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Succese ale minerilor 
din Uricani 

Hrbne cocsificabil 
peste plan

Minerii sectorului I al minei U- 
rica-ni continuă să obțină rezultate 
de seamă în producție, 
luna trecută, ei au 
tras peste sarcinile de plan 
976 tone de cărbune cocsifîca- 
bil cu un randament sporit față 
de cel fixat cu 167 kg. de căr
bune pe post. Brigada condusă 
de Nicolae Ioan a extras în plus 
de plan 597 tone de cărbune. 
Minerii din abatajul cameră nr. 
3 conduși de Hrițcan Vasile au 
extras peste sarcina prevăzută 
aproape 500 tone de cărbune. De 
asemenea au obținut rezultate 
frumoase și brigăzile conduse de 
Ștefan Nicolae și . Teodorescu 
Stancu care au extras fiecare 
cîte 370 tone de cărbune în plus 
de plan. Bine au muncit și mi-

■ nerii din brigada condiusă de De- 
meter Augustin la pregătiri în 
steril care au excavat peste plan 
28 de m. c

In
ex-

ne. Minerii de aici luptă pentru 
a obține rezultate cît mai frumoase.
Brigada condusă de Rusu Du
mitru lucrînd cu un randament 
sporit față de cel planificat cu 
aproape o tonă pe post a extras 
peste plan în luna au
gust 183 tone de cărbune 
cocsificabil. Minerii conduși de 
șeful de brigadă Uliu Gheorghe 
și-au depășit planul de producție 
cu 166 tone de cărbune tot în 
urma creșterii randamentului. 
Rezultate bune au obținut și mi
nerii din brigada lui Chiriae 
Constantin care au depășit con
siderabil atît planul de extrac
ție cît și randamentul planifi
cat. Aceste brigăzi ce se află în 
fruntea întrecerii pe sector, se 
străduiesc câ să obțină dtepășiri 
însemnate de plan pe baza creș
terii productivității muncii.
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Oamenii muncii din Valea Jiului aproba 
cu caidurâ boldrlrilc sesiunii citraordinarc

a narii Adunări Nationale
Lucrările sesiunii extraordina- 
a Marii Adunări Naționale a 

care au avut loc zilele 
au 
în 
din

re
R.P.R. 
trecute 
interes 
muncii 
lui.

La toate 
fere, în întreprindieri, în institu
ții și pe șantiere, oamenii mun
cii discută cu viu interes și a- 
probă în unanimitate politica de 
pace a partidului și statului nos
tru.

stîrnit un puternic 
rîndurile oamenilor 
întreaga Vale a Jiu-

exploatările carboni-

^Brigăzi fruntașe
în cddirul sectorului II al minei 

Uricani lucrează multe brigăzi bu-
—=■*=—

Utilaje în valoare 
de 40.000.000 lei
Minele din Valea Jiului se 

dezvoltă continuu. In ajutorul 
minerilor sosesc sute de mașini 
și utilaje în scopul reducerii e- 
fortului fizic și creșterii produc
tivității muncii.

In primul semestru al anului, 
în Valea Jiului au sosit și au 
fost repartizate exploatărilor mi
niere utilaje și mașini în va
loare de aproape 40.000.000 lei. 
Printre aceste utilaje se numără 
52 transportoare cu radele, 15 
locomotive electrice, cu acumu
latori și troley, o mașină de în
cărcat G.N.L, compresoare de 
aer comprimat, vagpnete de mi- 

^m^500 bucăți lămpi de mină, 
^Pl^xplozoare, 2 graifere și un 

tractor S. 100 Kirov din Uniu
nea Sovietică și multe altele. In 
luna iulie au continuat să so
sească noi utilaje a căror valoa
re se ridică Ia cca. 3.700.000 lei.
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Pe primul loc
• La mina Aninoasa, întrecerea 
socialistă pentru cele mai bune 
rezultate în producție, continuă 
cu multă însuflețire. Pe primul 
loc în această întrecere se men
ține colectivul sectorului 111. 
Minerii din cadrul acestui sec
tor au extras în luna au
gust 301 tone de cărbu
ne peste plan. Lucrînd cu 
un randament sporit față de cel 
planificat, minerii din brigăzile 
conduse de Bulgaru Gheorghe, 
Toma Ioan, Șneider Francise și 
alții, au obținut depășiri de plan 
între 50 și 250 tone de cărbune. 
In același timp, că dovadă a 
preocupării întregului colectiv 
față de sarcinile de producție, 
calitatea cărbunelui este bună 
iar consumul de lemn s-a redus.

Randamente soorite
Mînuind cu îndtmînare mașina 

de calculat, normatorul sectoru
lui calculează rezultatele muncii 
brigăzilor. In fața lui, în situația 
liniată cu grijă se înșiră noi și 
noi cifre care vorbesc despre 
munca avîntată a minerilor. Din 
situația ținută la zi, se poate 
afla că în perioada cuprinsă în
tre 1—31 august a. c. colectivul 
sectorului I B de la mina 
Lupeni a dat peste sar
cinile de plan, cu toate greută
țile de exploatare avute, 744 
tone de cărbune. Pe același in
terval de timp minerii acestui 
sector și-'bu întrecut randamen
tul planificat cu peste 270 kg. 
de cărbune pe fiecare post pres
tat.
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Succes la
încă de dimineață, în curtea 

uzinei se auzea țăcănitul rit
mic al pichamărului de nituit. 
Munca era în toi. Utemistuî Tu
dósé Victor apăsa cu putere pe 
pichamăr. Niturile era-u prinse 
unul după altul fixînd eclisele 
la cupele de care minerii au a- 
tîta nevoie.

Tudósé a absolvit numai cu 
un an în urmă școala profesio
nală din localitate. Aici a învă
țat meseria de lăcătuș, dte nitui- 
rtor. Muncitorii mai vîrstnici 
din secție l-au ajutat cu dragos- 
ite să cunoască toate tainele a- 
cestei meserii și au reușit să 
facă din el un muncitor bine 
pregătit profesional. L-au sfă
tuit apoi să urmeze și cursurile 
liceului seral.

Intr-o zi, de el s-a apropiat 
secretarul U.T.M. pe secție, tov. 
Mardare Vasile.

— Te-ai înscris la 
de pregătire Victore ?

— încă nu tovarășe
- Ce mai aștepți 

lnscrie-ie, partidul a
doar drumurile spre învățătură 
tuturor celor ce muncesc. Și e 
Dăcat ca tu așa tînăr să rătnîi 
în urma celorlalți

Și Tudósé Victor s a înscris. 
Zilele s-au scurs.
— Mi-am cumpărat cărți, ca-

La cea mai mare exploatare 
din raion...

Minerii de la mina Lupeni1 au 
urmărit cu atenție lucrările se
siunii extraordinare a Marii A- 
dunări Naționale consacrate si
tuației internaționale și politicii 
externe a Republicii Populare 
Romîne. In incinta . exploatării, 
la locurile cele mai vizibile, au 
fost afișate ziare 
textul raportului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej

cuprinzînd 
tovarășului 

~ j „Cu 
privire la situația internațio
nală și politica externă a Repu
blicii Populare Romîne.“ In fața 
ziarelor afișate s-au adunat 
grupuri de mineri și muncitori 
care au discutat cu însuflețire 
fezele principale ale raportului. 
Textul raportului a fost retrans
mis și de stația de radioampli
ficare a minei. Tot în această 
ei la clubul din localitate a avut 
loc o adunare a activului sindi
cal și a cadrelor tehnice de la 
exploatare cu care prilej tov. 
Ledrer Iosif, șeful exploatării, 
a dat citire raportului prezentat

A J J xaînvățătură 
iete, de-abia aștept prima zi de 
scoală, prima oră de curs — 
spunea zilele trecute Victor or
tacilor săi de muncă

— Parcă numai tu Victore 
ești nerăbdător, — îi răspunse 
Popovici Grigore. Și eu la fel 
aștept cu nerăbdrae această zi.

Această zi au așteptat-o zeci, 
sute de tineri muncitori din Va- 
lea Jiului care vor urina în a- 
nul școlar 1960—1961 cursurile 
serale ale școlii medii.

...Soarele s-a înălțat deasupra 
crestelor munților și mîngîie 
parcă cu razele sale fețele îm
bujorate ale tinerilor nituitori. 
Parcă le-ar șopti de acolo din 
înaltul cerului: spor la lucru și 
succes la învățătură, că aveți 
create toate condițiile.

DOCIU MIHALACHE 
lăcătuș U.R.U.M.P
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Din activitatea
Muncitorii cooperativei „Jiul“ 

din Petroșani se străduiesc zi de 
zi să asigure buna deservire a 
oamenilor muncii. Realizarea și 
depășirea sarcinilor de plan do
vedește preocuparea acestora, de 
a satisface nevoile populației. 
Astfel numai în primele două 
decade ale lunii august coopera
tiva „Jiul" și-a depășit planul 
valoric al producției globale șî 
marfă cu 6 la sută în ramura

cooperatorilor
prestări de servicii industriale. 
De asemenea, și a depășit pla
nul cu 5 la sută la ramura pres
tări de servicii neindustriale.

Realizarea de economii a con
stituit o altă direcție în care lu
crătorii cooperativei „Jiul“ și-au 
îndreptat atenția. Dovadă este 
faptul că ei au obținut economii 
de 2000 lei peste sarcina plani
ficată la prestări servicii indus
triale și 1000 lei la prestări ser
vicii neindustriale.

în sesiunea extraordinară a Ma
rii Adunări Naționale.

Agitatorii organizațiilor de 
partid țin în aceste zile convor
biri cu minerii și ceilalți oameni 
ai muncii. Subiectul discuțiilor 
e același: lucrările și hotărîrile 
sesiunii extraordinare a Marii 
Adunări Naționale.

...și la mina Aninoasa

Ca și la celelalte exploatări, 
minerii dfin Aninoasa discută a- 
prins despre lucrările și hotărî
rile sesiiunii extraordinare a Ma
rii Adunări Naționale a R.P.R. 
La mina Aninoasa raportul to-

varășului Gheorghe Gheorghiu- 
Dej a fost retransmis pe schim
buri la stația de radioampllfica- 
îe, iar Ia club sa organizat ci
tirea în colectiv a raportului. In 
sectoare, la locurile de muncă, 
agitatorii, țin convorbiri cu mi
nerii despre politica de pace a 
partidului și statului nostru. Mi
nerii aprobă cu căldură hotărî- 
rea Marii Adunări Naționale ca ? 
tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej să conducă delegația R.P.R. 
la cea de-a 15-a sesiune a Adu
nării Generale a O.N.U. la care 
se va dezbate problema dezar* 
mării generale și totale.

Doi prieteni, Suciu Teodor și Chiuciudeanti Cornel, munci
tori la E. M. Uricani deseori discută asupra situației internațio
nale. RaipOrtul tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej prezentat la 
sesiunea extraordinară a Marii Adunări Naționale, publicat în 
ziare le>-a trezit interesul celor doi, ca de altfel tuturor oame
nilor muncii.

Fotoreporterul nostru i-a surprins citind textul raportului fără 
ca cei doi prieteni să bănuiască acest lucru.

------- ------------- — * « * 4 ........------------

Toată atenția
de învățămînt politic U. T. M

noului an
Curînd va începe noul an de în

vățămînt politic U.T.M. Zeci 
și sute de tineri din raionul nos
tru, uremiști și tineri neorganizați, 
vor studia în cercurile și cursurile 
care se vor deschide. Comitetul 
raional U.T.M. Petroșani, anali- 
zînd desfășurarea învățămîntului 
politic în anul școlar 1959—1960, 
a apreciat că au fost obținute re
zultate bune. Din cele 326 cercuri 
și cursuri de înăvățmînt 321 și-au 
încheiat în bune condițiuni activi
tatea. Au fost .însă și deficiențe.

Pentru a remedia deficiențele

secretar, 
băiatule, 

deschis

cursurile

Pentru prima dată la Uricani, în anul școlar trecut a funcționat 
o școală serală de învățămînt mediu cu clasa a VIH-a. in noul 
an de învățămînt seral, care a început la data de 1 septembrie 
1960 școala serală de aici funcționează cu clasele VIII și IX.

IN CLIȘEU: O parte dini elevii seraliști la deschiderea fes
tivă a noului an școlar al învăță mînitului seral la Uricani. _

din anul trecut, organizațiile U.T.M. 
au luat măsuri din timp pentru 
pregătirea noului an de învăță
minte

Organizațiile U.T.M. au acordat 
în acest an o atenție deosebită re
crutări' íi confirmării propagan
diștilor. Datorită ajutorului orga
nizațiilor de partid, un marc nu
măr de propagandiști pentru noul 
an de învățămînt U.T.M. sínt 
membri și candidați de partid. Din
tre propagandiștii recrutați și con
firmați 165 sínt cu școli medii și 
superioare terminate.

Dacă majoritatea comitetelor 
U.T.M. de mină și orășenești au 
reușit să asigure confirmarea din 
timp a propagandiștilor, nu ace
lași lucru se poate spune despre 
comitetul U.T.M. de mină și co
mitetul orășenesc Petrila, care dc 
multă vreme tărăgănează confir
marea propagandiștilor.

în perioada care a mai rămas 
pînă la deschiderea noului an dc 
învățămînt, organizațiile U.T.M. 
precum și propagandiștii trebuie 
să acorde toată atenția recrutării 
cursanților pentru noul an de în
vățămînt. Recrutarea cursanților 
trebuie să se facă de o comisie din 
care face parte secretarul organiza
ției de bază U.T.M., responsabilul 
cu invățămîntul politic și propa
gandistul. Să se poarte discuții in
dividuale cu tinerii iar încadrarea 
lor in diferite forme de învățămînt 
să sc facă ținîndu-se cont de cunoș
tințele și preferința fiecărui tînăr.

IOAN GHIN1A
secretar ăl Comitetului raional 

U.T.M. Petroșani
i

(Continuare in paf. 3-a)
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BLESTEME
„Bravo gospodari“ ar spw 

cine privește frumoasele 
vet» arte—jate îa fața blocărilor 
dc la Paroșeni. Așa av apus de 
fapt ți șoferii autnbusdae I.GO. 
care staționează aici, fiind cap de 
linte. Lor le-au plăcut adt de nult 
aceste spații veni tacit au început 
să ia masa aici, îa aer liber, pe 
iarbă verde.

— Poftă bună Costele I
— Mulțumesc, poftim la masă I
— Să ne grăbim frate că a tre

cut timpul dnd trebuia să plecăm 
cu autobusele.

— Nu-i nimic, doar pasagerii 
văd că luăm și noi masa, ca oa
menii, de...

...Dintr-un bloc însă apare o fe
meie grozav de nervoasă care îi îa 
în primire pe cei doi șoferi pen
tru resturile de mîncare și maldă
rul de coji de pepene aruncate pe 
frumoasele alei ale straturilor 
verzi.

— Noi ? Nici nu am mișcat 
pepene măcar, ae acuză un șofer 
grăbindu-se spre autobus (nu pen
tru dl erau in intîrziere ci mai 
mult să scape de gura femeii). 
Dar la un moment dat unui alu
necă pe o coaje de pepene ți cade, 
lovindu-se la coate.

— Ce naiba măi Costele, mai 
încolo nu puteai arunca și tu co
jile astea blestemate, se văită eL 
înjurînd țoferește și frecându-ți 
coatele.

—■ Mai pardon, spune colegul 
său, ale mele uitele colo, pe alee, 
pe astea chiar tu le-ai aruncat 
aici. Ața că...

----- O-----
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ceea ce re- 
sută mai

Minerii chinezi învață
In iarna anului trecut a in. 

ceput în China o mișcare pen- / 
tru crearea unei rețete de școli 
serate destinate minerilor chi
nezi. La sfirșitui primului tri
mestru al anului curent, na 
rul minerilor care învață 
școlile și cursurile 
ridicat la 1.400.000 
prezintă cu 60 la 
mult decît la sfirșitui anului 
trecut.

SCRISOARE DESCHISĂ 
tovarășei inginer Irina Colibășeanu 

de la serviciul contabilității E. M. Aninoasa
Eu știu că inginerii stau printre muncitori 
Și-s oameni de nădejde, rji-s buni sfătuitori 
Dar eu mai știu un lucru și cred că am dreptate 
Cînd spun că dumneavoastră aveți o fire-aparte... 
„Sînt inginer, vă spuneți, deci stau mai la distanță"... 
Numai, că treaba asta miroase-a aroganță... 
In ceea ce privește, cînd sînteți la servici. 
Aveți ceva „lacune mărunte“- și pe-aici... 
N-o. să m-apuc de-exemplu, să strig în gura mare 
Că-mpotmoliți căruța la cîte o lucrare... 
Asta nu-i bai, ci unde nu poate individul 
O face cît se poate de bine colectivul, 
Cînd spun această faptă nu spun un lucru nou, 
E bine dnd „v-ejută“ colegii de birou. 
Chiar unul dintre ei fiând din ochi... ca hoțul 
S-tunea ci printre ei se numără ți... soțul 
Sînt lucruri care însă știți să le rezolvați... 
V« feerii manichiura, cu ruj pe buze dați 
Problema ar părea la început minori 
Dar rujul fi cu pudra vă iau cîte o oră 
Acasă sîntem siguri par „minute - mici 
Dar calcuM se schimbi cînd sînteți la servici... 
Meu este o problemă ți iar nu port eu vina 
De la servici spre casă cînd mergeți cu mașina. 
Eu. cred, nu e bine, ți nu-i problemă justă 
Să scoatefi din cabină pe o persoani-n vtrstă 
Considerați probabil ci asta are boz?

N-am scris scrisoarea asta cumva să vă jignească 
F.-o critici jurii ți cred... tovărășească 
Sd vă gtndifi deci bine fi să scuzați umorul, 
Cu mult respect fi stimă...

VAS1LE MUNCITORUL
pt. conformitate GH. TĂCIUNE

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

Un șprif pentru un vals
shnbătă seara. Minerii dinE

Lupeni se îndreaptă spre restau
rantul „Cina“ din localitate. Du
pă 8 ore de muncă o odihnă la 
„Cina“ e bine venită. Aici se 
poate rateca bine, găsești un vin 
bun, ospătarii servesc conștiin
cios, se poate dansa pentru că 
avem o orchestră... dar chiar 
aici e necazul cel mare.

Este ora 20,30. intri în local 
și-ți ocupi un loc la masă. Os
pătarul vine și-ți Ascultă prefe
rința, muzicanții sînt pe la bu
cătărie. De... e ora cinei.

In sfîrșit orchestra a termi
nat cu „lucrul“ pe la bucătărie. 
Iși face apariția în frunte cu vio
lonistul Tudorel Cîntă 15 mi 
nule după care „rupți de obo
seală“ se împrăștie fiecare pe 
la cîte o masă după ce în prea
labil au studiat în amănunțime 
pe fiecare om de Ia mese. Și ei 
știu pe cine să aleagă. Au ză
rit 2—3 oameni mai cu chef și 
din priviri își fac împărțirea.

Se așează la masă nepoftiți 
și cer și ei să bea. De cerut bi
neînțeles că cer de Ia dienți. 
Nea Tudorel e cel mai modest 
Nu cere scump : un șpriț pentru 
un vals. Bateristul în schimb 
l-a Întrecut. Un tango pentru o 
„fiolă“ de vin. Timpul trece. S-a

Deunăzi Ionel, trednd cu tă- 
ticu de mină prin fața Școlii de 
7 ani nr. 1 din Petroșani, pe 
neașteptate, se adresă tăticului.

— Tăticule vreau să fac baie 
la ștrand.

— Bine puișor, o să mergem 
după masă ia ștrandul din Pe- 
tirila.

— Nu tăticule la ștrandul de 
aici. Uite ce apă mare. Vreau 
acuma și aici.

Nedumerit tatăl urmări cu pri
virea spre direcția indicată de 
mfnuța copilului, care arăta 
spre curtea școlii. Pe loc tatăl 
se dumeri despre ce Ionel luase 
drept ștrand.

— Păi bine măi Ionele, ăla 
nu e ștrand, ci o groapă unde 
constructorii de ohicei țin varul.

Pe figura lui Ionel apărură 
urmele tristeții, pentru dorința 
neîndeplinită de a face baie.

— Lasă puișor nu fi supărat 
pentru asta. Uite tăticul q să-ți 
spună povestea acestei gropi.

Acum cîteva iuni de zile con- 

făcut ora 22, ora dansului. Oa
menii cer „muzică de dans“. 
Nea Tudorel e însă în tratative 
cam la a 4-a masă cu doi tineri.

De la bucătărie iese clarine
tistul și strigă la acordeonista. 
„Janaa ! s-a fript fleica“. A- 
cordeonista vine ia bucătărie, 
vine și pianistul Anghel.

In sfîrșit după 50 de minute 
se termină toate aceste „pregă
tiri" și muzicanții se îndreapă 
spre instrumente. Orchestra își 
începe programul de dans cu 
„Banii, banii“.

Și în timp ce violonistul Tu
dorel cîntă în gura mare, „ba
nii, banii", cu un cot bine pla
sat între coastele pianistului îi 
atrage acestuia atenția.

— Uite doamna umblă la po
șetă pentru a ne da un... „sti
mulent popular“. Și parcă prin- 
zînd puteri noi continuă mai de- 
parte cu clntecul punînd un ac
cent deosebit pe refrenul „Banii, 
banii“.

Și scena se desfășoară iar de 
la capăt după fiecare cîntec.

Intr-un cuvînt la restaurantul 
„Cina“ se distrează și mănîncă 
bine muzicanții nu clienții.

C. COSTIN
după o corespondență de la

T. MORARII

structorii șantierului din Petro
șani au terminat tencuiala ex
terioară a noilor săli de dasă 
construite Ia această școală. De 
aici se văd destul de bine aceste 
săli. Ei, și cum îți spun, la orice 
construcție e nevoie de o serie 
de materiale cum ar fi var, scân
dură, nisip, pietriș și cfte altele.

Pînă aici toate bune. Numai 
că veri tti, odată terminată con
strucția toate aceste materiale 
trebuiau ridicate iar locul unde 
au fost depozitate trebuie cură
țat, nivelat etc.

Dar după cum vezi Și tu, toa
te acestea au rămas nemișcate; 
varnița aia adfnc* șl plină cu 
apă, pe care tu ai cufundat-o cu 
un bazin de înot, gropile din 
curte, molozul care formează a- 
devărate dealuri, gardul care a 
fost stricat pentru ușurarea. 
transportului dar încă nereparat, 
șî ca să închei cu tot acest de
cor lăsat de constructori aici, îți 
s^un că în curte se mai găsește 
și un șopron și o cișmea tot

8 De cinei sute și un an DtmbovÎ- 
8 ța oglindește în apele sale imagj- 
8 nea Bucureștiului. Multe a trăit 
8 bătrinul București în negura vre- 
8 murilor. Acum însă întinerește pe 
8 zi ce trece. In multe părți ale sa- 
8 le locul clădirilor vechi îl iau blo- 
8 curile moderne care-și înalță spre 
8 nori creștetul de beton și cărămi- 
8 dă, străjuite îndeaproape de sige- 
3 țile zvelte ale macaralelor.
8 & construiește mult în Bucu-
8 reții, iar ritmul acestei munci este 
8 cu adevărat impresionant. De pil- 
8 dă, spunea cineva ci pe Bulevar 
g dtd llie Pintilie acum vreo 4 lunt 
• ți jumătate s-a deschis șantierul 
g unui bloc cu 60 apartamente, Azi, 
g blocul este gata, deja locuit. 60 
0 de familii de muncitori trăiesc in 
8 apartamente noi, moderne. Ase- 
8 menea lor sini mii, zeci de mii.
8 Pe Calea Victoriei, a Griviței, 
8 Plevnei, Piața Gării de Nord, sînt 
8 multe șantiere. Sub mina barmci- 
8 lor săi constructori orașul întine- 
8 rește, devine mai frumos, modern, 
8 un adevărat oraș socialist.
X Grivița, bitrina cale care a cit- 
a noscut din plin iureșul luptelor 
o muncitorești din 1933, care a sufe- 
g rit din plin urgia războiului, e 
g acum un vast șantier. De la Po- 
g dul Constanța și pînă dincolo de 
g gară, alături de coșurile și halele 
8" ' ’ .......
o

macaralele 
încărcături

Complexului C.P.R. 
turn poartă spre cer 8

8
I

8

8
8o

Măreața sală a Palatului R.P.R. mîndria buatreștemlor fi a întragu- 
Ini nostru popor.8

8
0000000000000000 09

MICA P U B
SE CAUTA..,
...De urgență, de cătte unitatea 

nr. 1 a O.A.D.L.F. din Petroșani un 
specialist în stîrpirea muștelor 
din cauza cărora (numărul lor 
fiind foarte mare) nici nu se mai 
poate face curățenie în această u- 
nitate. Recompensă: o mătură ți 
un făraș (foarte puțin folosite).

ANUNȚ...
...O.C.L. Industrial aduce la cu

noștința celor interesați ca la pan
tofii de damă cu tocul mic și înalt 
se pot folosi în locul blachiurilor 

POVESTE NETERMINATĂ...
stricate. O parte din ele trebuiau 
ridicate iar unele reparate. Insă 
lucrurile stau la fel ca și îna
inte. Dar de această situație nu 
sînt vinovați constructorii. Vi- 
novați sînt alții. Acești construc
tori au o conducere a lor !a șan
tierul de construcții din Petro
șani. Dar această conducere nici 
pînă azi nu s-a gîndit să facă 
ordine pe locul unde au lucrat 
constructorii și eu toate adresele 
care i-au fost trimise din partea 
școlii și a Sfatului popular raio
nal nu a luat încă măsuri peniru 
a ridica aceste materiale și a 
aranja curtea școlii care intră 
tot în obligațiile ei.

Dar după cum îți spun la ul
tima adresă a școlii a fost ane
xat și procesul verbal de consta
tare din partea Sanepidului Pe
troșani în care se avertiza că 
în caz de nereglementare a a- 
eestei situații șantierul de con
strucții va fi amendat cu 5.000 
tei.

—• Dar bine tăticule, 5.000 lei

de cărămidă și beton. TXp 
multe din blocurile de mc 
abia răsărite deasupra fsmdaridar. 2 
pînă la sfirșitui anului, 600 de mi 
partamente vor fi date aici m ja- â 
losință. g

...Sînt multe locuri frumoase te { 
București, dar acum punctul de g 
atracție îl formează fără îndoială 8 
imensul complex de locuințe dia 8 
Piața Palatului și desigur impu- 8 
nat o ar ea sală a Palatului R.P.R. Na -8 
știi ce să privești mai întîi, arma- 8 
nia culorilor și miestria cu care 8 
au fost construite blocurile sau li 8 
nia modernă a marii construcții- 8 
De aici a răsunat acum cîteva 8 
luni chemarea partidului către toți 8 
oamenii muncii de a lupta cu in S 
flăcărare, pentru desăvirțirea ope- 8 
iei de construire a socialismsdui 8 
în patria noastră. ®

...Nu numai constructorii sînt cat o 
care îmbraci Bucureștăd bt haină g 
noua. Alături de ei participă cu g 
elan mii de tineri, muncitori dn g 
uzinele Capitalei, funcționari, e- g 
levi și studenți- Adesea poți ve- g 
dea cum însăși foțtii locatari o- g 
jută la demolarea caselor lor, cu g 
bucuria care le-o dă faptul că g 
prin asta ajută ca orașul si se g 
înnoiască, răsplătesc și în felul a- g 
cesta grija partidului care le-a g 
dat locuințe de adevărați oameni, g

GH. DUMITRESCU

LICITATE
mici cate lipsesc dia magaMne. 
potcoave de diferite 
greutăți care se găsesc dia Wrjtț

SE VINDE...
■x.
Pe-

coo-
Pîa-

...6 m.c. de scindură, ți doi 
de birnc de către O.C.M.M. 
troțani la un preț deosebit de 
venabil. Materialul se află in 
ța Victoriei sub tocmi de esza- 
dă. Prețul : demontarea 'estradei 
și transportarea materialului lem
nos la adresa cumpărătorului și-- 
atît.

Doritorii se pot adresa serviciu
lui „neglijență“ de la O.CXM.

doară. Doar 
mult» de tot 
lei la ea ți

Dn

nu-i 
si

Re
am să ți-o spun peste

sînt bani mulți, nu c durea-o pe 
conducerea asta a șantierului 
cum îi spui mata, să arunce *- 
tîția bani în vînt cînd ar putea 
să facă treabă •

— Aș, cum s-o 
ea lucrează cu bani 
Ce contează 5 000 
asta în special cînd nu-i dâ din 
buzunarul ei ci dintr-al stateluL 
Să fi văzut tu dragă Ionele da
că Sanepidul ar fi spus că pen
tru neglijență se amendează cu 
5.000 lei, directorul șantierului, 
inginerul șef. contabilul șef ș a. 
ce repede s-ar fi rezolvat trea
ba. In două ore curtea școlii ar 
fi fost lună de frumoasă, 
așa dacă nu-i doare...

Cam asta-i povestea. Dar 
încă terminată. Acum hai 
mergem acasă. încheierea 
vestirii 
vreo cîteva zile cînd va începe 
școala. Poate pînă atonă con
ducerea șantierului va tea ■»- 
șurile necesare pentru regtean- 
tarea acestei situata iii 
Poate că încheierea o sâ fie ca 
adevărat frumoasă.

C. COTOȘMII



Tottt itenția deschiderii 
dmiM u de inv&t&nrtnt 

politic U. T. M.
(Urmare din pag. l-a)

I 0

primirea 
fi cu

au de 
rămas

in acest an șoolar lecțiile pentru 
cercurile de studiere a Statului 
U.T.M., cursurile serale anul I și 
cercurile „Să ne cunoaștem pa
tria" vor apare in librăriile 
noastre din localități unde de alt
fel te fac abonamentele. Organe
le și organizațiile U.T.M. vor asi
gura ca fiecare cursant sau propa
gandist să fie. abonat la aceste ma
teriale, care constituie materialul 
de bază pentru un temeinic studiu 
individual.

Organizațiile U.T.M. trebuie să 
desfășoare o susținută muncă po
litică, în așa fel, îneît nici un tînăt 
să nu rămină in afara învățămin- 
tului politic. Trebuie acordată o 
mare atenție încadrării în formele 
de învățămînt politic U.T.M. a tu
turor tinerilor neutemiști. Aceasta 
prezintă garanția că ia
Lor în U.T.M. tinerii vor 
mult mai bine pregătiți.

Pînă la deschiderea noului 
învățămînt politic a mai 
un timp scurt. O sarcină de mare
răspundere ce stă în această pe
rioadă în fața organizațiilor 
U.T.M., ease mobilizarea propa
gandiștilor la cursurile de instrui
re. Un număr de 25 propagan
diști din Valea Jiului urmează 
cursul de pregătire organizat de 
Comitetul regional U.T.M. la De
va pe timp de 12 zile.

Pentru ceilalți propagandiști Co- 
.... jMțetul raional U.T.M., cu spriji-

! Cabinetului raional de partid, 
organizează cursuri de pregătire 
începînd cu data de 15 septem
brie pină în ziua de 30 septern 
brie, fără scoaterea din producție.

Pentru a asigura pregăti
rea temeinică a propagandiștilor, 
organizațiile U.TjM. vor lua mă
suri ca niciun propagandist să nu 
lipsească de la cursurile de pregă
tise.

lirvățămintul .politic ,U_Ț.M., ca 
formă organizată de educarea co
munistă a tineretului, alături de 
celelalte forme ale muncii de pro
pagandă și agitație, trebuie să con
tribuie la însușirea de câtxe tineret 
a ideilor de bază ale învățăturii 
matxist-leniniste, la cunoașterea 
leptei revoluționare condusă de 
partid pentru instaurarea regunu 
lui democrat popular și a politicii 
Partidului Muncitoresc Ronin de 
construire a socialismului, să mo 
fnlizezc activ tineretul la iade 
plinirea sarcinilor trasate de Con- 

^bsul al Ul-lea ai P.M.R-

Deseori ta ușa casei noi, așezate 
chiar în centrul Petrtlei, a mine
rului Hajdu luliu, Erou al Muncii 
Socialiste, ciocănește poștașul, cu 
tolba doldora de scrisori. In aces
tea, muncitori și elevi, colectiviști 
satt intelectuali, îl roagă să le 
scrie, să le vorbească despre viața 
sa, despre viața nouă ce o trăiesc 
azi minerii Văii Jiului.

'El, în timpul liber, le răspunde cu 
drag.

In aceste scrisori Hajdu vorbește 
tn primul rind despre tot ceea ce 
e nou și frumos in viața sa nouă, 
care n-ar fi putut fi niciodată ast
fel fără ajutorul partidului. El le 
vorbește prietenilor despre prețui- . 
rea ce i se dă ca miner, despre 
faptul ci a fost trimis si studieze 
mineritul în U.R.S.S., în Donbas și 
Kuzbas. Le vorbește de multe ori 
despre prietenii pe care îi are în 
întreaga lume și cărora le scrie, 
cum sînt minerii sovietici Șerbino- 
vici din Donbas, Erou al Muncii 
Socialiste, sau Evdocbin T. Ruban- 
ter, din orașul Goidoka despre 
prietenia ce-l leagă de vestitul mi
ner recordman la înaintări rapide 
din Coreea, Peak Gen Guk, pe 
care l-a cunoscut la Helsinki in 
1955, împreună cu zeci de mineri 
din Belgia, Franța, Germania, 
Chile cu care de asemenea cores
pondează—

Nu-i uită nici pe tovarășii săi de 
muncă, nici pe cei peste 100 de ti
neri cărora le-a destăinuit tainele 
mineritului. Uneori le vorbește 
prietenilor necunoscuți despre con
cediile petrecute în țară sau străi
nătate, despre grija partidului și 
guvernului nostru față de viața 
minerilor, griji pe care el a sim
țit-o din plin, fie că a fost trimis 
la odihnă pe malul Mării Negre, 
fie în Cehoslovacia sau UJLS.S. 
Copiii lui mt știu ce e mizeria, au 
o viață fericită... Băiatul e strungar 
la atelierul mutei, iar fiica sa ele
vă... Ea vrea să urmeze o școală 
superioară.
s-^,¥-iitoare profesoară“ — acesta 
ț pistă fetiței iui, un vis pe deplin 
reg.bzi.bil azi pe care în trecut Haj
du nu l-ar fi putut vedea înfăptuit 
niciodată. Ce *. fost copilăria 
iui l Ca intr-un film îi trec prin 
față deseori imagini de mult pe
trecute. TîM lui a~ murit dud el 
abia nterpuse să priceapă viața, 
mama, spălătoreasă pe la ^domni“ 
abia putea si la agonisească de 
un coltuc de țme.. ei erau trei 
frați... Pentru a mt muri de foame, 
de nuci au trebuii să-și caute de 
lucru. El, ¡uliu, a trebuit să încea
pă să muncească de la 12 ani... 
Și-n Petrila uu-și găsise de lucru.

Ajunsese si bați zilnic drumul pb 
nă la Petroșani la un antreprenor 
constructor... Pleca în zorii zilei de 
acasă și se întorcea seara tîrziu 
frînt... Apoi, după 4 ani, a intrai 
în mină. 7 ani a lucrat ca vagone
tar, 9 ca ajutor miner și abia după 
23 August 1944 a putut să pri
mească diploma de miner, deși fă
cea această muncă de peste 15 ani.

Cele amintite până aici sînt doar 
cîteva din temele pe care le tra
tează el în scrisorile de răspuns ce
le trimite prietenilor cunoscuți și 
necunoscuți, mari și mici, pe care-i' 
are în întreaga (ară.

I. s.

De la Ministerul 
Invătămîntului f 

și Culturii
Concursul de admitere în în- 

vățămîntul superior — cursuri 
de zi — va avea loc între 15—28 
septembrie a. c. înscrierile pen
tru concurs se pot face la secre
taria-tele facultăților pînă la 14 
septembrie inclusiv.

Probele practice de la con
cursul de admitere Ia Institutul 
de teatru „I. L. CaragiaJe“ Bu
curești, Institutul „Szentgyörgyi 
Istvan" Tg. Mureș, Institutul de 
arte plastice „N. Grigorescu“ 
București, Institutul de arte 
plastice „I. Andreescu“ Cluj, 
Conservatorul „C. Porumbescu“ 
București, Conservatorul ,,Gh. 
Dima“ Cluj, Conservatorul de 
muzică Iași. Institutul de cul
tură fizică București, precum și 
Ia facultățile de artă și educa
ție fizică de la Institutele pe
dagogice de 3 ani -din București, 
Cluj, Iași, Timișoara, se vor ține 
între 6—13 septembrie 1960,

Concursul de admitere în în- 
vățămîntul superior'seral și fără 
frecvență va avea loc între 8—14 
octombrie a. c. Înscrierile se vor 
face Ț>înă la 1 octombrie a. c/-

Orice informații suplimentare 
în legătură cu concursurile 
admitere se pot primi de la 
cretariatele facultăților.

★

Ministerul Invălămîntului 
Culturii aduce la cunoștința 
lor interesați că, absolvenții
timuiui an de studii din seriile 
1957/1958 și anterioare care n-au 
promovat examenul de sfat în 
termenul prevăzut de dispozițiile 
legale se pot prezenta la sus
ținerea examenului de stat la 
una din sesiunile anului univer
sitar 1960/1961. Pot beneficia de 
una din aceste sesiuni și candi
dați! care s-au prezentat de 2 
ori la examenul dfe stat și nu 
l-au promovat.

înscrierea la examenul de stat 
și susținerea lui se va desfă
șura în conformitate cu dispozi
țiile în vigoare.

de 
se-

Șl 
ce- 
ul-
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PE TEME ACTUALE

Terminarea lucrărilor începute — 
sarcină de seamă a constructorilor

In cele 8 luni care au trecut, 
constructorii din Valea Jiului 
au obținut succese frumoase în 
activitatea lor. Colectivul șantie
rului Petroșani a predat în fo
losință pînă acum 381 aparta
mente și a început lucrările la 
alte 8 blocuri noi. La Vulcan 
s-au predat cca. 40 apartamen
te, la Lupeni s a început con
strucția a 9 blocuri noi și o 
centrală termică, tai la Uricani 
și Petroșani se clădesc două noi 
școli cu cîte 16 clase. In ace
lași timp, s-au realizat peste 
65.000 m. p. tencuieli exterioare 
și alte asemenea lucrări.

Alături de aceste succese. în 
realizarea sarcinilor pianului fi
zic, pe șantiere mai persistă și 
unele lipsuri destul de serioase 
care trag înapoi activitatea co- 
lectiveior respective. In unele 
cazuri, ele se datoresc construc
torilor iar în altele chiar bene
ficiarului — Direcția de investi
ți« — cate nu caută să rezolve 
operativ diferite probleme ce-i 
revin. Să vedem cîteva din ele 

Cu ani în urmă s-a început la 
Biir bă tem construcția unei noi 
alimentări ai apă pentru car
tierul respectiv. Lucrarea în 
valoare de cca. un milion lei, 
trebuia să fie gata de vreo doi 
ani. Constructorii din Lupeni 
au turnat rezervoarele, au insta
lat conductele, au montat o sea
mă de utilaje și aparataje... dar 
conducta nu a fost dată în folo-

sință. Acum, deja totul este pă
răsit. Tot la Lupeni constructo
rii tărăgănează de un an de zile 
terminarea și darea în folosință 
a alimentării cu apă a orașului 
Lupeni.

La Vulcan este tărăgănată 
terminarea construcției noii in
stalații tfe termoftcare a blocu
rilor care se clădesc și din a- 
ceastă cauză este în pericol tot 
planul de predări a celor 144 
apartamente pe care constructo
rii trebuie să le mai dea în fo
losință în anul curent. Vinovat 
de aceasta se face în primul 
rind beneficiarul care cu toate 
promisiunile făcute, încă n-a 
dat proiectele respective. Tot 
așa, lipsesc proiectele necesare 
pentru detalii de tencuieli exte
rioare la o seamă de blocuri din 
cartierul Dimitrov, Petrila, Vis- 
coza I — Lupeni, Uricani. Din 
această cauză, tencuirea exteri
oară a blocurilor respective nu 
a mai fost făcută iar cartierele 
au rămas neterminate.

Ținînd cont că iarna se apro
pie, este necesar ca beneficiarul 
lucrărilor menționate — Direc
ția de investiții a combinatului 
carbonifer — împreună cu con
structorii să ia măsuri pentru 
terminarea lor neîntîrziată. Ali
mentările cu apă, centralele ter
mice, rețelele de termoficare a 
noilor blocuri trebuie terminate 
încă în acest an 1
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Se aduce la cunoștința elevilor interesați, cț U> vrei 

iar 1960/61 in cadrul Grupului școlar minier din 'Fetr 
funcționează următoarele tipii ri de școli :

1. Școala tehnică de maiștri cu spécialitftțiie;
a) electromecanică minieră,
b) exploatări miniere,
c) prepararea cărbunelui.
Recrutarea candidațitor se face prin întreprinderi.
2. Școala tehnică cu specialitatea:
a) tehnician topográf.
Durata de școlarizare este de 3 ani. Se primesc absolvenți 

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

Primirea în școala tehnică se face pe baza examenului 
admitere.

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

ani 
Informații detailate se pot 

între orele 7—15.

ai

15

Iii

<

<

mecanic de mină, 
electrician de mină.
primesc absolvenți al 
împliniți.

ucenici cu specialitățile:

școlii de 7 a«4 cave au vîrsta

de I
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obține zilnic la secretariatul șeo> | 
.... ..............  . -I

Inului llliBBBtatiii Paliile Loiale „Valea Jiilii”
PETROȘANI

Face cunoscut că în seara' zilei de 3 septembrie 1980, cu 
începere de Ia orele 20 în. restaurantele: —

MINERUL — Petroșani 
CĂRBUNELE — Lonea 
STRAJA — Vulcan
CINA — Lupeni, va avea loc BALUL PESCARILOR 
SPORTIVI
Se vor servi diferite mlncăruri din pește între căra 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 pînă în zori.
INTRAREA PE BAZA DE INVITAȚII CARE VOR F! 

DISTRIBUITE 
GENERALE A

DE FILIALA PETROȘANI A ASOCIAȚIEI 
VINATORILOR ȘI PESCARILOR SPORTIVI.
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vinde prin licitație' pu* 
blică:

O
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O
Un cal
3 camioane hipo pentru 2 

cat
Un camion hipo pentru' 

un cal.
2 perechi hamuri complete.
Licitația va avea loc în 

ziua de 9 septembrie 1M0 
în oborul de vite din Petro
șani.

Caii și 
văzute în 
restaurant 
Petroșani.
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DE LA LOCUL 
DE MiUNCA 
PÍNÁ NU AȚI 
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MOSCOVA (Agerpres). TASS 
fn seara zflei de 1 icptewbric 

N. S. Hrușctev, președintele Con
siliului de Miniștri ai U.R.S.S. 
a plecat din gara Leningrad din 
Moscova ia Helsinki pentrn a 
participa Ia sărbătorirea celei 
de-a W-a aniversări a președin
telui Finlandei, Urbe Kekkonen.

★
HELSINKI 2 (Agerpres). - 

TASS transmite:
ieri, la ora 17 ora locală, pre

ședintele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., N. S. Hrușciov, ai 
sosit la Helsinki.

La gară N. S. Hrușciov a fost 
întîmpinat de președintele Fin
landei U. K. Kekkonen, de pri
mul ministru V. I. Sukselainem 
și de alte personalități.

U. K. Kekkonen și N. S. Hruș
ciov au rostit cuvîntări.

Mă bucur sincer — a spus 
N. S. Hrușciov — că vizitez din 
nou țara dv. ospitalieră.

In Occident unii au formulat 
tot. felul de ipoteze și presupu
neri : Ce a determinat vizita pre
ședintelui Consiliului de Miniș-

knm n leiiiili
N. S. Hrușciov a fost condus 

de Leonid Brejnev, Anastas Mi- 
koian, Nikolai Podgornîi, Dtni- 
tri Poleanski, Mihail Suslov, 
Piotr Pospelov, Kiril Maizurov 
și alții.

Cu același tren a plecat la 
Helsinki ambasadorul Finlandei 
în U.R.S.S., E. A. Vuori.★ ★
tri al U.R.S.S. în Finlanda, nu> 
există oare cauze speciale necu
noscute ? Vreau să spun de la 
început că nu există nimic se
cret și enigmatic în această vi
zită. Ce poate fi mai plăcut decît 
să feliciți pe un bun vecini cu 
prilejul unei zile fericite pentru 
el ? Sper că veți fi de acord că 
este un prilej bun pentru a vi
zita încă o dată Finlanda, țară 
prietenă Uniunii Sovietice.

Am în Finlanda, mulți cunos- 
cuți șl prieteni cu care m-am 
întîlniit și am stat de vorbă atît 
în timpul vizitei aici, cit și în 
timpul vizitei personalităților 
finlandeze în Uniunea Sovietică, 
și îmi va fi plăcut să mă întîl- 
nesc din nou cu ei.

O--------------—

A. Novotny va conduce 
delegația

R.S. Cehoslovace la ONU
PRAGA 2 (Agerpres).
După cum anunță CETEKA, 

guvernul Republicii Socialiste 
Cehoslovace a discutat în ședin
ța sa din 2 septembrie, proble
me în legătură cu cea de-a XV-a 
sesiune a Adunării Generale a 
O.N.U.

Luînd în considerare impor
tanța extraordinară a acestei se
siuni, guvernul a hotărît să re
comande președintelui Republicii 
A. Novotny, să conducă delega
ția cehoslovacă la cea de-a XV-a 
sesiune a Adunării Generale a 
O.N.U.

Președintele A. Novotny, a ac
ceptat să 
hoslovacă 
siune a 
O.N.U.

conducă delegația ce
la cea de-a XV-a se- 
Adunării Generale a

Delegația U. R. S. S. la cea de-a 15-a 
sesiune a Adunării Generale a (LLI.

Tratative militare
LONDRA 2 (Agerpres).
La o conferință de presă care 

a avut loc la 1 septembrie pur
tătorul de 
Afacerilor 
dat citire

cuvînt al Ministerului 
Externe al Angliei a 
în fața coresponden-
---- O- - -------

AJUTOR SOVIETIC 
PENTRU CONGO

LEOPOLDV1LLE 2 (Ager
pres). — TASS transmite :

La cererea guvernului congo- 
lez, în orașul Stanleyville din 
vestul Congoului au sosit zece 
avioane sovietice „IL-14“ încăr
cate cu alimente destinate popu
lației congoleze. Aceste avioane 
vor rămîne cîtva timp în Congo 
și vor fi folosite pentru trans
porturi interne.

-----O--,
Sesiunea Consiliului 
Ligii țârilor arabe

CAIRO 2 (Agerpres).
După cum transmite agenția 

M.E.N., la 1 septembrie în sta
țiunea balneo-climaterică Staura 
(Liban) s-a deschis sesiunea or
dinară a Consiliului Ligii țări
lor arabe. Cu acest prilej a luat 
cuvîntul secretarul general al 
Ligii, Hasuna. Intr-o ședință se
cretă a Consiliului Ligii țărilor 
arabe a fost adoptată ordinea de 
zi a sesiunii, care include pro
bleme referitoare la politica ex
ternă a țărilor arabe membre 
ale Ligii, la relațiile dintre a- 
ceste țări' și la poziția lor față 
de Izrael.

anglo-vest-germane
ților de presă declarației Minis
terului de Război al Angliei, în 
care se spune că săptămîna vii
toare va sosi la Londra Strauss, 
ministrul de Război al R. F. 
Germane, care va discuta cu 
Watkinson, ministrul de Război 
al Angiiei, problemele „colabo
rării în domeniul producției de 
armament“.

Purtătorul de cuvînt al Minis
terului Afacerilor Externe a a- 
nunțat de asemenea „că un grup 
de experți,<.englezi și vest-ger- 
mani a studiat un timp anumit 
posibilitățile -de a se aduce la în
deplinire proiectele comune în 
diferite domenii“. El a subliniat 
că această activitate a experți- 
lor se află în concordanță cu 
politica aprobată de toate țările 
N.A.T.O.

In presa engleză au apărut 
știri despre apropiata încheiere 
între Anglia și Germania occi
dentală a unui acord cu privire 
la fabricarea în comun a unei 
rachete tactice cu încărcătură a- 
tomică, a unui nou tanc englez 
mijlociu asupra căruia nu exis
tă încă nici un fel de informații 
și avionului „Hawker“ de tipul 
cel mai modern.

Noi arestări în Spania
PARIS 2 (Agerpres).
Referindu-se la știrile sosite 

din Madrid, ziarul francez „La 
Croix“ anunță că de curînd în 
regiunile Santander și Bilbao au 
fost arestate 40 de persoane.

MOSCOVA (Agerpres). TASS 
transmite:

Delegația Uniuniii Sovietice la 
cea de-a 15-a sesiune a Adună
rii Generale a O.N.U. va fi con
dusă de Nikita Hrușciov, preșe
dintele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S.

Consiliul de Miniștri al 
U.R.S.S. a aprobat componența

delegației Uniunii Sovietice Ia 
cea de-a 15-a sesiune a Ads- 
nări Generale a O.N.U. Din de
legația condusă de Nikita Hruș- 
ciov fac parte Andrei Gromîko, 
Valerian Zorin, Serghei Vino
gradov și Aleksandr

Au fost numiți de 
locțiitorii membrilor 
consilierii și experții

Soldatov, 
asemenea 
delegației, 
delegației.

Declarația lui Hammarskjoeld despre prezența 
lui N. S. Hrușciov 
Adunăriila sesiunea

(Agerpres). —NEW YORK 2 
TASS transmite:

După ce a aflat că N. S. 
Hrușciov, președintele Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S., va 
conduce personal delegația so
vietică la cea de-a 15-a sesiune 
a Adunării Generale a O.N.U., 
Dag Hammarskjoeld, secretar 
general al O.N.U., a făcut ur
mătoarea declarație pentru co
respondenții de presă:

---- -- ■■ - -

Generale a O. N. U.
„Salut această vizită a dom

nului Hrușciov la Adunarea Ge
nerală, deoarece ea oferă posi
bilitatea de a se expune Ia ni
velul cel mai înalt părerile în le
gătură cu unele probleme de cea 
mai mare importanță care stau 
în fața Adunării Generale.

Consider de asemenea că în 
felul acesta N S. Hrușciov re
cunoaște rolul Organizației Na
țiunilor Unite în actuala situa
ție internațională“.

Presa internațională despre sesiunea Marii Adunări r 
Naționale a R. P. Romîne

LONDRA 2 (Agerpres).
Postul de radio Londra a 

transmis la 1 septembrie un co
mentariu în legătură cu lucră
rile sesiunii extraordinare a 
Marii Adunări Naționale a R.P. 
Romîne. In comentariu se arată 
că Romînia dorește să înscrie 
pe ordinea de zi a O.N.U., așa 
cum a arătat tovarășul Gheor- 
ghiu-Dej care va reprezenta per
sonal R. P. Romînă la apropiata 
sesiune a Adunării Generale a 
O.N.U., două probleme intitula
te : „Acțiuni pe plan regional în 
vederea îmbunătățirii relațiilor 
de bună vecinătate între state 
europene aparținînd unor siste
me social-politice diferite“, și 
„Măsuri pentru promovarea în 
rîndurile tineretului a ideilor 
păcii, respectului reciproc și în
țelegerii între popoare“..

In comentariul său postul de 
radio subliniază partea din ra
portul tovarășului Gheorghe

Gheorghiu-Dej referitoare ia re
lațiile R. P. Romîne cu țările 
balcanice și în special cu Turcia.

ăr
NEW YORK 2 (Agerpres).
Reluînd telegrama -agenției 

Associated Press, ziarul „New 
York Herald Tribune" a. publi
cat la 1 septembrie o știre în 
care, după ce anunță numirea 
tovarășului Gh. Gheorghiu-Dej 
în fruntea delegației R.P.R. la 
sesiunea Adunării Generale a 
O.N.U., subliniază că „este pen
tru prima oară cînd o țară co
munistă est-europeană va fi re
prezentată la New York de pri
mul ei secretar de partid“.

Ziarul „Washington Post“ a 
publicat de asemenea un articol 
în care, printre altele, se arată 
că „Ion 
a anunțat la 
pentru a 
ța pe care

Dizolvarea partidului 
lui Menderes

ANKARA 2 (Agerpres).
După cum transmite cores

pondentul agenției France Presse, 
tribunalul d:n Ankara a hotărît 
în prima instanță "să dizolve 
partidlul democrat condus de fosi
lul prim-ministru Adnan Men
deres. întregul patrimoniu și ar
hivele partidului au fost sigilate.

......... . ........-------------------------------------- ----

CONFERINȚA G. A.T. T
GENEVA 2 (Agerpres).
L'â 1 septembrie s-a deschis 

Ia Geneva cea de-a 5-a Confe
rință a G.A.T.T.—Acordul general 
pentru tarife și comerț — cu 
participarea delegațiilor a 37 
de țări și a unor observatori 
din partea altor țări1.

După cum relatează agenția 
Reuter, chiar din prima ședință 
au ieșit la iveală contradicțiile 
în problemele vamale dintre 
principalele țări capitaliste re
prezentate la conferință. Cla- 
rence Randall, delegatul S.U.A., 
a declarat că Statele Unite nu 
pot accepta restricțiile vamale

Creșterea datoriilor externe 
ale Angliei

i LONDRA 2 (Agerpres).
Potrivit unui comunicat al 

Direcției centrale de statistică 
publicat la 30 august, datoriile 
externe ale Angliei în lire ster
line au crescut la sfîrșitul lunii 
iunie a. c. la 4.275 milioane lire 
sterline (cu 96 milioane lire, 
sterline peste nivelul din luna 
martie a. c.; cu 187 milioane lire 
sterline peste nivelul din luna 
iunie anul trecut și cu 230 mili-

oane lire sterline peste datoriile 
în lire sterline ale Angliei la 
sfîrșitul anului 1955). Calculat 
pe cap de locuitor, aceasta în
seamnă că la sfîrșitul lunii iu
nie, fiecărui cetățean englez îi 
revenea o datorie în lire sterline 
de peste 80 lire sterline.

Anglia datorează cel mai mult 
țărilor din zona lirei sterline. 
La sfîrșitul lunii iunie a. c. ea 
datora acestor țări 2.674 milioa
ne lire sterline. >

impuse de țările pieții comune 
europene asupra importului de 
produse agricole. Aceste restric
ții, a spus Randall, afectează în 
mod grav interesele S.U.A. Jean 
Royer, secretar executiv adjunct 
al G.A.T.T., a declarat în cadrul 
unei conferințe de presă că una 
din principalele probleme ce stau 
în fața conferinței o constituie 
relațiile dintre cele șase țări 
ale pieții comune europene și 
Japonia. De teama concurenței 
japoneze toate cele șase țări au 
impus restricții serioase asupra 
importurilor lor din această țară.

De asemenea, potrivit agen
ției Reuter, la conferință se va 
căuta să se ajungă Ia o înțele
gere între cele două mari blo
curi rivale din Europa — gru
pul celor șase țări ale pieții co
mune și blocul celor 
grupate în „Asociația 
a comerțului liber".

Dificultățile legate de rezol- 
acestor probleme a deter- 
și durata neobișnuit de 
a acestei conferințe care 
împărțită în

Gheorghe Maurer, 
București că, 

sublinia importan- 
o acordă Ro

mînia apropiatei sesiuni a O.N.U., 
guvernul îl propune și îl trimite 
pe Gheorghe Gheorghiu-Dej în 
fruntea delegației sale“.

Referindu-se Ia cuvîntul pre-
---------------- O-

ședintelui Prezidiului Marii A- 
dunări Naționale a R. P. Romî
ne, ziarul scrie că acesta a de
clarat că „la O.N.U. se va dis
cuta problema dezarmării și că 
Gheorghe Gheorghiu-Dej este o- 
mul care întruchipează în modul 
cel mai desăvîrșit aspirațiile po
porului romín și rorața sa de 
pace“.

Ziarul „Nev York Times“ pu
blică o corespondență din Viena 
semnată de M. S. Handler snb 
titlul „La O.N.U. urmează să se 
dezbată problema dezarmării, 
Gheorghiu-Dej este desemnat sâ 
concîucă delegația romînă — s-ar 
putea ca alți șefi de partide sâ a- 
siste și ei“. In continuare ziarul 
scrie că după „prăbușirea confe
rinței de dezarmare de la Geneva“, 
țările socialiste vor căuta să folo
sească dezbaterile generate^M^ 
la O.N.U. cu privire la «IRp’ 
mare pentru a sublinia impor
tanta pe care o acordă acestei 
probleme și coexistenței pașnice.

Articolul din ■ „New Hfo4 Ti
mes" este însoțit de o fotografie 
a tovarășului Gheorghe, Gbeor- 
ghiu-Dej.

I

șapte țări 
europeană

varea 
minat 
lungă 
va fi
și care urmează să 
zece luni. Cea mai 
a ședințelor vor fi

două etape 
dureze circa 
mare parte 
secrete.

Declarația Biroului Politic 
al C. C. al P« C. din Germania

BERLIN 2 (Agerpres).
Cu prilejul împlinirii a 21 de 

ani de la izbucnirea celui de al 
doilea război mondial, Biroul 
Politic al Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Germa
nia a dat publicității o declara
ție în care amintește că acest 
război, care a început prin ata
cul dezlănțuit de Germania hit- 
leristă împotriva Poloniei, s-a 
soldat pentru poporul german 
cu catastrofa națională din 1945. 

Disprețuind învățămintele a- 
mare ale primului și celui de-al 
doilea război mondial, se spune 
în declarație, strategii statului 
major de la Bonn au întocmit 
astăzi memorandumul lor și în
deamnă fățiș la un război a- 
tomic revanșard. împreună cu ei 
adepții politicii revanșarde cer 
în adunările așa-ziselor „lands- 
mannschaiten“ acapararea prin 

. forță a R. D. Germane și revi
zuirea frontierelor Poloniei 
populare, Cehoslovaciei și Uniu
nii Sovietice. Participarea lui 
Adenauer precum și a miniștri
lor săi — Strauss,- Seebohm și 
Erhard — la întîinirile revan-

șarde arată că aceste provocări 
fac parte integrantă din politica 
de pregătire a unui război ato
mic promovată de guvenrai de 
lă Bonn.

Biroul Politic al C.C. al P.C. 
din Germania salută declarația 
guvernului R. D. Germane din 
29 august în care s-a dat o ri
postă demnă revanșarzilor.

Partidul Comunist din Ger
mania cheamă pe muncitorii 
membri de sindicate, pe toți par
tizanii păcii să opună politicii 
de provocări unitatea clasei 
muncitoare și a tuturor forțe
lor păcii în lupta împotriva înar
mării atomice, pentru încheierea 
unui tratat de pace cu cele două 
state germane, pentru încetarea 
politicii „orașului de front" șl 
crearea orașului liber demilita
rizat — Berlinul occidentaL

Adresîndu-se cu acest prilej 
membrilor Partidului Social-De
mocrat din Germania, Baori 
Politic declară: nimeni nu ame
nință libertatea în Berlinul occi
dental în afară de pțn pot- 
ticii „orașului de front" seeav- 
șarzii și militariștâi de la Beam.
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