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COMUNICAT
Comitetul Ctitrai al Partidului Muncitoresc Romín, Con

siliul de Miniștri al Republicii Populare Romíné și Prezidiul 
Marii Adunări Naționale a Republicii Populare Romíné au 
hotărît ca simbătă 10 septembrie 1960 — ziua funeraliilor to
varășului Wilhelm Pieck, președintele R. O. Germane, membru 
al Biroului Politic ai Comitetului Central ai Partidului Socia
list Unit German — săi fie zi de doliu.

NECROLOGUL CONSACRAT MEMORIEI LUI WILHELM PIECK
BERLIN 7 (Agerpres) — 

A.D.N. transmite.
Comitetul Central al Partidului 

Socialist Unit din Germania, Con
siliul de Miniștri al R. D. Ger
mane, Camera Populară a R.D.G. 
și Frontul Național al Germaniei 
Democrate au dat publicității ne
crologul consacrat memoriei Pre
ședintelui Republicii Democrate 
Germane, Wilhelm Pieck.

Cel mai scump fiu al națiunii 
Germane, președintele Wilhelm 
Pieck, a închis ochii pentru tot
deauna. Comitetul Central al Par
tidului Socialist Unit din Ger
mania, Consiliul de Miniștri al 
R. D. Germane, Camera Popu
lară a R. D. Germane și Consiliul 
Național al frontului Național al 
Germaniei Democrate anunță cu 
adîncă tristețe și durere această 
grea pierdere a poporului german. 
O viață măreață pusă în slujba 
clasei muncitoare, în serviciul 
Germaniei, al păcii și socialismu- 

Jjii, viața unuia dintre cei mai de 
seamă oameni ai poporului ger
man a luat sfirșit. Cu șase dece
nii și jumătate în urmă, ucenicul 
de tîmplar Wilhelm Pieck s-a în
cadrat în mișcarea muncitorească 
organizată și s-a alăturat Partidu
lui Social Democrat. Steagul roșu 
ai socialismului pe care l-a ridi
cat încă la mijlocul celui dc-al 
X-iea deceniu al secolului trecut 
el nu l-a lăsat să coboare nicio
dată. El a împărtășit greutățile 
cu frații săi de clasă în ale căror 
prime rînduri a luptat pină cînd 
in Germania răsăriteană proleta
riatul oprimat a devenit clasă 
muncitoare victorioasă și pină cînd 
din muncitor urmărit și hărțuit 
el a devenit primul președinte al 
primului stat german pașnic al 
muncitorilor și țăranilor. Multe 
generații de muncitori germani au 
luptat pentru eliberarea oamenilor 
muncii fără a putea vedea înfăp
tuirea acestui țel. Lui Wilhelm 
Pieck, care a crescut în condițiile 
Jfegii lui Bismarck despre socla- 

' îiști, i-a revenit sarcina de a con
duce în primele rînduri lupta 
pentru cauza poporului. încă îna
inte de războiul mondial din 
1914—1918 Wilhelm Pieck a fă
cut parte dintra reprezentanții 
cei mai de frunte ai aripei stingi 
a social democrației germane, care 
a hiat neînfricat poziție împotriva 
imperialismului german și s-a opus 
forțelor celor mai întunecate care 
au tîrît poporul nostru în prăpas
tia războiului. Atunci cînd a iz
bucnit cumplita nenorocire și cînd 
milioane de muncitori au murit 
în tranșeele Europei pentru ca 
marii capitaliști să împartă din 
nou lumea, Karl Liebknecht, Ro
za Luxemburg, Franz Mehring. 
Klara Zetkin, Wilhelm Pieck au 
rămas fideli cauzei internaționa
lismului proletar. în bezna primu
lui război mondial, el a fost unul 
dintre acei care au luminat calea 
clasei muncitoare germane. El a 
activat ca unul dintre cei mai ca
pabili organizatori și agitatori ai 
Uniunii Spartakus și a început 
lupta împotriva bandelor milita
ri știlor, profitorilor de război și 
acoliților lor, acționînd ca un pa
triot în adevăratul înțeles al cu- 
vîntului. Urmăririle, arestările și 
închisoarea nu l-au putut înfrîn- 
ge. Atît prin cuvîntul, cît și prin 
scrisul său, el a luptat pentru răs
turnarea celor vinovați de război, 
celor care au provocat nenorociri 
națiunii noastre. El a luptat pen
tru pacea popoarelor.

Atunci cînd imperialisnțul ger
man s-a prăbușit din punct de ve
dere militat și cînd muncitorii și 
soldații s-au ridicat în cadrul re
voluției din noiembrie 1918, Wil
helm Pieck, ca membru al condu
cerii Uniunii Spartakus a depus o 

munca titanică pentru a salva 
Germania de rușine și nenorocire, 
pentru a o elibera de iuncheri de 
capitaliștii îmbogățiți în urma 
înarmării și de generalii lor. în 
momentul acela aceasta era cerin
ța socială și națională. Ea nu a 
fost îndeplinită și de aceea Re
publica de la Weimar a deschis 
drumul fascismului. Trădarea so
cială și națională a repurtat o 
victorie asupra revoluției și Wil
helm ,Pieck a scăpat cu greu de 
la încercarea de asasinat, căreia 
i-au căzut jertfă Karl Liebknecht 
și Roza Luxemburg. De la crea-

rea Partidului Comunist din Ger
mania, Wilhelm Pieck a făcut 
parte din conducerea acestui par
tid. Partidul l-a trimis pe încerca
tul activist-muncitor — care încă 
în 1906 a fost deputat al Parla
mentului din Bremen și secretar 
al Partidului social democrat din 
orașilIHanse— în Consiliul mu
nicipal al Berlinului, în Landta- 
gul și Consiliul de Stat, șl în 
Reichstag. în cursul celor 14 ani 
de** existență a Republicii de la 
Weimar, Wilhelm Pieck, ca mem
bru al Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Germa
nia condus de Thälmann, și-a con
sacrat toate forțele și tot talentul 
său pentru ca prin crearea Fron
tului unit al partidelor muncito
rești din Germania și al sindi
catelor din Germania să întăreas
că forțele antifasciste ale păcii și 
să împiedice venirea la putere a 
nazismului dornic de războaie, 
însuflețit de mărețul exemplu al 
Marii Revoluții Socialiste din Oc
tombrie, Wilhelm Pieck a fost un 
vestitor al adevăruluj despre Ru
sia Sovietică, el și-a îmbogățit 
profundele cunoștințe marxiste 
prin studierea și; aplicarea leni
nismului, a proclamat necesitatea 
prieteniei dintre popoarele german 
și sovietic. Internaționala co
munistă l-a ales pe Wilhelm Pieck 
în 1928 ca secretar și membru al 
Comitetului Executiv. Ajutorul 
roșu internațional l-a ales pc neo
bositul luptător al proletariatului, 
pe organizatorul activității pen
tru sprijinirea muncitorilor perse
cutați și à rudelor lor, ca preșe
dinte de onoare.

Capitaliștii monopoliști ai Ger
maniei, iuneberii și generalii, în
curajați de politica de coaliție 
anticomunistă a conducătorilor 
Partidului social-democrat i-au 
transmis puterea lui Hider. în 
întunericul barbariei fasciste a 
răsunat avertismentul lui Ernst 
Thälmann : „Hitler — înseamnă 
război!". în Palatul Sporturilor 
din Berlin, cu 72 de ore înaintea 
incendierii Reichstagului, Wilhelm 
Pieck a lansat încă un apel, pen
tru unirea tuturor antifasciștilor. 
După arestarea lui Ernst Thäl
mann, el a fost ales președinte al

Comitetului Central al Partidului 
Cogțpaist din Germania. Mer- 
gîatfpe drumul lui Ernst Thäl
mann, el a luptat pentru unirea 
tuturor adversarilor lui Hitler și 
pentru salvgardarea păcii. Este u- 
na din tragediile poporului nos
tru că atunci nu s-a impus voința 
conducătorilor dezinteresați ai 
muncitorimii, ci egoismul și ne
cinstea imperialiștilor germani la
comi după pradă și cuceriri.

în perioada dezlănțuirii celui 
de-al doilea război mondial Wil
helm Pieck a condus din nou neo
bosit ca și cu un sfert de secol în 
urmă lupta Partidului Comunist 
din - Germania împotriva războiu
lui imperialist. întotdeauna și pre
tutindeni, în întrunirile cu acti
viștii. social-democrați sau cu scrii
tori renumiți ai Germaniei, sau, 
mai tîrziu, cu prizonierii foști 
soldați și ofițeri ai Wehrmachtu- 
lui, Wilhelm Pieck a proclamat 
principiul colaborării tuturor an
tifasciștilor în lupta împotriva re
gimului hitlerist, pentru a preîn- 
timpina catastrofa Germaniei. în 
calitate de internaționalist socia
list el a luptat împotriva incen
diatorilor războiului agresiv, îm
potriva criminalilor din fruntea 
guvernului, împotriva statului ma
jor și concernelor. El a făcut a- 
pel la bărbații și femeile germane, 
la soldații din tranșee și la pri
zonierii de război, să sprijine po
porul și patria.

După zdrobirea armatelor hit- 
lerisțe de către glorioasa 'armată' 
sovietică și aliații ei s-a’ realizat 
în răsăritul Germaniei mulCrîvni- 
tul țel evocat în lagărele de cori- 

centrare fasciste : a fost creat un 
partid marxist-leninist unit ca 
garanție pentru eliberarea clasei 
muncitoare, a țărănimii și intelec
tualității, ca garanție pentru re
nașterea națiunii germane. Lui 
Wilhelm Pieck, care întruchipa 
bunele tradiții ale vechii mișcări 
muncitorești germane a lui Au
gust Bebel, împreună cu experien
ța revoluționară a stîngii germane 
și a Partidului Comunist din Ger
mania îi revine meritul nemuri
tor de a-și fi dat o contribuție ho- 
tărîtoare la crearea, în 1946, a 
partidului unit al clasei muncitoa
re germane. El va intra pentru 
totdeauna în istoria germană ca 
omul care a învins în mod strălu
cit sciziunea provocată de condu
cătorii oportuniști ai partidului 
social democrat, ca făuritor al 
unității clasei muncitoare germa
ne. Lui îi revine un rol de frunte 
în crearea blocului partidelor an- 
tifasciste-democrate și în unirea 
tuturor forțelor creatoare în Fron
tul Național al Germaniei demo
crate.

Cînd, ca răspuns la crearea de 
către puterile occidentale și a la
cheilor lor de la Bonn a statului 
separat occidental, a fost înființat 
primul stat german, iubitor de 
pace, poporul nostru l-a ales pe 
Wilhelm Pieck, încercatul și neo
bositul luptător, pe socialistul 
matur, ca președinte al Republi
cii Democrate Germane. Numele 
și activitatea președintelui Wil
helm Pieck au devenit în întrea
ga lume simbolul unei Gerinaoii 
noi, mai bune, care nu mui arc 
nimic comun cu fuidștii iți» miU- 
tariștii, eu iunkerii și magnații 
concernelor, și cu tendințe ex
pansioniste nefaste. Datorită aces
tui fapt Republica Democrată 
Germană a cucerit milioane de 
prieteni în întreaga lume.

Ca o realizare supremă a nă
zuințelor vieții sale, Wilhelm 
Pieck a putut să joace un rol de 
frunte în înființarea și dezvolta
rea Republicii Democrate Ger
mane, într-un moment de cotitu
ră pentru istoria Europei și să 
participe la construirea socialis
mului în patria întemeietorilor a- 
cestuia.

Wilhelm Pieck a întruchipat în 
persoana sa pe muncitorul german 
cu conștiință de clasă, pe socialis 
tul, revoluționarul și patriotul 
german. El a întruchipat lupta 
antiimperialistă în Germania se
colului nostru. Cu bogatele sale 
cunoștințe și elanul său revoluțio
nar. cu sfatul său chibzuit si fap
ta sa eficace, Wilhelm Pieck s-a 
aflat întotdeauna acolo unde s-a 
dus lupta pentru o Germanie 
nouă. Virtutea și cinstea, înțelep
ciunea unei vieți îndelungate si 
înflăcărarea pentru marile idei ale 
omenirii, pentru renașterea națio
nală și socială a Germaniei, s-au 
unit în acest om care s-a ridicat 
din rîndurile poporului nostru 
muncitor și care s-a aflat pe fron
tul luptei titanice dintre forțele 
războiului și forțele păcii, ca om 
de încredere al poporului nostru, 
la primul post al statului german 
iubitor de pace. Activitatea lui 
Wilhelm Pieck a întruchipat forța 
și capacitatea clasei muncitoare de 
a uni toate forțele democratice 
și- iubitoare de pace ale națiunii 
în lupta pentru pace și socialism.

S-a rupt firul unei vieți pline 
de luptă, persecuții și sacrificii, al 
unei vieți glorioase și pline de 
victorii. Durerea noastră se Îm
pletește cu mîndria de a fi avut 
în mijlocul nostru, în fruntea 
noastră un asemenea om. Figura 
să luminoasă, ideile și faptele sale 
fac parte- integtantă din istoria

(Continuare in pag 4-a) 

Membrii coaducerii 
partidului și guvernului 
și ai Prezidiului Marii 

Adunări Naționale 
a R.P.R. au prezentat 
condoleanțe ambasadei 

R. D. Germane
Vineri dimineața tovarășii Chi- 

vu Stoica, Gheorghe Apostol, 
Emil Bodnăraș, Alexandru Dră- 
ghici, Dumitru Coliu, Janos Faze- 
kaș, Anton Moisescu, Avram Bu- 
naciu au exprimat condoleanțe 

ambasadorului R.D. Germane la 
București, Wilhelm Bick și celor
lalți membri ai ambasadei, cu pri
lejul încetării din viață a to
varășului Wilhelm Pieck, preșe
dintele Republicii Democrate Ger
mane, păstrînd cîteva minute de 
reculegere în fața bustului emi
nentului luptător pentru cauza 
păcii și socialismului.

De asemenea au venit la se
diul Ambasadei R. D. Germane, 
pentru a prezenta condoleanțe, 
membri ai C.C. al P.M.R., mi
niștri, membri ai Prezidiului Ma
rii Adunări Naționale, conducă
tori ai organizațiilor de stat și 
obștești, oameni de știință, artă 
și cultură, activiști de partid.

Au mai prezentat condoleanțe 
șefii unor misiuni diplomatice a- 
creditați la București și alți mem
bri ai corpului diplomatic.

Cei prezenți au semnat in car
tea de condoleanțe.

într-un șir lung, impresionant, 
delegații ale oamenilor muncii din 
întreprinderile și instituțiile bucu- 
reștene, în semn de adînc omagiu 
adus marelui dispărut, vin la Am
basada R. D. Germane pentru a 
prezenta condoleanțe. Cu durere 
ei pășesc înăuntru și păstrează un 
moment de reculegere în f; . bus
tului tovarășului Wilhelm Pieck, 
care este străjuit de steaguri roșii 
și drapele de stat îndoliate ale 
R. D. Germane.

Oamenii muncii semnează apoi 
în cartea de condoleanțe. Ei asi
gură popotul frate german că vor 
fi întotdeauna solidari cu lupta 
sa hotărîtă pentru rbunficarea 
Germaniei, pentru făurirea unei 
Germanii democrate, pentru pace 
trainică în întreaga lume.

(Agerpres)

Ministrului Afacerilor Externe 
al Republicii 

Democrate Germane 
Dr. LOTHAR BOLZ

Berlin
Vă rog să primiți cele mai 

sincele condoleanțe cu prilejul 
încetării din viată a președin
telui Republicii Democrate Ger
mane, tovarășul Wilhelm Pieck, 
fiu credincios al poporului ger
man, eminent luptător pentru 
cauza păcii și socialismului.

Viața și activitatea tovară
șului Wilhelm Pieck, exemplu 
strălucit de abnegație și devo
tament pentru cauza clasei 
muncitoare, vor’rămîne vii în 
amintirea poporului romîn. .

AVRAM BUNACIU 
Ministrul Afacerilor Externe 

al Republicii Populare Romîne



STEAGUU ROȘU

Colectivul preparației Petrila — 
in luptă pentru îndeplinirea sarcinilor 

ce-i stau in față
Conștient de importanta pe 

care o are prelucrarea și valori'- 
■ficarea producției de cărbuni 
.date de minerii de la Petrila, 
Lonea, Aninoasa și Vulcan, co
lectivul de muncitori, tehnicieni 
și ingineri de la prepa-rația Pe
trila, antrenat în întrecerea so-

—— -1

UN COLECTIV
HARNIC

T.R.C. — trei inițiale care se 
pot întîlni pe multe din autbca- 
mioanele aflate în circulație pe 
șoselele noastre. Ele arată că 
aparțin Trustului regional de 
construcții și transportă mate
riale pe numeroasele șantiere de 
locuințe.

Ga niște furnici harnice umblă 
aceste mașini. Drumurile desfun
date de șantier, nu constituie ob
stacole pentru șoferi ca Băzăvan 
Marin, Catrina Nicolae, Raco- 
veanu Emil, Moagă II ie, Bîră Eu
gen, Roată Vasile, I'oniță Marin 
și mulți alții care muncesc pe a- 
ceste mașini. Toată atenția, gri
fa, preocuparea lor se concen
trează asupra transportării cît 
mai rapide și în bune condițitini 
a materialelor pe șantiere, pen
tru ca constructorii să poată 
îucra din plin.

Succese inimoase a obținut a- 
ntii acesta în munca sa colecti
vul întreprinderii de utilaj si 
transport de la Livezeni, apar 
ținînd T.R.C.-ului (Trustul re
gional de construcții). De pildă, 
numai în luna trecută, șoferii 
și-au depășit planurile de trans
port pe mașini cu cîte 176—1056 
tone, iar pe întreaga uni
tate au fost transportate cu 
13.149 tone materiale mai mult 
decît era planificat, executîndu- 
se în plus 19.488 tone kilometri
ce iar suma economiilor peste 
plan se apropie de 200.000 lei.' 
Acest succes se datorește în bu
nă parte atît faptului că mași
nile au fost bine întreținute de 
muncitorii atelierelor între care 
lăcătușii Popescu 1. și Kantzin- 
ger losif, sudorii Egri Francisc 
și Bănete loan, mecanicii auto 
Stoian Radu și Luț Friedrich, 
strungarul Voicu Ciocan, vulcani- 
zatorul Belega Gheorghe și 
maiștrii Antochi Arcadie și 
GySrgyi Alexandru, cît și faptu
lui că s-a început aplicarea me
todei de transport plin-plin la 
numeroase mașini, eliminîndu-se 
cursele fără încărcătură.

Randamente 
sporite 

cialistă, a îndeplinit și depășit 
toți indicii de plan prevăzuți pen
tru primele 8 luni din acest an. 
Recuperarea planificată a fost 
depășită cu 0,2 la sută, planul 
de brichete cu 9434 tone, s-au 
obținut economii la prețul de 
cosit 327.000 lei.

Munca conștiincioasă și buna 
funcționare a întregii secții de 
preparare a avut ca rezultat creș
terea recuperării planificate. A- 
ceastă situație favorabilă a dat 
posibilitate conducerii întreprin
derii ca pe Ungă salarii să 

plătească muncitorilor premii de 
producție și - recuperare. Buna 
gospodărire a sectoarelor a atras 
după sine și reducerea cheltuie
lilor la prețul de cost ceea oe 
s-a concretizat prin crearea u- 
nei economii de 327.000 lef.

Un stimulent deosebit l-a con
stituit decernarea în ședințe de 
producție trimestriale a unor 
drapele echipelor fruntașe, sec
ției fruntașe și locomotivei frun
tașe. Astfel au fost stimulați tov. 
Matei Vasile, Hogh losif, Găină 
Petru, Koble losif, Colda Teo
dor, Nistea Eugen, Teodorescu 
Vasile și alții.

In centrul preocupărilor mun
citorilor și tehnicienilor de la 
prepa-rația Petrila, pe baza sar
cinilor ce le revin din hotărîrile 
Congresului al 111-lea, este in
troducerea tehnicii noi, ca un 
mijloc principal de creștere a 
productivității muncii, de redu
cere a consumurilor specifice de 
materii prime, de creștere a ca
lității producției și scădere a 
prețului de cost.

Călăuzit de principiul introdu, 
cerii tehnicii noi, tovarășul Ră- 

Erzsike și Mioara, s-au întil nit cu prietenul atît de drag a- 
mîndurora: cartea,. Dar și minerul Kasco Dionisie, ca și mulți 
alții, au îndrăgit același prieten. „Librăria noastră“ din Uricani 
mijlocește zilnic multe asemenea prieteni.

descu loan a introdus la linia 
de cale ferată normală o modi
ficare a funiei fără fine nr. 2 
în urma căreia s-a scos din func
ție funia fără fine nr. 1, reali- 
zîndu-se o economie în produc 
ție dte 80.000 lei. De asemenea, 
ing. Vîlcea Nicolae în colabora, 
re cu tehnicianul Keiling Ru- 
dolf au introdus la sectorul spă
lătorie un dispozitiv automat de 
reglare a golirii bazinelor de 
apă de la flotație care dublea
ză timpul de funcționare a pom
pelor de vacuum prin faptul că 
nu mai permite pătrunderea apei 
aspirate de la filtru cu impuri
tăți în rotorul pompei. In urma 
introducerii acestei inovații s-a 
realizat o economie de 30.000 
lei. Se evidiențiază pentru ino, 
vațiile lor și muncitorii Marcu 
Dumitru și Matei Vaier.

Sarcina trasată de Congresul 
al Ill-lea al P.M.R. cu privire 
la mărirea productivității mun
cii și reducerea prețului de cost, 
sarcină ce se va realiza prin in
tensificarea mecanizării și auto
matizării în diferitele ramuri ale 
industriei, a fost primită cu en
tuziasm de colectivul preparației 
Petrila care în urma hotărîrii 
organizației de bază P.M.R. a 
elaborat un plan de măsuri con
crete în vederea extinderii meca
nizării la preparația Petrila.

Colectivul preparației s-a an
gajat să lupte cu hotărîre pen
tru aplicarea în viață a sarcini- 
lor prevăzute în planul de mă
suri, știind că astfel contribuie 
la realizarea directivelor celui 
de-al Ill-lea Congres al P.M.R.

GH. ECOBESCU 
corespondent

Rozsa Rudolf este maistru la sectorul electromecanic al mi
nei Petrila fiind absolvent ai ul timei promoții de maiștri a Gr a» 
pului școlar minier Petroșani. El este unul dintre maiștrii cei mal 
apropiați de muncitorii secției mecanice. Iată-1 pe comunistul 
Rozsa Rudolf (in dreapta) ajutî ndu-1 pe lăcătușul Crișan Petru 
la determinarea uzurii unui ventil de ia hidrant

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

Noi succese ale minerilor 
de la Vulcan

Sectorul HI — fruntaș pe miitâ

Colectivul sectorului III al mi
nei Vulcan a început activitatea 
de producție din această lună cu 
rezultate însemnate. Pînă acum 
două zile minerii de aici au ex- 

••tras peste plan mai bine de 500 
tone de cărbune, iar randamentul 
obținut pe sector întrece pe cel 
fixat cu 400 kg. de cărbune pe 
post. Minerii din brigada con
dusă de comunistul Bojte Pavel 
lucrînd cu un randament mai 
mare cu 700 kg. de cărbune pe 
post decît randamentul planifi
cat, au extras în perioada res
pectivă mai mult de 260 tone de 
cărbune peste plan.

Brigada tovarășului Scutelnicu 
Vladimir și-a depășit planul de 
producție cu 165 tone de cărbu
ne, depășire obținută pe seama 
creșterii randamentului cu 1,300 
kg. cărbune pe post

Pînă acum, prin rezultatele 
dobîndite, colectivul - sectorului 
111 se află în fruntea întrecerii 
pe mină.

156 tone de cirtano 
coeelfieabif peste plan

Minerii din cadrul sectorului 
JI al minei Vulcan depun stră
danii pentru a obține, la fel cai 
în lunile trecute, realizări de 
seamă. Ei au extras în primele 
6 zile lucrătoare din luna aceas
ta 155 tone cărbune cocsificabil 
peste plan. Printr-o organizare 
bună a muncii în abataje și a 
transportului de materiale, ran
damentul pe sector se menține 
în medie la peste 2,100 tone de 
cărbune pe post, randament care 
întrece pe cel planificat cu circa 
270 kg. de cărbune pe post-

Brigada condusă de Negrescu 
Vasile se situează, în urma re

zultatelor obținute, pe primul 
loc în întrecerea pe sector. Mi
nerii din această brigadă au ex
tras peste sarcinile dc plan 330 J 
tone de cărbune. Urmează apoi 
brigăzile conduse de Păcuraru 
Traian și Drob Gheorghe care 
și-au depășit planul cu 141 tone 
și, respectiv, 30 tone de cărbune.

Bonificații în valoare. 
de 180.000 lei

lncepînd cu trimestrul II al a- 
nului curent la mina Vulcan ca
litatea cărbunelui a fost mereu 
îmbunătățită, mina primind în 
fiecare lună sume însemnate 
drept bonificație. In luna au
gust în urina îmbunătățirii ca
lității cărbunelui cu 0,8 la sută 
la cel trimis preparației Lupenl 
și cu 0,1 la sută la cel trimis 
preparației Petrila, a reducerii 
procentului de umiditate admis 
cu 0,3 la sută și a îmbunătățirii 
granulației cărbunelui, mina Vul
can a obținut bonificații în va
loare de aproximativ 180.000 lei.

S. E.

Au apărut în colecția:

Biblioteca pentru toți
Z. Stancu, DESCULȚ — par

tea I-a.
Z. Stancu, DESCULȚ — par* 

tea a Il-a, 652 pagini, 9 lei, am-- 
bele volume.

I. Turgheniev, 1N AJUN, 184 
pagini, 3 lei.

M. Sadoveanu, SOARELE IN 
BALTA. DIVANUL PERSIAN. 
256 pagini, 4 lei.

I. Slavici, NUVELE I (Moara 
cu noroc), 276 pagini, 4 Iei.

I. Slavici, NUVELE II (Pădu
reanca), 304 pagini, 4 lei.

Creșterea continuă a produc
tivității muncii constituie pentru 
minerii de la Petrila una din 
preocupările de seamă. Ei sîntl 
liotărîți să-și îndeplinească și 
depășească s-arcina de a obține 
în acest an o productivitate me
die de cel puțin 1,150 tone pe 
post.

In luna august brigada mine
rului Szabo Carol, recent distins 
cu Ordinul Muncii clasa l-a și 
cea a minerului Dumitrescu loan 
de la sectorul III și-au depășit 
randamentul planificat cu 1,900 
tone cărbune pe post.

Rezultate semnificative în 
realizarea de randamente spori
te a obținut și brigada mineru
lui Bartok losif de la același 
sector, care în luna august a lu
crat cu un randament sporit cu 
1,800 tone cărbune pe post.

Brigăzile minerilor Cristea 
Nicolae și Sidorov Vasile de la 
sectorul II au realizat în luna 
august o depășire a randamen
tului planificat cu 0,659 tone și 
respectiv cu 0,871 tone cărbune 
pe post.

Minerii din brigada condusă 
de Jucătoru Gheorghe de la sec
torul I au lucrat îii luna august 
cu un randament sporit cu 0,442 
tone pe post.

Mina Petrila a cunoscut în 
anii noștri o înflorire neconteni- 

, tă. Jiu fost investite sute de mi- 
: lioane lei în deschiderea de noi 

orizonturi moderne, s-au săpat 
puțuri de extracție noi, galerii, 
s-a mecanizat complet transpor
tul vagonetelor de cărbune, mi
nerii de la abataje și înaintări 
au la dispoziție mașini moderne 
pentru ușurarea muncii de tăie
re. încărcare, transportare a căr
bunelui și sterilului, s-au luat 
însemnate măsuri de îmbunătă
țire a aerajului, de captare a 
prafului la perforare și alte mă
suri de protecție a muncii.

Incinta minei cunoaște și ea 
o înnoire importantă față de cum 
arăta înainte. Un drum larg, as
faltat duce pînă în fața clădirii 
administrației minei. Mici par
curi frumoase, zone verzi, ron
duri de flori, bănci, plopi cana
dieni care-și tremură frunzișul 
des în adierea vîntului, întregesc 
aspectul plăcut și frumos al 
incintei minei Petrila. De 

o impresie bună fac și 
i stive de lemn de mini 

din cadrul depozitului, care sînt 
așezate într-o ordine perfectă 
spre cinstea muncitorilor care 
au lucrat la ele.

Aspect plăcut au și majorita
tea birouritor de la mină: cu
rate, cu perdele frumoase la ie- 
restre, mobilier adecvat, iar co
ridoarele sînt împodobite cu fo
tografii oglindind diferite aspec
te din împrejurimi și orașul Pe
trila. Toate acestea contribuie la 
faptul că vizitatorii apreciază 
mina Petrila drept cea mai fru
moasă și bine gospodărită ex
ploatare din bazinul nostru, to
tul dînd un motiv de îndreptă 
țită mîndrie pentru gospodarul 
minei, tov. Csenteri loan. Intr-a
devăr, gospodarul Csenteri a 
depus o muncă susținută pentru 
ca mina Petrila să aibă o față 
cît mai plăcută, să producă o Im
presie frumoasă fiecărui vizita
tor care vine la această mină.

Dar, „mu tot ce strălucește îi 
aur“ spune un înțelept proverb 
popular. Și, acest lucru se poate 
vedea și> în activitatea gospodă
rească a minei Petrila. Căci- a

!■■■
ceasta gospodărie are... două fe
țe. Una frumoasă, strălucitoare, 
în exterior și alta, mai puțin 
plăcută în interior.

Să vedem deci cum arată și 
fața din interior.

In biroul gospodarului Csen
teri este curat, pereții sînt fru
mos zugrăviți... Pe coridorul bi
rourilor sectoarelor însă, podeaua 
este spaftă, pereții sînt plini de 
praf negru. Aceeași situație este 
și la sala de apel a minei, cu 
deosebire că acolo pereții mai 
sînt și degradați cu scurgeri dte 
apă pe ei, există numeroase gea
muri sparte. Și ce simplu ar ii 
să se procure o perie cu miner 
lung și să se curețe pereții !...

Baia minerilor prezintă de a- 
semenea un aspect foarte neplă
cut. Acoperișul este spart în 
multe locuri îricît atunci cînd 
plouă afară, plouă și înlăunțru 
-— probabil că și-a spus tov. 
Csenteri că dacă*i baie, nu con
tează dte unde vine apa... Tot aici 
nu există nici o rozetă la 
dușuri, radiatoarele caloriferelor 

curg, pereții sînt murdari, faian
țe lipsă.

Asemenea aspecte de slabă 
gospodărire se pot găsi și în 
alte părți mai dosnice ale 

.minei. Astfel, culoarul de 
circulație a minerilor spre 
casa puțului este murdar, 
are zeci de geamuri sparte, prin 
acoperiș se vede cerul. In spa
tele halei circuitului puțului se 
află tnari cantități de fier vechi 
împrăștiat, sub depozitul de fîn 
există p pivniță adîncă de 3 me
tri plină cu apă ceea ce creează 
pericolul ca cineva să cadă înlă- 
untru prin podeaua ruptă a de-, 
pozituhii, canalul apei de ram* 
bleu este înfundat iar apa inun
dă curtea și depozitul atelieru
lui de tîmplărie.

Aceasta este fața' a doua a 
gospodăriei minei Petrila, față 
pe care gospodarii nu o arată, 
nu se laudă cu ea. Ea nu con
stituie un motiv de mîndrie pen. 
tru un colectiv așa de harnic. 
Atunci, de ce este menținută ?

Tovarășii din conducerea mi
nei Petrila au datoria să lichi
deze de urgență această stare de 
lucruri necorespunzătoare și să 
facă gospodărie numai cu o sin« 
gură față... Și aia frumoasă 1

ȘT. MIMAI
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întunecate sînt apela fitM.

c-ar fi de smoălă. Ele ‘sfiit insă 
negre de cărbunele spălat, bogăția. 
Văii noastre scoasă de la sute de 
metri din adîncuri.

In drumul lor învolburat, undele 
fiului oglindesc azi sate și orașe, 
centre muncitorești și obiective in
dustriale, viața luminoasă pe care 
o trăiesc în anii noștri oamenii 
muncii din acest bazin carbonifer. 
Ca o salbă minunată se înșiră 
de-a lungul albiei fiului realiză
rile puterii noastre populare pen
tru cei ce muncesc, pentru înflori
rea continuă a vieții noi. Și, aceas
tă salbă însoțește Jiul pe tot dru
mul lui

Uricani, nou oraș minier. Blocu
rile semefe de. Sterminos1',

AA J PUBLICITATE

11 septembrie

ani

!

í*

în apele

I

I

1» 
!»

», «,

•fi
noi
U,

♦
4
•
4
4 
: 

i
i

marile

«asos!
!!
!■

oglindeș- 
de la 
Viscoza 

profesio-

de maturitate, 
între 17 și 25

metalo-chimice, pentru

un an.
face fără examen de admitere, 

bursă.

aD

și blocurile noi ridicate in cadrul 
reconstrucției socialiste a orașu
lui : Iscronitd cu șoseaua asfaltată 
și șirul de locuințe noi pentru mi
neri — iar pe ramura cealaltă a 
apei — salba minelor redeschise 
Cimpa l și Cimpa II, cartierul de 
blocuri, cinematograful, sala de 
spectacole din Lonea ; blocurile 
noi și clubul din Petrila ; cele 80 
de blocuri cu 1350 apartamente} 
institutul de mine și atîtea altele 
'tn Petroșani...

Apă veche, cu salbă nouă, salba 
realizărilor și înfăptuirilor Zilelor 
noastre luminoase !

ÎN CLIȘEE : Dispensarul cu, 
staționar din Uricani (sus); Bloc

I 
absolvenți ai școlii medii de cultură ge- ț 

pen- •
* •

0. C. L. Produse Industriale Petroșani
Recrutează tineri

nerală cu examen de maturi tate in vîrstă de 17—23
tru a fi calificați in următoarele specialități:

a) Vînzători de produse textile și încălțăminte;
b) Vînzători de produse 

magazine
Durata de școlarizare — 
Primirea candidaților se 

Toți elevii beneficiază de
Înscrierile se primesc pî nă la data de 15 septembrie la 

sediul Școlii tehnice de muncitori calificați București.
Informații suplimentare în flecare zi de la orele 7—15 Ia 

Direcțiunea O.C.L. Produse Industriale Petroșani; serviciul 
cadre.

Pe anul 1961 la ziarele și 
revistele sovietice !

Abonamentele se primesc 
prin difuzorii voluntari de 
presă din întreprinderi și 
Instituții precum și prin 
factorii poștali și oficiile 
P.T.T.R. din raionul Petro
șani.

Informații suplimentare la 
toate oficiile P.T.T.R. și
secția difuzării presei Petro. • 
șani.

l

suplimentare la

blocurile de la „Așchioara", noul 
^cinematograf, cantina minieră, 
căminele muncitorești, 8 magazine, 
dispensarul, școala nouă cu 16 cla
se aflată în construție — mina mo
dernă, puțurile,, silozul de cărbune 
— ca și turlele sondelor sint tot 
atîtea aspecte noi ale vieții Uri- 
caniului de azi oglindite 
bătrînului fiu.

Lupeniul minier 
te și el blocurile 
Viscoza I, Viscoza 
III, Braia, noua școală 
nală, casele noi și cinematograful 
din Bărbăteni, spitalul frumos așe
zat chiar pe malul apei — lucrări 
ridicate în anii puterii populare. 
Har oare prin aceasta poți si în- 
fgțișezi complet viața nouă a mi
nerilor de aici, mulțumirea lor că 
locuiesc în apartamente frumoasei 
spațioase, moderne, că după mun ș, 

ta lor rodnici primesc salarii fru
moase, că ei și copiii lor duc o 
viață luminoasă i

Salba prețioasă de pe malurile 
fiului continuă cu fiecare palmă 
de pâmînt însoțind undele apei:

t - Í

IM

PĂRINȚI !
Se apropie noul an 

școlar : procurați din 
timp pentru copiii dvs. 
uniforme școlare.

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

Vînzările șe fac și 
cu plata în rMe.

Recrutează pentru Școala ; 
tehnică din București pentru« 
meseria de mecanic frigo- 
tehnist tineri absolvenți aii - 
școlilor de cultură generală 
cu diploma 
avînd vtrsta 
ani

Informații
Direcțiunea T.Â.P.L.

De asemenea se recrutea- 1 
ză tineri și tinere avtnd 
vîrsta intre 14 și 16 ani, ab
solvenți ai școlilor elemen- , 
tare de 7 ani, pentru mese- J 
ria de ospătar, pentru a ti 
școlarizați la Grupul școlar J 
comercial din Arad.

i
i

Paroșeniul cu centrala sa termoelec
trică fi cartierul de blocuri Soho- 
dol; Vulcanul cu mina redeschisă

în curs de predare la Lupeni (mij-ț 
loc); Noile locuințe ale energeti*. 
elenilor de la Paroșeni (jos).

19 cărucioare de mină din resurse locale
Brigada de lădfituși condusă 

de candidatul de partid Turbu- 
■' ran Gheorghe de la mina Lonea- 

■ Jieț a confecționat, în ultimul

GOSPODINE !
Ne găsim în plin sezon

------------------- ■ ----------------- --------------------------------------------------------------- ------------------- ---------------------

Cresc rîndurile organizațiilor U.T.M. 
din orașul Lupeni

Comitetul orășenesc U.T.M. 
Lupeni, în lumina sarcinilor tra
sate de c-1 ---1 
gres al U.T.M., se ocupă cu gri
jă de întărirea organizațiilor 
U.T.M. prin primirea în rîndu- 
rile acestora a celor mai înain
tați tineri muncitori, elevi.

Datorită îndrumării de 
organizațiile de partid1 și 
mitetul orășenesc? U.T.M.,

din Lupeni 
politică sus
ținerilor ne-

cel de-al IH-lea Con-

către 
co- 
or-

ganizațiile U.T.M. 
desfășoară o muncă 
ținută de educare a 
organizați.

In ultimele 3 luni 
Setului orășenesc U.T.M. Lupeni 
a confirmat 96 tineri primiți în 
U.T.M. de organizațiile de bază.

In luna iunie au fost primiți 
în U.T.M. 19 tineri, în luna iulie 
24, iar în luna august, organi
zațiile U.T.M. din orașul Lupeni 
s-au întărit cu 38 noi membri. 
Rezultate bune au fost obținute 
și în cursul acestei luni. Numai 
în primele zile ale lunii septem
brie, organizațiile U.T.M. din o- 
rașul Lupeni au primit în rîn
durile lor aproape 20 de tineri.

Rezultate bune în munca de 
primire de noi membri au fost 
obținute mai ales de către acele 
organizații 
mitete sau 
cu grijă și 
ducarea și 
neutemiști.

La preparați» Lupeni comite, 
tul U.T.M. și birourile organiza-

biroul cotni-

U.T.M. ale căror co- 
birouri se preocupă 
în permanență de e- 

atragerea tinerilor

{iilor din secții se ocupă de edu
carea tinerilor neorganizați și-i 
ajută să cunoască Statutul 
U.TrM., îi atrag în brigăzile de 
muncă patriotică, îi invită la a- 
dunări generale de U.T.M. des
chise etc. în acest fe! organiza
ția U.T.M. de la preparați© a 
reușit să devină fruntașă pe oraș 
în munca de primire dte noi mem
bri. Această organizație a pri
mit în ultimul timp 13 tineri frun
tași în producție și în activitatea 
obștească. Printre aceștia se nu
mără Dosan Teodor, Saroșî 
Francise, Saim Ioan și alții.

A obținut rezultate bune în a- 
ceastă direcție și organizația de 
bază de la întreprinderea de lo
cuințe și localuri (secretar tov. 
Șerfezeu Octavian). Aici au fost 
primiți în U.T.M. tinerii Muntea- 
nu Eugen, Moțoc Ioan, Sereș 
Ioan care au fost pregătiți de 
utemiștii Moudoca Ioan, Mun- 
teanu Vasile, Crișan Ioan. Or
ganizația U.T.M. » I.L.L. a 
primit în ultimele 3 luni 9 mem
bri noi.

De acum înainte organizațiile 
U.T.M. din orașul Lupeni trebuie 
să-și intensifice și mal mult 
preocuparea pentru primirea în 
rîndurile lor a celor mai înain
tați tineri, fruntași în producție 
și în activitatea obștească, par
ticipatif activi la opera de con
struire a socialismului.

V A MICA

timp prin folosirea resurselor . 
locale — fier U, șine, rulmenți 
— 19 cărucioare pentru trans-, 
portul materialului lemnos în. 
subteran. Prin executarea aces-i 
tei lucrări harnicii lăcătuși au 5 
economisit materiale în valoare4 
de aproximativ 30.000 lei.

Merită evidențiat aportul aduși 
de sudorul Mihăilă Cornel și lă
cătușii Navradi Laurențiu șî Lu- 
ca Ioan.

j de conservări pentru iar- ■ 
! nă. Magazinele cu articole | 
¡ de menaj din raionul nos ; 

itm sînt bine aproviziona- ■ 
|te cu tot sortimentul de • 

¡Borcane pentru dulceață 
țr compot și murăturiuipui imnului!. ■

Vizitați central de des - ? 
'--------- *-• din :Macere a borcanelor 

Shalele Petroșani.
£*»«■■■■■■■■■■■■( ■■■■■■•■••
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PROGRAM DE RADIO
PROGRAMUL I. 8,00 Clubul 

.voioșiei, 9,30 Teatru la microfon 
pentru copii, 10,30 Tineri inter* 
preți de muzică populară romî- 
nească, 11,10 Formații artistice 
de amatori in studiourile noas
tre, 12,25 Cîntece și jocuri popu
lare din diferite regiuni ale țării, 
13,10 De toate, pentru toți, 14,30 
Muzică ușoară, 16,00 Muzică 
populară poloneză, 17,00 „Ghita
ra cîntă" — muzică ușoară, 17,30 
Muzică simfonică, 19,02 Pro
gram pentru iubitorii de roman
țe, 19,35 Din creația compozito
rului Nicolae Kirculescu, 20,00 
■Teatru la microfon : „Trimis spe
cial Ia Buenos Aires". Scenariu 
radiofonic de Camil Șerbani după 
Gert Ledig, 21,25 Muzică din o- 
perete. PROGRAMUL II. 8,00 
Concertul. instrumentelor, 8,30 
Școala și viața, 9,50 Revista pre
sei străine, 10,30 Valsuri, 11,00 
Concert simfonic, 13,30 Concert 
de muzică populară romîneascfi, 
14,30 Cine știe cîștigă, 15,30 Arii 
celebre, cîntăreți celebri, 16,00 
Vorbește Moscova 1 17,20 Con-
cert de muzică ușoară, 18,00 Să 
•citim împreună : Versuri ale poe
ților clasici coreeni, 19,00 Pagini 
alese din muzica ușoară romt- 
nească, 20,05 Muzică de dans, 
21,20 Din comoara folclorului 
nostru, 22,00 Muzică de dans.

CINEMATOGRAFE
11 septembrie

PETROȘANI — 7 NOIEMi- 
BRIE : N-am ucis; AL. SAHIA: 
In iureșul focului; MUNCITO
RESC : Secretul cifrului; PE- 
(TR1LA : Vasili Suricov; LO- 
NEA : Ea te iubește; L1VEZEN1: 
Femeia zilei; ANINOASA: Se
colul al XX-lea; LUPENI î Fonia 
Gordeev; BARBATENI: Avalan
șa; URICAN1: Război și pace 
(seria I-a). (Responsabilii cine
matografelor din Vulcan n-au 
trimis programarea filmelor pe 
luna septemb t)}
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Plecarea loi N. S. Hrușeiov 
la sesiunea Adunării Generale a O.N.U.

MOSCOVA 9 (Agerpres) — 
TASS transmite:

La 9 septembrie ora 16,00 (ora 
Moscovei), N. S. Hrușciov, pre
ședintele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., a plecat la New 
York pentru a participa la cea 
de-a 15-a sesiune a Adunării Ge
nerale a O.N.U.

Pe aeroportul Vnukovo șeful 
guvernului sovietic a fost con
dus de numeroși reprezentanți 
ai oamenilor muncii din Mosco-

va, de conducători ai statului so
vietic și de șefi ai unor repre
zentanțe diplomatice.

împreună cu N. S. Hrușciov 
au plecat membrii și locțiitorii 
membrilor delegației U.R.S.S., 
consilieri și experți.

Pînă la Kaliningrad, N. S. 
Hrușciov și membrii delegației 
U.R.S.S. vor călători cu avionul, 
iar de acolo ei își vor continua 
drumul pînă la New York pe1 bor
dul motonavei „Baltica“.

O—-•—---------
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Presa engleză despre prezența 
Mii N. S. Hrușciov la O. N. U.

LONDRA 9 (Agerpres).
O verigă importantă pe calea 

destinderii încordării internațio
nale — astfel apreciază presa 
engleză știrea cu privire la fap
tul că președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., N. S. 
ciov, va conduce delegația 
tică la sesiunea Adunării 
rale a O.N.U.

Analizînd însemnătatea 
cipăriî șefului guvernului 

actuala sesiune a O.N.U.
„Observer“ consideră că 
este un eveniment „im-

tic la 
ziarul 
acesta

Hruș- 
sovie- 
Gent-

parti-
sovie-

portant și îmbucurător“. Opinia 
publică engleză cere cu insisten
ță ca primul ministru Macmillan 
să urmeze exemplul lui1 N. S. 
Hrușciov. „Trebuie folosită noua 
posibilitate de atenuare » peri
colului războiului nuclear“ — 
scrie ziarul „DaWy Worker**.

„Ar îi o nesăbuință, sublinia
ză ziarul „News Chronicle“, da
că Occidentul ar avea o atitu
dine dte indiferență față de Hruș
ciov deoarece el întruchipează 
speranțele de pace“.

O

Opinia publică din Japonia 
despre apropiata sesiune a O. N., U,

Presa vest-germană 
despre declarațiile 

lui Mitchell și Martin

BONN 9 (Agerpres).
Presa vest-germană continuă 

sâ comenteze declarațiile celor 
doi foști colaboratori ai servi
ciului american de spionaj Mit
chell și Martin, făcute la con
ferința de presă de la Moscova. 
Ziarele recunosc că demascările 
făcute de aceștia au provocat 
confuzie la Washington.

Corespondentul din S.U.A. al 
ziarului „Frankfurter Rundschau" 
arată în corespondența sa ca de
clarațiile făcute de Mitchell și 
Martin au stîrnit critici aspre la 
adresa serviciului de spionaj a- 
merican și „au zdruncinat în 
mod serios situația Inf Allen 
Dulles, șeful acestui serviciu“. 
Corespondentul arată în conti
nuare că după incidentul cu a- 
vîonul „U-2“ și noul eșec suferit 
în legătură cu trecerea lui Mit
chell și Martin în Uniunea So
vietică o serie de‘ congresmeni și 
ziare americane cer reorganiza
rea întregului aparat de spionaj 
din S.U.A.

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

Franța va efectua 
explozii atomice subterane

PARIS 9 (Agerpres) — TASS 
La 8 septembrie ziarul „France 

Soir“ a anunțat că Franța va e- 
fectua în Sahara trei explozii ato
mice subterane. Aceste experiențe 
atomice, scrie ziarul, trebuie să 
aibă loc irt perioada noiembri'’ 
1950 și aprilie 1961. în prezent 
au loc pregătiri în vederea primei 
explozii. Ea se va produce la o 
adîncime de aproximativ 200 me
tri.

Germaniei și a mișcării muncito
rești internaționale.

Exemplul său va trăi și înari
pa poporul, și înainte de toate ti
neretul, care a dat prietenului și 
părintelui său întreaga sa dragos
te, tineret căruia Wilhelm Pieck 
i-a dat marele exemplu al unei 
vieți de luptător, dedicată cu mo 
destie și cinste, în mod dezintere
sat și intransigent păcii, socialis
mului și adevăratei prietenii cu 
poporul sovietic.

Poporul german se înclină în fa
ța ta; recunoștință, recunoștință 
veșnică, dragă prietene și tovară
șe Wilhelm Pieck, pentru viața ta

Comitetul Central ai Partidului 
Socialist Unit din Germania, 

WALTER ULBRICHT;

Consiliul de Miniștri al 
Republicii Democrate Germane, 

OTTO GROTEWOHL;

TOKIO 9 (Agerpres).
Opinia publică din Japonia sa

lută cu căldură plecarea 
fului guvernului sovietic 
S. Hrușciov la cea de-a

șe- 
N.

15-a 
sesiune a Adunării Generale a 
O.N.U. Ziarele, posturile de ra
dio și televiziunea consacră a- 
cestui important eveniment arti
cole, comentarii și interviuri.

Ziarul „Tokio Simbun“ scrie 
într-un articol dfe fond că pro
punerile lui N. S: Hrușciov cu ' 
privire la dezarmarea generală 
Și totală, prezentate în cadrul 
sesiunii trecute a Adunării Ge
nerale a O.N.U., au fost spriji
nite în unanimitate de Organi-

zația Națiunilor Unite. Ziarul 
subliniază că și de data aceasta 
problema dezarmării va sta în 
centrul atenției în cadrul lucră
rilor actualei sesiuni.

Influentul ziar japonez „Mai- 
niți“ aere puterilor occidentale 
să .nu se eschiveze și să aibă 
tăria de a trimite la actuala se
siune a Adunării Generale pe 
șefii guvernelor lor.
------- ------- --------------- ------------------------------------- -----

Declarafia F. S. M. de solidaritate 
cu oamenii muncii 

și cu poporul cuban
o

Delegația R. P. Bulgaria 
la sesiunea O. N. U,

SOFIA 9 (Agerpres) — B-T,A, 
transmite:

La 8 septembrie a plecat spre 
New York delegația Republicii 
Populare Bulgaria la cea de-a 15-a 
sesiune a • Adunării Generale a 
Organizației Națiunilor Unite. De
legația este condusă de Todot 
Jivkov, membru al Prezidiului A- 
dunării Populare. Din delegație 
fac parte K. Lukanov, ministrul 
Afacerilor Externe, M. Tarabanov, 
prim-locțiitor al ministrului Afa
cerilor Externe, precum și L. Ghc- 
rasimov, ambasadorul extraordinar 
și plenipotențiar al R.P. Bulgaria 
în U.RS.S. și I. Ciobanov repre
zentantul permanent al Bulgariei 
la O.N.U.

------o

Dezbaterile din parlamentul 
australian

CANBERRA 9 (Agerpres) — 
TASS transmite :

La 8 septembrie în Camera Re
prezentanților a parlamentului a- 
ustralian au avut loc dezbateri pe 
marginea politicii externe a gu
vernului. Reprezentanții opoziției 
laburiste, din parlament au criti
cat vehement politica externă . a 1 
guvernului care, după cum au sub
liniat ei, se tîrăște în coada politi
cii americane și engleze.

eroică în slujba poporului mun
citor, în slujba socialismului și a 
întregii națiuni germane. La si
criul tău, jurăm să păzim ca lu
mina ochilor unitatea forțelor po
porului și a clasei muncitoare atît 
de deseori scindată de imperia
lism și reformism 
cele din urmă în 
mocrată Germană.

Steagul pe care 
smuls din mîinile 
muncitor președinte va fi preluat 
și purtat înainte de milioane de 
oameni, pentru triumful socialis- 
mului în Republica Democrată 
Germană, pentru victoria păcii în 
întreaga Germanie.
Camera Populară a Republicii 

Democrate Germane,
Dr. JOHANNES DIECKMANN;

Frontul Național 
al Germaniei Democrate, 

Prof. dr. ERICH CORRENS

și cucerită în 
Republica De-

moartea l-a 
încercatului

COMUNICATUL COMUN S0VIET0-6UINEEZ
MOSCOVA (Agerpres). TASS 

transmite:
In comunicatul comun sovieto- 

guineez dat publicității la Mos
cova în legătură cu vizita în 
Uniunea Sovietică 
Ture, se subliniază că 
convorbirilor care au 
între oameni de stat ai U.R.S.S. 
și ai Republicii Guineea „a fost 
reafirmată identitatea de vederi 
a guvernelor U.R.S S. și Repu
blicii Guiheea în problemele 
fundamentale ale asigurării pă
cii și securității popoarelor“.

După cum se arată în comuni
catul comun, cele diouă părți 
și-au exprimat convingerea fer
mă în necesitatea urgentă a în
cetării cursei înarmărilor, pri-

a lui Seku 
în cursul 
avut loc

I
.......... ....... - ■■ =-------- —

Telegrama adresate* de primul ministru 
al Republicii Congo secretarului general 

al O. N U.
YORK 9 (Agerpres). 

septembrie, secretarul 
al O.N.U. a primit din

NEW
La 8 

general 
partea primului ministru al Re-

PRAGA 9 (Agerpres).
Agenția Ceteka a transmis de

clarația Federației Sindicale 
Mondiale în care aceasta își ex
primă din nou solidaritatea cu 
oamenii muncii și cu poporul 
cuban.

De cînd poporul cuban, răs- 
turnînd dictatura lui Batista, a 
instaurat regimul libertăților de
mocratice și a pășit cu hotărîre 
pe calea reformei argare, a na
ționalizării întreprinderilor străi
ne, industrializării țării șt ridi
cării nivelului de trai al oameni- 

; lor muncii, se spune în declara
ție, imperialismul american nu 
mai contenește atacurile împotri
va Cubei1.

Federația Sindicală Mondială" 
atrage atenția oamenilor muncii . 
și sindicatelor din lumea întrea
gă asupra primejdiei grave pe 
care o reprezintă pentru Cuba 
recentele hbtărîri ale conferinței1 
de la San Jose a miniștrilor A- 
facerilor Externe ai țărilor mem
bre ale Organizației Statelor A- 
mericane.

Federația Sindicală Mondială 
transmite un salut frățesc oame
nilor muncii și popoarelor din 
America Latină care își exprimă 
solidaritatea cu poporul cuban 
condamnînd ploconirea guverne
lor lor în fața ordinelor Depar
tamentului de Stat.

publicii Congo, Lumumba urmă
toarea telegramă :

„Ne referim la articolul 28 (3) 
al Cartei Organizației Națiunilor 
Unite în care se spune: „Ședin
țele Consiliului de Securitate se 
pot desfășura nu numai la sediul 
organizației, ci și în orice alt loc, 
care, după părerea Consiliului, 
înlesnește mai mult activitatea 
sa“.

Dorind să dlau membrilor Con- 
sîliului de Securitate posibilita
tea de, a constata ei înșiși situa
ția exigentă în Republica Congo 
ca urmare a amesteculuijautoii 
tăților Organizației Națiunilor 
Unite în treburile interne ale 
Congo-ului, guvernul Republicii 
Congo roagă pe secretarul gene
ral să accepte ca următoarea 
ședință a Consiliului de Securi
tate, la care va fi discutată pen
tru a cincea oară problema Con 
go-ului, să aibă loc la Leopold- 
ville“.

mejdioasă și împovărătoare pen
tru toate popoarele, și a inter
zicerii 
cleare. 
ză de 
șefilor 
celei de-a 15-a sesiuni a Adună 
rii Generale a O.N.U. „ar per
mite discutarea sub toate aspec
tele a problemei dezarmării, in
dependenței naționale și dezvol
tării economice a popoarelor 
ceea ce ar contribui în mod in
contestabil la rezolvarea acestor 
probleme atît de importante ale 
contemporaneității“.

Nikita Hrușciov și Seku Ture 
vor participa personal la lucră
rile celei de-a 15-a sesiuni a A- 
dunării Generale în calitate de 
conducători ai delegațiilor țări
lor lor, se spune în comunicat.

In comunicat se relevă identi
tatea de vederi în problema ne
cesității lichidării sistemului co
lonial. Părțile au exprimat ace
lași punct de vedere în aprecie
rea situației din Congo și au de
clarat că sînt hotărîte să lupte 
pentru îndeplinirea cît mai grab
nică și necondiționată a rezolu
țiilor Consiliului de Securitate 
care cer retragerea neîntîrziată 
și totală a trupelor agresive din 
Republica Congo.

experiențelor cu arme nu- 
In comunicat se sublinia- 
asemenea că participarea 
guvernelor la lucrările

---- o----
Guvernul Lumumba a primit 
votul de încredere din partea 

Senatului
LEOPOLDVILLE (Agerpres).
După cum transmite agenția 

United Press International, Ia 8 
septembrie Senatul Republicii 
Congo a exprimat cu 41 voturi 
și 2 contra încrederea în guver
nul condus de Patrice Lumumba.

♦♦♦♦

- - Q. - -

Cui își vor da votul membrii 
sindicatelor

NEW YORK 9 (Agerpres).
Intr-o cuvîntare rostită Ia New 

York, Albert Heyes, vicepreșe
dinte al A.F.L.-C.I.O. șî preșe
dintele Asociației naționale a 
mecanicilor a declarat că nici 
partidul republican nici cel de
mocrat nu sînf în slujba majo
rității poporului american și nu 
apără interesele sale. De fiecare 
dată cînd au loc alegeri — a 
spus Heyes — membrii sindica
telor din S.U.A. trebuie să alea
gă pe unul din cei doi candidați. 
Dacă cele două partide vor con
tinua politica pe care o duc as
tăzi va fi necesar să fie înfiin
țat un al treilea partid.

americane ?
După cum subliniază corespon

denții de presă din New York 
în ciuda faptului că conducerea 
A.F.L.-G.I.O. a promis sprijinul 
său candidatului partidului de
mocrat, Kennedy, în rîndurile u- 
nora dintre fruntașii centralei 
sindicale A.F.L.-C.I.O. și ale 
membrilor de rînd ai sindicate
lor americane nu mai există do
rința de a sprijini alegerea lui 
Kennedy deoarece programul e- 
Iectoral al acestuia nu se deose
bește în problemele de bază de 
cel al candidatului republican 
Nixon.

I

Grevă generală
MONTEVIDEO 9 (Agerpres) 

La 8 septembrie la Montevideo 
fost declarată o grevă generală 
muncitorilor și funcționarilor, la 

iau parte toate sindicatele.

la Montevideo

a
a
care
Oamenii muncii din oraș au luat 
atitudine în sprijinul muncitorilor 
și funcționarilor din industria tex-

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

tilă care luptă de aproximativ o 
lună pentru majorarea salariilor.

Din cauza grevei a fost parali
zată activitatea întreprinderilor 
industriale, nu funcționează trans
porturile urbane și interurbane, 
cinematografele și restaurantele 
și-au închis porțile, în capitală nu 
au apărut ziare.

Prelungirea liniilor de metro la Moscova

I
« fe fe

MOSCOVA 9 (Agerpres). — TASS transmite:
După cum informează ziarul 

lungimea liniilor de metro din Moscova va crește de la 79 
la 138 km., iar în anul 1975 va ajunge de 250 km.

Metroul va face să se scurteze distanța dintre suburbiile 
Moscovei și centrul ei. Pentru o călătorie in orice direcție va 
fi nevoie de 20—25 de minute. Se prevede să se sporească vi
teza vagoanelor metroului pi nă la 90 km. pe oră. Vagoanele 
de pasageri de construcție nouă care permit să se atingă a- 
reastă viteză sint deja în probă.

„Izvestia“ pina în anul 1965
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