
с IPrefetart Жж toate țările,

Organ al Comitetului raional P.M.R. Petroșani și al Sfatului popular raional

Minerii Bria loan șl TeodorescH Stancu conduc dte o brigadă 
ase- 

toate 
atin-

în cărbune la sectorul 1 al minei Uricani. Vereș Martin de 
menea conduce o brigadă de mineri însă în pregătiri. Cu 
că munca le este oarecum diferită cei trei mineri luptă pentru 
gerea aceluiași scop: îndeplinirea sarcinilor de plan.

Iată-і în clișeu pe tovarășii Vereș Martin, Bria loan și 
dorescu Stancu 
lui viitor.

I
Colectivul

discutând despre sarcinile sporite de plan ale
Teo- 
ami-

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

sectorului luptă pentru lichidarea 
rămînerii

Cînd s-a ținut adunarea gene
rală a organizației de bază pen
tru darea de seamă și alegerea 
noului birou al organizației de 
bază din sectoral V sud al mi
nei Lupeni, sectorul era rămas 
în urmă cu 1800 de tone de căr
bune. Comuniștii de la V sud 
au hotărit în adunarea generală 
să depună eforturi susținute 
pentru îmbunătățirea transpor
turilor, a disciplinei, pentru în
lăturarea cauzelor care au deter
minat rămînerea în urmă.

în urmă
Mobilizate de câmuniști, în 

frunte cu ei, brigăzile sectorului 
V sud au obținut realizări de 
seamă. Au fost recuperate din 
rămînerea în urmă mai bine de 
1000 tone de cărbune. In prezent 
sectorul este pe punctul de a a- 
junge cu planul anual li zi. 
Brigăzile sectorului in frunte 
cu cea condusă de comunistul 
Sălceanu Petru, muncesc cu ho- 
tărîre pentru a da pînă la sfîrși- 
tul lunii decembrie cel 
1000 tone peste planul 
1960.

puțin 
anului
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Sarcinile de plan pe anul 1961 
In dezbaterea oamenilor muncii

La U. R. U. M. P.
Muncitorii și maiștrii secției 

mecanice, una din secțiile de ba
ză ale Uzinei de reparat utilaj 
minier din Petroșani, s-au adu
nat în sala de ședințe a comite
tului de partid de la uzină pen
tru a dezbate cifrele de plan pe 
anul 1961. In І0 luni ale anului 
curent în cadrul secției s-au pro
dus 3512 tone armături de fier 
pentru galerii, aproape 1000 tone 
piese de schimb și 267 diferite 
utilaje pentru exploatările noas
tre miniere. De asemenea, prin- 
tr-o judicioasă repartizare a lu
crului pe mașini, a reducerii 
consumului de energie electrică 
și a altor măsuri, colectivul sec
ției a realizat în acest an o eco
nomie la prețul de cost .în va
loare de circa 1 milion lei.

In cuvîntul său, șeful secției 
mecanice tov. inginer Sîrbu So- 
fronie a arătat că față de anul 
1960 colectivul secției va avea 
de executat în 1961 piese și u- 

în cantități mult 
de calitate

— In atelierul nostru de forjă 
se execută armături de fier pen
tru galerii — a spus maistrul 
forjor Roiban Cornel. La confec
ționarea lor însă întâmpinăm u- 
nele greutăți din cauză că ne 
lipsesc unele materiale și piese 
necesare cum sînt de pildă piu
lițele. Propun să se ia măsuri 
pentru aprovizionarea la timp a 
uzinei cu materiale și piese de 
schimb.

Alți participant! la discuții și-au 
propus să se preocupe mai mult 
decît pînă acum de calitatea pie
selor executate, de reducerea 
procentului de rebuturi.

C. MATEESCU

Au ocupat primul loc Ș 

pe regiune
Duminică, 

noiembrie, 
clubului URCM ) 
din Deva a găz- 5 
duit t---------- * ■
rezervat 
(iilor

2U < 
sala < ___ __ t

tilaje miniere 
mai mari și 
oară.

In scopul 
sarcini se va 
șină

realizării 
confecționa 

.Hercules" pentru

superi-

„ O nouă
F La întreprinderea de utilaj și 

transport Livezeni, muncitorii 
lăcătuși de la secția construcții 
metalice au îmbrățișat la înce
putul lunii septembre a. c. o 
nouă inițiativă. Urmînd exem
plul minerilor ei muncesc sub lo- 

. zinca „lunar, omul și tona de 
construcții metalice**. Acest lucru 
a însuflețit activitatea muncito
rilor și a dat un conținut mai 
bogat întrecerii pe profesii. De 
exemplu, brigada de lăcătuși con- 

, dnsă de Gydrgy Alexandru și-a 
depășit planul cu 23 la sută în 
Ішіа septembrie și cu 51 la sută 
îff hma- octombrie a. c. Aseme
nea rezultate au obținut și echi
pele de lăcătuși în care lucrează 
Olaru loan, Kanozinger Iuliu, 
Ghiuvență Augustin, Nemeș Va- 
sile, Anuțoiu loan și alții. Re
cent, această inițiativă pornită de 
comuniștii din secția construcții

în sec-

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

inițiativă
metalice a fost extinsă și 
țiile de lăcătușerie, utilai și re
parații. Pe primele două dec a 5 
ale lunii noiembrie planul este 
depășit cu 10 la sută.

AL. MÂNAI LA 
corespondent

acestor 
o ma- 
îndoit 

armături profil Т.Н., se va înlo
cui ciocanul cu arc prin unul 
cu aer comprimat, se vor confec
ționa 5 freze decalate cu plăcuțe 
din aliaj dur pentru frazarea ra
pidă a diferitelor piese. De ase
menea, maiștrii de schimb vor 
face un control mal riguros la 
mașini încît procentul de rebu
turi să scadă cu 25 Ia sută față 
de cel admis.

— Sarcinile de plan pe 1961 
sînt pe deplin realizabile a spus 
strungarul Pfaf Carol. Propun 
ca filierele uzate și care nu mai 
corespund stasului să fie înlo
cuite cu altele noi. Prin aceasta 
se va îmbunătăți calitatea pie
selor care necesită operațiuni de 
filiere. Mă angajez să depășesc 
lunaF sarcinile de plan cu 25 la 
sută și să execut piese de bună 
calitate.

La sectorul II Vulcan
Deținătorii „Căștii de aur", 

minerii sectorului II Vulcan, în
truniți în una din zilele trecute 
au dezbătut sarcinile pe anul 
1961. Gu acest prilej s-au scos 
în evidență rezultatele obținute 
în acest an. Astfel, angajamentele 
luate de colectivul sectorului au 
fost îndeplinite și depășite. Dînd 
peste sarcina de plan 4800 tone 
cărbune cocsificabil de bună ca
litate minerii de aici și-au în
trecut angajamentul luat pe în
tregul
menea _ _ _____
planificată pe primele 10 luni ale 
anului. La prețul de cost colecti
vul a obținut economii în valoa
re-de 466.Q0O.lei din саге 261.000 
lei pe seama bonificațiilor pentru 
calitate

an cu 20 la sută, de ase- 
au depășit productivitatea

(Continuare în pag. 3-a)

concursul < 
forma- î 

artistice І 
din cadrul coo- < 

( perativelor meșteșugărești din < 
' toată regiunea. Formația care < 
j a deschis concursul a fost cea J 
< a cooperativei Jiul din Petro- î 
> șani formată din 24 de persoa- 5 
Ine. Cei 16 dansatori de Ia Jiul 

au prezentat o suită de dansuri ;■ 
din regiunea Hunedoara, o sui- / 
tă de dansuri ucrainene și un J 
cunoscut dans țigănesc. Datori
tă măestrieî interpretării lor, e- , 

) chipa de dansuri a cooperativei ; 
Ș Jiul din Petroșani a ocupat lo- 
J; cui I pe regiune în cadrul aces

tui concurs la care au pârtiei- > 
pat formații artistice din 8 ra- 
ioane. Dintre dansatorii cei mai ? 
apreciați la concurs, atât de pu- ■ 
blic cît și de comisie, au fost ; 
Ungureanu Vasile, Niță Chirilă,. 
Cioran Lazăr, Szol Maria, 
Melac Sofia și alții. Cel de-al 
doilea punct prezentat de for- ■ 
rnația din Petroșani a fost so-' 

;[ liști vocali. Dintre aceștia Ioana1' 
)' Baban interpretând frumoase J 
( melodii populare a ocupat lo- 
S cui II.

j
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Localitatea devine mai frumoasă
Localitatea Lonea a cunoscut 

în anii regimului de democrație 
populară transformări de seamă. 
Nu de mult au fost date în folo
sință muncitorilor din Lonea noi 
blocuri de locuințe cu aparta
mente spațioase și moderne, o 
sală de spectacole impunătoare 
și alte edificii la construcția că
rora s-au folosit diferite mate
riale provenite din resurse lo
cale.

O muncă susținută s-a depus 
și pentru întreținerea și amena
jarea străzilor. Astfel, la mina 
Cimpa II, O.G.M.M. a început 
păvarea șoselei din strada prin
cipală și pînă la puțul de extrac
ție al minei. Intr-o perioadă re- 

. lativ scurtă, constructorii au e- 
fectuat 800 m.p. pavaj... Acesta 
a fost realizat în cea mai mare 
parte cu piatră și balast scos 
din Jiu.

Se lăsase înse
rarea. Deasupra 
Văilor cupele alu
necau agale pe 
funicular, greoaie ca niște bon
dari uriași, cu un scîrțîit mo
noton. Zgomotul lor molcom și 
neînțeles se deslușea tot mai pu
țin fiind înghițit de țăcănitul rit
mic al unui ciocan de nituit ce 
batea cu grabă.

Pe poarta uzinei a intrat un 
grup de tineri. Discutau în șoap
tă- Unul din ei, Smărăndache 

Dumitru, le destăinuia celorlalți 
ceva.

— Mă gîndesc, spuse el cu 
glas scăzut, că flanșele acelea 
mai pot fi folosite la ceva și 
inelele la fel.

A doua zi. intr-un amurg a- 
semănător toți au rămas după 
sut încă aproape 3 ore. Au adu
nat peste 300 de flanșe pentru 
Tuburi de aeraj și tot 
inele depozitate la fier

— Acum, spuse Sosoi 
cele 12.000 lei economii cit

Voinicii lui... Voinici

atâtea 
vechî. 
Petru, 
ne-am

luat angajamentul că vom face 
anul ăsta, nu mai mi se par 

deloc mari... «
De atunci au trecut Cîteva luni. 

Brigada de tineret de la secția 
tinichigerie a U.R.U.M.P. con 
dusă de comunistul Voinici Ște 

fan, zi de zi a reușit să asigure 
minerilor tuburile de aeraj ne

cesare, de cea mai bună calitate.
...16 noiembrie 1960. Pauza 

de dimineață. Mașinilor li s-a 
dat un răgaz de 15 minute. Mun
citorii mîncau. Din biroul sec
ției, comunistul Voinici Ștefan 
iese mai bucuros ca de obicei. 
Băieți, spune el ortacilor săi, 
astăzi vă aduc o veste care o să 
vă bucure pe toți. Ascultați-mă: 
Vă felicit din toată inima cu o-

cazia Anului 
nou.

— Anului nou? 
— se aude 

din grup un glas nedumerit.
— Da, a Anului nou. Pînă azi 

la ora 8 dimineața, brigada noas 
tră și-a realizat sarcinile de plan 
pe întreg anul 1960.

Acum, voinicii din brigada lui 
Voinici Ștefan lucrează în con
tul anului viitor. S-au apucat și 
mai hotăriți de lucru.

Sarcinile ce le revin sînt mult 
mai mari. Dacă pe anul 1960 

au avut de confecționat 200 tone 
tuburi de aeraj, anul viitor vor 
avea 430 tone.

Comunistul Voinici Ștefan și-a 
luat angajamentul ca aceste 430 
tone de tuburi să fie gata în 11 
luni și jumătate. Aceasta, pen
tru că, așa au hotărît băieții din 
brigada lui, tineri de nădejde, 
unul și unul, adevărați voinici.

M. I. CALIN
corespondent

Pregătim temeinic producfia 
anului

Convorbire cu tov. ing. Feier
Publicăm mai jos unele relatări 

ale tov. ing. Feier Gheorghe, șe
ful exploatării miniere Lonea, des
pre pregătirile colectivului de aici 
în scopul asigurării condițiilor 
necesare pentru realizarea întoc
mai a sarcinilor puse de partid 
pe noul an de muncă :

— In conformitate cu Directi
vele Congresului al II 1-lea pri
vind linia mereu ascendentă de 
dezvoltare a economiei naționale, 
mina Lonea a primit deja cifrele 
de plan sporite pe noul an 1961. 

Aceste cifre au fost defalcate 
pe sectoare și secții, și dezbătute 
în cadrul sectoarelor, astfel că 
deia se cunosc de pe acum sar

cinile sectoarelor. In același timp, 
aceasta ne-a dat posibilitatea să 
propunem măsuri pentru realiza
rea lor.

Astfel, planul de extracție mă
rit îl vom realiza întocmai prin 

concentrarea producției în cit mai 
puține numere de abataje, cu cit 
mai puține puncte de încărcare, 
prin introducerea metodei de ex
ploatare cu abataje frontale în 
felii orizontale. Producția se va 
concentra la orizontul 535 lichi- 
dînd transportul producției la o- 
rizontul superior. Prin aceasta se 
va realiza o însemnată economie. 

Vom introduce o metodă nouă 
de gospodărire: trecerea benzilor 
transportoare din abataje în in
ventarul grupei căreia i se va re
partiza cite un lăcătuș în com
punerea ei, ceea ce ne va aduce 
de asemenea economii.

Pînă la 1 Măi 1961 vom lichida 
cu toate grupele rămase sub plan, 
astfel ca după această dată să 
nu mai avem nici o grupă sub 
plan, ceea ce va asigura spori
rea randamentelor.

La prețul de cost ne angajăm 
să realizăm o economie de un mi
lion lei, prin reducerea număru
lui posturilor de regie, prin rea
lizarea unui consum specific de

vîitor
Gheorghe șeful minei Lonee 
material lemnos de 45,1 m.c./1000 
tone de cărbune și alte măsuri. 
Economia de lemn se va face prin 
recuperarea și refolosirea lemnu
lui din abatajele care permit a- 
ceasta înainte de prăbușirea lor 
și parțial la întreținerea prin in
troducerea susținerii metalice ta 
lucrările de bază, in concluzie, 
economiile ce se vor realiza de 
mina Lonea în 1961 la extracția 
cărbunelui se vor ridica la cel 
puțin 600.000 lei.

Vom excava 12.000 m. c. steril 
prin încărcare mecanică în galerii 
conform prevederilor planului, ți- 
nînd cont de utilajul existent 
(mașini de încărcat). De aseme
nea, ne propunem să extragem 
50.000 tone cărbune din abataje 
frontale cu susținere metalică, 
conform planului pe 1961, ținînd 
cont de posibilitățile de aprovi
zionare cu materiale de susținere 
metalică (stâlpi metalici).

La calitatea cărbunelui ne pro
punem ca în anul 196*- să livrăm 
preparației Petrila cărbune cu 
cenușă de 34,8 Ia sută față de 35 
la sută plan și cu umiditate de 
8 la sută față de 9 la sută plan.

Pentru realizarea sarcinilor și 
angajamentelor pe anul 1961 con
siderăm că este absolut necesar 
să ni se asigure 300 bucăți va- 
gonete de 1000 litri cu ecarta- 
nient de 630 тпк, o locomotivă 
electrică cu troley de 200 C.P., 

ca și armături metalice necesare 
pentru abatajele frontale conform 
prevederilor planului.

La activitatea de investiții vom 
pune în funcție toate lucrările 
la termenele stabilite prin plan, 
lucrînd astfel încît să obținem o 
economie de 400.000 le! față de 
deviz pe baza creșterii producti
vității muncii, prin introducerea 
tehnicii noi.

Pregătind din timp condițiile 
necesare, vom realiza cu cinste 
sarcinile trasate pe noul an 1961.
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u «rti»M Ulei Teza - mijloc de fixare și verificare a cunoștințelor
Asigurarea însușirij temeinice 

de către elevi a cunoștințelor 
este, fără îndoială, o preocupa
re permanentă, de zi cu zi, a ca
drelor didactice, care se strădu
iesc să fixeze la elevi cunoștin
țele studiate. Acest lucru poate 
fi controlat la finele fiecărui tri
mestru prin lucrările scrise — 
tezele — care se dau de căire 
elevi.

Pentru a încheia cu succes 
primul trimestru din anul școlar 
curent, elevii Școlii medii mixte 
Petroșani, au fost și sînt călăuziți 
în munca lor de lozinca „Exa
menul se pregătește din prima 
zl de școală". Aceasta înseamnă 
că pe lîngă expunerile clare, cu 
un conținut bogat, științific, po
trivit planurilor calendaristice, 
baza însușirii temeinice a cunoș
tințelor o formează studiul indi
vidual al elevului. In această di
recție. încă de la începutul anu
lui, fiecare profesor diriginte a 
căutat să-și cunoască fiecare elev 
în parte, puterea lui de pricepere, 
gradul de cunoștințe ducînd o 
muncă perseverentă de a obișnui 
pe elevi cu un studiu susținut și 
nu în satturi, pentru a-1 deprinde

cu o muncă ordonată, continuă 
și temeinică.

Datorită respectării la toate o- 
biectele a planurilor calendaris
tice, în care sînt prevăzute și ore 
de recapitulare trimestrială, con
ducerea școlii a și trecut la pla
nificarea tezelor pe primul tri
mestru. Astfel, de la 25 noiem
brie vor începe tezele și vor ține 
pînă la 22 decembrie.

Programarea s-a făcut în așa 
fel îneît elevii să nu aibă mai 
mult de două teze săptămînal — 
în scopul aprofundării cît mal 
temeinice a materialului 
în timpul trimestrului.

In 
mai 
velul 
mate 
chimie, 
unde profesorii de specialitate 
se străduiesc ca prin explicații 
suplimentare să completeze cu
noștințele elevilor.

Pe lîngă orele de meditații, un 
rol deosebit de important îl au 
grupele de într-ajutorare, organi
zate între elevii utemiști frun
tași și elevii cu anumite lacune 
în pregătire.

Pentru ca tezele să fie la ni-

predat

elevilor 
la ni- 

progra-

Careul

vederea ridicării 
slabi la învățătură 
clasei, zilnic sînt 
medttații la materii ca: 

matematică, fizică etc.

velul cerut, o importanță deose
bită o are tema care se dă. In fi
xarea temei este indicat să se 
țină seama de nivelul general al 
clasei, de puterea de sistemati
zare și generalizare a clasei și, 
bineînțeles, în primul rînd de ni
velul programei.

In orele de recapitulare tri
mestrială se indică a se pune 
accent tocmai pe sistematizare, 
pe teme de sinteză, care să-l 
pună pe elev în situația de a nu 
se baza numai pe o însușire me
canică a cunoștințelor predate, 
ci să-l facă să gîndească, să in
terpreteze într-un mod științific 
cunoștințele asimilate, să știe să 
lege aceste cunoștințe de praati- 
că și pe baza discernămîntului 
logic să trateze tema dată în 
modul cel mai judicios, încadrîn- 
du-se totodată în timpul fixat.

Procedînd în acest fel sperăm 
că rezultatele primului trimestru 
vor fi un prilej de bucurie atît 
pentru elevi, pentru părinții lor 
cît și pentru cadrele didactice de 
la școala noastră.

VICTOR BADAU 
director al Școli; medii mixte 

din Petroșani

IN CLIȘEU: Elevii seraliști Dobocan David 
la Școala medie mixtă din Lonea pregătindu-și
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Din activitatea școlilor din Lupeni
de sîmbătă
fiecărei săptămîni,La sfârșitul 

după ultima oră. elevii Școlii de 
7 ani nr. 1 din Lupeni s-au o- 
bișnuit să se adune, cu toții, în 
curtea școlii, în careu. Cu acest 
prilej se face bilanțul rezultate
lor obținute la învățătură și dis
ciplină în cursul săptămînii res
pective. Prin rotație, fiecare pro
fesor, începînd de luni, urmăreș
te rezultatele la învățătură și 
disciplină, prezentînd sîmbăta, 
în fața întregii școli, un referat 
în care sînt analizate atît re
zultatele bune cît și cele slabe 
Obținute de elevi. Tot cu acest 
prilej, prezintă aspecte din mun
ca lor și cele trei grupe de pro
fesori și părinți care au urmă
toarele atribuții: învățămînt, 
gospodărie, și cultural. Fiecare 
din aceste grupe, ocupîndu-se 
de problemele respective, infor
mează conducerea școlii 
vii în careul de sâmbătă 
rezultatelor obținute. De 
nea se împart și sarcinile 
săptămîna viitoare privind buna 
întreținere a curățeniei, acțiu
nile care vor fi întreprinse îm
preună cu părinții, precum

repartizarea temelor de articole 
. pentru gazetele de perete din 
școală ale elevilor și gazeta de 
perete a părinților.

In careul de sîmbătă se face 
atît analiza rezultatelor obținu
te cît și întocmirea planurilor 
viitoare.

muncă voluntară, 
lemnelor și 
gaz ie

ia așezarea 
cărbunilor în ma

Munca de folos obștesc
de 7 ani nr.. 2

și ele- 
asupra 
aseme- 
pentru

ȘttdHi cu părinții
Legătura dintre școală și fa

milie contribuie la buna desfă
șurare a procesului de învăță- 
mînt. Ținînd seama de acest lu
cru, conducerea școlii amintite 
s-a străduit să organizeze adu
nările cu părinții încă în primele 
săptămînl ale lunii octombrie.

In cadrul ultlnel adunări cu 
părinții, care a avut lor recent, 
s-a ales comitetul de părinți al 
cărui președinte este tov. Doțiu 
Avram. La prima lor ședință, 
părinții s-au angajat să spriji
ne și pe mai departe școala în 
toate problemele. Astfel, comite
tul de părinți a și trecut la fap
te. Gu ocazia aprovizionării șco
lii cu combustibil, mulți din pă
rinți, printre care tov. Doțiu A- 
vram, В ide a Barbu, frații Po- 
povici și alții au ajutat, prin

Elevii școlii 
din Lupeni, participă eu entu
ziasm la toate acțiunile de folos 
obștesc ce se organizează în o- 

jașul lor. In luna octombrie, de 
pildă, peste 200 de școlari iu 
participat la o acțiune de muncă 

■voluntară întreprinsă din 'iniția
tiva 
Cu 
sele 
kg. 
lor

comitetului orășenesc U.T.M. 
acest prilej elevii din cla- 
I—IV au strîns circa 3.000 
fier vechi, iar elevii clase- 
V—VII au participat, йп- 

școli din 
amenaja- 
fața spi-

particlpat. 
preună cu elevii altor 
Lupeni. la curățirea și 
rea terenului viran din 
talului.

Printre pionierii care 
marcat în această acțiune pot fi 
amintiți Reif Felicia, Petrică 
Pavel și Lorincz Grigore din cla
sa Vil-a, Todofclci Petru din 
clasa ѴІ-а В și alții.

s-au re-

ѴІ-а C e slabă T 1
să se inițieze în primul rînd con
vorbiri individuale cu elevii pen- M 
tru a cunoaște și de la ei cau- " 
zele care duc la note bune și rele 
la aceleași obiecte. Pe baza cu
noașterii elevijor, toți profesorii 
și, în special dirigintele, sînt da
tori să depună eforturi susținute 
pentru a ridica moralul clasei, 
insuflîndu-i încredere în propriile 
sale forțe. S-ar 
nea organiza o 
clasele a VI-a 
dorința elevilor 
zultate-cît mai bune tocmai pen
tru a dovedi că ei nu sînt cei 
nai slabi. Dirigintele, ajutat de 

ііесаге profesor, trebuie să ia de 
pe 
re
a 1 
de
are
lectivul de cadre didactice pentru

putea de aseme- 
întirecere între 

care ar stimula 
de a obține re

acum toate măsurile 
pentru pregătirea temeinică 

lucrărilor scrise 'de la 
trimestru. Conducerea

‘ datoria să atragă întreg co-

г

Multe din a- 
semnalate și 
la clasa Vl-a 
Vulcan. Pen-

а sprijini metodic, cu cele таі^в 
potrivite mijloace, însușirea cu-Șț 
noștințelor de către elevi, făcînd 
din clasa VI-a Go problemă a 
fiecărui cadru didactic din școa
lă. Ar fi indicat de asemenea or
ganizarea mai temeinică a inter- 
asistențelor la clasa respectivă și 
a unor schimburi de experiență 
cu alte școli.

C. PARASCHIVOIU 
director al Școlii de 7 ani nr. 2 

Petroșani

ж■ S ! Ț
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in obținerea fiecărui succes ai pionierilor de la Școala de 7 
ani din Aninoasa, un merit il are șl conducerea unității a cărei 

președintă este eleva luditha Bodor. A intrat in obișnuința colegelor 
ei, ca ori de cite ori ea obține rezultate frumoase în conducerea 
unității sau la învățătură să o felicite cu căldură și dragoste. Un 
astfel de moment a fost surprins de aparatul fotografic: Pionie
rele Mioara Văcaru, Eugenia Crîsnic și Nina David felicttînd-o pe 
colega lor, luditha Bodor.

„Intr-adevăr clasa
In ziarul nostru nr. 3451 din 

17 noiembrie a. c. în pagina 
„Școală-educațic" a fost publi
cat articolul cu titlul „Intr-ade
văr clasa Vl-a C e slabă ?“ în 
care era criticată poziția cadrelor 
didactice de la Școala medic mix
tă din Vulcan, care consideră, 
prin tradiție, că clasa ѴІ-а C e 
slabă și deci e foarte greu să fie 
îndreptată. Pe marginea acestui 
articol ne-au sosit la redacție 
scrisori ale cadrelor didactice din 
raion care doresc să-și spună cu- 
vîntul în această problemă. Pu
blicăm una dintre acestea.

Cauzele care fac ca elevii să 
obțină rezultate slabe la învăță
tură, pot fi desigur multiple. E- 
numerăm doar cîteva: pregăti
rea în salturi a elevilor, lipsa 
de disciplină la ore, slaba aten
ție acordată muncit independente 
а elevilor, lipsa de încurajare 
etc. Pe de altă parte s-ar putea 
ca nu întotdeauna și nu toate 
lecțiile să fie ținute la același 
nivel din care cauză elevii în- 
tîmpînă greutăți în asimilarea 
cunoștințelor, nu se folosește în 
măsură suficientă materialul di
dactic, intuitiv etc. 
ceste cauze au fost 
în articolul referitor 
C de la școala din
tru îndreptarea lucrurilor ar fi 
necesar, după părerea noastră,

★

Frecventa la școala medie serală din Lonea 
lasă de dorii

fan, clasa a VIII-a, angajat al 
minei Petrila a lipsit în zilele de 
7, 20, 21, 25 octombrie și 4 no
iembrie de la toate orele pentru 
antrenamente și deplasări spor
tive (?!), elevul Leach Nicolae, 
clasa a VIII-a angajat al minei 
Lonea, din 25 octombrie pînă în 
prezent are 44 absențe nemotiva
te, elevul Iuga Tiberiu, clasa 
VIII-a, angajat al minei Lonea, 
are pînă în prezent 47 absențe 
nemotivate, elevul loan Paulian, 
clasa a VIII-a, angajat al minei 
Petrila a absentat în zilele de 
7, 19, 20, 29 octombrie și 2, 4, 
7, 14 noiembrie, elevul Circu Flo- 
rea, clasa IX-a, angajat al mi
nei Lonea, a lipsit îa zilele de 
20, 25, 28, 29 octombrie și 2, 4 
noiembrie pentru interese spor
tive (?!).

De asemenea elevul Covered 
Gh., clasa X-a, angajat la mi
na Petrila, în zilele de 7, 8, 9, 
12 noiembrie a prestat posturi 
după-masă, Siliște Mihai, de la 
mina Petrila, a absentat în zilele 
de 6. 10 septembrie, 20, 22, 26 
și 28 octombrie fiind reținut la 
serviciu din cauză de forță ma
joră.

Considerăm că unii dintre ei 
tchiar cea mai mare parte!) ab
sentează fără motive serioase și 
aduc motivări obținute cu ușt>

La începutul acestui an șco
lar, conducerea școlii noastre și 
diriginții au manifestat o preo
cupare deosebită pentru menți
nerea unei bune frecvențe la în- 
vățămîntul seral. In atingerea 
felului propus am ținut o mal 
strînsă legătură cu întreprinde
rile, cerînd sprijinul conduceri
lor și al comitetelor sindicatelor 
și organizațiilor U.T.M.

Dacă a existat această preocu
pare din partea școlii nu același 
lucru se poate afirma despre co- 

! din între-misiile de selecționare 
prinderi care pe de o parte n-au 
vegheat asupra modului cum în
treprinderile respectă hotărîrea 
C.C. al P.M.R. și a Consiliului 
de Miniștri din 11 martie 1959, 
iar pe de altă parte n-au luat 
nici o măsură asupra elevilor cu 
o frecvență slabă care le-au fost 
semnalați de școală. Dacă multe 
absențe sînt făcute de elevi prin 
participarea la diverse ședințe, 
adeseori prea numeroase la unii 
tineri, foarte multe absențe sînt 
cauzate de desele și repetatele 
rețineri la serviciu pentru lucrări 
diferite sau programări în schim
bul II așa cum reiese din moti
vările semnate de maiștri și in- 
jgineri (?l). Dar să analizăm cî- 
teva cazuri mai concludente în a- 
cest sens. Elevul Totoreanu Ște-

rință de la sectoare, mecanici de 
sectoare, maiștri, ingineri, consi
lii sportive care nu au nici un 
drept să dea aceste motivări.

Iată de ce simțim în mod Se
rios lipsa măsurilor pentru re
glementarea frecvenței pe cure- 
trebuie să le ia flecare comiMe 
de selecționare.

Ne mîndrim cu elemente ca: 
Barbu Constantin, Covrig Ioan, 
Krujelac Mihai, Puican Ștefan, 
Stana Valeria, Labă loan. Pas
cale Ioan, Ban Florian și alții 
care au o frecvență foarte buna 
și rezultate bune la învățătură, 
ceea ce dovedește o bună orien
tare a comisiilor de selecționare 
care i-au trimis la liceul seral. 
Am dori insă să fim sprijiniți 
și în privința celorlalți tineri 
pentru a-î ajuta să devină oa
meni bine pregătiți.

Este de datoria maiștrilor, șe
filor de sectoare, inginerilor să 
se preocupe de sprijinirea concre
tă, chiar la unele obiecte a ele
vilor seraliști și nu prin moti
vări de absențe. Cu acestea nu-i 
ajută cu nimic ci dimpotrivă, îl 
fac să piardă multe ore și ded 
cunoștințe prețioase!

PETRU STOICAN 
director al școlii medii serala 

Lonea
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Alimentarea cu apă a Amnoasei — 
o problemă importantă

ie primăvara acestui яа. la A- 
пішмім au inceput lucrările de 

construcție a unei noi alimentări 
cu apă. Zeci de muncitori de la 
șantierul Vulcan, printre care be- 
toniștii Șumlanschi Vâsle și Ber
ea Dumitru, zidari: Chițu Ioan 
și Girtu Nicolae, dulgherul Nagy 
Dionisie, muncitorii Vale loan, 
Bîrzoveanu Stan, Pavel Gheor- 

j ghe și alții, conduși de ing. Be- 
▼ loiu Nicolae, au executat săpă

turi. zidării, betonări, un dig de 
captare a apei, decantoare, sta
ție de filtre, conducte de aduc- 
țiune și altele.

Prin munca harnică a acestui 
grup de constructori, lucrările de 
la noua alimentare cu apă a Ani
noasei se desfășoară în ritm ra
pid, pînă la sfîrșitul anului ter- 
mlnîndu-se etapa prevăzută prin 
punerea în funcțiune a grupului 
de captare-filtrare

*
Problema alimentării cu apă 

a Aninoasei are însă un istoric. 
Din cauza condițiilor de teren 
prima captare de apă a avut un

- caracter destul de rudimentar, cu 
filtre descoperite care erau per

manent înnămolite de pîrîul care 
.4 le alimenta.

Prin anul 1952, s-a trecut la 
construcția unei stații de filtrare 
a apei. Puțin mai jos de vechea 

M captare, s-a executat stația care 
cuprinde două compartimente de 
filtrare — fiecare cu o capacitate 
de cca. 500 m. c. apă — stație de 
ventile și vane, instalație de clo- 
rinare a apei și toate racordurile 
de conducte necesare

Filtrarea apei era prevăzută a 
se face printr-un sistem de plăci 
poroase și nisip fin. Dar, cu toa
te încercările făcute, sistemul ca
re a fost proiectat și construit nu 
a dat rezultatele scontate. Din a- 
ceastă cauză instalația a func
ționat abia vreo două săptămîni 

I după care a fost părăsită com
plet. Și de'-atunci, de 8 ani, stă 
nefolosită.

In cadrul actualelor lucrări 
pentru alimentarea cu apă a Ani
noasei, sînt prevăzute a se con
strui două rezervoare de apă cu 
o capacitate totală de 400 m. c. 
cu un cost, de cca. 160.000 lei. 
Dar oare, nu ar putea fi folosite 
in acest scop, cele două camere 
de filtre, care au o capacitate de 
odaffi și jumătate mai mare deeft 
rezervoarele proiectate ? Ar trebui 
numai scos stratul de nisip din 
ele, închise ventilele de scurgere 
și betonată partea de jos — lucru 

de o săptămînă — și care ar re
veni mult mai ieftin. In același 
timp, s-ar putea folosi aici și in
stalația de clorinare ceea ce ar 
reduce costul lucrărilor.

S-ar putea realiza și o altă va
riantă, în scopul asigurării com
plete cu apă a Aninoasei. Să se 
construiască cele două rezervoare 
noi, care sînt amplasate mai sus, 
avînd o cotă ridicată, stația ne- 
lolosită de filtre să fie transfor
mată în rezervoare de apă — de 
tampon — iar instalația de clo
rinare a apei să fie montată la 
noile filtre ce se construiesc a- 

cum, în camera vanelor, unde este 
loc destul. Atunci însă, se pune 
problema asigurării unui debit 
optim necesităților locuitorilor și 
minei care folosește și ea apă po
tabilă chiar în scopuri industriale 
(de ce? cu ее drept cînd legile 
interzic acest lucru ?) atît pe 

timp de iarnă cît și Vara cînd de
bitul pîrîului este mic.

De aceea, ar fi necesar ca în 
apropierea actualei captări, la 
cca. 200 m. pe valea pîrîului 
„Ghețu" să se facă un baraj de 
captare și o conductă, pentru a 
aduce și apa aceea în actualul 
complex de alimentare a loca
lității.

Direcția de investiții a combi
natului carbonifer, Sanepidul, 
conducerea minei Aninoasa și co
mitetul executiv al sfatului popu
lar Aninoasa să studieze cu toată 
atenția și de urgență "aceste pro
bleme rezolvîndu-le în direcția 
obținerii unui randament maxim 
cu investiții reduse.

MfHAi ȘT.

In atenția membrilor 
Ciubota! sportiv Jiul — 

Petroșani
Consiliul de conducere al Clu

bului sportiv Jiul Petroșani adu
ce la cunoștința tuturor membri
lor clubului că marți 29 noiem
brie a. c. orele 16,00, va avea 
loc în sala clubului C.C.V.J., 
.Plenara consiliului clubului 
sportiv Jiul**, avînd următoarea 
ordinea de zi:

— Raportul de activitate al 
clubului pe perioada 1 aprilie — 
15 noiembrie' 1960;

— Informare privind activita
tea econamlco-financlară a clu
bului sportiv pe aceeași peri
oadă-,

— Discuții.
La plenară sînt invitați să par

ticipe toți membrii consiliului 
clubului precum și membrii sus
ținători.

NOTA

Acesta nu e 
sppijin!

Formația artistică a căminu
lui cultural din Cim-pa s-a cla
sat pe locul I pe regiune în ur
ma concursului care a avut loc 
la Petrii a în ziua de 7 octombrie 
a. c. Ca urinare a acestui fapt a- 
ceasta formație a trebuit să se 
prezinte în ziua de 21 noiembrie 
a. c. la Hunedoara pentru a par
ticipa la faza pe zonă a con
cursului rezervat formațiilor ar
tistice din cadrul căminelor cul
turale. Dar în acea zi, din „grija" 
tovarășei Mercioiu Maria, secre
tara sfatului popular din Petri- 
la, formația artistică nu a avut 
nici un mijloc de transport de 
la Ciinpa la Petroșani. Tovarășa 
Mercioiu se angajase să pună Ia 
dispoziția artiștilor amatori din 
Cimpa mijloacele de transport 
necesare. Dar așa cum am spus, 
tinerii artiști amatori au fost ne- 
voiți să vină totuși Ia Petroșani 
pentru a pleca cu trenul la Hu
nedoara, cu diferite „ocazii". 
Pentru sfatul popular din Petri - 
la este o cinste că formația că
minului cultural din Cimpa a 0- 
cupat locul I pe regiune, și toc
mai datorită acestui fapt trebuie 
să acorde acestei formații mal 
mult sprijin.

Sistemul de admisie al locomotivei 150.1039 a intrat la revizie 
pe mîna unor priceput! meseriași al Depoului C.F.R. Petroșani. Cu 
calificarea înaltă pe care o posedă cei trei meseriași vor face și de 
data aceasta reparații de bubă calitate, spre mulțumirea brigăzii 
de pe această locomotivă. Iată-i în clișeul nostru pe maistrul 
Crișan Ioan, meseriașii Aioji Ștefan și Cazan Nicolae în timp 
ce încep operația de demontare a ansamblului de cilindru.

Samnite de plan pe амі ÎMI 
In dezbaterea oamenilor mandi
(Unnare din pag. l-a)

Din referatul prezentat a» re
ieșit că lîngă rezultatele obți
nute au existat și o serie de lip
suri. Unele brigăzi ca de pildă 
cele conduse de Bordea Emanoil 
și Hegediiș Vasile n-au acordat 
atenția cuvenită alegerii șistului, 
lipsă care cu ajutorul organi
zației de partid a fost lichidată 
în ultimul timp. Rezultatele ob
ținute la avansările medii nu au 
fost pe măsura posibilităților din 
cauza rămînerii sub plan a mul
tor brigăzi de la pregătiri.

In anul care urmează produc
ția de cărbune a sectarului va 
crește cu 12 la sută, productivi
tatea muncii va trebui să spo
rească cu 0,015 tone cărbune pe 
post, consumul de lemn să sca
dă cu 1 m.c./1000 tone, iar pre
țul de cost să fie de asemenea 
redus simțitor. In vederea asigu
rării din timp a îndeplinirii a- 
cestor sarcini, conducerea secto
rului a propus o seamă de mă
suri tehnice și organizatorice e- 
flciente. Se va accelera, de pildă, 
exploatarea abatajului cameră 
nr. 2 felia 2-a pentru nivelarea 
necesară la stratul 3 blocul III 
în vederea exploatării cu abataj 
frontal orizontal. Linia de front 
necesară va fi asigurată prin in
tensificarea lucrărilor de pregă
tiri în stratul 17 și se va pre
găti un abataj frontal în stra
tul 4. Pentru a obține avansări 
medii mai mari se vor introduce 

perforatoare pe coloane рпета- 
tice, cărucioare cu benzi irtkxJf- 
cătoare și tnirajul cu nisip.

In ședința de dezbatere a ci
frelor de plan pe anul 1961 mi
nerii sectorului II s-au angajat 
să lupte cu însuflețire pentru a 
obține rezultate la înălțimea noi
lor sarcini. Ursu Virgil, maistru 
minier, s-a angajat în numele 
schimbului său să dea în anul 
1961 peste plan 800 tone de căr
bune și să termine planul anual 
de pregătiri mai devreme cu 15 
zile. Minerul fruntaș Drob Ghe- 
orghe, secretarul organizației de 
bază, s-a angajat împreună cu 
brigada pe care o conduce să ex
tragă în plus de sarcina prevă
zută 500 tone de cărbune, să Ob
țină un randament de cel puțin. 
5 tone ,pe posț. Un fapt însem
nat este că aproape toți cei care 
au luat cuvîntul s-au angajat să 
depășească simțitor productivita
tea muncii.

ȘT. EKART

La atelierul mecanic 
Bărbăteni

Vestea prelucrării planului de 
producție pe anul 1961 a stîrnit 
un interes printre muncitorii ate
lierului mecanic Bărbăteni — din 
cadrul Întreprinderii de explorări 
Lupeni. De la adunare nu a lip
sit nimeni.

In timp ce se prelucra planul, 
muncitorii notau partea ce le re
venea. Cuvintele mecanicului Ni
colae Bojincă au răsunat cu în
suflețire :

— Sarcinile de plan, sînt spo
rite, dar tot atît de sporite sînt și 
puterile noastre de muncă. Eu mă 
angajez să tac reparații de bună 
calitate și la timpul planificat. 
Am însă o propunere ; Să se res
pecte întocmai graficul reparații
lor prelucrat aici și atunci vă a- 
sigurăm că nu vor fi cazuri de 
■pierdere de producție, din cauza 
întârzierii reparațiilor utilajelor 
de foraj.

GR. GOANȚA 
corespondent

Asociația sportivă Minerul din 
cadrul Școlii profesionale din Lu- 
ipeni a organizat duminică o com
petiție sportivă la mai multe dis
cipline la care au fost antrenați 
peste 200 de elevi. La întrecerile 
de volei, locul I a fost ocupat de 
echipa anului II, iar la fotbal, de 
anul I. Gele mai disputate au fost 
însă întrecerile de atletism. Iată 
cîștigătorii pe probe : 80 in., Cos- 
tea loan; 1000 m., Puia Mihai; 
3000 m., Pop loan Iar la săritura 
în înălțime a cîștigat Cosma loan.

Cite ceva despre autobuse și despre cei 
care le gospodăresc

...Autobuzul alunecă suplu pe 
panglica șoselei. Călătorim spre 
Lupeni. E plăcut. Șosea nouă, 
modernă, autobuz nou, elegant 
fabricat de industria noastră so
cialistă. Șoferul, pe nume Moldo
van Teodor pare a fi și el bine 

dlSDus. Chiar distrat. Se vede du
pă cum conduce: prea ia vira
jele în viteză, prea... Dar mal bi
ne să-l lăsăm pe șofer în pace, 
să nu ne facem emoții.

Dimineața-i frumoasă, șoseaua 
la fel. Iacă am intrat în Lupeni, 
ajungem la destinație. Dar, fără 
să vrei, bagi de seamă că auto
buzul trece prea aproape pe lîn- 
«ă un camion care staționează 
pe stradă. Atît de aproape...

Intr-o clipă, autobuzul nou- 
nouț elegant, condus prea dis
trat de șoferul Moldovan, deveni 
obiectul părerii de rău a celor din 
jur. „Ștergîndu-se" de autocamion 
s-a ales cu o spărtură în partea 
de față, cu o dîră adîncă brăz
dată pe toată lungimea sa

— Bine că n-a fost mai rău 
, — se consolau călătorii.,

♦

...Sîntem la Lonea șl vrem să 
călătorim spre Petroșani. Aștep

tăm autobuzul I.G.O. In stație 
mai e cineva. întrebăm:

— Cînd vine autobuzul ?
— Trebuie să vină. S*au aici 

aproape de o oră și el ar trebui 
să treacă din 45 în 45 de minute.

Atunci așteptăm. Și iar aștep
tăm. Trec alte 45 de minute, a- 
poi încă vreo 15. Iți vine să o iei 
pe jos, dar dacă tocmai după ce 
te îndepărtezi un pic de stație 
vine autobuzul ? Mai bine aștep
tăm.

încă vreo 10 minute și necazul 
trece: apare autobuzul. Vine, dar 
din nou ești victima unei deza
măgiri pe care cu greu reușești 
să o învingi; autobuzul, tixit cu 
călători, trece prin stație fără să 
oprească. Abia acum te convingi 
că trebuie să o lei spre Petroșani 
pe jos.

★

...In piața din centrul orașu
lui Petroșani, autobuzele trec 
unul după altul. Cea mai mare 
parte din ele fac cursa Petro

șani—Petrila sau Gara mică— 
Surduc. Altele se îndreaptă spre 
Aninoasa sau Lupeni. Trecem cu 
vederea faptul că unele dintre 
curse nu mai pleacă. Nu mal in
sistăm nici asupra faptului că, 

dacă te urci în autobuz fără bani 
potriviți, unele taxatoare „uită" 
să-ți dea rest. Hai să stăm aici 
în piață și să punem un pariu: 
dacă autobuzul care vine e lovit 
sau nu. Cine credeți că cîștîgă 
mai multe pariuri ? Vă puteți con
vinge singuri; un autobuz care 
să nu fie „ciocnit" e o adevărată 
raritate!

★

O convorbire cu tov. Hirean, 
șeful garajului I.G.O. Petroșani, 
unde de fapt, este „inima" trans
porturilor cu autobuzele din Va
lea Jiului. Cîteva întrebări și... 
cîteva răspunsuri.

— Care este cauza că cele mai 
multe dintre autobuze sînt lovite, 
de ce autobuzele se distrug vă- 
zînd cu ochii. Doar acum avem 
șosele bunel

— E adevărat, avem șosele bu
ne, dar cele mai multe cazuri de 
ciocnire ale autobuzelor se pro
duc aici. în garaj. Șpațiul e mic, 
autobuzele multe, se lovesc unele 
de altele.

Dar dacă treci prin garaj ob
servi că spații mari sînt ocupate 
de diferite prefabricate din beton 
pentru un gard, de mașini vechi 
care stau pe butuci..

■— Avem 7 autobuze care ocupă 
spațiul aici în garaj așteptînd să 
fie casate. Alte trei camioane aș
teaptă casarea de trei ani... S-au 
făcut ’documentații, cereri, reve
niri la Sfatul regional, dar nimic.

Este adevărat, cele 10 mașini 
pe butuci, bune doar pentru a fi 
retopite la oțelăriile Hunedoarei, 
ocupă o bună parte a spațiului 
garajului. Dar dacă conducerea 
I.G.O. ar fi urmărit înlăturarea 
cauzelor care dau naștere la ac
cidente chiar în garaj, de bună 
seamă că cele 10 mașini vechi 
puteau fi depozitate într-un loc 
ferit, Iar prefabricatele ar sta 
mult mai bine stivuite — nu îm
prăștiate pe atîta spațiu!

Dar cine să vină să gospodă
rească garajul I.C.O. ?

■ic

Să admitem că garajul e 
strimt totuși nu te poți împăca 
cu gîndul că aceasta este singura 
cauză pentru care autobuzele sîjit 
lovite, prost îngrijite. Șoferii 
n-au nici o vină ?

— E adevărat, șoferii sînt în 
primul rînd datori să-și îngrijeas
că mașinile — spune tov. Hirean, 
șeful garajului.

— Dar față de cei care nu se 
îngrijesc de autobuze ce măsuri 
se iau ?

— Nu prea poți lua cine știe 

ce măsuri că pleacă și rămînem 
fără conducători auto. Dacă un 
șofer ciocnește mașina, o repară i 
— îl privește cum. Pe cheltuiala 
Iui.

-- Și e legal ?
— Nu e prea legal, dar ce să-I 

facem ?
★

. Cu șeful garajului I.G.O. am 
discutat despre multe probleme de 
transport în comun cu autobuzele 
în localitățile Văii Jiului. Dacă 
se ține o evidență a curselor ariu- 
late, ce măsuri se iau pentru o 
deservire corespunzătoare ,a oa
menilor muncii. Discuții din care 
se desprinde concluzia că trans
portul în comun, una din princi
palele laturi ale activității I.G.O. 
Petroșani nu se bucură de prea 
multă atenție în cadrul întreprin
derii. ,

Și greu de înțeles de ce condu
cerea I.C.O. în frunte cu tov. di
rector M, Vălureanu neglijează 
buna desfășurare a transporturi- : 
lor în comun, deoarece felul cum 
merg autobuzele, dacă ele circulă 
la timp sau cu întîrziere, intere- 1 
sează mii și mii de oameni al 
muncii, al căror timp nu trebuie 
irosit fără rost, așa cum se în- 
tîmplă deseori din cauza unor de
fecțiuni pe care cei care răspund 
de circulația autobuzelor le tole
rează cu atîta îngăduință.

A. B.
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STA Li NO 23 (Agerpers). 
La Stalino s-a deschis la

noiembrie Consfătuirea unională 
a lucrătorilor din industria car
boniferă. Alexandr Topciev, vice
președinte al Conntetnlni de stat 
pentru automatizare și construc
ții de mașini de pe lingă Gonsi- 
liul de Miniștri al U.RiS.S., a 
arătat în raportul prezentat la 

; consfătuire că la minele carbo
nifere din Uniunea Sovietică lu
crează în prezent peste 4000 de 
combine carbonifere. In abata
jele în care lucrează aceste ma
șini, productivitatea a crescut cu 
aproape 50 la sută. Datorită fo
losirii mașinilor de încărcat rocă, 
a combinelor de înaintare și a 
altor mașini, ;

.• nuare Topciev, 
de executare a 
re pregătitoare, 
carbonifere din 
nul Kuznețk se introduce meca
nizarea complexă.

In Uniunea Sovietică 
ți a de cărbune va crește 

. sfîrșitul septenalului cu 
la sută, acest spor fiind 
fn special prin ridicarea 
tivității muncii datorită 
tehnicii moderne.

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

a spus în conrti- 
a crescut ritmul 

. lucrărilor minie- 
In 31 de mine 

Donbas și' bazi-

extrac- 
pînă la 
21—23 

realizat 
produc- 
folosirii

Declarația 
ministrului de război 

al Noii Zeelande
WELLINGTON 23 (Agerpres)
După cum anunță coresponden

tul din Wellington al agenției 
Reuter, ministrul de Război al 
Noii Zeelande, P. Connolly, a 
declarat în seara zilei de 22 no- 
kmbrie în cadrul unei cuvîntări 
electorale, că Noua Zeelandă 
nu-și va înzestra forțele armate 
cu arma nucleară.

„Nu vom cheltui nici un ban 
pentru înzestrarea forțelor noas
tre armate cu această armă sau 
nentru a avea asemenea arme pe 
teritoriul nostru", a declarat 
Connolly.

Ministrul de Război al Noii 
Zeelande a subliniat în continua
re că guvernul său va continua 
să se pronunțe în Organizația 
Națiunilor Unite pentru interzi
cerea experiențelor nucleare și 
pentru încheierea, în viitorul a- 
propiat. a unui acord cu privire 
la dezarmare.

I»
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MOSCOVA 23 (Agerpres). — 
TASS transmite:

N. S. Hrușciov a răspuns la 
întrebările redacției 
„Pravda", referitoare la 
ma dezarmării generale 
și a controlului asupra 
Hi ei.

Răspunsurile șefului [ 
Ini sovietic sînt publicate în nu
mărul din 23 noiembrie al ziaru
lui „Pravda".

N. S. Hrușciov și-a reafirmat 
«declarația făcută la cea de-a 15-a 
sesiune a Adunării Generale a 
O.N.U.: „Dacă va fi adoptată o 
hotărîre cu privire la dezarmarea 
generală și totală, la distrugerea 
armelor, atunci vom fi de acord 
cu orice control".

In acest caz, a adăugat el, sîn- 
tem gata să dăim crezare chiar și 
celor mai înrăiți din cei ce urăsc 
comunismul și socialismul, să e- 
laboreze ei propuneri cu privire 
Ta control.

„Vom accepta propunerile lor 
cu privire la control", a decla
rat N. S. Hrușciov.

Uniunea Sovietică, a spus 
N S. Hrușciov, nu este mai pu
țin interesată decît alte țări în 
instituirea unui strict control in
ternațional. El a adăugat că oa
menii de stat cu răspundere al 
puterilor occidentale continuă să 
denatureze poziția U.R.SLS. 
această problemă. In această or- 
Idine de idei, șeful guvernului so
vietic a calificat drept „tendenți
oase" declarațiile lui Macmillan, 
primul ministru al Marii Brita
nii, care a afirmat că Uniunea 
Sovietică „nutrește o repulsie fa
ță de inspecție", se străduiește 
să se eschiveze de la instituirea 
controlului pentru a-și camufla 
puterea militară.

Sîntem gata, a declarat N. S. 
Hrușciov, să examinăm orice pro
puneri ale puterilor occidentale 
pe care vor dori să le prezinte 
în legătură cu controlul asupra 
dezarmării generale și totale. 
Pentru aceasta însă, a adăugat 
el. este necesar să se accepte 
dezarmarea și promovarea unei 
politici cinstite în această pro
blemă și nu a unei politici de 
înșelare a popoarelor.

Garacterizînd proiectele de re
zoluție referitoare la dezarmare,

se-

ziarului 
pioble- 

și totale 
înfăptui-

guvernu-

în

Disblema dezarmaiii
prezentate la cea de-a 15-a 
siune a Adunării Generale de că
tre S.U.A., Anglia și Italia, pre
cum și proiectul Angliei și pro
iectul canadian, N. S. Hrușciov 
a arătat că aceste proiecte dove
desc în mod grăitor că guvernele 
puterilor occidentale „nu doresc 
încă să abordeze pe deplin con
știente de răspunderea lor în fa
ța popoarelor, în mod concret, 
rezolvarea problemelor dezar
mării".

Autorii proiectului de rezoluție 
al S.U.A., Angliei și Italiei, a 
spus N. S. Hrușciov, trec sub tă
cere principalul — cum poate fi 
înfăptuită dezarmarea generală și 
totală, și nu vorbesc decît des
pre anumite măsuri vagi. Unicul 
scop al proiectului de rezoluție 
occidental este instituirea contro
lului fără dezarmare, adică a con
trolului asupra înarmării, pentru 
care a pledat în mod fățiș preșe
dintele Eisenhower în discursul 
său rostit la actuala sesiune a 
Adunării Generale a O.N.U.

Uniunea Sovietică, a declarat 
N. S. Hrușciov, nu a participat 
și nu va participa nici de acum 
înainte la elaborarea unui sis
tem de control asupra înarmă
rilor rupt de dezarmare ca atare, 
deoarece nu dorește să participe 
Ia înșelarea popoarelor. Popoa
rele sînt datoare să cheme la or
dine pe oamenii de stat care sa
botează dezarmarea, a declarat 
șeful guvernului sovietic.

Referindu-se la atitudinea pu
terilor occidentale față de propu
nerea guvernului sovietic de a se 
lărgi componența Comitetului ce
lor zece pentru dezarmare, N. S. 
Hrușciov a spus că puterile oc
cidentale se pronunță împotriva 
lărgirii componenței Comitetului 
prin indudera unor țări neutre. 
Țările occidentale, a spus N. S. 
Hrușciov în continuare, se tem 
că reprezentanții țărilor neutre 
vor vedea cu proprii lor ochi cine 
este pentru dezarmare și cine îm
piedică rezolvarea acestei pro
bleme.

Uniunea Sovietică, a subliniat 
el, stăruie asupra lărgirii compo
nenței Comitetului pentru dezar
mare și speră în mod sincer că; 
aceasta va oferi posibilitatea de 
a se scoate din impas tratativele 
cu privire la dezarmarea generală 
șt totală.

șapte persoane și alte șase ră
nite.

Lucrările Comitetului 
nr. 6 ai O.N.U.

NEW YORK 23. Coresponden
tul Agerpres transmite;

Comitetul nr. 6 și-a încheiat 
luni, după trei săptămîni discu
țiile asupra raportului Comisiei 
de drept internațional, care este 
primul punct de pe ordinea de 
zi. O caracteristică importantă a 
acestor dezbateri o constituie în
semnatul succes oolitico-moral 
obținut de țările socialiste care 
au pus în discuție probleme de 
interes principial și practic, ca 
'de exemplu coexistența pașnică, 
lichidarea colonialismului și a ur
mărilor sale și necesitatea res
pectării de către toarte statele a 
normelor de drept internațional.

‘ La aceste dezbateri au luat parte 
iiumeroase delegații. In afară de 
aceasta rezoluția votată luni, în 
încheierea dezbaterilor, după ce 
au fost adoptate amendamentele 

. (propuse de țările socialiste, des- 
" chide calea spre orientarea acti

vității Gomisiei juridice a Adu
nării Generale și a Comisiei de 
drept internațional a O.N.U. spre 
problemele arzătoare importante 
ale vieții internaționale. Votul 
cu care s-au încheiat dezbaterile 
a constituit o înfrîngere a dele

gațiilor occidentale în frunte cu 
Statele Unite și Anglia care timp 
de trei săptămîni s-au împotri
vit înserării în rezoluție a unei 
propuneri foarte importante făcu
tă de delegația Ucrainei și pre
zentată apoi sub forma unui a- 
mendament care specifica obliga
ția tuturor guvernelor de a res
pecta în mod scrupulos normele 
dreptului internațional.

Edwin Glaser, reprezentantul 
R. P. Romîne, luînd cuvîntul luni 
pentru a sprijini amendamentul 
ucrainean a subliniat că principiul 
respectării normelor de drept in
ternațional face parte din însăși 
baza principală a dreptului in
ternațional. El a relevat că inclu
derea amendamentului în rezol u- 

*;ție corespunde necesităților impe
rioase ale vieții internaționale.

----- O-----

Gală de filme romînești 
la Belgrad

BELGRAD 23 (Agerpres).
Da Belgrad a avut loc o gală 

■ de filme romînești. Programul a 
- cuprins filmele „Valurile Dună

rii", „Mamaia" și „Homo Sa
piens".

Vicepreședintele Uniunii lucră
torilor 
grafiei 
Denes 
Vrabie 
de salut.

$

din domeniul cinetmato- 
în R.P.F. Iugoslavia, Oto 
și artistul romîn, Lazăr 
au rostit scurte cuvîntărî

i

de

GlOPOl Stil»
cu sediul in Lapeoi str. ЕЖа 
nr. 40 anunță pentru dala de
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CONCURS
pentru ocuparea postului 

bibliotecar principal
Candidații trebuie să înde

plinească următoarele con
diții :

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

Înscrierile pentru concurs 
se fac pînă la data de II 
DECEMBRIE 1960 la secre
tariatul școlii.

Candidații vor depune ur
mătoarele acte:

— cerere,
— copie legalizată dupâ 

actul de studii,
— adeverință ; de vechime 

în cîmpul muncii,
— autobiogratie.
Concursul va avea loc în 

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

Examenul se va susține ta 
următoarele discipline:

— limba și literatura rc 
mină (scris

— noțiuni 
științific,

— lucrări 
primate cerute de biblioteci 
cu clasificare zecimală.

Programele analitice de e- 
xamen se găsesc la secreta
riatul școlii.

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

și oral), 
de socialism

practice pe im-

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 in 
rate lunare.

1

I

MOSCOVA. La 22 noiembrie, 
Prezidiul Sovietului Suprem al 
IJ.R.S.S. a oferit un dejun în cin
stea președintelui Republicii Fin
landa, Urho Kekkonen. Din partea 
sovietică la dejun au participat 
Leonid Brejnev, Ekaterina Fur- 
țeva, Nikita Hrușciov, Nikolai 
Ignatov, Alexei Kosîghin, Anas
tas Mikoian, Nikolai Organov, 
vicepreședinte al Prezidiului So
vietului Suprem al ll.R.S.S. și 
alte persoane oficiale.

pentru misiuni speciale al lui 
Eichmann. Pînă în ultimul timp 
criminalul nazist a locuit nestin
gherit în orașul Datteln (Vestfa- 
lia) unde exercita profesiunea de 
avocat. El poartă răspunderea 
pentru deportarea din Ungaria 
la Oswiecim a 1500 evrei care 
au fost uciși în acest lagăr.

BAMAKO. După cum relatea
ză corespondentul agenției France 
Presse, Kwame Nkruimah, pre
ședintele Republicii Ghana, a 
sit la Bamako (Mali) într-o 
zită oficială.
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TOKIO. In ședinfa sa din 
noiembrie, guvernul Japonez 
hotărît să convoace la cinci 
cembrie o sesiune specială a par
lamentului. La sesiune va fi ales 
noul prin-ministru. Deputății vor 
analiza, de asemenea, problema 
adoptării unui buget suplimentar 
pe exercițiul financiar în curs.

FRANKFURT PE MAIN. In 
Germania occidentală a fost a- 
restat Otto Hunsche fost haupts- 
turmfiihrer SS în statul major

LEOPOLDVILLE. Corespon
denții din Leopoldville ai agen
țiilor de informații citează amă
nunte despre atacul insolent să- 
vîrșit în seara zilei de 21 noiem
brie de către bandele lui Mobutu 
împotriva clădirii ambasadei 
Ghanei din Leopoldville.

Corespondentul agenției United 
Press International relatează 
printre altele că la acest atac au 
participat aproape 500 de soldați 
ai lui Mobutu înarmați cu arme, 
mitraliere și sprijiniți de trei ma
șini blindate. Din relatări reiese 
că atacul împotriva Ambasadei 
Ghanei a fost condus direct de 
Mobutu căpetenia rebelilor și de 
ajutorul său cel mai apropiat, 
colonelul Kokola. Schimbul de 
focuri dintre rebeli și unitățile 
tunisiene ale trupelor O.N.U. ca
re păzesc Ambasada Ghanei au 
durat două ore și jumătate. In 
cursul ciocnirii au fost ucise

BERLIN. Luînd cuvîntul în 
cadrul unei conferințe de presă 
la Bonn, Thomas Dehler (parti
dul liber-democrat), vicepreșe
dinte al Bundestagului vest-ger- 
man, a declarat că proiectul de 
lege al ministrului de Interne de 
la Bonn, Schroder, care limitea
ză contactele între cetățenii din 
R. D. Germană și R. F. Germa
nă, provoacă „pericolul unor sa
mavolnicii polițienești la toate 
frontierele Republicii Federale".

LEIPZIG. La 21 noiembrie, dr. 
Max Suhrbîer, ministru adjunct 
al Finanțelor al R.D.G., președin
tele Comitetului de Stat pentru 
problemele unității Germaniei, a 
fost ales în unanimitate preșe
dinte al Partidului liberal demo
crat din Germania. Dr. Suhrbîer 
era președinte ad-interim al par
tidului de la moartea dr. Hans 
Loch, președintele P.ED.G.

de 24 de ore 
funcționarilor 

de la compania japoneză de trans
porturi „Nippon Țuun" s-a în
cheiat cu victoria greviștilor. Ca 
urmare a grevei, 
obținut majorarea salariilor. Sin
dicatul care a condus această 
luptă a muncitorilor grupează a- 
proape 70.000 de oameni-

TOKIO. Greva 
a muncitorilor și

muncitorii au

iI

Tiparul: „6 August* — Poligrafie

Tovarăși . I..й-аіЧ!

nu Începeți
LUCRU L IN MINĂ

DECÎT DUPĂ CE ATI
*

CONTROLAT
existenta

GAZHOKWniHA
CU LAMPA DE

SIGURANȚA
BENZINA I

REDACȚIA ȘI 'ADMINISTRAȚIA’: Petroșani, Str. Gh. Gheorghiu-Dej nr. 56. Tel. interurban 322, automat 269


