atmosferei politi
ce internaționale, început la in- 

din vina a doi aviatori militari 
vest-germani. Cu toate că în tim
pul anchetei autoritățile engleze și 
vest-germane și-au adus reciproc 
acuzații grave, Amory, ministrul 
englez al aviației de război, a de
clarat că nu a existat pericolul u- 
nei ciocniri.

• LONDRA. Aproximativ 1.000 
de muncitori de la Uzina de au
tomobile a societății „General Mo
tors” din Londra au încetat lucrul 
la 9 noiembrie în semn de pro
test împotriva concedierii nedrepte 
a unui muncitor.

• LONDRA. Ministerul britanic 
al aviației a anunțat că la 15 no
iembrie vor începe manevre pentru 
verificarea apărării antiaeriene a 
C.E.N.T.O. Scopul acestor mane
vre de aviație este de a da posi
bilitate forțelor militare aeriene 
ale Iranului, Turciei, Angliei și Sta
telor Unite să efectueze operații 
comune.

• TOKIO. Poliția a arestat pes
te 160 de persoane, iar 6.000 de 
persoane au primit avertismente 
pentru încălcarea legii cu privire 
la alegeri în cadrul campaniei e- 
lectorale care se desfășoară în Ja
ponia. Cei arestați sînt învinuiți 
de mituire, corupere sau „folosire 
nejustă" a fondurilor bănești. Ma
joritatea persoanelor arestate și a 
celor ce au fost avertizate au le
gături cu candidații partidului li
beral-democrat aflat la putere.

sistențele și eforturile Uniunii 
Sovietice și altor state iubitoare 
de pace, guvernul Eisenhower a 
contribuit la scăderea simțitoa
re a prestigiului Statelor Unite 
pe plan internațional.

Făcînd bilanțul lipsit de glo
rie al celor opt ani de guvernare 
republicană, presa americană 
subliniază de asemenea înrăută
țirea considerabilă a situației e- 
conomice a țării. Chiar și orgai- 
nul marilor monopoluri, „Wall 
Street Journal", este nevoit să 
recunoască cu amărăciune că e- 
conomia americană se apropie 
„nestăvilită de mlaștina declinu
lui industrial".

In prezent numărul șomerilor 
atinge 6,4 la sută din totalul 
brațelor de muncă din S.U.A.

Senatorul Kennedy, în cursul 
campaniei electorale a știut să 
tragă foloase din eșecurile înre
gistrate de guvernul republican 
pe plan internațional cît și din 
nepopularitatea acestuia pe plan 
intern, reușind să obțină majori
tatea de electori necesară alege
rii sale.

Viitorul va arăta în ce măsu
ră noul președinte a învățat din 
soarta lamentabilă a guvernului 
republican și dacă el va îndrep
tăți speranțele poporului ameri
can în ce privește lichidarea 
„războiului rece", stabilirea unor 
relații de încredere reciprocă în
tre marile puteri, promovarea 
unei politici externe dp neames
tec în treburile interne ale altor 
state, lupta pentru coexistență 
pașnică a statelor cu sisteme so- 
cial-polîtice diferite și realizarea 
dezarmării generale și complete.

Declarația lui Kennedy
NEW YORK. 10 (Agerpres1)
Kennedy, care a fost ales pre

ședinte al S.U.A., a luat cuvîntul 
în țața reprezentanților presei la 
Hyannis (Massachusetts). El a citit 
mesajul primit de la Nixon în 
care acesta recunoaște victoria sa, 
precum și felicitarea primită de la 
Eisenhower.

Kehnedy a mulțumit celor care 
l-au ajutat în campania electorală 
și celor care l-au susținut. Declar 
tuturor americanilor, a spus Ken
nedy, că viitorii patru ani vor fi 
dificili și vor constitui pentru noi 
o încercare. Toți cetățenii noștri 
sînt de acord că trebuie să se de
pună maximum de eforturi pe plan 
național pentru a se asigura în 
deceniul actual progresul țării noas
tre.

Răspunzând la întrebarea unui 
corespondent, Kennedy a declatat 
că nu va face nici un fel de co
municări pînă la 24 noiembrie, în 
legătură cu numiri în cabinet sau în 
alte funcții.

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

„Majoritatea dorea 
o schimbare"

LONDRA 10 (Agerpres)
într-un prim comentariu consa

crat rezultatelor alegerilor din 
S.U.A., corespondentul din Wa
shington al agenției Reuter subli
niază că „rezultatul votului a 
demonstrat că majoritatea dorea o 
schimbare". După cum arată a- 
genția, această majoritate „a accep
tat criticile lui Kennedy în sensul 
că administrația Eisenhower a re
prezentat o politică de stagnare și 
că Statele Unite trebuie să se ur
nească din loc". Potrivit agenției 
pentru majoritatea alegătorilor a- 
mericani „Nixon nu era omul care 
să creeze o nouă imagine preziden
țială". Votul de la 8 noiembrie, 
continuă corespondentul, a demons
trat că alegătorii au fost intere
sați de promisiunile lui Kennedy 
privind asistența medicală pentru 
bâtrîni. construcția de școli și lo
cuințe etc.
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