
rcoserari am roar țarue, иіютѵак !

agui roșu Anul XII
Х5ЙІ №.3475

Joi
15 decembrie 

1960

Organ al Comitetului raional P.M.R. Petroșani și al Sfatului popular raional
4 pag. 20 bani

Citiți în pagina iV-a:
— luminarea Premiului international Lenin „Pentru întărirea Păcii 

între popoare'* lui L. Casanova
— Ecouri la Apelul adresat popoarelor din lumea întreagă
— Adunarea Generală a reînceput discutarea problemei lichidării 

sistemului colonial
— Nota guvernului sovietic adresată S.U.A,
— în legătută cu situația din Algeria

------- * -A
Pentru conștiinciozitatea ei în ; 

muncă, pentru rezultatele pe \ 
care le obține în întrecerea so- , 
cialistă, tinăra muncitoare Tun- ■ 
cu Dumitra din secția tratare a i 
Filaturii Lupeni a cîștigat apre- i' 
cierea colectivului din care face f 
parte. !;

ÎN CLIȘEU -• Filatoarea Tun- i 
cu Dumitra în timpul lucrului. ?

DUPĂ-AMIAZA, LA CLUB
Liniștea serii se așternuse parca 

măi devreme ea altădată... Norii 
grei inundaseră orașul. Pe străduța 
care duce la clubul muncitoresc 
i,I. C. Frirnu" liniștea eră tulbu
rată de muzică, tropot de pași, ve
selie. Prin ferestrele mari se ve
deau în sală tineri pregătind dan
suri populare. în curind ei vor 
prezenta pe scenele din orașele 
raionului Petroșani, dansuri romî- 
nești și maghiare. Pe fețele lor 
îmbujorate de joc se citește voio
șia. Tinerii Jitaru Dumitru, Nea- 
gu Letiția, Bîrlea Mana, Buciu 
Constantin și alții executau cu 
multă atenție mișcările din dans

— Echipa noastră, formată nu
mai de cîteva luni — mărturisește 
tînărul Cucută Petru, un bun dan
sator — a obținut frumoase suc
cese. Atît pe scena clubului din 
Vulcan cît și la Paroșeni, tinerii 
noștri s-au prezentat bine.

In sala de alături răsunau vo
cile celor aproape 30 de coriști. 
Gîntecele „Puterea noastră" și 
„Corul țăranilor" din operă „Mi- 
reasa vîndută", pe care le repetau 
vor fi prezentate în cinstea zilei de 
30 Decembrie.

Cîțiva tineri se îndreptau gră
biți spre o altă sală. Erau tinerii 
cercului dramatic în limba ma
ghiară. S-au pregătit pentru alege
rea unei noi piese de teatru.

Petrecînd o seară în sălile clu
bului din Vulcan constați cu plă
cere că activitatea cultural-artisti- 
că s-a îmbunătățit simțitor. Acest 
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Ședință de lucru
Recent a avut loc în cadrul co

mitetului raional al femeilor o șe
dință de lucru.

în cadrul ședinței au fost pre
zentate referate legate de activita
tea cultural-educativă depusă de 
comitetele de femei din Vulcan, 
Aninoasa, Banița și Bărbăteni pen
tru atragerea' a cît mai multe fe
mei spre cluburile și căminele cul
turale din raza raionului nostru.

Ședința de lucru a comitetului 
raional al femeilor a constituit un 
bun schimb de experiență pentru 
membrele comitetelor de femei din 
raion.

La mina Aninoasa

S-a deschis primul abataj frontal
în planul tehnic al minei Aninoasa s-a prevăzut ca în anul 1961 

să se extragă 60.000 tone de cărbune energetic prin exploatarea cu 
abataie frontale.

Cu ocazia dezbaterii cifrelor de plan pe anul viitor, minerii de 
aici, analizîndu-și posibilitățile, s-au angajat să extragă cu 30.000 

tone de cărbune mai mult decît pre vedea’planul tehnic prin sistemul 
frontalelor. Tot cu această ocazie minerii aninoseni s-au angajat să ex
perimenteze încărcarea mecanică in frontale, iar în preabataje să extin
dă armarea în fier.

Primul pas în înfăptuirea aug ajamentului a și fost făcut. Cu cîte- 
va zile în urmă în stratul 3 din sectorul I a fost deschis primul aba
taj frontal. Cum era și firesc, abatajul a fost încredințat unor mineri 
cu experiență conduși de comunistul Cristea Aurel care au scos deja 
peste planul la zi 300 tone de cărbune.

Un sprijin important în deschiderea abatajului frontal l-au primit 
minerii din partea muncitorilor atelierului mecanic care au pregătit 
utilajul necesar ; cratere, benzi flexibile etc. ceea ce a permis ca mi
nerii din noul abataj să lucreze în condiții bune.

CĂRBUNE
Minerii și tehnicienii exploatării 

Petrila acordă o atenție deosebită 
reducerii prețului de cost al pro
ducției de cărbune. în acest scop 
ei s-au angajat ca să obțină lu
nar cel puțin 150.000 lei economii 
la prețul de cost. Și în luna tre
cută colectivul minei a luptat cu 
hotărîre pentru îndeplinirea și de
pășirea propriului angajament.

lucru îl confirmă activitățile oare 
se desfășoară în toate sălile;

La ghișeul, bibliotecii, școlari și 
pionieri, se îmbulzeau gălăgioși.

— Mie să-mi dați „Punguța cu 
doi bani", „Dumbrava minunată" 
și... „Să ne facem singuri jucării’’ 
se auzi vocea școlarului Iuga Ga- 
vril. El se numără printre cei pes
te 1200 de cititori cît sînt înscriși 
pînă în prezent la bibliotecă.

Tot în seara aceea a avut Ioc 
joia tineretului pentru care s,-a pre
gătit recenzia asupra cărții „Cît în 
7 zile" de Eugen Barbu. Tinerii 
care au participat la repetiții și la 
alte activități culturale desfășurate 
în această seară, se îndreptară a- 
poi spre sala de dans unde era 
muzică, tinerețe... «

Tirziu cînd muzica a anunțat 
sfîrșitul programului, tinerii au 
pornit veseli spre casă. Au petre
cut într-adevăr o după-amiază 
plăcută.

N. CREMENESCU

MAI IEFTIN
Alegînd cu grijă șistul din căr

bune, reducînd simțitor consumuri
le specifice de material, acest co
lectiv a obținut o economie însem
nată. Fiecare tonă de cărbune ex
trasă în acest timp din abatajele 
minei a fost mai ieftină cu 3,25 lei 
față de prețul de cost planificat.

De la începutul anului și pînă 
la 1 decembrie, minerii și tehni
cienii Petrilei, au realizat economii 
suplimentare la prețul de cost în 
valoare totală de 1.894.000 lei, 
depășind astfel cu mult angaja
mentul luăt

Aproape 1.000.000 lei 
economii

Colectivul minei Vulcan s-a an
gajat ca în acest an să obțină eco
nomii prin reducerea prețului de 
cost pe tona de cărbune extrasă în 
valoare de cel puțin 600.000 lei. 
Minerii de aici și-au depășit cu 
mult acest angajament în numai 
cele 11 luni care au trecut. Eco
nomiile obținute de ei la prețul 
de cost se ridică la 987.912 lei 
din care în luna trecută s-au rea
lizat aproape 274.000 lei. Aceste 
economii au fost realizate în ur
ma îmbunătățirii calității cărbune
lui extras, prin reducerea consumu
rilor specifice și de energie pre
cum și pe seama îndeplinirii și 
depășirii indicilor prevăzuți de 
plan.

- Era la intrarea în șut a schim
bului 11. Pe culoarele' birourilor de 
la mina Petrila era un dute-vino. 
Grupuri de mineri îmbrăcați în 
haine de șut se îndreptau spre sala 
de apel, unde maiștrii mineri în
cepuseră să facă pontajtd.'

In fdța biroului șefului exploa
tării, cîțiva mineri discutau aprins. 
Cel mai agitat1 părea a fi Marian 
Simion, șef de brigadă în sectorul 
III. De grup se apropie și ingine
rul Nicorici Nieolae, șeful exploa
tării.

— Poftiți îrilăuntru că începem 
imediat — le spuse el în timp ce 
se îndrepta spre comitetul de par
tid.

N-a trecut mult și în biroul său 
în fund, mesei de 
ședințe s-au așe
zat mai mulți mi
neri, tehnicieni și 
ingineri. Înain
te de începerea 
ședinței au mai discutat despre 
alte lucruri.

— Și cum merge mașina. Ma- 
rian-baci ? — deschise discuția in
ginerul Nicorici.

— Fain tovarășe inginer! Am 
avut pînă acum mulți vizitatori. 
Csibi a venit, la mine în abataj 
tocmai cînd am oprit mașina. Ter
minasem de încărcat. îmi zice el: 
„Hai măi, Mariane și dă-i un pic 
drumul s-o văd și eu cum merge". 
„Nu pot — îi spun. Am termi
nat cărbunele. Mai tîrziu". „Apoi 
eu nu plSc de aici pînă n-o văd 
cum încarcă. Tot am auzit .te ea"
— spuse bătrînul. Și am zis să a- 
dunăm vreo două rîzne fi să-i dăm 
drumul. Bătrînul se tot invîrtea 
pe lingă ea, o cerceta, s-a Via în 
genunchi pentru ca s-o vadă mai 
bine. După ce am adunat cărbunele 
am pornit-o. Csibi baci și-a dat șap
ca pe ceafă, și-a dus mina la gu
ră : „Hei, dacă erau de astea cînd 
am intrat eu în mină mi se lungea 
viața cu încă 20 de ani. Păcat că-s 
bătrîn. Tineretul de azi are mare 
noroc". După ce s-a uitat spre oame
nii din brigadă le-a spus făand cu 
degetul. „Să aveți grijă de ea măi 
băieți, că fain lucră".

— Și să știți tovarăși, le spuse 
apoi serios Marian, că are drep
tate Csibi baci. Dacă nu ți-i dru
gă mașina, n-o îngrijești ca pe ce
va al tău, nu faci nimic cu ea Mai 
sînt unii pe la noi la care nu le 
place de mașină. Ei se gindesc că 
așa cum au muncit minerii înain
te pot să muncească și acum. Dar 
ei пи-și dau seama cît de mult ușu
rează mașina munca omului.

Bătrînul miner, satisfăcut de 

In clișeul de față se vede doar o mică parte 
din noul oraș minieresc Uricani. Dacă un foto
graf s-ar fi gindit cu nu prea mulți ani in 
urmă, să imortalizeze această părticică a Văii 
Jiului, a’ fi prins pe peliculă niște gropi și 
birtoape. Comentariile sînt de prisos.

argumentele aduse celor de față, 
tuși 'și se mișcă pe scaun vrînd 
parcă să se așeze mai bine. In bi
rou se lăsă liniștea. Inginerul Ni
corici îi privi pe cei de față aș- 
teptînd parcă să înceapă altul dis
cuția. Pe cînd se pregătea să inter
vină din nou, un băiat tînăr, cu 
un păr bogat lăsat pe frunte intra 
în vorbă.

— La noi în brigadă, fără ma
șină am întrecut plănui cu 17 la 
sută așa că...

— Și eu cît am făcut cu mașina, 
mâi Jurca ? Știi tu ori nu știi ? 
lacă-ți spun eu. Cu 50 la sută pes
te plan. Și o să facem și mai 
mult. '

— O să vedem noi — sări din 
nou tînărul.
Baci Marian are 

dreptate, spuse 
inginerul Nicori
ci. GNL-uri o 

să mai introducem și la alte locuri 
de muncă. Ele sînt minunate.

Tînărul șef al exploatării le 
vorbi celor de față cum va arăta 
mina peste cîțiva ani. Le vorbi de 
ultimele mașini și combine care se 
folosesc în mineritul sovietic' și în 
țările de democrație populară. Cei 
de față ascultau cu atenție. Bă
trînul Marian dădea afirmativ din 
cap la fiecare cuvînt al ingineru
lui. In încheiere, inginerul Nico
rici le spuse :

— Nu v-ăm chemat aici să fa
cem o informare despre .ultimele 
descoperiri în domeniul mineritu
lui. Scopul este altul. Comitetul 
de partid împreună cu conducerea 
exploatării vrea să aducă cele mai 
calde felicitări colectivului secto
rului III pentru evenimentul deo
sebit din viața sectorului: Astăzi 
colectivul sectorului și-a terminat 
planul de producție pe anul I960.

Au urmat apoi felicitări recipro
ce. In birou s-a creat o atmosferă 
de veselie. Numai Jurca cel tînăr 
părea mai nemulțumit. La termina
rea discuțiilor s-a apropiat de bă
trînul Marian și i-a spus :

— Chiar mîine o să vin și eu 
să văd mașina.

— Hai frate s-o vezi și apoi 
să vorbești. Ce crezi tu că eu spun 
prostii ?

Șefii de brigadă din sectorul 111 
împreună cu tehnicienii și inginerii 
se îndreptau spre poarta minei. La 
urmă, bătrînul Marian cu briga
dierul Jurca mergeau la braț dis- 
cutînd. Vorbeau despre mașina de 
încărcat sovietică GNL- 30 M.

FL. 1STRATE

Un nou compresor 
uat în exploatare
Sarcinile sporite ce stau în fața 

minerilor din Aninoasa în anul 
viitor cer crearea unor condiții de 
muncă din ce în ce mai bune. încă 
de pe acum conducerea exploatării 
a luat măsuri de instalare a unor 
mașini și agregate menite să con
tribuie la îndeplinirea sarcinilor 
de plan.

în vederea îmbunătățirii siste
mului, de aeraj, recent a fost insta
lat un compresor tip „Reșița" de 
45 m.c. pe minut, care va asigura 
condiții de lucru mai bune mine
rilor din abataje.

Echipa de lăcătuși condusă de 
Cosma Francisc și electricianul 
Colda Uțu au depus mult interes 
în executarea la timp și în con
diții bune a lucrărilor de instalare 
a noului compresor.

Compresorul, după ce și-a făcut 
perioada de rodaj a fost dat în 
exploatare cu o lună mai devreme 
față de cum era planificat.



PETROȘANILA INSTITUTUL PE MINE
Fiecare student - fruntaș la îiwMătură I

,„Ajungerea fiecărui student la 
nivelul fruntașilor la învățătură ‘ — 
iată obiectivul către care s-a în
dreptat întreaga atenție a confe
rinței de dare de seamă și alegeri 
a Asociației studenților de la Insti
tutul de mine din Petroșani, ținu
tă recent.

Referatul prezentat și cei 23 de 
vorbitori au arătat că an de an în 
activitatea profesională, cultural- 
educativă și sportivă studenții au 
înregistrat succese tot mai mari. 
Astfel, în anul școlar trecut au pro
movat integral peste 90 la sută din 
studenții institutului, peste 200 au 
făcut parte din echipe artistice și 
tot atîția din formații sportive.

Sălile de cursuri și seminarii, 
biblioteca și laboratoarele au fost 
dotate cu cele mai noi materia
le, aparataje și lucrări științifice 
îmbogățindu-se mereu baza mate
rială a institutului. Anul acesta, 
numărul studenților din institut a 
crescut considerabil, în anul I 
fiind înscriși de aproape 5 ori mai 
mulți studenți decît în anul trecut. 
Toate acestea dovedesc traducerea 
în fapte a Directivelor celui de-al 
Ill-lea Congres al P.M.R. privind 
dezvoltarea continuă a învățămîn
tului de toate gradele.

Conferința Asociației studenților 
* constatat însă că pregătirea teore
tică și practică a studenților încă

nu se ridică la nivelul condițiilor 
materiale create, la nivelul sarci
nilor care stau azi în fața cadre
lor cu înaltă calificare. Aceasta se 
datorește în primul rînd faptului 
că în rîndul studenților și a cadre
lor didactice încă nu s-a format 
acea opinie de masă împotriva 
pregătirii mediocre a unor stu- 
denți. Mai sînt încă studenți care 
lipsesc de la cursuri, nu-și iau no
tițe, se plimbă pe stradă fără rost 
în loc să învețe, se ocupă mai mult 
de sport decît de carte, fără ca 
asociația studenților să pună în 
discuție cu toată seriozitatea aceste 
abateri pentru a-i face pe cei vi- 
novați să înțeleagă că numai o pre
gătire temeinică, de zi cu zi îi 
poate duce la rezultatele dorite în 
sesiune, la calificarea necesară u- 
nui inginer. în conferință, vechiul 
consiliu al asociației studenților 
a fost aspru criticat și pentru fap
tul că nu în suficientă măsură s-a 
ocupat de felul în care studenții 
iși petrec timpul liber, nu s-a or
ganizat o bogată activitate cul- 
tural-educativă în rîndul 
studenți.

Noul consiliu care a 
s-a angajat să 
susținută pentru ca fiecare student 
să devină un militant activ pentru 
combaterea lipsurilor, fiind în pri
mul rînd fruntaș la învățătură.

masei de

depună
fost ales, 
o muncă

Din mină
O bună parte 

din studenți îna
inte de a veni la 
institut au fost 
mineri, obișnuiți 
cu munca din a- 
dîncuri. (Ei au 
venit la institut 
ca prin studiu te
meinic și aprofun
dat, prin expe
riența practică de 
laborator să poa
tă deveni ingineri 
cu înaltă califi
care.

lată de pildă 
laboratoarele ca
tedrei de electro
tehnică.

încă din 1957 
catedra a început 
să se
cu cadre cu func
ții de bază în ins
titut ca tov. Tru- 
fin Emil, Sabatin 
Igor, Vintilă Ni-

întărească

| umili snmn
ț în primele rînduri de scaune,
* s-au așezat cu cîteva minute îna- 
Ș intea începerii conferinței Asocia- 
ț țeii studenților de la I.M.P. ciți-
♦ ‘ ’ ' ’ ' ■♦iII

4 > încheierea cu succes a semestru-
♦*
i 
ț
♦

seral și fără 
în bune con- 
de pregătire 
ai clasei a

pregătire multilaterală, necesare 
economiei noastre naționale. Di- , 
rectorii școlilor serale ajutați de' 
conducerile întreprinderilor, vor 
asigura ținerea de conferințe de 
popularizare cu privire la învăță
mîntul seral și fără frecvență în 
cadrul Întreprinderilor și sectoare
lor unde lucrează mulți tineri.

în vederea recrutării unui număr 
cît mai mare de elevi muncitori 
va trebui acordată atenția cuve
nită unei evidențe nominale a tu- 
turor tinerilor ce îndeplinesc con
dițiile pentru înscrierea la învăță
mîntul seral și fără frecvență.

Hotărirea C.C. al P.M.R. și a 
Consiliului de Miniștri cu privire 
la îmbunătățirea învățămîntului se
ral și fără frecvență de cultură ge
nerală și superior a contribuit la 
ridicarea acestei forme de învă- j 
țămînt pe o treaptă nouă, supe
rioară pe linia cerințelor construc
ției societății socialiste în patria 
noastră. Numai în raionul Petro
șani sînt înscriși la învățămîntul 
seral și fără frecvență peste 100° 
de tineri, din rondurile ținerile. 
muncitori, viitorii specialiști de 
mîine.

încă în primul an de învățămînt 
de la aplicarea prevederile hotărî
rii partidului și guvernului cu pri
vire la dezvoltarea învățămîntului 
seral și fără frecvență, s-au obținut 
rezultate frumoase pe drumul for
mării noii intelectualități din rîn
dul clasei muncitoare. Avem dato
ria să facem totul peritru a întîm- 
pina bine pregătiți pe muncitorii 1 
elevi șeraliști și de la fără frec
vență care vor începe cursurile de 
pregătire pentru clasa VIII-a.

GH. PANFILIE 
șeful Secției învățămînt și cultură 

a Sfatului popular raional " 
Petroșani

lui I în învățămîntul 
frecvență și începerea 
dițiuni a cursurilor 
pentru viitorii ,ievi 
VIII-a care vor începe la 2 ianua
rie 1961 sînt sarcini de bază ale 
fiecărui cadru didactic de la șco
lile serale pentru tineretul mun
citor, sarcini ce trebuie să stea în 
centrul atenției conducerii școlilor 
cît și a comisiilor de selecționare 
din întreprinderi.

In urma controlului întreprins 
de Secția de învățămînt și cultu
ră s-a putut constata că nu toate 
școlile serale au luat măsurile cele 
mai eficiente și din timp în ve
derea începerii în bune condițiuni 
a cursurilor de pregătire ce se vor 
deschide în ianuarie pentru muu- 
citorii-elevi din clasa a VIII-a. 
în baza experienței acumulate în 
anii precedenți, se impune a se lua 
măsuri adecvate fiecărei localități 
și întreprinderi în parte pentru a 
putea recruta și cuprinde un număr 
cît mai mare de elevi care să ur
meze și să frecventeze regulat 
cursurile în perioada de pregătire 
de 6 luni. Conducerile școlilor se
rale, cadrele didactice cît și con
ducerile întreprinderilor vor trebui 
să popularizeze pe larg importan
tele prevederi ale hotărîrîi parti
dului și guvernului cu privire la 
organizarea cursurilor serale și fă
ră frecvență, îneît să nu fie nici 
un tînăr care încadrîndu-se în con
dițiile de admitere să nu cunoas
că aceste hotărîri. Cu fiecare pri
lej (ședințe de producție, în ca
drul ședințelor organizației U.T.M., 
la joile de tineret) să fie pe larg 
dezbătută problema învățămîntului 
seral și fără frecvență, a impor
tanței pe care ' o are în vederea 
creării de cadre calificate, cu o

va oaspeți, invitați de către stu
denți.

A început conferința. Invitații 
și-au scos carnețelele, notînd din 
cînd în cînd cu multă atenție ci
te ceva din oele expuse. La discu
ții au cerut să vorbească ți ei.

? Tov. Cotoț Iosif, șeful minei 
І Vulcan a spus printre altele :

„Mulți dintre dumneavoastră ați 
i venit la acest minunat institut 
I plecînd de lingă noi, din abataje.

Ne cunoașteți munca, ne cunoaș
teți greutățile, știți ce sarcini mă- 

* rețe ne așteaptă. Iată de ce v-am 
’ trimis aici, iată de ce vă așteptăm 

să reveniți alături de noi, ca in
gineri, ca oameni cu înaltă califi
care. Sînteți cei chemați să faceți 
ca munca minetilor să devină mult 

? mai spornică, mult mai ușoară. 
* Tocmai pentru acest lucru este 
♦ necesar să depuneți toate efortu

rile pentru a vă însuși cît mai 
bine cunoștințele predate aici. A- 
vem încredere în voi. Vă aștep
tăm în abataje".

Tov. Cristea Aron, directorul 
școlii 
printre altele a spus : 
mător al elevilor ucenici, viitori 
muncitori calificați, am putut \ șă 
înțeleg cît de mult contează prac
tica în producție. De aceea după 
părerea mea a fi 
înseamnă a fi un 
țeleg prin aceasta 
tuarea temeinică 
și însușirea disciplinei muncii, răs
punderea, devotamentul și spiri
tul de sacrificiu așa cum ați văzut 
Ia mineri. Aici aveți toate condi
țiile pentru a deveni buni ingi
neri".

Tov. Kovacs Emerik : „Acum 
5 ani am absolvit acest institut. 
Azi conduc sectorul I de la mina 
Vulcan, sector de tineret. Permi- 
teți-mi ca în numele celor care lu
crează la acest sector să vă urez 
spor la învățătură. Sectorul m-a 
însărcinat să vă informez că la 
aceste ore din sectorul nostru se 
dau primele tone de cărbune în 
contul anului viitor. Azi la orele 
14 am îndeplinit planul anual. Vă 

♦ dorim ca și dumneavoastră să ob
țineți succese asemănătoare".

Cuvintele pline de căldură ale 
oaspeților au fost ascultate cu deo
sebit interes de studenți. Prin ele 
ei au simțit aprecierea și dragos
tea de care se bucură studenții 
de azi din partea oamenilor mun
cii care-i așteaptă să-i ajute în 

J' muncă.
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a practicii, ci

« - 
i

+
•t
i 
t 
t
f4* i
î
♦ «
!
î*
I
i
4
i 
♦ 
t

IN CLIȘEU: 
colae, Cathi Dumitru și alții. în 
felul acesta catedra a început să-și 
trăiască din plin viața. Anul aces
ta a fost înzestrată cu o nouă 
spațioasă de laborator, avînd 
fel două săli și cu aparate și 
laje moderne.

De la un singur laborator 
la de Electrotehnică și măsuri, as
tăzi s-a ajuns să funcționeze și la
boratorul 
boratorul 
torul de 
boratorul

Făcînd 
toarele institutului în timpul cînd 
se fac lucrări simți o plăcere să 
asiști la lucrările de automatizări. 
Aici e greu să urmărești funcțio
narea rapidă a diferitelor elemente 
din scheme, funcționare însoțită 
de zgomotul sacadat al contactoa> 
relor și al releelor precum și pîl- 
pîitul lămpilor de semnalizare ca
re indică diferitele regimuri 
care funcționează schema.

Aceasta nu este însă totul. To
varășii de aici proiectează introdu- 

' cerea de noi lucrăti astfel ca în 
scurt timp cele două săli să devi
nă cele mai datate laboratoare.

sală 
ast- 
uti-

ace-

de mașini electrice, Ia
de electrificări, labora- 

acționări electrice si Ia
de automatizări.
o plimbare prin labora-

in

o

Gazeta de perete în sprijinul procesului 
de invătămint 
tatea grupelor de partid din școa
lă". In acest articol sînt scoase în 
evidență succesele obținute la în
vățămînt de membrii de partid, 
felul in care comuniștii sprijină pro
cesul de învățămînt. Autorul ar
ticolului, tov. David Gavrilă, re
marcă grupa condusă de tov. Zapp 
Zoltan, care a dat un ajutor pre
țios elevilor din anii II A și 
III A, în ceea ce privește acumula
rea de cunoștințe necesare execu
tării unor lucrări practice de topo
grafie în laboratorul școlii. Grupe
le de partid desfășoară o muncă 
susținută în mobilizarea elevilor 
din școală la însușirea materialului 
predat, întărirea disciplinei în școa
lă

Alte două articole semnate de 
tov. Olteanu loan ți respectiv Mi
hai Gheorghe, prezintă cititorilor 
aspecte din munca entuziastă desfă
șurată de către organizația U.T.M. 
din școală pentru îmbunătățirea în-

Chiar la intrarea în noua aripă 
grupului 'școlar minier din Pe

troșani, este așezată gazeta de pere
te „Tehnica", organ al organiza
ției de bază P.M.R., și al comite
tului sindicatului din școală. Arti
colele expuse au un caracter con
cret, mobilizator, conținutul lor e 
strîns legat de buna desfășurare a 
procesului de învățămînt. Muncind 
după un pian de muncă judicios 
stabilit, colectivul de redacție se în
grijește de apariția cu regularitate 
a fiecărei ediții. Pe baza planului 
de muncă trimestrial, fiecare mem
bru al colectivului de redacție știe 
dinainte ce are de făcut. Colecti
vul a selecționat un număr de pes
te 10 corespondenți care scriu cu 
regularitate la gazetă, se ocupă de 
repartizarea tematicii articolelor, 
ajută pe colaboratori la scrierea 
lor.

în ultima ediție, de exemplu, a 
fost publicat articolul „Din activi-

*
vățămîntului profesional și întărirea 
disciplinei. In articole sînt înfăți
șate rezultatele pozitive dobîndite 
la învățătură și în munca practică 
de către utemiștii fruntași Ținea 
Nicolae, Ciuca Constantin, Stoicei 
Aurel, Ciobanu Vasile, Hana loan, 
Gaier Iosif, Pop Simion și alții.

In activitatea sa colectivul de 
redacție al gazetei de perete nu se 
rezumă numai la prezentarea rea
lizărilor Grupului școlar minier. 
Prin articolele expuse, gazeta scoa
te la iveală unele neajunsuri și lip
suri care se manifestă în procesul 
de învățămînt. Așa de pildă s-a 
luat poziție critică față de lipsurile 
ucenicilor Suluțiu I., Tontea I., Ișt- 
van V., Galița I., Kustrin L., Si
ma N., Hoțea G., Bodoni 
Iosif, Iuga Viorel ți alții care 
au repetate abateri de la discipli
nă școlară, nu studiază materialul 
predat, nu participă cu regularitate 
la învățămîntul politic U.T.M.

O vie activitate desfășoară și 
gazeta de perete „Urzica", supli
ment satiric la gazetei de perete. 
Aici, în ultima ediție, au fost sati
rizați ucenicii Iancu loan și Biriș 
V., care poartă părul neîngrijit, 
precum și elevii Iorga I., Horst E., 
Ionică I., Berkovici E. și Eden Io
sif, care nu întotdeauna ascultă de 
indicațiile date de către profesori 
și colegii lor de clasă.

Gazeta de perete și gazeta sati
rică au reușit să contribuie prin 
articolele și caricaturile publicate 
la înlăturarea unor lipsuri, la îm
bunătățirea procesului de învăță
mînt, la întărirea disciplinei în școa
lă. Rezultatele bune obținute de 
colectivul de redacție se datore’ .« 
sprijinului permanent prim’t din 
partea organizației de bază, a co
muniștilor. Biroul analizează perio
dic activitatea colectivului de 
dacție, dă o îndrumare concretă 
lectivului de redacție, ia măsuri 
de cite ori este necesar pentru
bunătățirea continuă a activității 
gazetei de perete.

Z. ȘUȘTAC

re- 
co- 
oti 
îm-
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Nai molia oreotusaie lata de nuieiea adivaioi
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Cel de-al Ill-lea Congres al 
P.M.R. a acordat o deosebită a- 
ttnțic îmbunătățirii muncit de pri
mite in rîndurile partidului a ce
lor mai buni dintre cei mai buni 
oameni ai muncii, care prin întrea
ga ior activitate se dovedesc demni 
de înaltul titlu de comunist.

Urmînd indicația dată de Con
gresul partidului, majoritatea or
ganizațiilor de bază de la Uzina 
de reparat utilaj minier Petroșani 
acordă o atenție sporită ridicării 
nivelului muncii de primire în 
partid. Anul acesta organizațiile 
de bază din uzină au primit în 
rîndurile membrilor și candidaților 
de partid 77 dc tovarăși. Printre 
cei primiți se află tov. Munteanu 
Rozalia, strungăriță, Kiș Teofil, 
lăcătuș, Voina Petru, frezor, căro
ra datorită ridicării permanente a 
nivelului politic și ideologic, lup 
tei pentru depășirea zilnică a sar
cinilor de producție, li s-a redus 
stagiul de candidatură cu cîte 6 
luni. Nu de mult a fost primit 
în partid și strungarul Guia Mir
cea, fruntaș în producție, un bun 
cursant în învățămîntul de partid, 
care deține drapelul de cea mai 
îngrijită mașină din secția meca
nică. In perioada stagiului de 'can
didatură acești tovarăși s-au achi
tat cu cinste de sarcinile încre
dințate de organizațiile de bază 
respective. Prin primirea în partid 
a celor mai buni muncitori, organi- 
zațiile de bază de la U.R.U.M.P.

ce s-au întărit simțitor.
Organizațiile de bază de la 

U.R.U.M.P. puteau obține rezulta
te și mai bune în munca de primire 
în partid dacă ar fi desfășurat o 
muncă susținută cu activul fără de 
partid. Așa de exemplu, în cadrul 
organizației de bază din secția me
canică se desfășoară o slabă acti
vitate în ceea ce privește creșterea și 
educarea activului fără de partid, 
care trebuie să constituie o adevă
rată rezervă de noi comuniști. Din 
cei 24 tovarăși care figurează pe 
listă în activul fără de partid ma
joritatea nu sînt confirmați de a- 
dunarea generală a organizației de 
bază. Există unii tovarăși ca Or- 
ban Andrei, Both Ernest, Gulea 

s loan și alții care figurează în 
activul fără de partid fără ca bi
roul organizației de bază să fi stat

PREVEDERILE CONTRACTULUI COLECTIV 
AU FOST TRADUSE ÎN VIAȚĂ

Urmărind modul în care au fost 
duse la bun sfîrșit obiectivele con
tractului colectiv la mina Uricani, 
se poate spune că obligațiile ce au 
revenit conducerii exploatării și 
comitetului sindicatului minier au 
fost realizate aproape în întregi
me. Atenția deosebită pentru îm
bunătățirea condițiilor de lucru și 
măsurile pentru ridicarea pe plan 
local a nivelului social-cultural a 
însuflețit activitatea colectivului în 
procesul de producție, făcînd să 
crească realizările minerilor, teh
nicienilor și inginerilor. Defalcînd 
la timp planul de producție, fon
dul de salarii și prețul de cost, 
conducerea exploatării Uricani a 
dat posibilitate brigăzilor din căr
bune și pregătiri să cunoască amă
nunțit sarcinile ce le revin, să le 
dezbată lunar și să organizeze 
munca tot mai judicios. Pentru rea
lizarea planului la toți indicii, co
mitetul sindicatului minier a venit 
în ajutorul minerilor cu măsuri 
bine stabilite. Astfel, pentru creș
terea productivității muncii, îmbu
nătățirea calității cărbunelui coc- 
sificabil și reducerea prețului de 
cost, între sectoare, brigăzi și e- 
chipe s-a organizat o pasionantă 
întrecere pe profesii. Aceasta a 
cuprins 95 la sută din efectivul 
total al minei. Afișarea rezulta
telor din două în două zile pe 
grafice a stimulat activitatea mi
nerilor și a celorlalți muncitori.

Conducerea minei Uricani a 
creat inovatorilor posibilitatea de 
a executa și experimenta în ate

№iid I
de vorbă cu ei, să le arate ce au 
de făcut și cum trebuie să mun 
ceașcă.

Activul fără de partid nu este 
îndrumat să citească presa de par
tid, cărți din bibliotecă, carnetul 
agitatorului. Din cei 24 tovarăși 
de pe lista activului fără de partid 
numai tov. Borcea Ilie, Mitralia 
Ilie, Dubreu Petru și Peleanu Fa
ne sînt încadrați în învățămîntul 
de partid, iar ceilalți nu au nici o 
sarcină încredințată de organizația 
de bază.

Biroul organizației de bază din 
secția mecanică nu s-a preocupat cu 
răspundere de pregătirea și instrui
rea activului fără de partid, dc ți
nerea unor expuneri diferite în fa
ța acestora, care fără îndoială, ar 
fi avut un mare rol în educarea 
și mobilizarea activului fără de 
partid la traducerea în fapte a sar
cinilor ce stau în fața organizației 
de bază. Muncitorii care fac par
te din activul fără de partid ar 
fi dorit să asculte expuneri despre 
trecutul de luptă al partidului, des
pre calitatea de membru de par
tid, drepturile ți îndatoririle mem
brilor de partid și altele. Dar bi
roul organizației de bază nu le-a 
dat posibilitatea să asculte aseme
nea expuneri, nu a trasat sarcini 
concrete comuniștilor să se ocupe 
de creșterea și educarea activului 
fără de partid. Din cei 8 membri 
și candidați de partid primiți anul 
acesta de organizația de bază, nici 
unul nu a făcut parte din activul 
fără de partid.

Acest lucru ne arată că este ne
cesar să se muncească mai mult cu 
candidații, cu activul fără de par
tid, încredințîndu-li-se sarcini con
crete, să fie ajutați în realizarea 
lor. Era bine dacă în creșterea ac
tivului fără de partid s-ar fi ce
rut ajutorul celor mai buni mem
bri de partid care să formeze pe 
viitorii comuniști.

Noul birou al organizației de 
bază din secția mecanică, toți 
membrii de partid trebuie să facă 
o cotitură în ce privește creșterea 
activului fără de partid, de a atra
ge în rîndurile candidaților mun
citorii cei mai înaintați din secție, 
pe acei care au dovedit dragoste și 
atașament față de politica parti
dului nostru.

.îâKikib z- s.

lierele exploatării . prototipurile 
inovațiilor concepute. Comitetul 
sindicatului minier Uricani a spri
jinit mișcarea de inovații prin în
drumarea activității cabinetului 
tehnic, urmărind îndeaproape ca 
propunerile de inovații să fie re
zolvate și aplicate la timp. Aceas
tă activitate a dus la creșterea 
simțitoare ă numărului de inova
tori și la economii de sute de mii 
de lei.

In îmbunătățirea muncii, cons
fătuirile organizate de comitetul 
sindicatului minier, au avut un rol 
deosebit. In cadrul acestora s-au 
cristalizat și extins o serie de me
tode de muncă înaintate cum sînt 
de pildă cele inițiate de minerii 
comuniști Sorescu Constantin. De
meter Augustin, Hrițoan Vasile, 
Cîrciumaru Victor și alții de a se 
extrage separat intercalațiile de 
piatră din stratele de cărbune VIII 
și IX, scoaterea unui al doilea 
cîmp de cărbune din ciocan de a- 
bataj după pușcarea frontului de 
lucru, tăierea în formă de pană 
la pregătirile unde nu se pușcă 
etc.

O realizare pozitivă care dove
dește munca plină de străduință 
a conducerii tehnice a minei Uri
cani este realizarea înainte de 
termen a unor măsuri tehnico-ot- 
ganizatorice induse în contractul 
colectiv. Acotdînd o bună asiste
nță tehnică și accelerind exploata
rea abatajelor 7, 8 și 10, denivelă
rile de la blocul I și blocul III au 
fost lichidate. La sectorul II au

In scopul ridicării 
nivelului de calificare

La termocentrala Paroșenî se 
pune un mare accent pe introdu
cerea și aplicarea tehnicii noi și 
a metodelor avansate de muncă. 
Acest lucru necesită cadre cu o 
bună pregătire teoretică și profe
sională, cu o calificare înaltă. In 
acest scop conducerea termocen
tralei și-a propus în planul de 
măsuri ca numărul de muncitori 
ce vor urma diferite cursuri să 
crească simțitor în anul 1961 fa
ță de anul acesta. La cursurile 
serale de pildă, vor frecventa 134 
muncitori, la cel de minim teh
nic un număr de 210 muncitori. 
In același timp se vor ține lunar 
îndrumări tehnice, iar trimestrial 
conferințe tehnice specifice termo
centralei. Toate acestea pentru ri
dicarea nivelului tehnic și profe
sional.

—=*«=—

In editura TEHNICA
au apărut:

AL GIȘMAN:
Fizica generală, vol. II, 

ed. a ll-a
Volumul de față este continua

rea primului cu mici modificări 
ifață de ediția precedentă, el con
ține studiul undelor elastice, a- 
custice și electricitatea.

(Jartea interesează pe stuidenți 
din primii ani ai facultăților în 
care fizica nu constituie materie 
,de specializare, dar poate să a- 
ducă foloase și profesorilor din 
învățămîntul mediu sau chiar e- 
levilor mai buni din clasele su
perioare.

Ea se adresează însă cu deose
bire acelora care în actuala dezvol
tare vertiginoasă a ștHnM șl teh
nicii, simt nevoia să-și formeze o 
idee clară și corectă despre le
gile fenomenelor fizice și despre 
folosirea lor în viață.

G. CLONDESCU : 
Exploatarea și repararea 

acumulatorilor electrici
In lucrare sînt descrise princi

palele probleme care apar în ex
ploatarea și repararea acumula
torilor, referitoare la tipurile ce
le mai uzuale de acumulatori.

Se dau indicațiile de bază pen
tru efectuarea unei exploatări co
recte, științifice a acumulatori
lor, pentru efectuarea unor repa
rații de bună calitate și durabile 
cu mijloace proprii.

fost efectuate numeroase lucrări 
de cercetare, iar panourile 3 și 4 
din blocul V au fost pregătite 
complet pentru asigurarea produc
ției pe anul 1961.

Totuși nu toate prevederile con
tractului colectiv au fost realizate. 
De exemplu, cu toate că repararea 
băii muncitorilor a fost prevăzută 
încă la începutul anului, ea se gă
sește acum în aceeași stare ca și 
atunci.

Cu toate că la Uricani proble
ma spațiului locativ nu este încă 
pe deplin rezolvată, conducerea 
minei neglijează încă din primul 
trimestru al acestui an luarea în 
primire a unui bloc cu 7 aparta
mente, în care au fost birourile 
administrative ale șantierului de 
construcții, pe motiv că lipsesc so
bele.

Dacă în ultimul timp comitetul 
sindicatului minier Uricani a reu
șit să rezolve problema clubului 
(care în curînd va fi dat îu folo
sință) a neglijat în mare măsură 
activitatea culturală. Nici pînă a- 
cum nu s-au înființat corul, fan
fara. Același lucru se poate spune 
și despre angajamentele prevăzute în 
domeniul sportiv. Pînă la sfîrșltul 
acestui an unele prevederi mai pot 
fi realizate. Este necesar să se 
depună eforturi atît din partea 
conducerii exploatării cît și din 
partea comitetului sindicatului mi
nier pentru a realiza cît mai grab
nic prevederile contractului colec
tiv pe anul 1960.

A. NICH1FOREL

-= PUBLICITATE

ANUNȚ
incepînd cu data de 1 XI! 1960, a luat 

ființă un ghișet poștal la blocurile Livezeni, 
care execută următoarele servicii de poștă :

—- prezentarea scrisorilor simple și recomandate
— colete și colete mici cu valoare declarată
— scrisori cu valoare declarată și mandate
— încasări radio și abonați noi radio.

LUNA CADOURILORț V

> Puține zile ne mai despart de sărbătorile de 
( iarnă. Cumpărăturile în vederea acestor sărbă- 
г fori precum și procurarea cadourilor nu le lă- 
5 sați pe ultimele zile.

I
 Vizitat! magazinele O.C.L, Produse Industri

ale din raionul Petroșani, unde vefi găsi un bo
gat și variat sortiment de mărfuri pentru cado
uri pentru toate vîrstele.

De asemenea vă recomandăm să vizitați 
magazinele noastre de jucării precum și raioa
nele care desfac podoabe pentru pomul de iarnă.T. A. P. L. PETROȘANI

Anunță consumatorii, întreprinderile și organizațiile de 
masă din Valea Jiului care vor să organizeze petreceri în co
mun cu ocazia revelionului și doresc să fie deserviți de către 
întreprinderea noastră, să facă cunoscut pînă la 20 decembrie 
I960, serviciului comercial al trustului din blocul O.C.L. etaj I 
Petroșani, numărul persoanelor și meniul ce îl doresc a fi pre
gătit.

0. C. L Produse Industriale
— PETROȘANI —

Aduce la cunoștința cumpărătorilor că maga- ii 
finele industriale din tot raionul oferă cumpă- îi 
rătorilor un bogat sortiment de articole pentru ji 

i sezonul de iarnă :
— Paltoane pentru bărbați, femei și copii.
— Costume bărbătești și pentru copii.
— Tai oare pentru femei.
—* Bocanci pentru bărbați, femei și copii.

І — Ghete pentru copii. — Cizme cauciuc.
ii — Postav, finet, bar chef, sibir etc.
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tlistarea Ргешіаівіівіегиаіівваі 
НІИ „PiitlO ІНІІІГН РІЕІІ 
lire pepeare” lui l. (aiaoow
PARIS 14 (Agerpres) — TASS 
La 13 decembrie în sala hotelu

lui parizian „Palais D’Orsay" a 
avut loc festivitatea înmînării Pre
miului internațional Lenin „Pentru 
întărirea păcii între popoare" emi
nentului luptător francez pentru 
pace Laurent Casanova.

La această festivitate au asistat 
doamna Yves Farge, Gustave Mo- 
nod, Jacques Madaule, Louis Ara
gon, doamna Eugenie Cotton, Em
manuel D’Astier. de la Vigerie, 
Pierre Cot, Benoît Frachon și alți 
reprezentanți de seama ai vieții pu
blice franceze. Printre cei prezenți 
se aflau membrii delegației sovie
tice, conduse de regizorul S. Ghera- 
simov, care se află în prezent la 
Paris la invitația Consiliului Na
țional al Păcii din Franța și Aso
ciației „Franța—U.R.S.S.".

Laurent Casanova a fost salutat 
cu căldură de acad. D. V. Skobel- 
țîn, președintele Comitetului pentru 
decernarea premiilor internaționale 
Lenin.

---- о----

„Perspectivele 
comerțului cu Romînia”

LONDRA 14 (Agerpres)
Sub titlul „Perspectivele comer

țului cu Romînia”, Consiliul bri
tanic pentru promovarea comerțu
lui internațional a publicat o bro
șură expunînd constatările făcute 
de Roland Berger, directorul con
siliului, care a vizitat de două ori 
țara noastră.

„înapoindu-mă la București după 
o trecere de zece luni, prima mea 
impresie este aceea a unei econo
mii dinamice caracterizate prin 
creșterea nivelului de trai, scăde
rea prețurilor bunurilor de consum 
și intensificarea considerabilă a 
construcției de apartamente... Te 
izbesc în mod deosebit aspectul și 
calitatea noilor clădiri”. ,

Berger atrage atenția exportato
rilor și importatorilor britanici a- 
supra posibilității sporirii volumului 
schimburilor comerciale dintre Ma
rea Britanie și R.P.R. și afirmă că 
date fiind posibilitățile economice 
ale celor două țări este posibil ca 

doi ani volumul acestor 
să crească de trei sau 
față de nivelul actual.

în viitorii 
schimburi 
patru ori
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„O acțiune lipsită
de tact"

LONDRA 14 (Agerpres)
Potrivit relatărilor presei, la

decembrie criminalul de război ger
man generalul Heusinger, a fost 
numit in funcția de președinte al 
Comitetului militar al N.A.T.O.

Un corespondent al ziarului ;,E- 
vening Standard” arată că această 
numire este criticată chiar și de 
către cercurile conducătoare ale 
N.A.T.O. ca fiind o acțiune „lipsită 
de tact și deosebit de provocatoa
re”.

__________
Evenimentele din Laos

i la Apelul adresat popoarelor 
întreagă
„Socialismul n-are nevoie 

de război**
BUDAPESTA 14 (Agerpres) 
Presa ungară continuă să se 

cupe de importantele documente 
doptate la Consfătuirea reprezen
tanților partidelor comuniste și 
muncitorești de la Moscova. în edi
torialul său din 13 decembrie, 
ziarul „Nepszabadsăg” scrie între 
altele : „Socialismul n-are nevoie 
de război. Lupta între vechi și nou, 
a fost, este și trebuie să fie hotă- 
rîtă de o întrecere pașnică”.

în continuarea articolului se sub
liniază că Apelul către popoarele 
din lumea întreagă este pătruns de 
hotărîre și optimism de nezdrunci
nat. Izvorul hotărîrii și optimismu
lui se află în posibilitatea reală de 
apărare a păcii.

din lumea
Confirmarea posibilității 

preîntâmpinării războiului 
CAIRO 14 (Agerpres) — TASS 

transmite :
Declarația și Apelul adresat po

poarelor din lumea întreagă adop
tate de Consfătuirea reprezentanților 
partidelor comuniste și muncitorești 
a trezit un ecou larg în cercurile 
intelectualității locale și a repre
zentanților presei.

Interesul manifestat față de aces
te documente importante este dove
dit printre altele de faptul că unul 
din cele mai importante ziare din 
Cairo „Al Gumhuria Garidat Aș- 
Șaab” le-a consacrat un articol spe
cial semnat de Abdel Azis Fahim, 
principalul comentator politic al 
ziarului, care subliniază că conclu
ziile documentelor Consfătuirii „se 
sprijină pe faptele reale ale vieții 
internaționale”.

„Documentele Consfătuirii, sub
liniază autorul, confirmă posibili
tatea coexistenței pașnice și a pre- 
întîmpinării unui război mondial”.

Ziarul „Al Ahram” a dedicat ex
punerii' Apelului adresat popoare
lor din lumea întreagă aproape o 
jumătate din pagina a doua, înso
țind-o de următorul titlu : „Lagărul 
răsăritean confirmă posibilitatea 
preîntâmpinării războiului și indică 
măsurile care sînt necesare pentru 
apărarea păcii”.

o-
a-

„Hrușciov 
la New York”

NEW YORK 14 (Agerpres) — 
TASS transmite :

Editura „Cross-Curents Press” a 
scos de sub tipar cartea „Hrușciov 
la New York” — un documentar 
despre vizita istorică a lui N. S. 
Hrușciov la New York între 19 
septembrie și 13 octombrie 1960.

Un reprezentantUn reprezentant al editurii a 
făcut cunoscut unui corespondent al 

a 
de

agenției TASS că prima ediție 
cărții va apare într-un tiraj 
10.000 exemplare.

Nota guvernului sovietic adresată 
S. L. A

pi- 
gu- 
a- 
de

MOSCOVA 14 (Agerpres).
După cum transmite TASS, gu

vernul sovieeît â adresat guvernu
lui S.U.A. o notă în legătură cu 
evenimentele din Laos.

în nota sovietică se arată printre 
altele că în ultimul timp Statele 
Unite ale Americii au devenit de 
fapt participante directe de partea 
rebelilor la operațiunile militare 
împotriva guvernului legal și al po
porului din Laos. Călcînd în 
cioate drepturile suverane ale 
vernului laoțian, S.U.A. acordă 
cum sprijin direct grupului
rebeli al lui Nosavan, îl înzestrează 
cu armament, tehnică militară, 
muniții și bani.

Guvernul S.U.A. se folosește de 
asemenea în mare măsură de Tai
landa, aliata sa din pactul militar 
S.E.A.T.O.

Toate acestea, se subliniază in 
nota guvernului sovietic, reprezintă 
o încălcare flagrantă de către gu
vernul S.U.A. a articolului 12 al 
declarației conferinței de la Geneva 
din 1954.

Prin acțiunile lor fățișe împo
triva guvernului laoțian legal al 
prințului Suvanna Fumma, Statele 
Unite caută să abată poporul lao
țian de la drumul pe care și l-a ales

»
și să subordoneze din nou Laosul 
politicii blocurilor militare și pre
gătirilor agresive. în legătură cu 
aceasta guvernul U.R.S.S. amintește 
că „această politică a mai suferit 
odată un eșec în Laos”.

Prohunțîndu-se cu hotărîre împo
triva amestecului S.U.A. în trebu
rile interne ale Laosului, guvernul 
U.R.S.S. în calitate de participant 
la Conferința de la Geneva, face 
răspunzător guvernul S.U.A. de 
consecințele pe care le pot avea 
acțiunile agresive ale S.U.A. și ale 
unora din aliații lor din blocul mili
tar S.E.A.T.O. împotriva poporului 
laoțian.

I

Lupte crîncene la Vientiane
HANOI 14 (Agerpres)
Potrivit știrilor parvenite din 

Laos, în tot cursul nopții nu au con
tenit luptele la Vientiane. Trupele 
guvernamentale și detașamentele 
Patet-Lao au respins eroic atacurile 
rebelilor care au trecut frontiera 
dinspre Tailanda. în pofida supe
riorității forțelor și întăririlor care 
sosesc în permanență de dincolo de 
fluviul Mekong, rebelii nu au reușit 
să pună mina pe oraș. După cum 
transmite postul de radio „Vocea 
Patet-Lao“, în cursul unor lupte 
crîncene apărătorii orașului, sub 
comanda căpitanului Kong Le, au 
nimicit o importantă grupare de tru
pe rebele și au luat peste 100 de 
prizonieri. în afară de aceasta, au

fost distruse trei canoniere care 
transportau trupe ale lui Fummi 
Nosavan de pe malul tailandez, 
precum și două autocamioane blin
date.

In direcția Pak-Sang trupele gu
vernamentale au respins detașamen
tele rebelilor, capturînd două tan
curi, un autocamion blindat, arme 
și muniții. Un grup de soldați și 
ofițeri care fuseseră recrutați cu for
ța de clica lui Fummi Nosavan, a 
trecut de partea trupelor guverna
mentale.

Primele succese în luptele împo
triva rebelilor au ridicat și mai mult 
moralul soldaților și al populației 
din Vientiane care-și apără eroic 
capitala, le-au insuflat încredere în 
victorie.

NEW YORK 14 (Agerpreș)
După o îndelungată întrerupere 

Adunarea Generală a reînceput 
discutarea problemei lichidării sis
temului colonial. Ședința plenară 
din dimineața zilei de 13 decembrie 
a început cu discurșurile dușmă
noase ale reprezentanților Portu
galiei și Spaniei. Folosind dreptul 
la replică, ei au încercat să nege 
faptele citate de delegatul U.R.S.S. 
și de reprezentanții țărilor Asiei și 
Africii care demască politica colo
nială a diriguitorilor Portugaliei și 
Spaniei. Elocința le-a fost însă za
darnică. Cît timp și-au rostit dis
cursurile, din 99 de delegați în 
sală se aflau doar 40.

Următorul vorbitor — reprezen
tantul Madagascarului — a chemat 
Adunarea să adopte în unanimitate 
proiectul Declarației celor 43 de 
țări din Asia și Africa la elabo
rarea căruia a participat el și de
legația sa. El a vorbit apoi despre 
necesitatea lichidării pe cale pașnică 
a colonialismului.

Șeful delegației Nigeriei, Wachu- 
ku și-a exprimat recunoștința față 
de Uniunea Sovietică pentru că a- 
ceasta a avut inițiativa de a înscrie 
pe ordinea de zi a Adunării Gene

★ MOSCOVA. La 13 decembrie 
Leonid Brejnev, președintele Pre
zidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., a semnat decretul cu pri
vire la decorarea post-mortem cu 
ordinul Marele Război pentru A- 
părarea Patriei clasa l-a a lui Viktor 
Tretiakevici, membru al organiza
ției comsomoliste din ilegalitate 
„Tînăra Gardă", „care a dat do
vadă de eroism și devotament în 
lupta împotriva cotropitorilor hit
ler iști'.

★ BAGDAD. Opinia publică 
irakiană este indignată de aresta
rea primului ministru congolez, Pa
trice Lumumba. Comitetul irakian 
de solidaritate cu țările Asiei și 
Africii, precum și Consiliul națio
nal al partizanilor păcii din Irak 
au adresat mesaje lui Hammarsk- 
joeld în care protestează împotriva 
acțiunilor ilegale ale marionetelor 
imperialismului față de Lumumba.

★ DELHI. La Calcutta — unul 
din cele mai mari orașe ale Indiei
' - -»***<чх ==

rale problema acordării indepen
denței țărilor și popoarelor colo
niale.

Condamnînd discriminarea ra
sială, șeful delegației Nigeriei a 
dat citire cu indignate scrisorii jig
nitoare pe care organizația rasistă 
americană Ku-Klux-Klan a difu
zat-o recent reprezentanților noilor 
state din Africa și unor delegații 
ale țărilor Asiei. întocmită în ex
presii pline de ură, această scrisoa
re conține amenințări directe la 
adresa delegaților aflați la New 
York.

Reprezentantul S.U.A. senatorul 
Morse, a încercat să atenueze im
presia cu totul nefavorabilă pen
tru S.U.A. pe care a produs-o asu
pra Adunării cuvîntarea delegatului 
Nigeriei. Morse a dat asigurări că 
scrisoarea cu caracter rasist pe care 
a citit-o delegatul Nigeriei at fi 
opera unui om „anormal”. Contra- 
zicîndu-se pe sine însuși, el a fost 
însă nevoit să recunoască imediat 
că scrisoarea este rodul prejudecă
ților unei anumite părți a societății 
americane.

La ședința de dimineață a mai 
luat cuvîntul delegatul Indiei Krish
na Menon.

— a avut loc un miting de masă 
și o demonstrație de protest împo
triva intervenției colonialiștilor 
Congo.

Liderii principalelor partide 
litice care au luat cuvîntul la 
ting s-au pronunțat pentru apăra
rea independenței și suveranității 
Republicii Congo.

★ NEW YORK. Agenția Asso
ciated Press anunță că președintele 
ales Kennedy, l-a numit pe Robert 
M. C. Namara, președintele com
paniei Ford, ministru de Război.

★ NICOSIA. Agenția Reuter a 
anunțat la 13 decembrie că preșe
dintele Republicii Cipru, Makarios 
a acordat ziarului „Mabt- un in
terviu, în care a declarat din nou 
că guvernul Ciprului 
promoveze o politică 
tră.

„Nu avem nici un 
declarat Makarios — 
vreo alianță politică 
cu vreun bloc".

tn

po- 
mi-

dorește să 
externă neu-

motiv — a 
să încheiem 
sau militară

In legătură cu situația din algeria
Dezbaterile din Comitetul Politic

NEW YORK 14 (Agerpres) 
Comitetul Politic al Adunării 

Generale a O.N.U. continuă discu
tarea problemei algeriene. La șe
dința din dimineața zilei de 13 de
cembrie a Comitetului a luat cu- 
vîntul V. A. Zorin, șeful delega
ției sovietice.

V. A .Zorin a subliniat că pro
blema algeriană a depășit de mult 
cadrul relațiilor franco-algeriene 
și s-a transformat intr-o arzătoare 
problemă internațională care recla
mă o rezolvare cit mai grabnică.

în această rușinoasă aventură co
lonială — a arătat V. A. Zorin — 
de partea Franței acționează doar 
aliații ei din blocul N.A.T.O.

V. A. Zorin a condamnat vehe
ment politica guvernului francez in 
Algeria care a respins tratativele 
cu guvernul provizoriu al Republi
cii Algeria, sperînd să obțină o 
victorie militară in această țară. 
După ce a atras atenția membrilor 
Comitetului asupra planurilor co
lonialiștilor de divizare a Algeriei, 
Zorin a declarat că rezolvarea paș
nică și echitabilă a problemei alge
riene este posibilă numai pe baza 
menținerii unității țării.

Zorin a declarat că proiectul de 
rezoluție al țărilor afro-asiatice în 
problema algeriană, se bucură de 
sprijinul deplin al delegației sovie
tice.

A luat apoi cuvîntul reprezentan
tul Etiopiei. Războiul dus de gu
vernul francez în Algeria, a de
clarat el, este un război colonial 
rușinos care nu poate fi justificat 
prin nici un fel de considerente 
politice.

Reprezentantul, Cubei a exprimat 
solidaritatea fierbinte a poporului 
liber din Cuba cu poporul luptă
tor din Algeria. Condamnînd cu 
mînie atrocitățile îngrozitoare co
mise de colonialiștii francezi în 
Algeria, el și-a exprimat convinge-

rea că poporul algerian care luptă 
cu arma în mină va obține fără 
doar și poate victoria.

O.N.U. nu trebuie să dea dova
dă de pasivitate față de rezolvarea 
problemei algeriene, a declarat re
prezentantul Libanului. Deși Liba
nul nu a fost niciodată un dușman 
al Occidentului, el trebuie să con
damne continuarea războiului colo
nial din Algeria. Delegatul Liba
nului s-a pronunțat în sprijinul ți
nerii în Algeria a unui referendum 
sub egida O.N.U.

NOI INCIDENTE LA ALGER
PARIS 14 (Agerpres)
După incidentele sîngeroase din 

ultimele zile, la Alger, Oran și în 
alte orașe din nordul Algeriei dom
nește o atmosferă apăsătoare. Co
respondentul din Alger al agenției 
France Presse relatează că în noap
tea de marți spre miercuri în car
tierele arabe din Alger „au avut 
loc noi incidente care s-au soldat 
cu numeroase victime".

Miercuri dimineața, adaugă 
respondentul, cartierele arabe 
Alger erau încercuite de forțe
lițienești care interziceau intrarea și 
ieșirea oricăror persoane. Deasupra

co- 
din 
po-

cartierului Casbah -patrulează eli
coptere ale armatei.

Ziarele pariziene de miercuri sub
liniază situația gravă care s-a creat 
în urma masacrelor din Algeria. 
De asemenea ziarele scot in eviden
ță faptul că puternicele manifestații 
sub lozincile Frontului de eliberare 
națională din Algeria au demons
trat adevărata stare de spirit a 
populației algeriene, hotărîrea ei 
de a lupta pentru o Algerie inde
pendentă.

Corespondentul agenției ameri
cane U.P.I. relatează „din surse o- 
ficiale franceze" că „unele cercuri 
guvernamentale franceze ar fi în fa
voarea amînării referendumului".
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