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încheierea lucrărilor sesiunii extraordinare 
a Marii Adunări Naționale

Miercuri dimineața au conti
nuat lucrările sesiunii extraordi
nare a Marii Adunări Naționale 
a R. P. Romîne.

Ședința a fost deschisă de to
varășul Constantin Pîrvulescu, 
președintele Marii Adiunări Na
ționale.

S-a trecut la discuția asupra 
raportului prezentat de tovară
șul Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
prim-secretar al C.C. al P.M.R., 
membru al Prezidiului Marii A- 
dunări Naționale, privind: „Si
tuația internațională și politica 
externă a Republicii Populare 
Romîne“.

Primit cu vii aplauze a luat 
cuvîntul tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer, președintele Prezidiului 
Marii Adunări Naționale a R. P. 
Romîne. Subliniind că actuala 
dezbatere din cadrul Marii Adu
nări Naționale în legătură cu si
tuația internațională și politica 
externă a Republicii Populare 
Romîne demonstrează avîntul

- Hotărîrile sesiunii extraordinare 
a Marii Adunări Naționale 

a Republicii Populare Romîne
I.

Marea Adunare Națională a Republicii Populare Romîne 
trunită in zilele de 30 și 31 au gust a. c., in sesiune extraordi
nară, aprobă Raportul prezentat de tovarășul Gheorghe Gheor
ghiu-Dej, prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Mun
citoresc Romîn, membru al Prezidiului Marii Aduna/I Naționale 
cu privire la situația internațională și pofitita externă a guver
nului Republicii Populare Romîne. . .

II.
Marea Adunare Națională a Republicii Populare Romîne ho

tărăște ca delegația Republicii Popularé Romîne la a 15-a se
siune a Organizației Națiunilor Unite să fie condusă de tovară
șul Gheorghe Gheorghiu-Dej.

îns-

( Continuare în pag 4-a)

Cuvîntarea tovarășului Ion Gheorghe Maurer
C, Tovarăși deputați și deputate,

Am ascultat cu toții, cu un 
deosebit interes, expunerea făcu
tă ieri de tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej despre „Situația 
internațională și politica externă 
a Republicii Populare Romîne“. 
Această expunere a făcut o pro
fundă analiză a factorilor prin
cipali care determină evoluția 
vieții contemporane, a definit cu 
claritate și vigoare caracterul 
constructiv al politicii noastre 
externe, a exprimat avîntul, im- 
petuozițatea cu care poporul ro
mîn, constructor al socialismu
lui, apără cauza păcii.

In zilele noastre, problema co
existenței pașnice a țărilor cu 
orînduiri sociale diferite a de
venit problema centrală a rela
țiilor internaționale. Stabilirea 
poziției față de coexistența paș
nică are o însemnătate capitală 
atît pentru orientarea politicii 
externe a fiecărei țări, cît și pen
tru politica sa internă.

Așa cum se subliniază puter
nic în cuvîntarea tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, Repu
blica Populară Romînă este o 
putere a păcii, datorită caracte
rului orînduirii sale economice 
și sociale. Ea și-a îndreptat și 
își îndreaptă eforturile, toate 
mijloacele spre dezvoltarea in
dustriei, a ramurilor pașnice ale 
economiei, spre construcția de 
locuințe și de școli, reducerea 
impozitelor, spre continua ridi
care a nivelului de trai al popu
lației. Socialism înseamnă dez
voltarea fără precedent a forțe
lor de producție, înflorirea ști
inței și culturii, în scopul creă
rii unui mare belșug de bunuri 
materiale și spirituale pentru 
mase. Tocmai acestea sînt o- 

impetuos cu care poporul nos
tru apără cauza păcii și hotă- 
rîrea tării noastre de a milita 
ca și pînă acum pentru promo
varea coexistentei pașnice, tova
rășul Ion Gheorghe Maurer a 
propus în numele Prezidiului 
Marii Adunări Naționale și a 
guvernului ca în friintea de
legației romîne la cea de-a 15-a 
sesiune a Adunării Generale a 
O.N.U. s>ă fie desemnat tovară
șul Gheorghe Gheorghiu-Dej.

Propunerea a fost primită de 
deputății Marii Adiunări Națio
nale cu puternice și îndelungate 
aplauze.

In continuare au luat cuvîn- 
tul la discuții, deputății • Vic
tor Bolojan, circumscripția elec
torală Derna, regiunea Oradea, 
Traian Ionașcu, 
electorală 
București, 
cumscriptia electorală Filimon 
Sîrbu, orașul București, general 
de armată Iacob Teclu, circum- 

circumscripția 
Fundulea, regiunea 
Ioan Moldovan, cir-

biectivele trasate de Congresul 
al III-lea al partidului nostru, 
obiective care nu pot fi atinse 
decît în condițiile unei păci du
rabile. De aceea în politica ex
ternă, țara noastră, călăuzindu- 
se după principiile coexistenței 
pașnice, se orientează spre dez
voltarea colaborării economice, 
culturale, științifice cu celelalte 
țări, a militat și militează cu sin
ceritate, cu consecvență pentru 
rezolvarea pe calea tratativelor 
a tuturor problemelor litigioase.

Piatra unghiulară a politicii 
externe a Republicii Populare 
Romîne o constituie alianța de 
nezdruncinat, colaborarea econo
mică multilaterală, relațiile de 
asistență mutuală cu țările sis
temului mondial socialist în 
frunte cu Uniunea Sovietică, 
glorioasa constructoare a comu
nismului.

întregul popor romîn acordă 
o înaltă prețuire politicii con
stante de pace dusă de Uniunea 
Sovietică, caracterului ei științific 
bazat pe analiza profundă a ceea 
ce este esențial în lupta pentru 
preîntîmpinarea războiului, spi
ritului ei dinamic, ofensiv, prin
cipialității cu care demască pe 
adepții „războiului rece“. Politi
ca externă a țărilor socialiste 
s-a impus în mintea și în inima 
majorității oamenilor ca o poli
tică care are ca țel suprem a- 
părarea păcii, ea a determinat 
profunde schimbări pozitive în 
atitudinea și mentalitatea opiniei 
publice . din Occident, a întărit 
prestigiul sistemului socialist 
mondial și al ideilor socialismu
lui.

Ca putere iubitoare de pace, 
Romînia a adus aportul său în 
cadrul lagărului socialist, în ac
tivitatea diverselor organisme
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scripția electorală Buziaș, re
giunea Timișoara, Nicolae Mic- 
șan, circumscripția electorală 
Coșereni, regiunea București, 
Anton Breitenhofer. circumscrip
ția electorală Săcălaz, regiunea 
Timișoara, Virgil Trofin, cir
cumscripția electorală Zelefcin, 
regiunea Bacău, Justin Moises- 
cti, circumscripția electorală Hîr- 
lău, regiunea Iași, Maria Rosetti, 
circumscripția electorală Gălimă- 
nești, regiunea Pitești.

După o scurtă pauză, primit 
cu vii aplauze, a luat cuvîntul to
varășul Gheorghe Apostol, pre
ședintele Consiliului Central al 
Sindicatelor.

Au luat apoi în continuare 
cuvîntul la discuții deputății Lu
dovic Takacs, circumscripția e- 
lectorală Luduș, regiunea Cluj, 
Agripina Chișcă, circumscripția 
electorală Buhuși, regiunea Ba
cău, Gheorghe Călinescu, cir
cumscripția electorală Balotești, 
regiunea București, Stanciu Sto- 
ian, circumscripția electorală 
Buzău-Vest, regiunea Ploești, 
Nicolae Dașcovici, circumscripția 
electorală Alexandru Sahia, ora
șul București, Mihail Ralea, cir
cumscripția electorală Huși, re
giunea Iași.

Primit cu puternice aplauze, în 
încheierea discuțiilor a luat cu
vîntul tovarășul Chivu Stoica, 
președintele Consiliului de Mi
niștri.

In numele Comisiei de politi
că externă a Marii Adunări Na
ționale, deputatul Mihail Cru- 
ceanu, președintele comisiei a 
prezentat apoi proiectul de hotă- 
rîre pentru aprobarea de către 
Marea Adunare Națională a ra
portului prezentat de tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej cu pri- 

internaționale, în spațiul geogra
fic în care se află situată, pen
tru însănătoșirea relațiilor inter
naționale. Așa cum a arătat to
varășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej în expunerea sa, țara noas- 

(Continuare în pag 4-a>

0 coitribuflc flc însemnătate deosebită 
la apărarea cauzei păcii

Lucrările sesiunii 
re a Marii Adunări 
Republicii Populare 
re s-au deschis marți la Bucu
rești, sínt urmărite cu viu inte
res, cu bucurie și satisfacție de 
către toți oamenii muncii din 
Valea Jiului, de către întregul 
nostru, popor. Avînd la ordinea 
de zi un singur punct: „Situa
ția internațională și politica ex
ternă a Republicii Populare Ro
míné“, lucrările sesiunii' consti
tuie o puternică expresie a voin
ței poporului romîn de a lupta 
pentru victoria cauzei păcii, pen
tru rezolvarea problemei dezar
mării — cea mai importantă pro
blemă a vieții internaționale ac
tuale.

Raportul prezentat în fața 
Marii Adunări Naționale de că
tre tovarășul Gh. Gheorghiu-Dej, 
prim-secretar al C.C. al P.M.R., 
constituie o analiză științifică 
marxist-leninistă a situației in
ternaționale actuale, o sinteză a 
politicii externe promovate cu 
perseverență de partid și guvern 
și sprijinită cu hotărîre de în
tregul popor, politică al cărei 
înalt țel este asigurarea viito
rului luminos al patriei noastre, 
apărarea fermă a cauzei păcii.

extraordina- 
Naționaile a 
Romîne ca-

Strungarul Szilagyi Alexandru de la U.R.U.M.P. execută cu grijă 
strunjirea șaibei unui ventilator de la mina Petri la.

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

îndeplinirea cu succes a mărețe* 
lor sarcini puse de cel de-al III- 
lea Congres al P.M.R. cere orga
nelor și organizațiilor de partid să 
intensifice munca de ridicare a ni
velului politic și ideologic al mem
brilor și candidaților de partid. 
Invățămîntul de partid este me
nit să contribuie din plin la rea
lizarea acestei sarcini, calitatea lui 
depinzînd în mare măsură de ni
velul de pregătire a propagandiști
lor.

Ca și în anii trecuți, și în acest 
an Comitetul raional de partid din 
Petroșani a luat măsuri pentru ca 
noul an al învățămîntului de par
tid să se desfășoare în cele mai 
bune condițiuni. Una din aceste 
măsuri este pregătirea propagan
diștilor fără scoaterea din produc
ție, pregătire care a început zilrte 
trecute. Avînd în vedere numărul 
mare de propagandiști în raion — 
peste 400 — în acest an pregătirea 
lor se face în două centre, la Pe
troșani și Lupeni, ceea ce creează 
condiții optime pentru ca- paftici- 
panții să însușească cit mai bine 
materia predată.

Pregătirea propagam! :8or cons
tă în predarea și studierea cefflti- 
nică a documentelor Congresului 
al III-lea al P.M.R. urmată. de se- 
m ¡narii Se vor preda lecțiile cu 
titlul : Sarcinile planului de dez
voltare a economiei naționale pe 
anii 1960—1965 și liniile direc
toare ale programului de perspec
tivă ; Partidul Muncitoresc Romîn 
— forța conducătoare și organiza
toare a poporului nostru în lupta 
pentru victoria deplină a socialis
mului ; Situația internațională si 
altele.

Pentru a veni în ajutorul propa
gandiștilor și în special a celor noi,

Politica externă a statului 
nostru are la temelie prietenia 
și alianța indestructibilă cu 
Uniunea Sovietică, cu celelalte 
țări ale lagărului socialist. Răs- 
punzînd intereselor vitale ale po
porului romîn, intereselor păcii 
și progresului omenirii, politica 
externă promovată de Republica 
'Populară Romînă, militează pen
tru promovarea principiilor co
existenței pașnice, pentru zădăr
nicirea uneltirilor cercurilor im
perialiste . îndreptate împotriva 
păcii, pentru micșorarea încor
dării internaționale, pentru în
făptuirea dezarmării generale și 
totale și statornicirea unei păci 
trainice în lume. Așa cum se 
subliniază în raportul prezentat 
în fața sesiunii de tovarășul Gh. 
Gheorghiu-Dej, această politică 
de apărare consecventă a păcii 
nu este dictată de considerente 
de conjunctură, ci este o orien
tare politică permanentă lumi
nată de farul învățăturii'marxist- 
leniniste, fundamentată pe aprer 
cierea științifică a raportului de 
forțe și a tuturor factorilor care 
influențează mersul evenimente 
lor pe arena internațională.

Forța uriașă a lagărului so 
cialist în frunte cu Uniunea So

s-au programat ședințe despre me
todica de conducere a cercurilor.

Atît predările cît și seminariile 
ce se țin cu propagandiștii au fost 
încredințate celor mai experimen
tați tovarăși din cadrul colectivu
lui cabinetului de partid, ceea ce 
asigură calitatea și nivțlul cores
punzător.

Este însă necesar să se atragă 
atenția asupra unor lipsuri care 
s-au manifestat anii trecuți și care 
nu trebuie să se repete și în acest 
an. Este vorba în primul rînd de 
necesitatea unei frecvențe bune la 
predări și seminarii a tuturor pro
pagandiștilor. Trebuie înlăturată 
metoda folosită de unele organiza
ții de bază de a trimite la unele 
pregătiri în locul propagandistului 
un alt tovarăș. Continuitatea și 
participarea cu regularitate la pre
gătire este o condiție esențială pen
tru însușirea temeinică a materia
lului predat și o garanție că propa
gandistul se va prezenta pregătit 
în fața cercului pe care-1 va con
duce. ... ■ - * -

O altă problemă importantă 
este aceea a însușirii de către pro
pagandiști a lecțiilor predate, ceea 
ce necesită un studiu individual 
stăruitor și conspectarea materialu
lui bibliografic indicat.

Munca propagandistului este o 
muncă cu cartea, iar pentru aceas
ta este nevoie de timp. Comitetele 
de partid, organizațiile de bază 
au datoria de a asigura condiții 
optime propagandiștilor pentru a-și 
putea îndeplini importanta sarcină 
de a asigura un nivel înalt desfășu
rării învățămîntului de partid in 
noul an școlar.

N. POPON 
consultant la Cabinetul de partid

Petroșani

păcii
. » ■ '
vietică, avîntul nestăvilit a-1 miș
cării de eliberare națională din 
țările coloniale și dependente, 
existența unei serii întregi de 
state care duc o politică de pace 

• și neparticipare la blocuri mili
tare sînt. factori de o importan
ță' deosebită care oglindesc creș
terea impetuoasă a forțelor pă
cii. Evenimentele confirmă pe de
plin justețea aprecierilor Decla
rației Consfătuirii de .la Mosco- 

■ va și Manifestului Păcii din 
1957, bazate pe teza că în epoca 
noastră forțele păcii au crescut 
atît . de puternic incit s-a creat 
posibilitatea deplină a preîntîm, 
pirtării războiului.« Posibilitatea 
preîntîmpinării războiului nu se 
bazează pe ipoteza că imperia
lismul și-ar fi schimbat natura 
și ar fi renunțat la planurile 

' războinice. Incursiunile de spio- 
; naj ale avioanelor americane în 

spațiul aerian al U.R.S.S., tor
pilarea conferinței la nivel înalt, 
zădărnicirea tratativelor în pro
blema dezarmării de către pute- 

; rile occidentale, intensificarea 
cursei înarmărilor. complotul 
înarmării atomice a Republicii 
Federale Germane sînt fapte ca-

(Continuare în pag. 4-a)
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f în fiecare zi, sosesc acasă noi grupuri de pionieri 
? fi elevi venind din diferite tabere de odihnă de la 
j munte ori de la mare. în toate Școlile domnește 
i activitate intensă de curățite in urma lucrărilor de 
t amenajare; în librării și papetarii, în magazinele de
♦ confecții cu uniforme pentru școlari, părinții și elevii
♦ formează majoritatea cumpărătorilor; la secretaria- 
î tele școlilor înscrierile sint în toi: totul vestește 
? apropierea deschiderii noului an școlar.
•t In toamna aceasta numărul copiilor care vor fi 
ț școlarizați va fi mai mare cu 1000 decît în anul tre-

« 
cut, ajungîndu-se astfel ca totalul elevilor din Valea . 
Jiului să depășească cifra de 12.000. Pentru ca ei să ♦ 
găsească școlile temeinic pregătite pentru începerea t 
cursurilor, încă de la 1 august au început lucrările 1 
necesare de zugrăvire și curățenie, de difuzare <. J 
manualelor astfel ca la 15 septembrie cînd vor în- ț 
cepe cursurile totul să fie pus la punct.

în pagina de față redăm aspecte din pregătirile « 
Școlilor pentru deschiderea noului an de învăță- f 
mint. •

60.000 MANUALE ȘCOLARE GRATUITE
Sala de gimnastică a Școlii me

dii mixte din Petroșani (secția ma
ghiară) are în ultimul timp aspec
tul unui adevărat depozit de cărți. 
Incepînd de la 20 august, aici, vin 
zilnic delegații tuturor școlilor din 
raion pentru a ridica manualele 
școlare pentru clasele I—VII, ma
nuale care, conform hotărîrii parti
dului și guvernului vor fi înmînate 
în mod gratuit școlarilor — fii ai 
oamenilor muncii.

In raionul nostru vor fi distri
buite în mod gratuit cărți în va
loare de peste 250.000 lei, sumă 
pe care Sfatul popular raional a 
alocat-o în acest scop.

în prima zi, adică la 20 august,

ÎN CLIȘEU : Un aspect din sala în care se face distribuirea 
manualelor școlare gratuite.

O-

AU APĂRUT
Literatură pentru tineret

Neculce I., O SAMA DE CU
VINTE și LETOPISEȚUL ȚARII 
MOLDOVEI. Ediție îngrijită, 
prefață și note de Acad. Iorgu 
Iordan. (Colecția „Biblioteca 
școlarului“). Ed. tineretului, 192 
pag. — 3,35 lei.

Macedon ski Al., POEZII ȘI 
PROZA. Antologie, note și pre
față de Mircea Zaciu. (Colecția 
„Biblioteca școlarului“). Ed. ti
neretului, 184 pag. — 4,45 lei.

Ardamatski V., AICI 11—17. 
Peripețiile căpitanului Demen
tiev. In romînește de George 
Dumitrescu și Ecaterina Dianu. 
Ed. tineretului, 296 pag. — 5 lei.

Ezerskî M„ ARISTONICOS. 
In romînește de Costa Giurgiu- 
ca și Val Cordun. Ed. tineretului, 
232 pag. — 8,45 lei.

Gubelman M., UN EROU LE
GENDAR : S.G. LAZO. In romî
nește de Olga Crușevan și Vlai- 
cu Bírna. Ed. tineretului, 312 
pag. — 5,35 lei; cartonat 9,95 
lei.

Hua Shan. SCRISOAREA CU 
PENE DE COCOȘ. Ediția a 11-a. 
In romînește de I. Cenușe și T. 
Cosma. Ilustrații de Val. Mun- 
teanu. Ed. tineretului, 104 pag. 
— 2 lei.

Literatură pentru copii
Delavrancea B. Șt., BUNICA. 

Ilustrații de Grigore Vasile. 
(Colecția „Traista cu povești“). 

la comisia raională de difuzare a 
manualelor școlare gratuite s-a 
prezentat delegatul școlii de 7 ani 
din Uricani, directorul Costea Do
rin, el a ridicat pentru școala sa 
un număr de 2700 cărți. în anul 
școlar viitor, școala din Uricani, 
va ridica un număr du
blu de manuale decît cel 
de anul acesta avînd în vedere că 
aici se construiește o nouă școală 
cu 16 săli de clasă.

Pînă în prezent din totalul de 
60.000 manuale școlare care vor fi 
distribuite în mod gratuit elevilor 
din raionul nostru au fost deja 
difuzate școlilor peste 80 la sută.

Privind teancurile uriașe de ma-

IN LIBRĂRII
Ed. tineretului, 16 pag. — 0,75 
Ier.

Vlahuță Al., MOGILDEA'. 
Ilustrații de Traian Brădean. 
(Colecția „Traista cu povești"). 
Ed. tineretului, 20 pag. — 0,75 
Iei.

Mohor M„ POVESTE DES
PRE ZI ȘI NOAPTE. Ilustrații 
de Al, Alexe. Ed. tineretului, 32 
pag: -—1,50 lei.

IN ȘCOLILE BUNILOR GOSPODARI5
Liniștea sălilor de clasă este 

întreruptă din cînd în cînd de 
zgomotul deschiderii vreunei uși 
de unde privirea curioasă a unui 
copil trece în revistă ordinea ca
re domnește în clasă.

Curiozitatea e cu atît mpi ma
re cu cît peste cîteva zile în- 
tr-una din aceste bănci frumos 
aliniate își va ocupa locul liniș
tit ascultînd cu atenție explica
țiile învățătorului sau profeso
rului.

Forfotă mare se observă însă 
la secretariat unde se fac în
scrierile pentru noul an școlar. 
Aici zilnic vin zeci de elevi din 
clasele mai mari pentru a se în
scrie singuri, privind cu supe
rioritate la „bobocii“ care ți- 
nînd de mină pe mămica privesc 
curioși dar totodată puțin spe- 
riați la locurile unde vor trebui 
ca de acum încolo să stea liniș
tiți ascultînd de alți „părinți".

La Școala de 7 ani din Vul
can. încă de la intrare, te în- 
tîmpină parcul din fața școlii cu 
ronduri de flori frumos amena- 

nuale școlare îți atrage atenția în 
mod deosebit cîteva grupuri de 
cărți ale căror coperte sînt din 
material plastic: Aritmetică de 
clasa a III-a, Chimie pentru cla
sele VII—VIII, Fizică pentru cla
sa a X-a.

Uniforme noi
— Vă rog să-mi dați o uni

formă școlară pentru o elevă de 
clasa a I-a. Vînzătoarea ia din 
raft uniforma din pipit cu șorțul 
negru, gulerașul alb și o întinde, 
conform obiceiului pe tejghea. 
Apoi se îndreaptă către alți cum
părători. In fața uniformei șco
lare privește cu emoție mama și 
fiica. Peste cîteva zile cu flori, 
cu ghiozdănașul în spate îmbră
cată în frumoasa uniformă care 
acum o fascinează, va păși pen
tru prima oară pe poarta școlii 
ca elevă — Mioara. Parcă se 
vede în bancă netezindu-și cu 
grijă șorțulețul, aranjînd gule
rașul pentru ca tovarășa învăță
toare să vadâ că este o fetiță or
donată. Mama Mioarei, căreia 
parcă nu-i vine să creadă că fe
tița ei a ajuns a-tît de mare în- 
cît să îmbrace uniforma școlară, 
îi potrivește cu grijă șorțulețul. 
Parcă se vede la vîrsta Mioarei. 
Pe atunci a merge la școală nu 
însemna uniformă, ghiozdan, 
cărți gratuite, într-un cuvînt — 
bucurie. Școala însemna s-o lip
sească pe mama de ajutorul co
pilei, în muncă la stăpîni, în
semna cheltuieli pentru taxele 
școlare, pentru cărți.

Azi, în magazinul de confec
ții nr. 4 din Petroșani vei întîlni 
în fiecare moment asemenea sce
ne. Părinții își îmbracă cu drag 
copiii în uniforme, pentru a fi 
adevărați școlari. Magazinul le 
pune la dispoziție toate mărimile 
dorite și la prețuri avantajoase. 
De pildă, uniformele pentru ele 
ve costă între 34,80 lei și 44,80 
lei. Iar costumele din stofă pen
tru elevii din clasele VIII—XI 
între 200—260 lei. Și din ma
gazin îes zilnic zeci de școlari 
purtînd cu mîndrie pachetele cu 
uniforme școlare.

jate, înconjurate cu iarbă verde 
crescută din belșug, nebătători
tă de picioarele zburdalnice ale 
copiilor. Aici, ca și în multe alte 
școli, curățenia și ordinea dom
nește în sălile dte clasă. Băncile 
sînt aranjate într-o aliniere per
fectă. Clasele au fost zugrăvite 
din npu. Școala a fost înzestra
tă eu încă 75 bănci noi pentru 
sălile de clasă.

Anul acesta pentru clasa a 
VIIT-a s-a dat în folosință o 
nouă clădire cu 3 săli de clasă. 
Partidul se îngrijește mereu ca 
tinerii muncitori șă poată să-și 
ridice necontenit nivelul de cul
tură generală. Această grijă au 
simțit-o și tinerii din Vulcan ca
re anul acesta vor putea să-și 
continue studiile la cursurile 
clasei a IX-a a școlii medii ca
re vor funcționa în localitate, 
iar pentru cei care doresc să-și 
completeze studiile elementare, 
pentru prima dată aici, incepînd 
cu acest an va funcționa clasa 
a V-a curs seral. Să ne oprim 
puțin și la Școala de 7 ani nr.

Pregătirile pentru deschiderea 
noului an de invățămînt sînt în 
aceste zile aproape terminate și la 
Școala profesională de ucenici din 
Petroșani. Atelierele au fost puse la 
punct de maiștri pentru a obișnui 
ucenicii, după cum spun ei, să-și 
lase bancul de lucru sau mașina 
la fel de curată cum a găsit-o. In 
magazie, echipamentul incepînd 
de la bocanci și pînă la chipiu, 
care va fi distribuit în mod gra
tuit ucenicilor, este sortat și aran
jat. De asemenea, școala s-a îngri
jit din timp de toate manualele și 
rechizitele școlare, care vor fi înmî
nate tot gratuit ucenicilor. In noui 
an școlar ucenicii de aici vor avea 
un nou cabinet tehnic dotat cu 4 
mese de desen și cu întreaga apa
ratură necesară, modernă și nouă, 
în cele 6 săli de clasă construite 
în ultimul an au fost aranjate cele 
90 de bănci noi primite de școală 
în această toamnă. Curățenia și a-

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

La Lonea ritmul pregătirilor 
trebuie accelerat

La 1 august, conform contrac
tului, sectorul Lonea al Între
prinderii de Locuințe și Localuri 
Petroșani, trebuia să înceapă 
lucrările de zugrăvire, repararea 
sobelor și a instalației electrice 
la Școala medie mixtă. Avînd în 
vedere că această școală are 36 
de săli de clasă plus coridoarele 
și sălile profesorilor era absolut 
necesar ca I.L.L. șă repartizeze 
aici un număr corespunzător de 
lucrători. încît cel mai tîrziu la 
1 septembrie toate lucrările să 
fie terminate. Dar pînă la mij
locul lunii august la școală nu 
au venit decît 4 lucrători care 
pînă la ora 9 preparau spoiala 
iar la ora 12 plecau.

Iată de ce pînă în prezent lu
crările nu au fost terminate decît 
pe jumătate.

Felul cum lucrează însă zu-

1 din Petroșani. Și aici școala 
își așteaptă primitoare elevii. 
Totul îți apare ca nou incepînd 
de la tabla de scris și terminînd 
cu ultimul geam. Gospodarii a- 
cestei școli s-au îngrijit din 
timp de cele necesare. S-au zu
grăvit și vopsit clasele, au fost 
aduse 36 bănci noi. Pentru ca e- 
levii să deprindă lucrările prac
tice, începînd din acest an ei 
își vor petrece o parte din timp 
în cele două ateliere școală, a- 
telierul de tîmplărie și cel de 
lăcătușerie instalate în sălile de 
la subsolul școlii.

Tot Ia această școală va func
ționa un laborator de fizică și 
chimie, iar pentru completarea 
materialului didactic, școala a 
primit un microftiicroscop, «Mafii- 
me cu subiecte de fizică, chimie, 
științe naturale și diferite mu
laje. Toate acestea au scopul de 
a veni în ajutorul elevilor. To
tul dovedește că de aceste școli 
s-au ocupat buni gospodari.

C. COTOȘPAN 

ranjarea sălilor fiind terminată, în 
școală domnește liniștea. Doar la 
secretariat e mare forfotă. Zilnic, 
Zeci de tineri se înscriu pentru a 
deveni ucenici, iar alții, absolvenți, 
își primesc repartizările în produc
ție. Fotoreporterul nostru a sur
prins la secretariatul școlii uri ast
fel de moment. Tînărul Bara Fran- 
cisc (în clișeu, în dreapta) a venit 
să-și depună dosarul pentru a de
veni ucenic și după 4 ani electri
cian. în același timp utemistul 
Diate Gavrilă, absolvent al S" 
Iii profesionale, secția strun' 
își primește repartizarea cu nr. S27 
pentru întreprinderea minieră Te- 
liuc, secția Banița. Sînt două ge
nerații care se întîlnesc la școală. 
Una de muncitori deja calificați 
iar alta de absolvenți a 7 clase, 
dornici să se califice într-o mese
rie prin absolvirea școlii profesio
nale. Sint două generații ale tim
purilor noastre, generații fericite.

gravii îngreunează mult munca 
de curățire. Mai întîi neglijența 
cu care zugrăvesc face ca gea
murile. soclul coridoarelor să fie 
albe, iar pe jos, pe podele și co
ridoare parcă au turnat mai 
multă spoială decît pe pereți. 
Apoi se mai întîinplă încă ceva,. 
După ce zugrăvitul este gaț- 
se sparg pereții pentru îng. 
parea firului electric.

Conducerea școlii pe bună 
dreptate este nemulțumită de fe
lul cum își fac datoria lucrătorii 
de la I.L.L. Iată de pildă un 
alt caz : în sălile claselor V1H- 
IX și I C după ce toată cură
țenia a fost terminată, podeaua 
dată cu motorină, băncile aran
jate cei de la I.L.L. și-au adus 
aminte că sobele trebuie dărî- 
mate și reclădite. E ușor de în
chipuit că în aceste săli, totul 
(pînă chiar și zugrăvitul) tre
buie luat de la început.

încă o greutate în terminarea 
la timp a curățeniei în școală 
este lipsa apei în local datorită 
instalației defecte. Nu ar fi de 
mirare ca după ce toată școala 
va fi gata să-și primească ele
vii. lucrătorii I.L.L. să se apuce 
să spargă din nou pereții și po
delele pentru a repara instala ția 
d& apa.

Pînă la începerea anului șco
lar maj sînt cîteva zile. Condu
cerea I L.L. Petroșani are da
toria să ia măsurile corespun
zătoare pentru terminarea în 
timpul cel mai scurt a lucrări
lor de la Școala medie mixtă 
Lonea Trebuie avut în vedere 
că școala va trebui să termine 
pînă la începutul anului de în- 
vățămînt nu numai curățenia 
dar și aranjarea laboratoarelor 
și sălilor de clasă precum și pa
voazarea lor.

Este de asemenea de datoria 
I.L.L. Petroșani să urgenteze 
lucrările și la școlile de 7 ani 
Cimpa și Bănița unde, pe lîngă 
zugrăvit, sînt necesare și unele 
lucrări de construcții care nece
sită timp.

D. MIHAIL



STEAGUL ROȘU

ii abataj ii iiimii oii
Marile abataje frontale ale 

minei Lupem oieră mari posi
bilități de folosire din plin a teh
nicii noi în minerit. Toate fron
talele sectorului III, spre exem
plu, sînt înzestrate cu transpor
toare, perforatoare electrice, 
stîlpi metalici de susținere și 
alte utilaje de mare randament.

Recent s-a trecut la armarea 
metalică a unui nou frontal de 
pe stratul 15, panoul I, sectorul 
1V B. Primul rînd de stîlpi me
talici a fost montat sîmbăta tre
cută. In acest abataj vor fi fo
losite, alături de stîlpii metalici, 
grinzi metalice de susținere, ceea 
<.e va reduce considerabil consu
mul de lemn de mină — sarcină 
¡«portantă pusă de cel de-al 
111-lea Congres al P.M.R. în 
fata industriei carbonifere. Stîl
pii și grinzile metalice au fost 
confecționați la U.R.U.M.P.

Odată cu trecerea la armarea 
metalică, în acest frontal se va 
introduce o haveză. a cărei fo
losire va contribui la creșterea 
substanțială a randamentelor

Gramajul să fie respectat 

cu strictețe
Cetățenii au sezisat comisia de 

control obștesc că la magazinul a- 
limcntar tu. 79 din Uricani (vîn- 
zător Amza Nicolae) și la unita
tea O.A.D.L.F. nr. 1 (vînzător 
Sanda Marin) mărfurile se vînd cu 
''«ă la gramaj. în ziua de 13 au- 

efectuînd un control inopinat 
ia aceste unități comerciale, mem
brii comisiei de control obștesc 
s-au convins că sezisărilc cetățe
nilor sînt întemeiate. Recîntărin- 
du-se de față cu vinzătorul Amza 
Nicolae mărfurile vîndute mineru
lui Săcăluș Ioan s-a constatat o 
lipsă de 50 gr. zahăr la 1 kg. dc 
20 gr. orez la 0,500 kg.

Asemenea lipsuri și nereguli au 
fost găsite și la unitatea O.A.D.L.F. 
nr. 1 unde kilogramul de marfă 
vîndută, are numai 950 gr. și ia 
unitatea* O.A.D.L.F. din piață un
de vinetele s-au vindut cu supra 
preț. Se pune insă întreba
rea, de ce conducerile O. C. L. și 
O.A.D.L.F. Petroșani nu efectuea
ză un control mai sistematic în u- 
nitățile lor pentru a preintîtnpi- 
u aceste neajunsuri.

A. N1KITA

CU FORȚE
La Depoul de locomotive 

C.F.R. din Petroșani, muncește un 
colectiv harnic. Ziua și noaptea, 
vara și iarna, muncitorii și tehni
cienii de aici asigură transportul 
trenurilor de călători și marfă pină 
la Simeria și Lupeni. Mii de garni
turi pline cu cărbune, convoaie în
tregi de vagoane cu alimente, pro
duse industriale, lemn de mină, 
mașini și utilaje sînt tractate pe 
pantele traseului de cale cu aten
ție și grijă, la timp și fără acci
dente.

Rezultatele muncii de pină acum 
sînt și ele frumoase : 1.O75.OOO lei 
economii, creșterea productivității 
muncii cu 5,80 la sută, reducerea 
consumului de combustibil conven
țional cu 3,33 la sută și a uleiului 
special cu 12,50 la sută. Numai în 
perioada care a trecut din semes
trul II, mecanicii și focbiștii de
poului au economisit o cantitate de 
combustibil cu care pot fi tractate 
timp de 6 zile toate trenurile de 
călători și marfă între Lupeni ți 
Simeria.

...Succesele accscea n-au venit 
însă de la sine. Zecile de echipe 
de locomotive au depus o muncă 
stăruitoare pentru a economisi 
combustibil prin folosirea întregii 
capacități de tracțiune și a forței 
vii a locomotivelor, lăcătușii, me
canicii, electricienii au căutat să 
asigure o bună întreținere a loco
motivelor.

Una din problemele de care e 
preocupat colectivul depoului a 
constituit-o repararea turbogene- 
ratoarelor. înainte, ele se trimi
teau la diferite uzine din țară iar 
o reparație costa cca. 3000 lei. 
După multe încercări, electricianul 
Grece Constantin, ajutat de ing. 
Silaghi Ftancisc. a confecționat un

I
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Brigada absolvenților
Era la începutul primăverii a- 

cestui an. In biroul sectorului 
IV che la mina Aninoasa, șeful 
sectorului, secretarul organiza
ției de bază de partid și încă 4 
tineri discutau cu înflăcărare.

— Să facem o încercare. Cred 
că bine s-a orientat conducerea 
școlii de mineri cînd ne-a reco
mandat să alcătuim o brigadă 
din tineri absolvenți. O să ne o- 
cupăm mai mult de ei și vor tace 
treabă buna, spunea șeful secto
rului.

Tinerii Ungureanu Vasile, 
Forlafu Moise, Roșea Ioan și 
Nicoară Traian se uitară nedu 
meriți unul ia altul. Ungureanu 
Vasile părea cel mai irămîntat. 
In minte își făcea fel și fel de 
presupuneri. „Ce are cu el ? De 
ce l-o fi chemat la sector. Doar 
el nu este absolvent 
terminat școala 
an în urmă“.

Nedumerirea I 
rată dnd șeful s 
dresat tinerilor:

— V-am chemat aici să discu
tăm împreună posibilitatea con
stituirii unei brigăzi, 
gîndit la dumneata 
această brigadă, 
șef, iar ceilalți șefi 
Ce părere aveți ?

Ungureanu făcu ochi mari.
— Tovarășe inginer, eu...
— Las', las’, te cunoaștem 

noi. O să faceți față.
Pînă la urmă se hotărî con

stituirea brigăzii, in componen
ța ei au mai intrat încă 14 ab
solvenți ai școlii, mineri și aju
tori mineri printre care Voinea 
Marin, Gheorghe Gheorghe, Bă- 
lin Ioan și alții.

De atunci au trecut aproape 
7 luni. încrederea șefului de sec
tor n-a fost dezmințită. In fie
care lună tînăra brigadă s-a a- 
chitat cu cinste de sarcinile în
credințate.

...Zilele trecute l-am întîlnit 
la Aninoasa pe Nicoară Traian, 
șef de schimb din brigada lui 
Ungureanu. Un tînăr de statură 
potrivită, cu ochi, căprui, pătrun
zători. Pe sub cască de miner, 
părui îi era ieșit, ceea ce făcea 
ca din cînd în dnd să-l aran
jeze. In discuții părea nerăbdă
tor. Deși pînă la intrarea în mi
nă avea mai mult de o 
prea puține am putut să 
de la el despre ortacii cu 
lucrează și chiar despre el.

PROPRII.

tînăr. A 
de mineri cu un

i a fost spulbe- 
sectorului s a a-

Ne-am 
să conduci 
Ungureanu. 
de schimb

oră, 
aflu 
care
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ștand dc probă. Acum, repararea 
Și încărcarea turbogeneratoarelot 
se face la depou și costă numai 
7—800 lei. La fel, maistrul Cri- 
Șan Ion și șeful de echipă Cazan 
Aurel au confecționat și montat 
un nou polizor, Lampe Ion și Hof- 
man Teodor au făcut o presă pen
tru reparat bucelele de locomoti
vă, tot șeful de echipă Cazan Au
rel împreună cu maistrul Crișan a 
făcut un dispozitiv pentru încercat 
supapele pompelor de aer ale lo
comotivelor, mg. Magdalin Cons
tantin, maistrul Crișan Ion și Hof- 
man Teodor au făcut o presă hi
draulică portativă pentru presat și 
depresat cuzineți inelari la locomo
tivele de seria 150.1000.

Au mai fost montate un grup 
termic electrogen de 50 kW., un 
compresor de aer, o pompă de abut 
pentru păcură, iar în prezent este 
în curs de construcție o nouă cen
trală termică, care va asigura în
călzirea remizei de locomotive și 
aprovizionarea cu abur a castelului 
de păcură.

Și pe plan social-cultural s-au 
făcut multe la depou prin forțe 
proprii. Astfel, a fose amenajat 
in dormitorul personalului de trac
țiune un frumos colț roșu dotat cu 
bibliotecă, mese de șah, jocuri de 
rummy, table, s-a amenajat un ca
binet tehnic care are mii de volu
me din specialitatea feroviară, s-a 
început amenajarea unui vestiar în 
dormitorul vechi, au fost organiza
te 4 excursii la Aușel și Ia Rusu, 
s-au procurat diafilme pentru ■ 
cursurile de specializare a persona
lului, s-a amenajat un frumos parc j 
mic în incinta depoului și multe 
alte asemenea realizări.

M. ȘTEFAN

— In brigada noastră lucrăm 
18 ortaci. Ceva deosebit n-am 
făcut decit doar am muncit con
știincios. Nemotivatele, indisci
plina, s-au alte lucruri nu au 
loc la noi. Am fi putut obține 
rezultate și mai bune dacă con
ducerea sectorului lua măsuri 
pentru punerea aerajului la 
punct. Știți, la noi e căldură 
mare. Despre oameni, ce să vă 
spun ? Șeful nostru a absolvit 
școala de mineri cu un an mai 
repede decît noi. Minerii sînt a- 
ceiași promoție, ajutorii la fel, 
iar vagonetarii urmează acum 
școala de ajutori mineri. Cu 

toții intenționăm să învățăm 
mai departe.

Nicoară Traian este fiu de mi
ner. Tatăl său și-a pierdut via
ța într-un accident în anul 1943. 
împreună cu fratele său mai ma
re au colindat țara Hațegului 
slujind pe ia diferiți chaburi. 
Valea Jiului însă i-a atras. Așa 
se face că ambii au poposit — 
cu 7 ani în urmă — la poarta 
minei din Aninoasa.

— Aici ne-am stabilit defini
tiv. Ne-am căsătorit, au venit și 
surorile noastre. Una lucrează 
la funicular, iar alta gospodi
nă, căsătorită tot cu un miner. 
Avem de toate. Eu n-am cîștigat 
sub 2000 niciodată — spune Nii- 
coară satisfăcut.

Biografia celor doi frați se 
aseamănă cu multe biografii ale 
tinerilor din brigada de la aba
tajul 13. Pe toți însă munca și 
școala i-a unit. Cînd este vorba 
de muncă toți sînt ca unul De 
altfel și minerii le spun: cei din 
brigada absolvenților.

Astăzi, cînd vorbești cu cine
va din conducerea sectorului IV 
de la Aninoasa despre brigada 
condusă de Ungureanu, îți spu
ne numai cuvinte de laudă, Este 
o brigadă tînără care promite 
ca în scurt timp să devină una 
din cele mai bune brigăzi.

F. ISTRATE

6.800 tone cărbune 
cocsificabil peste plan
Minerii de la exploatările care 

extrag cărbune cocsificabil au 
extras și trimis cocsarilor hune- 
doreni în perioadă 1—25 august 
a. c. peste sarcina planificată 
cantitatea de 6.800 tone de căr
bune. Cele mai bune rezultate 
au fost obținute de colectivele 
sectorului I al minei Vulcan ca
re și-a depășit planul cu 2502 
tone de cărbune, sectorului III 
Lupeni și colectivul sectorului I 
al minei Uricani care a dat pes 
te plan 1020 tone de cărbune. 
Semnificativ este faptul că a- 
ceste depășiri considerabile ale 
planului de cărbune cocsificabil 
au fost obținute pe baza crește
rii randamentelor în abatajele 
și sectoarele respective.
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că în anul șco- 
din Petroșani

Se aduce la cunoștință elevilor interesați, 
Iar 1960/61 în cadrul Grupului școlar minier 
funcționează următoarele tipuri de școli:

1. Școala tehnică de maiștri cu specialitățile:
a) electromecanică minie ră,
b) exploatări miniere,
c) prepararea cărbunelui.
Recrutarea candidaților se face prin întreprinderi.
2. Școala tehnică cu spe cialitatea:
a) tehnician topograf.
Durata de școlarizare este de 3 ani. Se primesc absolvenți 

școlii medii de cultură generală care au examenul de ma
turitate, în virstă de 17—25 ani.

Primirea în școala tehnică se face pe baza examenului 
admitere.

înscrierile se fac între 10—24 septembrie.
Actele necesare sînt:
— certificat de naștere (copie),
— diploma de maturitate (în original),
— certificat medical,
— adeverință tip de starea materială a părinților.
3. Școala profesională de
a) mecanic de mină,
b) electrician de mină. 
Se primesc absolvenți al 

ani împliniți.
Informații detaliate se pot 

între orele 7—15,
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ucenici cu specialitățile:

de

15
școlii de 7 ani care au virata de

obține zilnic la secretariaitul șco-
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PETROȘANI
Face cunoscut că în seara zilei de 3 septembrie 1900, cu 

începere de la orele 20 în restaurantele:
MINERUL - Petroșani 
CĂRBUNELE - Lonea 
STRAJA — Vulcan
CINA — Lupeni, va avea loc BALUL PESCARILOR 
SPORTIVI
Se vor servi diferite mîncaruri din pește între care renu

mita ciorbă pescărească și crap la proțap.
Un bogat sortiment de băuturi la gheață va sta la dis

poziția publicului consumator.
Muzică și dans pină în zori.
INTRAREA PE BAZA DE INVITAȚII CARE VOR F! 

DISTRIBUITE DE FILIALA PETROȘANI A ASOCIAȚIEI 
GENERALE A VINATORILOR ȘI PESCARILOR* SPORTIVI.

,—.-------.------- =. —--------- ---------------- ——■. . . ——-----
î**--:: r 11. i î; . >***«»> 
| ANUNȚ | 

r Se aduce la cunoștința ce* Ț
X lor interesați că în cadrul ♦ 
♦ Direcției Generale a Poștelor * 

și Telecomunicațiilor au luat • ---  , v
— Școala tehnică de tele- J 

comunicații București cu du- ♦ 
rată de 3 ani. £

— Școala de radioficare •

| și Telecomunicațiilor au 1 
| ființă școlile de calificare: 
5

: __  - -
♦ Timișoara cu durată de 2 J
• ani. •

Condițiile de admitere și î 
orice Informații se primesc ♦ 
de Ia Secretariatul oficiului T 
P.T.T.R. Raional Petroșani. •

t

r:i«
i

l.

Q. A. D. L. E I

PETROȘANI |i
Anunți pn cei inie- h 

resafi că în ziua de 2 |i 
septembrie 1960 scoa- ii 
te în licitație, la Petri- ii 
la, două barăci în su- șl 
prafată de 235 m. p. ii 
$i 60 m. p.

RESPECTAT/

cu tot sortimentul de

PĂRINȚI !
Se apropie noul an 

școlar : procurați din 
iii

Șl AAATȘPRI /VMhl'ERI ’

timp pentru copiii dvS. 
uniforme școlare.

Magazinele speciali
zate din tot raionul Pe
troșani sînt bine apro- 
vizionate cu tot sorti
mentul de uniforme 
pentru băieți si fete.

Vînzările se fee și 
cu plata în rate.

ONOGRAFIILE DE ARMARÉ^

\
cuLguri/nd pvrin <zcea4td. 
d g aristatea, ¡veesonaUdui 

a, Lo-culul de mancă
* • *•

GOSPODINE !
Ne găsim în plin sezon 

de conservări pentru iar
nă. Magazinele cu articole 
de menaj din raionul nos
tru sînt bine aproviziona
te 
borcane pentru dulceață,

<

I:¡ compot și murături.
Vizitați centrul do des

facere a borcanelor dbi 
halele Petroșani*

4
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tacheierea lucrărilor sesiunii extraordinare 
a Marii Adunări Naționale

(Urmare din paig. 1-ai)

vire ia situația internațională și 
politica externă a guvernului Re
publicii Populare Romîne.

Marea Adunare Națională a a,- 
probat în unanimitate raportul 
prezentat de tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej.

Luînd apoi cuvîntul, tovarășul 
ton Gheorghe Maurer a arătat 
ci avînd în vedere importanța 
deosebită a sesiunii a 15 a a A-

dunării Generale a Organizației 
Națiunilor Unite, care urmează 
să dezbată problema dezarmării 
generale și totale, precum și alte 
probleme internaționale de im
portanță deosebită, în ședința co
mună a Prezidiului Marii Adu
nări Naționale și a Consiliului 
de Miniștri al Republicii Popu
lare Romîne din 31 august a. c. 
s-a hotărît să se supună spre a- 
probare Marii Adunări Naționale 
ca delegația Republicii Populare

Romîne la a 15-a sesiune a Or
ganizației Națiunilor Unite să fie 
condusă de tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej.

Intr-o atmosferă de puternic 
entuziasm Marea Adunare Na
țională a adoptat în unanimitate 
o hotărîre prin care aprobă a- 
ceastă propunere.

Tovarășul Constantin Pîrvu- 
lescu a declarat apoi închise lu
crările sesiunii extraordinare a 
Marii Adunări Naționale.

(Agerpres)

Cuvîntarea tovarășului Ion Gheorghe Maurer
(Urmare din pag. l-a.)

tra a adus contribuția ei la re
zolvarea unor probleme impor
tante, sprijinind propunerile U- 
niunii Sovietice pentru destinde
re , în relațiile internaționale, 

‘ pentru încetarea experiențelor 
nucleare, realizarea dezarmării, 
rezolvarea problemei germane în 
spiritul păcii, manifestîndu-și în 
același timp inițiativa pentru 
promovarea unor relații de 
vecinătate și de colaborare 
lilaterală între statele din 
câni.

‘ După cum am văzut, în 
toii ani s-au dezvoltat schimbu
rile culturale, științifice și teh
nice ale R. P. Romîne cu di
verse state ale lumii. Noi por
nim de la ferma convingere că 
reciproca cunoaștere a culturii 
ppsă în slujba idealurilor uma
niste, capodoperele artei și lite
raturii mondiale, toate valorile 
spiritului care cultivă ideile pă
cii și progresului sînt un exce
lent mijloc de cunoaștere și pre
țuire reciprocă a popoarelor. In 
același timp, noi ne pronunțăm 
pentru extinderea schimburilor 
științifice, pentru însușirea re- , 
cîprocă ,a tot ceea ce reprezintă ' 
descoperire și cucerire modernă 
în știință și tehnică, servind cau
za ridicării nivelului de trai al 
popoarelor, ușurarea muncii o- 
mului. Acordurile culturale și 
științifice încheiate de R.P.R. ca 
șr cețe de ordin economic, sînt 
o. mărturie a voinței guvernului 
nostru de a promova 
ta acest ansamblu de 
dare contribuie la o 
înțelegere- între state, la înflori
rea civilizației umane.

Datorită acestei politici con
secvente de pace, Romînia a de
venit în anii noștri o putere po
litică respectată, suverană și in
dependentă, cu un serios presti
giu internațional, factor activ 
al păeii.

Considerînd că orice stat are 
o serioasă răspundere în orien
tarea cursului evenimentelor in
ternaționale, republica noastră 
va continua să militeze, neabă
tut, pentru triumful principiilor 
coexistenței pașnice.

Actuala sesiune a Marii Adu
nări Naționale este o nouă și pu
ternică confirmare a acestei linii 
consecvente în politica noastră 
externă.

Deși principiile coexistenței 
pașnjce, recunoscute ca singu- 
lele raționale de către popoare, 
siht principii după care ar trebui 
să. se călăuzească în mod nor
mal relațiile tuturor statelor, e- 
xistă însă forțe imperialiste ca
re exercită încă o puternică in
fluență asupra politicii externe a 
unor puteri occidentale dispun de 
pfrghii și mijloace economice, pro
pagandistice și militare cu care în
cearcă să se împotrivească din 
răsputeri destinderii internațio- 
nalf, statornicirii unor relații 
firești, bazate pe încredere între 
state. Paralel cu săvîrșirea u- 
nei serii de acțiuni agresive, me
nite să otrăvească atmosfera in
ternațională. aceste cercuri con
tinuă să promoveze cursa peri
culoasă a înarmărilor nucleare. 
Cbnsiderînd că dezarmarea este 
problema fundamentală a zilelor 
noastre, metoda cea' mai potrivi
tă pentru a asigura efectiv co
existența pașnică Uniunea So
vietică Împreună cu celelalte țări 
socialiste, după ce au prezentat

bună 
mul- 
Bal-

ulti-

și d'ezvol- 
schimburi 
mai bună

spus în favoarea participării șe
filor de guverne la discutarea 
problemelor dezarmării în cadrul 
Adunării Generale O.N.U. In 
plus, șefii de guverne ar avea 
astfel prilejul să se întîlnească 
între ei ca parte a activității mo 
raie a Adunării Generale" și ca
re cere premierului britanic 
Macmillan să conducă delegația 
țării sale la apropiata sesiune 
O.N.U. — arată că această ne- I 
cesitate este înțeleasă de cercuri ' 
destul de largi ale opiniei pu- ; 
blice din Occident. '

I
Acordînd o deosebită impor- ■ 

tanță actualei sesiuni a Adună- , 
rii Generale O.N.U. în care se I 
va dezbate problema probleme
lor timpului nostru, dezarmarea 
generală și totală, guvernul și 
Prezidiul Marii Adunări Națio
nale a Republicii Populare Ro
mîne propun ca în fruntea dele
gației noastre la lucrările aces
tei sesiuni a O.N.U. să fie de
semnat omul care întruchipează 
în modul cel mai desăvîrșit as
pirațiile poporului romín și vo
ința sa de pace, tovarășul Gheor
ghe Gheorghiu-Dej. Prezența sa 
în fruntea delegației va con
feri reprezentării noastre la 
O.N.U. întreaga greutate pe ca
re o acordăm acestei sesiuni, va 
spori aportul, contribuția activă 
pe care Republica Populară Ro- 
mînă se străduiește s-o aducă la • 
soluționarea problemelor impor
tante ale vieții contemporane.

Exprimăm convingerea că Ma- ■ 
rea Adunare Națională va spri-, 
jini pe deplin această propune
re. Sîntem încredințați că po
porul romîn va primi cu profun
dă aprobare, cu multă bucurie 
vestea că în fruntea delegației 
noastre la O.N.U. va fi tovară
șul Gh. Gheorghiu-Dej, purtăto
rul de cuvînt, solul năzuințe
lor, al hotărîrii sale de a-și con
sacra toate puterile creatoare 
făuririi unei vieți noi, luptei pen
tru apărarea păcii.

TELEGRAME EXT

un plan realist de dezarmare ge
nerală și totală care întruchipea
ză năzuințele întregii umanități, 
au manifestat răbdare și bună
voință în găsirea unor soluții re
ciproc acceptabile. Intrucît toate 
aceste încercări constructive s-au 
izbit de refuzul puterilor occi
dentale de a face cel mai timid 
pas pe calea unor măsuri efec
tive de dezarmare, Uniunea So
vietică a făcut propunerea ex
trem de importantă ca această 
problemă să fie discutată la a- 
propiata sesiune O.N.U., cu par
ticiparea reprezentanților popoa
relor la cel mai înalt nivel.

Este un succes faptul că, în 
ciuda serioaselor rezistențe din 
partea unor cercuri apusene, în 
special din S.U.A., comisia 
O.N.U. pentru dezarmare a a- 
juns la concluzia că problema 
dezarmării trebuie dezbătută în 
Adunarea Generală O.N.U., fo
rul internațional reprezentativ, 
care a adoptat rezoluția cu pri
vire la dezarmarea generală și 
totală și care poate și trebuie 
să ia hotărîrile corespunzătoare 
și să îndrepte tratativele pe un 
drum real.

Pentru a da întreaga autori
tate, toată ponderea necesară a- 
cestor dezbateri, pentru a se 
mișca tratativele în problema 
dezarmării din punctul mort în 
care au ajuns și a le transforma 
în discuții eficace, cu rezultate 
rodnice, este de dorit să se facă 
încă un pas înainte și să se a- 
sigure participarea în cadrul se
siunii O.N.U. a reprezentanților 
cu cel mai mare prestigiu în via
ța statelor, împuterniciți de că
tre popoare cu cea mai înaltă 
răspundere în adoptarea unor 
decizii importante pentru viața 
umanității.

Declarația fostului ministru 
laburist, Arthur Hendersohn, 
membru în Camera Comunelor, 
publicată de ziarul „The Times“, 
care afirmă că: „Sînt multe de

0 CMlrlbHlIc de însemnătate deosebită 
la apărarea cauzei

(Urmare din pag. l-ai)

re demască uneltirile cercurilor 
imperialiste împotriva păcii. Po
poarele sínt însă convinse că a- 
ceste planuri războinice pot fi 
învinse datorită schimbării ra
portului de forțe pe arena mon
dială în favoarea forțelor păcii 
democrației și socialismului, pro
ces care se accentuează tot mat 
mult.

însemnătatea deosebită a ac
tualei sesiuni a Marii Adunări 
Naționale a R.P.R. consacrată 
politicii externe a țării noastre 
constă și în faptul că lucrările 
ei au loc în preajma apropiatei 
sesiuni 
O.N.U. 
se află 
Uniunii Sovietice, problema de
zarmării. In aceste condiții a- 
pare și mai evidentă importan
ta contribuție a țării noastre la 
rezolvarea celor mai de seamă 
probleme ale vieții 
nale. Poporul nostru consideră 
problema dezarmării drept cea 
mai importantă problemă a zile
lor noastre. „Este o monstruozi
tate — se arată în Raportul to
varășului Gh. Gheorghiu-Dej —

a Adunării Generale a 
pe a cărei ordine de zi 
înscrisă, din inițiativa

internațio-

ca în epoca noastră, epocă de 
mari descoperiri ale geniului u- 
man, capabile să ridice umanita
tea pe noi culmi ale progresu
lui și civilizației, sume fantas
tice, resurse, energii umane u- 
riașe să fie irosite pentru pre
gătirea unui război pustiitor. De 
aceea popoarele cer să înceteze 
cursa înarmărilor, să fie înfăp
tuită dezarmarea generală și to
tală".

Importantul document, prezen
tat în fața sesiunii extraordina
re a Marii Adunări Naționale, 
trece în revistă numeroasele 
țiuni concrete și inițiative 
guvernului nostru în spiritul 
existenței pașnice. Guvernul 
mîn a manifestat inițiativă 
perseverență în rezolvarea liti
giilor cu țările capitaliste atît în 
domeniul, politico-diplomatic cît 
și în domeniul economic și cul
tural. Este bine cunoscută iniția
tiva și lupta perseverentă a gu
vernului nostru pentru relații 
pașnice între țările din Peninsula 
Balcanică, pentru a crea în a- 
ceastă regiune o zonă a păcii în 
care să nu existe arme de distru
gere în masă, rampe de lansare 
a rachetelor și baze militare

ac
alle 
co- 
ro-

Și

Inaugurarea spitalului 
construit de U.R.S.S. în Cambodgia
PNOM PENH 30 (Agerpres). 

TASS transmite:
La 29 august la Pnom Penh 

a avut loc festivitatea inaugură
rii spitalului construit și utilat 
de Uniunea Sovietică în confor
mitate cu acordul sovieto-cam- 
bodgian din 31 mai 1957.

Spitalul, cu o capacitate de 500 
paturi, are opt secții, printre ca
re secții de chirurgie, radiologie, 
pediatrie, maternitate etc. A fost 
construită de asemenea o poli
clinică în Care pot fi consultate 
zilnic 500 de persoane. Secțiile 
spitalului și cabinetele policlini
cii sînt! înzestrate cu cel mai me
diem utilaj medical.

La festivitatea predării acestui 
spital guvernului Cambodgiei au 
luat cuvîntul Im Dit, secretar de 
stat pentru problemele Ocrotirii 
Sănătății, S. V. Kurașov, șeful 
delegației guvernamentale sovie
tice, ministrul Ocrotirii Sănătă
ții al U.R.S.S., și Norodom Sia
nuk, șeful statului Cambodgia.

In cuvîntarea sa, Norodom 
Sianuk a subliniat că acest spi
tal a devenit șî va rămîne pentru 
generațiile viitoare un simbol 
prieteniei dintre Cambodgia 
Uniunea Sovietică.

Consider necesar, a spus el, 
să subliniez însemnătata mărini- 
moasei contribuții sovietice pen
tru programul de dezvoltare a

-----------------°
Neliniște în Franța în legătură cu planurile 

militariștilor vest-germani

al
Și

BONN 31 (Agerpres).
Referindu-se la părerea co

mentatorilor politici militari din 
Paris, ziarul „Neue 
tung“, subliniază că 
săptămîni în Franța 
mai tare vocile care 
împotriva înarmării 
occidentale. „Declarațiile făcute 
în legătură cu memorandumul 
asupra înarmării atomice a Bun- 
deswehrului, scrie ziarul, arătă 
că pînă și cei din urmă opti
miști au devenit, după cît se 
pare, sceptici: francezii se tem 
de Ștrauss“.

„Nene Rhein Zeitung“ arată 
în continuare că cererile gene
ralilor vest-germani au stîrnit 
neliniște pînă și în rîndurile o- 
ficialităților sus-puse din guver
nul francez. „Tocmai pe malu
rile Senei, subliniază ziarul, lo
vitura lui Strauss a servit ca 
motiv pentru a se cumpăni în 
mod lucid raportul de forțe din
tre armata franceză și armata 
R. F. Germane“.

In cadrul N.A.T.O., subliniază

Rhein Zei- 
în ultimele 
răsună tot 
avertizează 
Germaniei

pâcli
străine. In sprijinul înfăptuirii 
colaborării regionale în zona 
balcano-adriatică, precum și în 
alte zone ale Europei și ale lumii 
unde există state cu orînduiri 
sociale diferite, guvernul romîn 
a propus înscrierea pe ordinea 
de zi a apropiatei sesiuni a A- 
dunării Generale a O.N.U. a u- 
nui punct „Acțiuni pe plan re
gional în vederea îmbunătățirii 
relațiilor de bună vecinătate din
tre state europene aparținînd u- 
nor sisteme social-politice dife
rite“. Deosebit de importantă 
este de asemenea inițiativa Re
publicii Populare Romîne de a 
se înscrie pe ordinea de zi a A- 
dunării Generale problema „Mă
suri pentru promovarea în rîn- 
durile tineretului a ideilor păcii, 
respectului reciproc și înțelegerii 
între popoare". Această propu
nere este pornită din grija pen
tru educarea tineretului de azi, 
chemat să conducă societatea în- 
tr-un viitor apropiat, în spiritul 
ideilor coexistenței pașnice, al a>- 
tașamentului ferm față de cauza 
păcii.

întregul nostru popor sprijină 
cu hotărîre politica externă a 
Republicii Populare Romîne, de-

ocrotirii sănătății înfăptuit sub 
conducerea partidului „Comuni
tatea popular-socialistă“. Rele- 
vînd că construirea unui ase
menea spital depășea posibilită
țile unei țări atît de mici.și de 
sărace cum este Cambodgia, No
rodom Sianuk a mulțumit cu căl
dură medicilor și specialiștilor 
sovietici care au acceptat să vină 
să lucreze în Cambodgia.

Sianuk l-a rugat pe ministrul 
Ocrotirii Sănătății al U.R.S.S., 
S. V. Kurașov, să transmită lui 
N. S. Hrușciov, lui Leonid ffrej- 
nev, guvernului și popoarelor 
Uniunii Sovietice mulțumiri căl
duroase și cele mai bune urări 
de bine, atît din partea sa, cît 
și din partea guvernului și po
porului Cambodgiei.

In încheierea festivității, con
ducătorul delegației sovietice a 
înmînat lui Norodom Sianuk ac
tul semnat de președintele Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S., 
N. S. Hrușciov, în care se arată 
că guvernul U.R.S.S. oferă în 
dar acest spital guvernului regal 
și poporului Cambodgiei. In act 
se arată de asemenea că acest 
dar este o expresie a respectu
lui sincer și a simpatiei poporu
lui sovietic față de poporul cam
bodgian care luptă pentru inde
pendența politică și economică a 
țării sale.

ziarul, o divizie și jumătate iran, 
ceză are în față opt divizii ger
mane. La Paris se ia în consi
derare de asemenea următoarele: 
Bundeswehrul are la dispoziție 
rachete de tip „Honest John“, 
„Nike Ajax", el primește rache
te „Nike Hercules“ și „Nike“. 
Bundeswehrul a achiziționat în 
America 96 avioane de vînătoa- 
re-bombardament „F-104", el în
cepe să producă 
cențe peste 500 
acest tip.

După părerea 
viziunea făcută 
încă acum zece 
Germania occidentală va dispu
ne de 1000 avioane cu reacție 
de cele mai moderne tipuri, de
vine realitate.

Dar neliniștea din Franța, de
clară ziarul, nu se lithiteazăi' 
aceasta. Acolo se crede că a 
curînd americanii vor livra Ger
maniei occidentale de asemenea 
rachete atomice și bombe alo. 
mice.

ÍJ1.

pe bază de li
die avioane de

francezilor pre- 
de americani 

ani că în 1962

oarece ea este pusă în slujba pă-. 
cii și umanității, în slujba pro
gresului omenirii. Construim o 
viață nouă, înfăptuim luminoa
sele sarcini ale desăvîrșirii con
strucției socialiste pe drumul 
larg deschis de cel de-al IlI-Iea 
Congres al P.M.R. In munca sa 
pașnică, creatoare, de făurire a 
unui viitor fericit, poporul nos
tru are nevoie de pace. De aceea, 
toți cei ce muncesc în patria 
noastră văd în politica externă 
promovată de partid și guvern 
o expresie a propriilor lor nă
zuințe.

De o deosebită însemnătate 
este aprecierea că față de im
portanța capitală a problemei 
dezarmării, față de impasul în 
care puterile occidentale au a- 
dus tratativele cu privire la de
zarmare, este cu totul îndreptă
țită propunerea guvernului so
vietic ca delegațiile la sesiunea 
Adunării Generale a O.N.U. să 
fie alcătuite la cel mai înalt ni
vel. Prin delegația sa la aprp- 
piata sesiune a OSN.U., prin 
munca și lupta sa perseverentă, 
poporul nostru este hotărît să 
contribuie cu toate forțele la re
zolvarea problemei dezarmării, 
la îmbunătățirea atmosferei in
ternaționale, la întărirea colabo
rării, la triumful coexistenței 
pașnice în lume.
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