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Delegația R. P. B. ta mmm XI* 
a Adunării Geaeraie a (L l IL

In conformitate cu hotărirea Marii Adunări Naționale a R. F. 
Rom ine, delegația R.P.R. ia sesi unea XV-a a AdanărB Geamie 
a Organizației Națiunilor Unite va fi condusă de tovarășul Ghear- 
ghe Gheorghiu-Dej.

Ca membri ai delegației, au fost numiți tovarășii: Ștefan 
Voitec, Leonte Răutu, Eduard Mezincescu, Silviu HrucaU

Au fost numiți de asemenea Membrii supleanți, consilierii și 
experții delegației.

•mkrII muncii din Valea Jiului aproba 
cu cMurâ botârlrilc sesiunii extraordinare 

a narii Adunări Naționale
Adunarea populară a oamenilor muncii 

din Lupeni
Ieri după-amiază în sala Palatu

lui cultural din Lupeni a avut loc 
o entuziastă adunare populară a 
oamenilor muncii din circumscrip
ția electorală nr. 7 în cadrul că
reia tov. Barna Ioan, prim-secretar 
al Comitetului raional de partid, 
deputat în Marea Adunare Națio
nală a R.P.R. din partea circum
scripției electorale nr. 7, a făcut 
o amplă dare de seamă în fața 
alegătorilor asupra lucrărilor se
siunii extraordinare a Marii Adu
nări Naționale a Republicii Popu
lare Romîne.

La adunarea populară au parti
cipat sute de mineri din Lupeni 
fi Uricani, sondori, constructori, fi- 
laturiști, intelectuali, activiști de 
partid și de stat, activiști pe tă- 
rîm^ obștesc, oameni ai muncii din 

întreprinderile și instituțiile 
din orașul Lupeni.

in prezidiul adunării populare 
au luat loc tovarășii : Barna Ioan, 
prim-secretar al Comitettdui raio
nal de partid, deputat în Marea 
Adunare Națională a RTJL, Vîț- 
dea Gbeorgbe, secretar al Comite
tului raional de partid, Șulea Gbe
orgbe, președintele Sfatului popu 
Iar raional, Brașoveanu 
președintele comitetului 
catului minei Lupeni, 
losif, șeful exploatării 
re Lupeni, Feher Vasile, miner 
Șef de brigadă lă' mirld Tiîpeni, 
litiu Adela, muncitoare fruntașă 
la Filatura Lupeni.

Victor, 
sindi- 

Ledrer 
minie-

Adunarea populară a fost des
chisă de tov. Șulea Gheorghe care 
a dat apoi cuvîntul tovarășului 
Barna Ioan.

Sesiunea extraordinară a Marii 
Adunări Naționale — a spus prin
tre altele tov. Barna Ioan — 
ținut într-un 
portant, 
zuințele 
tot mai 
gurarea 
mea întreagă. în curînd va avea 
loc cea de-a 15-a sesiune a Adună
rii Generale a Organizației Na
țiunilor Unite, care va lua în dis
cuție pentru-a doua oară problema 
dezarmării generale și totale.

Exprimînd năzuințele de pace 
ale întregului popor, partidul ți 
guvernul, nostru acordă o atenție 
deosebită problemelor privind asi
gurarea păcii, coexistența pașnică, 
stabilirea relațiilor de prietenie cu 
toate statele, lichidarea războiului 
rece, încetarea cursei înarmărilor, 
dezarmarea generală și totală.

Raportul prezentat in cadrul se
siunii extraordinare a Marii Adu
nări Nafinmal«- de către* tovarășul 
Gheorghe Gbcorghiu-Dcj cu privi
re la „Situația internațională șs po
litica externă a Republicii Popu
lare Romîne" a făcut o profundă 
analiză a factorilor principali care 
determină evoluția vieții contem
porane, a definit cu claritate .$i vi-

■ s-a 
im- 
nă-

moment istoric 
intr-un moment cînd 
și lupta popoarelor tind 
mult ca oricînd spre asi- 
unei păci trainice în Iu-

(Continuare

Vom muncii cu eforturi sporite
zultatele ce le 
contribuim în măsură 
mare la construirea vieții noi, 
la realizarea mărețelor sarcini 
trasate de cel de-al IlI-lea Con 
greș al P.M.R.

GAGYI IOAN

vom obține să
cît mai

SiriiiDin (o ferraifate 
poliiita exleraâ b paie 

a Iliii noastre
Cu o deosebită satisfacție — 

împreună cu întregul nostru popor 
— am primit Raportul prezentat 
de tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej la sesiunea extraordinară a 
Marii Adunări Naționale a Repu
blicii Populare Romîne.

Acest raport a făcut o profundă 
analiză a situației internaționale 
contemporane și a politicii externe 
a Republicii Populare Romîne, sco- 
țîndu-se cu prisosință în evidență 
participarea activă a țării noastre 
la întărirea și consolidarea păcii 
în lumea întreagă.

Problema coexistenței pașnice a 
țărilor cu orînduiri sociale. diferi
te a devenit — în zilele noastre o 
problemă vitală pentru întreaga 
lume. Susțin și aprob din toată 
inima acțiunile hotărîte pe care 
partidul și guvernul le întreprind 
alături de celelalte state socialiste, 
în frunte cu Uniunea Sovietică, 
pentru dezarmarea generală și to
tală, pentru independență, înlătu
rarea pentru totdeauna din viața 
societății a războiului mondial care 
ar ,distruge bunuri, ar ucide milioa
ne de oameni.

Alegerea de către Marea Adu
nare Națională a RJP.R. a tovară
șului Gheorghe Gheorghiu-Dej în 
fruntea delegației R.P.R. care va 
participa la cea de-d 15-a. sesiune 
a Adunării Generale a Organiza
ției Națiunilor Unite arată marea 
însemnătate pe care o acordă par
tidul și guvernul nostru problemei 
dezarmării generale și totale. în
tregul nostru popor este ferm con
vins că delegația țării noastre va 
aduce un însemnat aport în lupta 
pentru apărarea păcii în întreaga 
lume.

Câpbune cocsificabil peste plan
Colectivul sectorului II al minei 

Vulcan a obținut în luna august 
însemnate succese. Planul de pro
ducție a fost depășit cu 878 tone 
de cărbune cocsificabil. Această 
depășire s-a obținut exclusiv pe 
seama creșterii productivității mun
cii care este mai mare cu 234 kg. 
de cărbune pe post decît cea pla
nificată. Minerii din abatajul ca
meră nr. 1 conduși de comunistul 
Drob Gheorghe lucrînd cu un ran
dament sporit față de cel cerut cu 
790 kg. de cărbune pe post au ex- „

tras peste plan 744 tone de cărbu
ne cocsificabil. Brigada condusă de 
Gantz Ștefan a extras din abatajul 
său 616 . tone de cărbune cocsifi
cabil in plus de sarcina planifica
tă lucrînd cu un randament sporit 
față de cel f'xat cu 1.220' kg. de 
cărbune pe post. Rezultate frumoa
se au obținut și brigăzile conduse 
de Negrescu Vasile și Păcuraru 
Traian • care au extras peste plan, 
in urma depășirii randamentelor 
planificate, 475 tone și, respectiv, 
588 tone de cărbune.

CONSTRUCȚII NOI LA PARQȘENl
Mult s-a dezvoltat Paroșeniul în 

anii puterii populare. în locul că
tunului cu citeva căsuțe de .lemn 
risipite care. încotro, prin grija 
partidului și guvernului nostru aici 
a fost construită o puternică cen
trală termoelectrică.

De asemenea, au fost coris- - 
truite aproape 15 blocuri, cuprin- • 
zînd mai mult de 150 ăpartamen- ' 
te, un cămin muncitoresc, avînd ia 
parter magazine, o școală de ,7 ani, ' 
un ștrand, un baraj peste Jiu și 
instalații de captare a apei ca și 
alte asemenea obiective industria
le și social-culturale.

Acum, Paroșeniul arată ca. o 
așezare urbană, avînd mii de locui
tori. întreprinderi, șosele și străzi 
asfaltate, rețea de canalizare, uni-

tați de deservire a populației cu 
bunuri de consum.

în prezent, la Paroșeni se des
fășoară noi construcții care' -vor 
contribui și mai mult la dezvolta
rea localității și crearea unor con
diții tot mai bune de trai pentru 
oamenii muncii de aici. Astfel^ cu 
citeva zile în urmă la Sohodpl s-a 
început construcția unui nou' bloc 
de locuințe muncitorești care va i 
cuprinde 18 apartamente. In ace
lași timp, se desfășoară, intens lu
crări pentru termoficarea întregu
lui cartier de blocuri cu abur fur
nizat de uzină și se amenajează ua 
cinematograf nou prin transforma-, 
rea unei clădiri.

Noile construcții vor da Paro- 
șeninlui tot mai mult caracterul 
unui curățel muncitoresc modera.

împreună cu brigada pe care 
o conduc, am citit cu mare bu
curie raportul prezentat de to- 

jtorășul Gheorglie Gheorghiu- 
~Dej la sesiunea extraordinară a 
Marii Adunări Naționale, des
pre situația internațională și
politica externă a Republicii ' șef de brigadă — mina Vulcan 
Populare Romîne. Politica parti
dului nostru drag, strîns legată «>«>0000000000000000000000000000 
de 
lui 
tor
cu 
de 
floritoare, fără griji 
cu însuflețire ca această viață 
să nu fie întunecată de norii u- 
nui nou război. Politica consec
ventă de pace a partidului și 
guvernului nostru, care reiese în 
mod atît de convingător din ra
portul tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej la sesiunea ex
traordinară a Marii Adunări 
Naționale a R.P.R., exprimă nă
zuința tuturor oamenilor muncii 
din patria noastră spre un vii
tor luminos.
^Faptul că delegația Republicii 

va lua 
sesiune

Organi- 
va fi 

iubit al 
nostru, tovarășul 

atît

ELENA ANDREI
președintele Tribunalului popular 

al raionului Petroșani

Brigada de tineret, fruntașă în muncă
Nu de mult, la cererea tinerilor 

muncitori, în secția de tîmplărie 
a întreprinderii de industrie loca
lă „6 August“ Petroșani s-a cons
tituit o brigadă de tineret Condu
cerea acestei brigăzi a fost încre
dințată comunistului Popa Petru.

Străduindu-se să justifice încre
derea acordată de organizația de 
bază și conducerea secției și insu- 
șindu-și experiența muncitorilor 
mai virstnici, membrii acestei bri
găzi au obținut in lunile iulie și 
august realizări sporite. Lucrînd la 
confecționarea mobilei combinate

de tip Codlea, ei au îmbunătățit 
calitatea lucrărilor, au depășit pla
nul cu 60 la sută și au realizat o 
economie ,de peste 1000 lei. Cd* 
prilejul unui bilanț făcut asupra 
muncii depuse, brigada de tineret 
condusă de tov. Popa Petru a fost 
evidențiată și dată ca exemplu în 
muncă și disciplină pe întreprin
dere. Printre cei evidențiați se nu
mără și tovarășii Culcea Ioan, Ră- 
pan Axente, Eva Petru, Gurlup 
Constantin și Mocșoiu Iuliu.

C. IOAN 
corespondent

interesele vitale ale poporu- 
înuncitor, ne este far călăuzi- 
în activitatea noastră de zi 
zi. Pășind pe calea arătată 
partid, construim o viață In

și luptăm

Populare Romîne care 
parte la cea de a 15-a 
a Adunării Generale a 
zației Națiunilor Unite 
condusă de conducătorul 
poporului 
Gheorglie Gheorghiu-Dej, 
mie cît și ortacilor din brigada 
pe care o conduc, ne-a produs 
o profundă bucurie. Avem con
vingerea fermă că prezența to
varășului Gheorghe Gheorghiu- 
Dej în fruntea delegației va 
spori și mai mult aportul țării 
noastre la menținerea păcii, la 
făurirea unei vieți libere și fe
ricite.

Prin munca noastră din adîn- 
curi, prin activitatea de zi cu zi 
noi vom fi alături de purtătorul 
de cuvînt al dorinței de pace a 
întregului nostru popor, vom 
munci cu însuflețire ca prin re-

8
8
8
8

Deși clopoțelul este încă „în vacanță", totuși școlile cunosc o necontenită forfotă, lăsînd impresia că se află In plin an 
școlar. In special secretariate le au cel mai mult de lucru: se fac înscrierile pentru noul an de învățămînt. După-amiază să
lile de clasă sint ocupate de elevii muncitori de la cursurile serale care au început la 1 septembrie.

Apropierea deschiderii noului an de învățămînt se simte nu numai la școală ci și la librării și papetării, precum și la 
magazinele de confecții cu uniforme pentru școlari. îndeosebi copiii, care peste puține zile vor deveni școlari, sint deosebit 
de nerăbdători să-și îmbrace noua uniformă, să-și ia ghiozdanul și să-și cunoască atît colegii de clasă cît șl învățătorii. Iată 
de ce vînzătoarele de la magazinul cu uniforme școlare din Petroșani, în ultimele zile au mu Iți clienți copii — viitori școlari, 
după cum se vede și în cliș eul din stingă.

Pentru elevii mai mari preocuparea principală este cercetarea noilor manuale după care vor învăța în acest an. Nu 
mică le-a fost surpriza și bucuria cînd au văzut că multe manuale îni afara desenelor artistic executate au frumoase coperte 
din material plastic, in culori vii. Și deși copiii sint întotdeauna atrași de obiectivul aparatului fotografic, totuși de data a- 
ceasta, după cum se vede în fotografia din dreapta, ei au fost mult mai mult atrași de manualul de chimie pentru clasa Vil-a 
ale cărui coperți sînt din material plastic de un vișiniu atrăgător. Ți-e mai mare dragul să înveți din asemenea manuale...

M. D.
" ' o
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Mă mîngăiau fugar.
Zimbind amar, 
Cînd prunc eram 
Și nu prea-nțelegeam 
Ce-î truda.
Căci bieții,

ei trudeau din greu

mereu...

Făceam
Din sclipitor nisip „tunele“, 
Și-i așteptam,
Gînd ei treceau
Slăbiți, plini de sudoare, 
Nu pricepeam de ce-oftînd 
Călcau „tunelele“-n picioare...

Cînd azi minerii trec
Pe lingă prunci
Ce-n lunci.
Clădesc „tunele",
Zîmbesc și nu le mai strivesc 
Ca-n zilele copilăriei mele.

RADU SELEJAN
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PorțHc spre $liin(<i $i CHltarâ 
ne slnt larg deschise
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Acum patru ani, la 12 
1956, am intrat pentru prima 
pe poarta t Filaturii Lupeni, unde 
m-am angajat ca muncitoare. Nu
tream gîndul de a munci și învăța, 
spre a deveni o muncitoare har
nică, demnă de a mă număra 
printre constructorii socialismului 
in patria noastră.

Am lucrat mai întîi la secția de
pănat. Mustea îmi plăcea. Lucram 
din inimă. Dar visul de a învăța 
nu m-a părăsit. Și nu pot uita acea 
Zi frumoasă, zi fericită din viața 
mea, cînd eu, simplă muncitoare, 
atn pășit pentru prima oară pragul 
liceului seral. Partidul ne-a des
chis nouă, celor care muncim, largi 
posibilități de învățătură și noi, 
cei tineri, sîntem datori să folosim 
dtn plin aceste posibilități, deoa
rece numai muncind și învățînd 
ne putem înfăptui visurile,

Mărturisesc, primii pași pe care 
î-am făcut spre cultură, spre știin
ță, au fost însoțiți de o teamă 
lăuntrică. Credeam că-mi va fi 
greu, poate chiar imposibil să mun
cesc și să învăț. Nu vroiam să 
muncesc mai slab ca înainte, dar cu 
aceeași stăruință doream să și în
văț. Voi avea oare timp să învăț ? 
lată gîndul care mă frămînta.

Au trecut însă primele zile de 
școală și mi-am dat seama că te
merile mele au fost fără rost. Ușor 
n-a fost. Dar nimic nu se poate 
face fără stăruință, fără rîv-

iunie 
oară

■g__ ==-------- ———

Secretarul organizației U.T.M. din sectorul 1 al minei Uricani, 
tov. Rugină Miluță, tehnician, (cel din stingă) discută cu tînă- 
rul brigadier Circiumaru Victor despre programul de lucru pe 
luna septembrie al brigăzii pe care o conduce.

nă. Șr apoi, cind te avînți spre 
împlinirea visului scump, mai simți 
greutățile ? Chiar din primele zjle 
am simțit sprijinul ce mi-l dădeau 
organizația de partid și organiza
ția U„TM. din fabrică, conducerea 
întreprinderii. Am putut lucra in
tr-un singur schimb, pentru ca du
pă amiaza să pot frecventa cursu
rile.

Cu timpul, datorită faptului că 
în școală mi-am îmbogățit cunoș
tințele am fost transferată la labo
rator. Aici puteam să folosesc din 
plin cunoștințele de chimie dobîn- 
dite în școală și astfel chimia a 
devenit una din materiile prefe
rate.

Pentru a ne putea pregăti cît 
mai temeinic, statul nostru ne a- 
cordă nouă, tinerilor care învă
țăm, o atenție deosebită, creîndu- 
ne toate condițiile necesare pentru 
a ne putea pregăti. Astfel, elevilor 
care urmează liceul seral li se a- 
cordă în timpul anului 30 de zile 
concediu pentru învățătură, iar în 
perioada examenului de maturita
te 40 de zile. Bucurîndu-mă de 
acest ajutori am putut termina cu 
bine liceul seral. Și nu sînt singu
ra muncitoare de la Filatura Lu
pești care a absolvit liceul în acest 
an. Printre cei care și-au completat 
studiile de cultură generală se nu
mără colegii mei Sima, Chita, Me
zel și alții.

Acum după ce am terminat liceul 
seral îmi pun întrebarea : oare mă 
voi opri aici ?

Răspunsul va fi fără șovăire: 
nu! Împreună cu ceilalți colegi 
tineri muncitori din fabrică, sîntem 
hotărîți să mergem mai departe. 
Porțile spre
deschise. Ne așteaptă zeci și zeci 
de facultăți, școli tehnice, pedago
gice, de artă. Ne așteaptă sălile și 
laboratoarele institutelor de învă-

viitor ne sínt larg

țămînt superior, pe care le vom ur
ma cu burse, sau fără a părăsi 
producția, în cadrul cursurilor fă
ră frecvență. Spre ele ne îndrep
tăm noi, muncitorii, cu setea noas
tră nestăvilită de a cunoaște cît 
mai multe, de a ne pregăti tot 
mai bine, spre a deveni cadre cu o 
înaltă calificare. Muncind ți învă
țînd neobosiți, ne realizăm cele 
mai îndrăznețe visuri și pentru a- 
ceste luminoase perspective mulțu
mim partidului nostru scump, 
făuritorul fericirii tinereții noastre.

OLGA VLADUȚ 
laborantă la Filatura Lupeni

★

IN'MAREA FAMILIE A UTEMIȘTILOR
— Ce facem cu Hegedűs ?
Cazul acestui tînăr a devenit 

o problemă la ordinea zilei pen
tru biroul organizației U.T.M. 
din sector.

Deși nu fusese angajat de 
multă vreme la atelierul minei 
Lupeni, a ajuns unul din coda
șii sectorului. Hegedűs loan 

. n-avea pe atunci decit 17 ani. 
Abia absolvise școala profesio
nală din localitate. Iar acum...

Dar necazurile în legătură cu 
Hegedűs nu s-au limitat numai 
la neindeplinirea sarcinilor pe 
care le avea în producție. In fie
care după-amiază a fost văzut 
în. compania, unc-r „prietenii“ 
scandalagii, bătăuși. Cu ei își 
irosea timpul liber.

Cazul lui a fost discutat amă
nunțit de biroul organizației 
U.T.M. Utemiștii au hotărît să 

se apropie de el, să-l educe pen
tru a-1 face un muncitor destoi
nic. Hegedűs a fost dat în bri
gada comunistului Miclea Fló
rian. Doi utemiști, Moraru Ha- 
ralambie și Buzatu Ștefan din 
aceeași brigadă, au primit sar
cină să se ocupe îndeaproape de 
el. Aceștia, împreună cu tov.

Miclea l-au ajutat să-și îndepli
nească sarcinile de producție, 
să-și ridice calificarea profesio
nală; să execute operațiile cele 
mai complicate. Dar nu mimai 
atît. Nu s-au despărțit de el nici 
în timpul liber. L-au atras la ac
tivitatea culturală a clubului, Ia 
citirea literaturii și în cercul 
A.V.S.A.P. A primit sarcini pe 
linie de organizație.

Au trecut mai multe luni. He
gedűs loan a urmat și un curs 
de minim tehnic. A început să-și 
îndeplinească sarcinile ce i-au 
revenit. Acum e unui dintre cei 
mal buni membri ai brigăzii din 
care face parte. E fruntaș în 
munca patriotică, în activitatea 
culturală. A devenit purtător al 
insignei „Prieten al cărții“. Nu 
de mult a trecut cu „foarte 
bine" examenul de conducător 
auto în cadrul cercului A.V.S.A.P. 
Dar ce] mai grăitor indiciu că 
Hegedűs loan a devenit un ute- 
mist destoinic, un tînăr demn 
de timpurile noastre este faptul 
că nu de mult a devenit membru 
de partid.

Dar cîți tineri destoinici nu 
s-au ridicat în ultimii ani în mar

rea familie a utemiștilor, In ca
drul organizației U.T.M. din 
sectorul IX ai minei Lupeni ?

Un lucru demn de remarcat 
este faptul că în acest sector 
toți tinerii au devenit utemiști. 
Educarea utemiștilor pentru a 
deveni muncitori de frunte, îna
intați, partidpanți activi la via
ța obștească constituie o preo
cupare de seamă a organizației 
U.T.M. din sector. Forma princi
pală pe care o folosește organi
zația U.T.M. pentru educarea u- 
temiștilor, este activizarea lor 
prin încredințarea fiecăruia a 
unei sarcini concrete. In această 
organizație fiecare utemist are o 
sarcină. Unii se ocupă de pregă
tirea noilor utemiști, alții mobi
lizează tinerii la activitatea clu
bului, fac abonamente la ziar, 
fac parte din formația de pom
pieri voluntari. O altă formă 
importantă în educarea tinerilor 
este munca patriotică. In cele 4 
brigăzi utemiste de muncă pa
triotică din sector sínt cuprinși 
toți cei 171 membri ai organiza
ției U.T.M. Rezultatele lor în 
munca patriotică sínt însemnate. 
De la începutul acestui an, tine-

Muncitoare 
harnică, utemis- 
tă fruntașă — 
așa este cunos
cută la mina 
Vulcan tînfira 
loslf Maria. Ea 
conduce de mai 
multă vreme a 
brigadă de ti
nere fete în ca- 
irul lămpăriei 
Wolff a exploa
tării. Modestia 
și conștiinciozi
tatea în muncă 
au făcut să-și 
cîștige aprecie
rea colectivului.
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ss cm"n’’,em Transportoarele cu raclete
In abataje și galerii cele mai 

importante mașini miniere de 
transport sínt transportoarele cu 
raclete, cu benzi de cauciuc, cu 
screper, trolii și cabluri fără fine. 
Articolul de față se va ocupa însă 
numai de transportoarele cu ra
clete (crațerele) care sínt în pre
zent mijlocul principal de trans
port în abatajele orizontale de la 
minele de cărbuni.

Transportorul cu raclete este 
compus din jgheaburi fixe, de-a 
lungul cărora cărbunele este tras 
cu ajutorul unui lanț cu raclete, 
pînă la capătul transportorului, 
unde se descarcă. întoarcerea lan
țului se face pe sub jghiaburi. 
Lanțul cu raclete este fără sfîrșit 
și este mișcat prin intermediul u- 
nei roți dințate acționată de un 
motor electric printr-un angrenaj, 
întinderea lanțului se face la un 
cap al transportorului. Angrenajul 
reduce turația motorului, mărind 
totodată forța de tracțiune a lan
țului.

Lanțul se freacă în mișcarea lui 
de fundul jgheabului și al scaune
lor ; iar mișcarea cărbunelui se 
face tot prin frecare. Această fre
care prezintă dezavantajul princi
pal al transportorului cu raclete, 
deoarece se uzează repede atît 
jgheabul și scaunele cît și lanțul. 
Totodată consumul de energie este 
mare. Totuși transportoarele cu 
raclete fiind robuste, sínt prefe-

rii din sector ou efectuat 8.000 
ore de muncă voluntară, colec 
tind 460 tone fier vechi și rea- 
lizînd 89.000 Iei economii. Pen
tru succesele lor 150 de tineri 
au devenit purtători ai insignei 
de brigadier ai muncii patrio
tice.

La sectorul IX al minei Lu
peni, prin preocuparea organi
zației U.T.M., au crescut nume
roși tineri înaintați, fruntași în 
producție și în activitatea ob
ștească, inovatori, luptători de 
frunte pentru economii. Numele 
tinerilor Duban Anton, Mater
na loslf, Mate Dănllă, Szasz 
Be la și ale altora sînt cunoscu
te fn întreaga exploatare. O mîn- 
drie deosebită pentru organiza
ția U.T.M. de aici o constituie 
faptul că 50 de tineri din rîndul 
utemiștilor, cum sînt tov. Mo
raru loan, Stoica facob, Ștrban 
Stei ian, Bako losif și alții au 
devenit membri și candidați de 
partid.

Familia utemiștilor din secto
rul IX al minei Lupeni, prin gri
ja comuniștilor, a devenit un co
lectiv puternic de educare și 
formare a numeroși tineri îna
intați, demni de zilele noastre.

I. DUBEK

rate pentru transportul cărițfcriui 
fn abataje cu front lung.

în minele din Valea Jiului se 
folosesc transportoare tip T.P. 1 
sau S.K.R. 11 cu raclete acționate 
de motoare electrice antigrizutoa- 
se de 380/220 volți. Transportoa
rele cele mai utilizate sînt cele 
ușoare cu un debit de 40 tone pe 
oră și lungi de 50 metri.

Pentru a asigura o funcționare 
normală a transportoarelor cu ra
clete, minerii trebuie să cunoască 
și următoarele norme de exploata
re ■

Montarea jgheaburilor. . trebuie 
făcută numai în linie dreaptă, fă
ră coturi și pe o vatră cît mai 
nivelată. Dacă mai multe trans
portoare sînt montate în serie, nu 
trebuie lăsate distanțe între ele, 
deoarece cărbunele se îngrămă
dește în spațiul dintre transportoa
re și acoperă motoarele electrice.

Armarea abatajului și preabata- 
jului unde funcționează transpor
torul trebuie să fie astfel exeiu- 
tată, îneît jgheaburile transpoiițo- 
rului să nu fie strînse de stîipi.

Transportoarele trebuie îngrijite 
corect prin verificarea amănunțită 
a elementelor la mutări, lichida
rea imediată a defectelor observa
te, ungerea regulată și corectă a 
mecanismelor și executarea la 
timp a reparațiilor curente și ca
pitale.

Pentru a nu se irosi inutil ener
gie electrică, transportoarele nu 
trebuie lăsate să meargă în gol, 
iar pentru protecția muncii trece
rea peste transportoare în timpul 
funcționării acestora, este strict in
terzisă.

A. SAIMAC 
—■=»★=»—

Unde se pot pregdti 
atlețîi ?

Cine a trecut în ultimul timp pe 
la stadionul din Vulcan a rămas 
desigur plăcut impresionat de ți
nuta stadionului amenajat cu mult 
gust. Pista săpată în ultimul timp, 
a primit un strat gros de zgură ro
șie, gropile de sărituri au fost re- 
amenajate iar gardul ce înconjoară 
terenul de fotbal frumos vopsit. 
Toate acestea sînt rezultatele mun
cii entuziaste a tinerilor din Vulcan 
care prin acțiuni voluntare și-au 
creat condiții de a face sport (nu 
numai fotbal ci și atletism). Dacă 
privești însă stadionul din Petro
șani îți apare evidentă tendința 
de amenajare numai a terenului de 
fotbal neglijîndu-se totalmente a- 
tît pista de alergări cit și gropile 
de sărituri și aruncări. Avînd în 
vedere că numai aici își pot desfă
șura pregătirile atleții, consiliul 
clubului sportiv are datoria să le 
creeze și acestora condiții cores
punzătoare așa cum le-a creat fot
baliștilor.



STBAOUt ROSO

Tineri inovatori
Mișcarea de inovații aduce o 

contribuție prețioasă la ridica
rea nivelului tehnic, la creșterea 
productivității muncii și redu
cerea prețului de cost. Conștienți 
de acest lucru tinerii inovatori 
din cadrul minei Aninoasa și-au 
sporit eforturile, căutînd în per
manentă noi căi de îmbunătă
țire a procesului de producție.

De exemplu, tinerii Mărcuș 
Gheza și Suciu Viorel au con 

' ceput un dispozitiv de strunjire 
prin șlefuire a colectorului mo
torului mașinii de extracție. Pî- 
nă în prezent șlefuirea se făcea 
manual, acum se face cu ajuto- 
îul dispozitivului. Pe lîngă alte 
avantaje aplicarea acestei ino
vații aduce minei economii ante-

valoare de 97.000

Marinean loan a 
sistem de încuietori

calculate în 
lei.

Inovatorul 
conceput un
cu șurub pentru capacele lămpi
lor de mină E.L.B.A. care aduoe 
exploatării o economie anuală de 
17.000 iei. O altă inovație ca-re 
aparține tînărului Sima loan, 
este dispozitivul de confecționat 
garnituri pentru conductele de 
aer comprimat. Aplicată în prac
tică această inovație aduce a- 
nual economii în valoare de pes
te 9.000 lei.

Ținerii Chicinaș Vasile și Ră- 
doi Andronic au venit în ajuto
rul minerilor ușurînd munca în 
subteran prin punerea la punct 
a unui dispozitiv de fixare a 
perforatoarelor pe picioare te
lescopice și au propus o nouă 
metodă de armare cu bolțari 
fără a se folosi longnne.

Prin aplicarea acestor inova
ții, tinerii muncitori din cadrul 
minei Aninoasa au adus
¡tribuție prețioasă la mărirea 
productivității muncii. Econo
miile realizate prin inovațiile fă
cute de tinerii de la mftna Ani
noasa pe anul 1960 se ridică ia 
peste 150.000 lei.

I. ARAMA 
corespondent

o con

Zilele acestea a sosit din> R. P. Chineză la U.R.U.M. Petro
șani o mașină modernă de recti ficat axe cotite. Candidatul de 
partid Borrtea Gheorghe lucrează cu atenție la despachetarea și 
instalarea noii mașinii.

O

Din activitatea șantierelor

Constructorii din Lupeni au nevoie 
munca lorde sprijin în

Pentru anul acesta, construc
torii șantierului Lupeni au de 
executat un volum de lucrări 
în valoare de cca. 30.000.000 lei. 
Trebuie date în folosință 380 
noi apartamente la Vulcan, Lu- 
peni și Paroșeni, o centrală 
termică, o alimentare cu apă 
la Lupeni, o instalație de 
termoficare la Vulcan, trebuie 
să se înceapă 9 blocuri noi la 
Lupeni, o școală cu 16 săli de 
clasă eu încălzire centrală la U- 
ricani și alte lucrări.

Multe eforturi a depus colec
tivul acestui șantier pentru a-și 
realiza în bune condițiuni sar
cinile de plan ce-i revin. Dar, 
în activitatea lor, constructorii 
de aici se lovesc de unele greu
tăți care frînează ritmul muncii 
lor.

De pildă, anul acesta trebuie 
executată o mare centrală termi
că la Lupeni. In afară de aceas
ta. sarcinile de plan prevăd 
montarea a zeci de tone radia
toare, mii de metri liniari de 
conducte de încălzire, ca-re toa
te... lipsesc. Intr-adevăr, pînă 
acum, cu tot timpul înaintat, 
constructorii nu au fost aprovii-

i CARN^ Primul pahar pentru prieteni...

zionați de către Trustul regional 
de construcții cu materialele ne
cesare.

La fel, Direcția de investiții 
a C.C.V.J. — beneficiarul — în
că nu a procurat aparatele și 
utilajele necesare punerii în 
funcție a noii alimentări cu apă; 
nu se poate începe construcția 
unor blocuri prevăzute în plan 
pentru că beneficiarul nu a asi
gurat teren liber; la Vulcan nu 
se pot face lucrări de termofi
care, iar la Viscoza — Lupeni 
lucrări de drumuri — pentru că 
acestea nu sínt nici cel puțin 
terminate în faza proiectelor I

Șl toate aceste lucrări sínt cu
prinse în planul pe anul curent. 
De aceea, este necesar ca mun
citorii șantierului Lupeni să fie 
ajutați în muncă — atît de trus
tul regional care să le asigure 
aparataje, radiatoare, țevi, fîșii 
de prefabricate, Cît și de benefi
ciarul lucrărilor care are obli
gația să le pună la îndemînă 
proiectele, terenuri libere, docu
mentația și finanțarea necesară 
pentru a putea lucra din plin.

Au mai rămas cîteva luni pînă 
la sfîrșitul anului. Constructorii 
din Lupeni trebuie sprijiniți să-șî 
poată realiza în bune condițiuni 
sarcinile de plan.

ȘT. MI HAI

O A ME N I $ I FAR T E

Șeful brigăzii de la 502
Zilele trecute a intrat în biroul 

sectorului IV de la mina Lonea un 
tînăr înalt, cu fața înnegrită de 
praf de cărbune.

— Care-i baiul tovarășe Zori
tă? — îl întrebă normatorul sec
torului.

- Apoi vreau să știu cum stau 
pe luna trecută. Știți întrecerea... 
Așa că...

— Rău nu stai. Vreo 400 „Ițeș
te“. Mai precis o si știu mune. 
N-am terminat încă calculele.

Tînărui Zorilă loan își aranja 
casca, salută și plecă în sala de 
apel. Aici se întîlni cu un alt ti
nă/.

— Vasile, să-l cauți pe Ecbim 
lăcătușul pentru că nu merge ven
tilatorul de 300. Să vadă ce are ?

— O să-l caut și-l duc în aba
taj cu mine — răspunse tînărul 
miner.

Zorită își mai aruncă o privire 
în sala de apel apoi se așează la 
o masă și începu să-și noteze ce
va într-un carnețel. De el se apro
pie un alt miner mai în vîrstă.

— Notezi cit ai dat azi? •*“ 
spuse acesta zfmbind.

— Am eu socotelile mele...
Zorită loan este șef de briga

dă la abatajtd 502 din sectorul IV 
al minei Lonea. Majoritatea ce
lor din brigadă sînt tineri. Media 
de vîrstă este de 27 ani.

— Zorită își ține oamenii din 
scurt — ne spune un miner mai 
în vîrstă. Știți ce a făcut cu unul, 
Stancu, care după ce lua salariul 
trăgea la măsea și făcea nemotiva
te sau venea pe alt schimb ? Zo- 
rili a pus piciorul în prag. A mers 
Iu inginer și i-a spus că el nu-l 
mai primește în șut. L-a dus și

la U.T.M. și l-a frecat de i-a mers 
fulgii. Mai face Stancu azi nemo
tivate ? Nu!

— Dar nici Midea nu-i mas 
prejos. L-a luat în luna august, pe 
Zorită ? L-a luai — interveni un 
alt miner. A dat mai mult ca Zo
rită cu vreo 200 tone !...

Pe ușa biroului unde am asis
tat la discuția asta intră din nou 
Zorilă care prinse crîmpeie din 
discuție.

— Midea m-a luat pentru că 
urmează cu T.H. La mine știți că-i 
tea mai mare presiune față de ce
lelalte abataje. Dar o să vedem 
acum, că el ajunge la hotar și a- 
tuna... vorbim mii.

Pe seama întrecerii s-a mai dis
cutat mult. Zorilă loan la urmă 
spuse :

— Eu nu mă supăr că mi-o ia 
alții înainte, însă pe cit putem nici 
noi nu ne lăsăm. Așa cum spunea 
Mihoc. La noi majoritatea sînt ti
neri și nu se lasă cu una cu două.

Zorilă loan conduce brigada de 
tineret de mai bine de doi ani. Ei 
a reușit să-și închege o brigadă de 
nădejde, cu oameni destoinici. A- 
ceasta a făcut ca lună de lună ea 
să obțină rezultate frumoase în 
extracția cărbunelui. Ciștigul me
diu lunar pe post de miner este 
mai întotdeauna în jurul a 2500 
lei.

La exploatarea Lonea întrecerea 
socialistă se desfășoară cu avînt. 
Acest lucru îl demonstrează rezul
tatele obținute de brigăzile din a- 
bataje. Brigada de la 502 nu se 
lașa, in fruntea ei se găsește un 
om de nădejde, comunistul Zori
tă loan.

F. 1STRATE

MAȘINA 4 FOST MODIFICATĂ

Î
ln cursul lunii august, echipa de Întreținere a mașinilor 
de la Filatura Lupeni și-a propus ca pe lîngă reparațiile cu
rente și mijlocii pe care le va ave« de făcut să efectueze 
două reparații capitale în secția răsucit. Conform programării, 
Bojincă loan, șeful echipei, ajutat de lăcătușii Bană Stan și 

{ Țucureanu Tudor au executat lucrările de reparații capitale la 
) două mașinii de răsucit tip Haubold terminând lucrările cu 
I două zile înainte de termenul prevăzut. Pe lingă aceasta ei au 
I adus mașinii de răsucit o modificare care a făcut să crească 

turația șl deci, producția mașinii cu cca. 25 la sută. Modifi- 
'f carea s-a făcut după proiect ui maistrului Țura Carcl, șeful 
\ atelierului de întreținere a secției a II-a

Ș Ortacii minerului Mănăilă Va- 
Îsile locuiesc mai toți în Petro

șani. Au primit apartamente mo-
< derne, confortabile în noile blo- 
Ș cari de pe Lunca Livezeniului. De 
( curînd ei l-au invitat să-i viziteze 
3 în noua lor locuință. El a primit 
7 cu bucurie invitația. Și-a îmbrăcat 
e hainele de sărbătoare.
C Autobusul l-a lăsat chiar în fața 
( blocurilor. Aici ortacii îl aștep- 
Itau.

— Azi ești al nostru nu ne mal 
scapi. Ziua de azi vrem să fie 
sărbătoare pentru noi.

Minerul se bucură dtn toată ini
ma de primirea ortacilor.

— S-ar putea să vă refuz? 
Doar toată brigada e aici. Văd că 
atei, în casa fraților Victoria 
{Toader și Vasile) e prezent și 

IN ist or și Troian loan și-apoi, a- 
lături, în bloc petrece și brigada 
lui Horvatb Andrei, cu Ktss, 
Gagyi... Cum s-ar zice o să fie ca 
într-o familie mare.

Acasă, soțiile minerilor nu-și 
mai aflau locul. Casa e oglindă, 
pusă la rînd cu mobilă nouă, ra
dio... Gazdele își așteptau oaspe
ții cu bucate dintre cele mat ale
se. In curînd vor fi înșirate pe ma
să. Pînă atunci, minerii schimbă o 
varbă-două între ei.

— Ebe, așa zile nu visam eu 
că o să apuc ~r zise Mănăilă ca 
cel mai vîrstnic dintre cei pre- 
zenți.

— Fără ajutorul Uniunii Sovie
tice eliberatoare nici că ni s-ar fi 
împlinit acest vis adăugă un mi
ner decorat cu Medalia Eliberarea 
Romîniei de sub jugul fascist. Gin- 

durile zboară cu recunoștință că
tre făuritorul zilelor însorite pe

I

care le trăim, către cel care des- ? 
chide minunate perspective po- c 
porului nostru pe drumul lumi- l 
nos al desăvîrșirii construcției so- X 
cialismului — Partidul Muncito- j 
resc Romîn. $

El începu apoi să depene amin- ? 
firi de pe frontul antifascist, ) 
unde a avut ocazia să cunoască e- 
roismul ostașilor sovietici, îndîrji- 1) 
rea cu care aceștia au luptat pen- $ 
tru eliberarea țării noastre și a al- ? 
tor popoare de sub călcîiul cizmei J 
fasciste. <•'

— Oameni adevărați cum sînt ț 
oamenii sovietici nu se mai află s 
— continua Mănăilă. De prietenia S 
și ajutorul lor ne-atn bucurat din 1 
plin și după eliberare. Chiar și ?'
fi ajutorul lor ne-am t 
plin și după eliberare. Chiar și 
noi, iacă ce ajutor prețios am pri
mit in munca noastră prin mașina 
de încărcat G.N.L.-50, care de au
rind ne-a sosit din U.R.S.S.

— Poftiți și ospătați-vă ! — ii 
invită gospodinele, cu fața îmbu
jorată de graba cu care au pregă
tit masa. Minerii nu se lăsă de 
două ori rugați. Țuica bătrină e 
la mare cinste... C 
Mănăilă, Horvath 
ria, gazdele, spun :

— Primul pahar să-l bem pen
tru prietenii de departe, pentru 
prietenii sovietici care ne-au eli
berat, pentru prietenii sovietici 
care ne-au ajutat să trăim omeneș
te, în tihnă și bucurie, care ne-au 
trimis mașina ce o avem azi în 
abataj...

LA MINA URICANI

întrecerea
Colectivul de muncitori, tehni

cieni si ingineri de la mina U- 
ricani desfășoară o activitate 
rodnică pentru îndeplinirea și 
depășirea sarcinilor ce revin ex
ploatării pe anul 1960. Îndru
mate în permanență de organi
zațiile de bază, avînd sprijinul 
comitetelor de secție și grupe 
sindicale, brigăzile de mineri din 
sectoarele productive au extras 
de Ia începutul acestui an și 
pînă în a doua jumătate a lunii 
august a. c. 8.000 tone de căr
bune cocsificabil peste plan, au 
realizat la prețul de cost econo
mii de 120.000 lei și au atins pe 
post o productivitate de peste 
1,200 tone.

Aceste rezultate oglindesc o 
bună preocupare a comitetului 
sindicatului minei față de orga
nizarea întrecerii socialiste. De 
exemplu pentru a putea organi
za cu competență întrecerea pe 
profesii între brigăzi, artificieri, 

. maiștri,

?
Ca într-un gind : «' 
h si frații Victo- 1

I
\ maiștri, ingineri, comitetul sin

dicatului minei Uricani a luat 
măsuri ca în primul rînd toți 
membrii comitetelor de secție să 
cunoască această formă de sti
mulare a inițiativei creatoare și 
de promovare a celor mai avan
tajoase metode de lucru.

Odată cu fixarea obiectivelor 
întrecerii pe profesii a fost sta
bilit și un sistem de evidență 
care permite ca la sfîrșitul unei 
perioade dinainte determinate să 
se stabilească ce realizări au

I c I 
z

— Să ne trăiască în veci priete- $ 
nii sovietici,..

Alte și alte pahare se ciocnesc 
pentru prietenii sovietici, ț 
viața nouă pe care o trăim.

1. SUCIU

]ocnesc i 
pentru i

I

pe profesii ia amploare
fost obținute și care sînt frun
tașii. In prezent mina Uricani 
numără 28 de brigăzi miniere 
în întrecerea pe profesii dintre 
care 18 în cărbune și 10 la pre
gătiri. La fel și în ateliere, mun
citorii se întrec pentru titlul de 
cel mai bun în meseria de sudor, 
fierar, lăcătuș, electrician, forjor 
etc. De exemplu în subteran, bri
gada condusă de tov. Circiuma- 
ru Victor care lucrează în căr
bune la sectorul I a cîștigat în
trecerea pe lunile mai-iulie a. c. 
Membrii brigăzii au realizat în 
această perioadă de timp o 
creștere de 37,3 la sută a ran
damentului planificat, o econo
mie de 5.320 lei, la lemn, explo
ziv și energie și au îmbunătățit 
calitatea cărbunelui cu 3 la sută. 
In luna august numeroase bri
găzi cum sînt cele conduse de 
Nicolae loan, Hrițcan Vasile, 
Lungu Boris, Demeter Augustin 
se apropie de realizările brigă
zii lui Cîrciumaru Victor.

Pentru a extinde experiența 
pozitivă a celei mai bune brigăzi 
don sectorul II1 investiții, comi
tetul sindical a organizat un 
schimb de experiență cu toți șefii 
de brigadă Ia lobul de muncă 
condus de minerul Ilin Cornel. 
In urma acestui schimb de ex
periență rezultatele muncii bri
găzilor de la pregătiri în steril 
s-au îmbunătățit.

Pe iîngă activitatea pozitivă 
desfășurată de organizația sin

dicală de la mina Uricani în di
recția organizării întrecerii, so
cialiste pe profesii, mai1 sînt și 
lipsuri. Sistemul de evidență lasă 
de dorit. El nu dă posibilitatea 
celor aflați în întrecerea pe pro
fesii să cunoască concret asu
pra cărui obiectiv trebuie să-și 
îndrepte atenția mai mult. Tre
buie organizat un sistem de e- 
vidență clar din care brigăzile 
de mineri să poată vedea zilnic 
rezultatele obținute. Agitația vi
zuală nu vorbește nimic despre 
întrecerea pe profesii. Metodele 
folosite în muncă de unii frun
tași rămîn astfel pentru mulți 
muncitori, artificieri șl maiștri 
necunoscute. In afara graficului 
de producție mai sînt și alte mii- 
loace de agitație. Emisiunile de 
la stația de radioficare, îmbina
rea drapelelor de fruntași, scurte 
programe date chiar la gura mi
nei de brigada artistică de agi
tație în cinstea fruntașilor con
stituie stimulente deosebite pen
tru cei care s-au evidențiat în 
întrecere.

Aceste posibilități stau la în- 
demîua fiecărui comitet sindical 
de secție de la mina Uricani șî 
ele trebuie folosite din plin. Des- 
fășurînd o susținută muncă pen
tru organizarea întrecerii pe pro
fesii și popularizînd rezultatele 
obținute roadele vor fi din ce 
în ce mai frumoase.

A. NICHfFORtL



STEAGUL ROȘU

Adunarea populară a oamenilor muncii
din Lupeni

(Urmare din paig. l-a)

po-goare caracterul constructiv al 
liricii externe a statului nostru, a 
exprimat avintul cu care poporul 
romîn apără cauza păcii.

La temelia politicii externe a 
statului nostru s-a aflat și se află 
prietenia și alianța indestructibilă 
cu Uniunea Sovietică și cu celelalte 
țări ale lagărului socialist. Coeziu
nea și unitatea lagărului socialist 
reprezintă chezășia apărării păcii, 
garanția victoriei politicii de pace 
și securitate internațională

Așa cum se arată în raportul 
prezentat de tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, — a spus în con
tinuare vorbitorul — creșterea con
tinuă a forțelor sociale care mili
tează pentru pace și securitate in
ternațională, pentru democrație și 
progres social este una din trăsă
turile cele mai semnificative ale 
situației internaționale actuale. A- 
ceasta își găsește cea mai puternică 
expresie in dezvoltarea impetuoasă 
a forțelor Uniunii Sovietice și a 
celorlalte țari care fac parte din 
sistemul mondial socialist.

Datorită luptei perseverente a 
Uniunii Sovietice — a continuac 
vorbitorul — a celorlalte țări ale 
lagărului socialist și a altor state 
iubitoare de pace s-au obținut u- 
nele rezultate pozitive în direcția 
destinderii în viața internațională.

Față de aceste rezultate și de 
perspectivele deschise cele mai 
reacționare grupări ale burgheziei 
monopoliste și ale cercurilor mili
tariste din Statele Unite ale Ame- 
ricii au dezlănțuit o ofensivă sus
ținută pentru a anihila roadele e- 
forturilor îndreptate spre destinde
re și a înrăutăți climatul in
ternațional.

In continuare tovarășul Barna 
loan a spus :

Poporul romîn — a arătat to
varășul Gheorghe Gheorghiu-Dej 
— consideră problema dezarmă
rii ca problema cea mai importan
tă, problema cheie a vieții inter
naționale. Rezolvarea ei nu este și 
nu poate să rămînă un simplu dezi
derat ; istoria a pus-o ia ordinea 
de zi ca o sarcină vitală, urgentă, 
și — trebuie subliniat — realistă.

Apoi tovarășul Barna loan a 
vorbit despre acțiunile provocatoa
re ale imperialiștilor americani, 
despre impasul in care au ajuns 
tratativele de la Geneva în pro
blema dezarmării datorită politicii 
obstrucționiste a puterilor occiden
tale.

Vorbitorul a continuat :
Noi, a spus tovarășul Gheorghe 

Gheorghiu-Dej considerăm că lu
crurile nu pot rămîne în impasul 
în care au fost aduse de puterile 
occidentale. Fără a subestima greu
tățile și piedicile existente în ca
lea unui acord de dezarmare gene
rală și totală, noi credem că ori- 
cit de serioase ar fi aceste dificul
tăți ele pot fi învinse, dacă și pu
terile occidentale vor da 
de luciditate și realism.

Programul dezarmării 
și totale, preconizat de 
Sovietică și susținut cu hotărîre de 
țara noastră și de toate țările so
cialiste, corespunde țelului urmărit 
de toate popoarele — lichidarea 
definitivă a războiului din viața 
societății prin lichidarea a însăși 
mijloacelor de purtare a lui.

Cu aplauze prelungite a subli
niat sesiunea Marii Adunări Națio
nale cuvintele tovarășului Gheor
ghe Gheorghiu-Dej :

„Stă în puterea popoarelor nu 
numai să preîntâmpine războiul, 
ci să. și asigure făurirea unei socie
tăți fără arme, fără războaie. Iată 
o perspectivă capabilă să însufle
țească, să dinamizeze 
că intr-un front larg 
iubitoare de pace“.

Republica Populară 
sta și de aci înainte in primele 
rinduri ale luptei pentru promova
rea coexistenței pașnice și a de
zarmării generale și complete, su
prema garanție că relațiile de co
existență pașnică vor fi pe deplin 
respectate.

Un loc important l-au ocupat în 
dezbaterile sesiunii Marii Adunări 

dovadă

generale 
Uniunea

și să uneas* 
toate forțele

Romina va

Naționale problemele privind îm
bunătățirea climatului internațional, 
a relațiilor dintre țări cu sisteme 
sociale diferite scoțîndu-se în evi
dență eforturile depuse de statul 
nostru în acest sens.

Apoi vorbitorul a arătat efortu
rile depuse de guvernul țării noas
tre în vederea îmbunătățirii rela
țiilor dintre statele din zona bal- 
iano-adriatică, precum și cu alte 
state capitaliste pentru asigurarea 
coexistenței pașnice. In continuare 
tovarășul Barna loan a vorbit des
pre importanța propunerilor făcu
te de guvernul R.P.R, pentru îns
crierea pe ordinea de zi a celei de 
a 15-a sesiuni a Adunării Gene
rale a O.N.U. a două probleme • 
„Acțiuni pe plan regional în vede
rea îmbunătățirii relațiilor de bu
nă vecinătate dintre state europene 
aparținînd unor sisteme social— 
politice diferite“ și „Măsuri pen
tru promovarea în rîndurile tine
retului a ideilor păcii, respectului 
reciproc și înțelegerii între popoa
re“.

Lucrările sesiunii Marii Adunări 
Naționale au scos în evidență re
zultatele din ce în ce mai bune 
obținute în dezvoltarea schimburi
lor comerciale, culturale și științi
fice dintre Republica Populară Ro- 
mînă și celelalte țări, îndeosebi 
dintre țara noastră și celelalte țări 
socialiste.

Cu o adevărată erupție de a- 
plauze au întîmpinat participanții 
la sesiunea Marii Adunări Națio
nale — a spus vorbitorul — pro
punerea făcută de tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer ca delegația Re
publicii Populare Romîne la cea 
de-a 15-a sesiune a Organizației 
Națiunilor Unite să fie condusă de 
către omul care întruchipează în 
medul cel mai desăvîrșit aspira
țiile poporului romîn și voința sa 
de pace — tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej.

Alături de întregul popor — a 
spus în încheiere vorbitorul — oa
menii muncii din Valea Jiului își 
manifestă întreaga adeziune la ho- 
tărîrile sesiunii Marii Adunări Na
ționale și aprobă cu însuflețire po
litica externă justă a guvernului 
nostru și își exprimă hotărîrea fer
mă de a susține această politică 
luptînd pentru traducerea în viață 
a sarcinilor trasate de Congresul 
III-lea al Partidului Muncitoresc 
Romîn pentru înflorirea scumpei 
noastre patrii Republica Populară 
Romînă.

In timpul expunerii, vorbitorul 
a fost adeseori întrerupt de aplau
zele celor prezertți care au aclamat 
cu căldură pentru partidul fi gu
vernul țării noastre, fi-au mani
festat deplina adeziune la politi
ca externă promovată de guvernul 
R.P.R., hotărîrea de a sprijini din 
toată inima politica externă a sta
tului nostru.

Au luat apoi cuvîntul numeroși 
participanți la adunarea populară 
care și-au exprimat hotărîrea fer
mă de a munci cu elan sporit pen
tru îndeplinirea sarcinilor trasate 
de cel de-al lll-lea Congres al 
P.M.R., și-au manifestat încrede
rea în politica externă de pace 
promovată de guvernul țării noas
tre.

In cuvîntul său, minerul fruntaș 
Feber Vasile a spus printre altele : 
Eu personal împărtășesc cu mare 
bucurie ca și toți muncitorii, teh
nicienii și inginerii de la mina 
noastră hotărîrea sesiunii extraor
dinare a Marii Adunări Naționale, 
ca delegația care va reprezenta ța
ra noastră la sesiunea Adunării 
Generale a O.N.U. să aibă în 
fruntea ei pe tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, exponentul cel mai 
autorizat al năzuințelor de pace 
ale poporului nostru.

In zilele noastre, problema co
existenței pașnice a țărilor cu orîn- 
duiri sociale diferite a devenit 
problema centrală a relațiilor in
ternaționale. In mod neîndoielnic 
azi orice om cu rațiune își dă sea
ma că evoluția evenimentelor pe 
plan internațional a ajuns la acel 
stadiu cînd necesitatea tratativelor 
și discuțiilor pătrunse de spiritul 
răspunderii se impune ca un impe
rativ absolut.

pace. De aceea

Noi, oamenii muncii de la mina 
Lupeni — a spus vorbitorul în 
continuare — sprijinim cu hotărîre 
politica externă a țării noastre, 
deoarece ea este pusă în slujba 
progresului omenirii. Construim o 
viață nou, înfăptuim luminoasele 
sărcini ale desăvîrșirii construcției 
socialiste pe drumul larg deschis 
de cel de-al lll-lea Congres al 
partidului nostru. In munca noas
tră creatoare, de făurire a unui 
viitor fericit, noi avem nevoie de 

oamenii muncii 
văd in politica promovată de par
tidul și guvernul nostru o expresie 
a propriilor lor năzuințe.

Colectivul de muncitori, tehni
cieni și ingineri de la mina noas
tră se angajează în fața scumpului 
nostru partid să nu precupețească 
nici un efort pentru ca sarcinile 
puse de Congresul al III-lea al 
P.M.R. să fie traduse în viață.

Un alt vorbitor, inginerul Ca
ramele Vasile, în încheierea cu- 
vîntului său a spus : Consolidarea 
păcii în lume, creșterea prestigiu
lui internațional al patriei noastre, 
depinde de noi toți. Noi minerii 
de la Lupeni, sîntem hotărîți să 
ducem la îndeplinire cu cinste sar
cinile pe care partidul ni-le-a tra
sat. Prin folosirea mai bună a u- 
tilajelor de care dispunem, prin 
plasarea din plin a fronturilor, vom 
atinge pînă la sfîrșitul anului pro
ductivitatea medie de 0,950 to- 
nefpost, printr-un regim sever de 
economii, prin reducerea consumu
rilor specifice în special la lemn 
și explozibil, prin îmbunătățirea 
cărbunelui extras, vom economisi 
încă cel puțin 400—450.000 lei la 
prețul de cost al producției.

Colectivul exploatării miniere 
Lupeni își exprimă totala adeziune 
față de botărîrile sesiunii Marii 
Adunări Naționale și urează suc
ces deplin delegației noastre con
duse de tovarășul Gheorghe Gheor- 
gbiu-Dej la cea de-a 15-a sesiune a 
Adunării Generale a Oraganizației 
Națiunilor Unite.

De asemenea, în cuvinte calde 
și-a exprimat hotărîrea de a spri
jini politica externă a partidului 
și guvernului nostru medicul Al- 
bert Gavrilă, muncitoarea fruntașă 
litiu Adela, minerul fruntaș Polo
boc Constantin de la Uricani, 
Pâunescu Dumitru, directorul Șco
lii de 7 ani nr. 1.

Adunarea populară a constituit 
o vie confirmare a hotărîrii oame
nilor muncii din Lupeni de a spri
jini cu tot efortul lor realizarea 
liniei politice trasate de partid, de 
a lupta cu consecvență pentru în
făptuirea marilor sarcini puse în 
fața oamenilor muncii de cel de-al 
lll-lea Congres al partidului.

In încheierea adunării s-a aprobat 
următoarea moțiune :

MOȚ
Muncitorii, intelectualii și ceilalți 

criotia electorală Lupeni, întruniți azi 
nare populară; am ascultat cu viu interes darea de seamă a tovarășului 
Barna loan, deputat în Marea Adunare Națională, cu privire la lu
crările sesiunii extraordinare a Marii Adunări Naționale a Republicii 
Populare Romîne.

Ne exprimăm deplina satisfacție și aprobăm întrutotul Raportul 
tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej referitor la situația interna

țională și politica externă a Republicii Populare Romîne.
Sîntem profund convinși că problema coexistenței pașnice a țări

lor cu otînduiri sociale diferite este problema de bază în relațiile 
actuale internaționale și că dezarmarea totală și generală este cea 
mai arzătoare problemă a zilelor noastre.

Sprijinim cu toată încrederea politica externă a guvernului nos
tru. politică care se bazează pe cele mai nobile și umanitate principii 
si care exprimă dorința fierbinte a fiecărui om al muncii din 
patria noastră.

Ne angajăm să nu precupețim nici un efort pentru a traduce 
în viață mărețele sarcini ale desăvîrșirii construcției socialiste în pa
tria noastră aducînd astfel o contribuție tot mai mare la nobila cauză 
a apărării păcii în lume.

Sîntem convinși că delegația Republicii Populare Romîne, la 
lucrările sesiunii Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite, 
delegație în fruntea căreia se află omul care întruchipează în modul 
cel mai desăvîrșit aspirațiile poporului romîn și voința sa de pace, 
cel mai iubit fiu al poporului nostru, tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, va aduce prin propunerile prețioase ce le va face în cadrul 
acestei sesiuni, o contribuție importantă la soluționarea celor mai 
arzătoare probleme ce frămîntă azi toate popoarele lumii.

Urăm din tot sufletul mult succes 
piața sesiune a Organizației Națiunilor

Lupeni, la p septembrie 1960.

liniază fără echivoc că partici
parea șefului guvernului sovietic 
ia discuțiile care vor avea loc 
la O.N.U. în problema dezarmă
rii va pune într-o situație grea 
pe unii apărători prea zeloși ai 
intensificării cursei 
în Statele 

Această
Generale, 
deniilor 
poate fi cea mai însemnată și 
interesantă sesiune de la con
stituirea O.N.U... Congressmanul 
Bentley a arătat că hotărîrea cu 
privire la participarea lui N. S. 
Hrușciov la sesiunea O.N.U. de
notă că „rușii atribuie o impor
tanță uriașă problemei dezarmă
rii“. Cînd Kennedy, candidat la 
funcția de președinte al S.U.A. 
din partea Partidului democrat, 
a fost întrebat dacă este dispus 
să se întîlnească cu N. S. Hruș
ciov la New York, el a răspuns : 
„Dacă voi fi invitat și dacă va 
ti invitat și vicepreședintele 
Nixon voi fi bucuros să iau parte 
la o asemenea întîlnire“.

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

„Un pas înainte spre reglementarea relațiilor 
de bună vecinătate între U.R.S.S. și Turcia” 
ANKARA 3 (Agerpres).
Postul de radio Ankara a co

mentat schimbul de mesaje dintre 
președintele Consiliului de Miniș
tri al Uniunii Sovietice, N. S. 
Hrușciov și șeful statului și gu
vernului Turciei, generalul Cur
sei.

Referindu-se la relațiile dintre 
cele două țări de la perioada lup
tei de eliberare națională a po
porului turc pînă în prezent, co
mentatorul postului de radio An
kara, a scos in evidență faptul că

-----—_ii—O

SITUAȚIA DIN CONGO

NEW YORK (Agerpres). — 
iTASS transmite :

Știrea că delegația sovietică 
la viitoarea sesiune a Adunării 
Generale a OVN.U. va fi condusă 
de N. S. Hrușciov, președintele 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S , 
se află în centrul atenției în
tregii prese americane. Ultimele 
ediții ale ziarelor de seară din 
New York au apărut cu manșe
tele—„Hrușciov vine la O.N.U.“, 
„Hrușciov vine în S.U.A. la se
siunea O.N.U.“, „Hrușciov va fi 
luna aceasta aici“. Ziarul „New 
York Times“ care a apărut ceva 
mai tîrziu decît celelalte, a con
sacrat apropiatei participări a 
lui N. S Hrușciov la lucrările 
sesiunii Adunării Generale a 
O.N.U. cîteva articole ample ale 
comentatorilor săi politici

După cum rezultă din știrile 
transmise de agențiile telegrafi
ce americane, vestea sosirii în 
S.U.A. a președintelui Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S. a a- 
vut un puternic ecou la Washing
ton. Numeroși congressmani sub-

LEOPOLDVILLE (Agerpres).
După cum leiese din știrile a- 

gentiilor de informații, colonia
liștii atîtă războiul civil în Re
publica Congo. Ei se folosesc în 
acest scop de protejații lor — 
Chombe „președintele“, uzurpa
tor al Katangei și cealaltă ma
rionetă K.alonji care după ce ar
mata națională congoleză a in
trat în „capitala“ „statului mi
nier Kasai" proclamat de el a 
fugit în centrul administrativ al 
Katangei, Elisabethville.

După cum informează agenția 
United Press Internațional, la 1 
septembrie a plecat din gara Eli
sabethville spre provincia Kasai 
un eșalon format din 300 de 

I U N E
oameni ai muncii din circums-
3 septembrie 1960 într-o adu-

delegației noastre la apro- 
Unite.

înarmărilor
Unite, 
sesiune a 
a declarat 
senatorul 

Adunării 
corespon- 

Mansfield,

atunci cînd cele două țări ai/ pus 
pe primul plan în politica lor ex
ternă sarcina de a întreține rela
ții de prietenie, acest lucru a fost 
întotdeauna în folosul ambelor 
țări.

în continuare comentatorul a 
subliniat că obligațiile Turciei față 
de alianțele militare occidentale 
nu trebuie să fie o piedică in calea 
stabilirii unor relații de bună ve
cinătate cu marea vecină a Tur
ciei — Uniunea. Sovietică.

calitate 
lor, re- 
Presse,

„voluntari" din Katanga, înar
mați cu arme belgiene.

Deocamdată nu se poate spu
ne, subliniază corespondentul, 
dacă printre acești „voluntari“ 
se află sau nu europeni.

Ințr-o declarație a reprezen
tanței O.N.U. în Congo se aratjl 
că în Katanga, în ciuda obliga
țiilor. asumate de Belgia, se mai' 
găsesc încă trupe belgiene. Din 
declarație reiese că numeroși 
soldați și ofițeri belgieni rămîn 
în „armata Katangei“ în 
de „voluntari“. Numărul 
latează agenția France 
trece de 100.

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

Situația din Laos
VIENTIANE 3 (Agerprfcs).
După cum transmit agențiile t 

de presă occidentale la 2 sep-' 
tembrie, noul guvern al Laosu- 
lui format de prințul Suvanna 
Fumma, a depus jurămîntul. La 
’ septembrie guvernul a anun
țat ridicarea stări excepționale.

La 2 septembrie primul mi
nistru Suvanna Fumma a adre
sat prințului Sufanuvong con
ducătorul forțelor Patet Lao 
chemarea de a începe „tratative 
cu 
lui 

privire la încetare războîu- 
civil din țară“.

----O----  
Minerii englezi 

condamna manifestările 
de rasism

LONDRA 3 (Agerpres) TASS
După cum relatează coresponț 

dentul ziarului „Guardian" 400 de 
mineri din Yorkihire au organizat 
un marș spre clădirea Direcției na
ționale a industriei carbonifere ce
tind concedierea directorului minei 
din Denby pentru manifestările 
snle rasiste. 1

cu inscripția „Jos

sale rasiste.
Farticipanții la demonstrație pur

tau pancarte 
apartheidul la minele din Denby", 
„Jos bariera de culoare“.
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