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Cu glndul $i inima alături tic delegația R P. R. 
la sesiunea Adunării Ocncralc a 0 N. ll.

Adunarea populară de la mina Aninoasa
Ieri, la ora 14,30, în sala de 

apel a minei Aninoasa a avut loc 
o entuziastă adunate populară. Au 
fost prezență sute de mineri, ingi
neri și tehnicieni ai exploatării 
pentru a-și exprima adeziunea to
tală față de politica externă de 
pace și coexistență pașnică promo
vată de guvernul țării noastre, ho- 
tărîrea de a sprijini activitatea 
delegației R.P.R. la cea de a 15-a 
sesiune a Adunării Generale a 
O.N.U. printr-o muncă plină de 
avînt pentru îndeplinirea sarcini
lor de plan, pentru dezvoltarea 
economiei noastre naționale.

Adunarea populară a fost des
chisă de tov. Colda Andrei, pre
ședintele comitetului sindicatului 
minei care a dat apoi cuvîntul tov. 
Lăzărescu loan, șeful exploatării 
miniere Aninoasa.

Arătînd că la 20 septembrie 
1960 au început lucrările celei de-a 
15-a sesiuni a Adunării Generale 
a O.N.U., tov. Lăzărescu Ioan a 
vorbit despre importanța deosebită 
pe care o are actuala sesiune a 
O.N.U. și contribuția valoroasă 
pe care o va aduce delegația țării 
noastre în cadrul sesiunii la apă
rarea păcii.

Alături de întregul nostru po
por muncitor — a spus vorbitorul 
în încheiere — oamenii muncii 
din Valea Jiului își exprimă con
vingerea că Adunarea Generală a 
Organizației Națiunilor Unite va 
corespunde așteptărilor popoarelor 
și se angajează să sprijine delega
ția noastră luptînd pentru tra
ducerea în viață a sarcinilor 
trasate de partid. Luptînd pentru 
îndeplinirea și depășirea sarcinilor 
de producție vom contribui la întă
rirea patriei noastre și prin aceas
ta la asigurarea păcii în lumea în
treagă.

In continuare au luat cuvîntul 
participanți la adunare.

In cuvîntul lor, tovarășii Bulea 
Teodor, tehnician minier și ingi
nerul Tarcea loan au exprimat con
vingerea minerilor, tehnicienilor și 
inginerilor de la mina Aninoasa că 
delegația țării noastre, în frunte 
cu tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, alături de delegațiile celor
lalte țări socialiste in frunte cu de
legația U.R.S.S. condusă de tovară
șul N.S. Hrușciov, va aduce o con
tribuție valoroasă în cadrul actua
lei sesiuni a Adunării Generale a 
O.N.U. la destinderea încordării

internaționale și apărarea păcii.
In încheierea adunării, tov. Pop 

loan, secretarul comitetului de par
tid al minei Aninoasa a dat citire 
unei telegrame trimisă delegației 
R.P.R. la cea de-a 15-a sesiune a 
Adunării Generale O.N.U., prin 
care colectivul minei Aninoasa u- 
rează din toată inima succes de
plin delegației țării noastre, în 
frunte cu tovarășul Gheorghe Ghe- 
orghiu-Dej și tuturor delegațiilor 
țărilor socialiste, în nobila lor mi
siune de apărare a păcii și întă
rirea prieteniei și colaborării între 
popoare.

„La rîndul nostru — se spune 
în încheierea telegramei — noi 
minerii, întregul colectiv al ex
ploatării miniere Aninoasa asigu
răm pe reprezentanții țării noastre 
că vom sprijini eforturile lor la 
destinderea încordării internaționa
le prin muncă plină de avînt pen
tru înfăptuirea sarcinilor puse de 
cel de-al Ш-lea Congres al P.M.R. 
în fața industriei carbonifere, ob- 
ținînd noi succese în lupta pentru 
înflorirea patriei noastre socialis
te".

Telegrama a fost aprobată 
vii aplauze de participanți.
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Potrivit voinței de pace a popoarelor I

Colectivul sectorului II de 1*  mim Petrila obține în a- 
•eastă lună succese de seamă în creșterea randamentelor. Maiș
trii de aici sînt adevărați conducători ai 
tuturor brigăzilor sprijin tehnic competent.

IN CLIȘEU: Maiștrii lakab Ștefan 
de Ia acest sector discutînd preliminarul 
răspund

In fiecare lună cel puțin 1.800.000—2.000.000 lei economii

producției, acordînd

♦ 
» 
»

$i Mihalăk Rudolf 
brigăzilor de care

Avem posibilități pentru a reckice 
costul forajelor executate

Privirile întregii omeniri iubi
toare de pace sînt concentrate 
spre Palatul Națiunilor Unite de 
Ja New York, unde încep astăzi 
lucrările celei de-a 15-a sesiuni 
a Adunării Generale a O.N.U. 
Opinia publică mondială apre
ciază pe bună dreptate că a- 

' ceastă sesiune se vestește a fi 
- cea mai importantă din istoria 

Organizației Națiunilor Unite.
Sesiunea are loc în condițiile 

unei uriașe creșteri a forțelor 
păcii, cînd numeroase state, în 
frunte cu țările lagărului socia
list, și gigantice pături sociale 
din lumea întreagă se pronunță 
pentru principiile coexistenței 
pașnice și au capacitatea reală 
de a impune statornicirea aces
tor principii în relațiile interna
ționale. Aceasta creează premi
ze favorabile pentru ca sesiunea 
Adunării Generale a O.N.U. să 

; aducă o contribuție efectivă la 
solutionarea problemelor majore 
care se pun astăzi în fața ome- 

t nirii, la menținerea și întărirea 
păcii. încercările cercurilor im
perialiste agresive de a înrăutăți 
din nou atmosfera internațio
nală, trimiterea avioanelor ame
ricane dte spionaj în spațiul ae
rian al Uniunii Sovietice, torpi
larea de către S.U.A. a întâlnirii 
.șefilor de guverne, zădărnicirea 
de către partea occidentală a 
tratativelor de la Geneva în pro
blema dezarmării, agresiunea 
colonialistă împotriva Republicii 
Congo, provocațiile revanșarzi
lor vest-germani în Berlinul oc
cidental — toate acestea au creat 
o situație internațională serioa
să, care impune în mod imperios 
luarea de măsuri hotărîte, efi
ciente pentru slăbirea încordării 
internaționale. Conștiința ome
nirii cere cu fermitate guverne
lor din toate țările, mari sau 
mici, să nu precupețească nici 
un efort pentru reglementarea 
pașnică a problemelor arzătoa
re, pentru triumful principiilor 
coexistenței.

înaltul spirit de răspundere 
cu care guvernele țărilor socia
liste privesc cauza menținerii 
păcii în lume, hotărîrea lor fer
mă de a face totul pentru tri
umful ei. de a folosi orice posi
bilitate pentru tratative, înțele
gere și acorduri și-au găsit ex
presia în Importanta inițiativă a 
guvernului sovietic ca la actuala

sesiune a Adunării Generale a 
O.N.U. țările să fie reprezentate 
de către oamenii de stat cu cel 
mai mare prestigiu, împuterni
ciți cu cea mai mare răspundere.

O însemnătate deosebită are 
faptul că în fruntea delegației 
Uniunii Sovietice, marea putere 
care pășește în avangarda for
țelor păcii, se află neobositul 
militant pentru pacea omenirii, 
tovarășul N. S. Hrușciov. Cele
lalte țări socialiste, membre ale 
O.N.U., vor fi de asemenea re
prezentate la sesiune prin fac
tori politici de cea mai mare im
portanță. Delegația Republicii 
Populare Romîne este condusă 
de tovarășul Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej, exponentul ari mai 
competent și mai autorizat al 
năzuințelor și intereselor po
porului nostru.

Deși guvernul Statelor Unite 
s-a arătat ostil inițiativei sovie
tice, deși Departamentul de Stat 
a trimis ambasadorilor ameri
cani o circulară prin care li se 
cerea să-și exercite influenta pe 
lingă guvernele pe lîngă care 
sînt acreditați pentru a le deter
mina să nu trimită la O.N.U. 
delegații la nivel înalt, ideea 
unei astfel de reprezentări la se 
siunea O.N.U. a găsit totuși o 
largă recunoaștere mondială.

In incinta O.N.U. se vor alia 
în cursul acestei sesiuni un nu
măr de peste 30 de șefi de state 
sau guverne. Niciodată lucrările 
Adunării Generale a O.NU. nu 
au mai înregistrat o astfel de 
participare. Aceasta conferă se
siunii ce începe astăzi o deose
bită greutate politică.

Față de imensul răsunet al 
inițiativei sovietice, schimbări 
de ultimă oră au intervenit și în 
poziția unor conducători occi
dentali. După cum relatează pre
sa. președintele S.U.A.. Eisen
hower, se va prezenta în fața A- 
dunării Generale, iar Cabinetul 
britanic s-a declarat favorabil 
participării premierului Mac
millan

Reprezentarea unui mare nu
măr de state la nivelul cel mai 
înalt constituie o premiză deo
sebit de favorabilă pentru o dez
batere serioasă și aprofundată, 
pentru căutarea celor măi efica
ce căi de soluționare a proble
melor internaționale arzătoare, 
ce figurează pe ordinea de zi a

asesiunii Adunării Generale 
O.N I.J,

Cea mai importantă și mai ur
gentă dintre aceste probleme 
este aceea a dezarmării. Deși a 
trecut un an de cînd tovarășul 
N. S. Hrușciov a prezentat. în 
numele guvernului sovietic, is
toricele propuneri privind dezar
marea generală și totală, deși 
rezoluția adoptată în unanimita
te de cele 82 de state cerca sta
telor să depună eforturi pentru 
înfăptuirea acestui deziderat al 
omenirii, încă nu s-au înregis
trat progrese reale în această 
privință. Omenirea nu poate ad
mite ca lucrurile să rămînă în 
impasul în care se găsesc, ca ur
mare a poziției puterilor occi
dentale de încîlcire artificială a 
problemei dezarmării, prin în
cercarea de a obține, sub pre
textul controlului, „legalizarea" 
spionajului militar, prin renega
rea propriilor puncte de vedere 
în momentul cînd cealaltă parte 
vine în întîmpinarea lor, prin fo-

(Continuare în pag. 3-a)

In cursul acestui an munci
torii sondori din Valea Jiului au 
obținut succese de seamă în 
munca lor de punere în valoare 
a noi bogății de cărbune cocsi- 
ficahil și energetic. Paralel cu 
activitatea de producție, la I. E. 
I.upeiii s-a îmbunătățit conside
rabil activitatea economică. De 
la o pierdere la prețul de cost 
de circa un milion lei în primele 
patru luni ale anului sondorii 
au ajuns să aibă acum economii 
nete de circa 1.180.000 lei față 
de angajamentul sporit la 500.000 
lei. Despre activitatea depusă la 
I. E. Lupeni pentru îmbunătăți
rea muncii economice, tov. ing. 
Suciu Sever — directorul I.E.I.. 
— a relatat următoarele urnii 
redactor al ziarului nostru :

— După 8 luni de activitate, 
colectivul nostru poate raporta 
că a obținut economii suplimen
tare de peste 2 milioane lei (da
că ținem seamă că am recupe
rat și pierderea dini primele luni 
ale anului în valoare de circa1 1 
milion lei). Mobilizați de orga
nizația de partid, care ai analizat 
temeinic și a luat măsuri pen
tru îmbunătățirea activității e- 
conomice a întreprinderii, sondo
rii au depus strădanii susținute 
pentru reducerea instrumentații
lor, pentru creșterea vitezelor de 
foraj, pentru reducerea cheltuie
lilor de producție. Trebuie evi
dențiate eforturile unor brigăzi 
de sondori cum sînt ce.le de la 
sondele 5628 Bărbăteni, care au 
economisit pînă acum peste 
700.000 lei la sondajele execu
tate, 5403 Dîlja, 5255 și 5270 
Uricani și de la multe alte son
de. Odată cu creșterea califică
rii sondorilor si maiștrilor son
dori au scăzut orele neoroducti- 
ve de la peste 6 
mele luni la LI 
gust. !n sectoare

la 
la 
Și

sută în pri- 
sută im an
in toate lo-

Prietenele se ajută între de. Străinescu Livia și Konicska J 
Susana, muncitoare din secția depănat de la Filatura Lupeni r 
deseori lucrează împreună. ț

lată-le și de astă dată alături pe cele două prietene. Ele • 
obțin zi de zi, lună de lună importante depășiri de plan, dînd J 
producție de bună calitate. j

c ații le munca a fost mai bine 
organizată, a crescut nivelul în
zestrării tehnice, s-a trecut la fo
rarea sondelor cu freze de dia
metru mic, toate aceste măsuri 
contribuind Ia creșterea vitezei 
medii de foraj care pe întreprin
dere este acum de peste 119 
m/graniic pe lună. In august cele 
mai bune rezultate în sporirea 
vitezei de avansare le-au obținut 
sondorii de la Uricani (144,6 
m/granic), au făcut pași însem
nați sondorii de la Bărbătetfî si 
Dîlja.

Acum, după 8 luni de muncă, 
toate sectoarele de foraj din Va
lea Jiului se prezintă cu însem
nate economii suplimentare față 
de costul planificat al sondaje
lor. Sectorul Bărbăteni are o e- 
conomle netă de peste 1.045.600 
lei, cel de Ia Dîlja — 257.000 
lei, la Uricani 118,000 Iei. Eco
nomiile acestea reflectă cu atît 
mai mult strădaniile sondorilor 
noștri cu cît trebuie să arătăm 
că ele au fost obținute în con
dițiile reducerii conturilor de de
viz cu 20,6 la sută față de 11,9 
Ia sută planificat.

Rezultatele obținute pînă a- 
cum, cînd față de un angajament 
sporit la 500.000 lei am econo
misit 1.180.000 lei, ne îndreptă
țește să .considerăm că în activi
tatea noastră există resurse încă 
mari pentru a obține economii 
suplimentare și mai însemnate. 
Colectivul întreprinderii de ex
plorări din Lupeni are posibili
tatea să adauge economiilor ob
ținute încă cel puțin 150.000— 
200.000 lei în fiecare lună pînă 
la finele anului, astfel Incit să 
atingem economia anuală de cel 
puțin 1.700.000—1.900.000 lei. 
Pentru ca să obținem aceste e- 
conomii propuse va trebui să ex
tindem la toate sondeie ce vor 
fi puse în foraj metoda de dare 
în lucru cu cei puțin o zi, două 
înainte de termen, așa cum a 
început să se aplice la Bărbă- 

.teni. Va 
să creștem viteza medie de fo
raj la cel puțin 146 m/granic pe 
lună, lucru realizabil prin folo
sirea mai bună a instalațiilor și 
în special a mașinilor de foraj 
ZIF-1200 A. Va trebui să creăm 
o puternică opinie de masă în 
rîndurile maiștrilor sondori și 
ale brigadierilor pentru ca aceș
tia să devină ei înșiși cunoscă
tori deplini ai activității econo
mice Ia sondele pe care le con
duc. • ' ’ • •

Directivele Congresului al III- 
lea al partidului nostru au sta
bilit ....................... . —
СІПІ 
drul 
din 
să foreze în anul viitor de pildă.- 
cu circa 200 Ia sută mai mulți 
metri de sondă pentru prospec- 
ții de huilă decît în 1959. Sar
cina aceasta va trebui însoțită șl, 
de o reducere continuă și sub-, 
sfanți al ă a costului forajelor e- 
xecutate, sarcină care impune de 
pe acum o îmbunătățire a acti
vității economice a colectivului 
nostru. >

fi necesar de asemenea

întreprinderii noastre sar
de mare însemnătate în ca- 
planului șesenal. Sondorii 
Valea Jiului au datoria ca



J

De o săptămină, de cind 
a primi elevii în noul ал școlar, 
populate de elevi și părinți. In 
în mod gratuit manualele școlare, 
in primul rînd hîrtia necesară 
păstreze curate și frumoase așa

La librăria din Petrila de 
șează clișeul de mai sus, zilnic, 
rechizite școlare.

școala și-a deschis porțile pentru 
librăriile continuă să fie zilnic 

deosebi, cei mici care au primit 
vin aici pentru a-și procura, 

îmbrăcării cărților dornici să le 
cum le-au primit.

pildă, aii cărei interior îl înfăți- 
zeci de elevi vin să-și procure

O----

Sîntem la început de an școlar, 
în fața colectivelor didactice ale 
școlilor stau sarcini multiple. Com
plexitatea problemelor de instruire 
și educare nu poate fi cuprinsă însă 
numai de profesorul care intră la 
oră sau de director. Este deci ne
voie de un profesor care are sar- 
dma specială de a cunoaște în
deaproape fiecare clasă, compozi
ția ei, greutățile ei, nivelul de cu
noștințe ai elevilor, particularită
țile lor. Acesta este dirigintele. El 
este acela care’ trebuie să coordo
neze eforturile comune ale tuturot 
factorilor ce influențează instrui
rea și educarea elevului.

Sarcinile de bază ale unui diri
ginte sînt legate în primul rînd 
de realizarea unei educații în spi
ritul moralei comuniste, sădirea u- 
nor deprinderi noi de conduită co
munistă. Dirigintele luptă pentru 
un înalt nivel la învățătură și pen
tru lărgirea orizontului politic si 
cultural al elevilor. El este aceia 
care urmărește direct formarea și 
întărirea disciplinei conștiente. Tot 
dirigintele are sarcina de a realiza

Din primele zile 
de școală — 

în mijlocul clasei
Z« multe săli de clasă, alături 

dc gazetele de perete, fotomonta
je, tablouri și nelipsitele glastre 
cu flori, au apărut încă la deschi
derea noului an școlar lozinci mo
bilizatoare care cheamă elevii la 
pregătirea lucrărilor scrise și a exa
menelor de sfîrșit de an încă din 
prima zi de școală. Împreună cu 
elevii, marea majoritate a profeso
rilor ințelegînd această necesitate 
au început predarea lecțiilor încă 
din prima oră de clasă după o 
scurtă recapitulare a materiei din 
anul trecut.

Avîndu-se în vedere principiul 
strictei planificări a materialului în 
planuri calendaristice, o singură 
ori pierdută îngreunează mult atît 
munca profesorului cit și a elevi
lor. Din experiența anilor școlari 
trecuți în care au existat asemenea 
deficiențe, pot învăța direcțtunile 
școlilor care au datoria să veghe
ze cu strictețe la respectarea din 
partea profesorilor a orarului șco
lar chiar din prima săptămină de 
școală. Dar, deși a trecut această 
săptămină lacunele școli din raion 
ca de pildă Dărănești, Aninoa- 
sa sînt profesori care nu au 
predat încă mei o oră iar unii di
riginți nu au luat încă legătura cu 
clasa respectivă. Aceasta vine în 
contradicție atît cu planificarea 
materialului, obișnuind în același 
timp elevii să nu înceapă studiul 
din prima zi de școală.

unitatea 
familie,

Munca unui diriginte Ia clasa 
V-a este destul de grea. în aceas
tă clasă vin de obicei elevi din di
ferite clase a IV sau chiar de la 
diferite școli. Cum își poate cu
noaște dirigintele mai ușor și mai 
repede clasa cu care va lucra ? în 
primele zile de școală se pot da 
lucrări de control scurte pe teme 
că : unde și cum mi-am petrecut 
vacanța ; ce cărți îmi place să ci
tesc și ce urmăresc în ele ; ce o- 
biecte îndrăgesc mai mult, care 
nu-mi plac și din ce motive ; cum 
îmi petrec timpul liber etc. Prin- 
tr-un asemenea procedeu putem 
avea o cunoaștere inițială a elevi
lor clasei a V-a, cunoaștere foarte 
necesară și fără de care organiza
rea muncii cu clasa ar fi mult 
mai grea. Se cere o mare atenție 
în folosirea unui vocabular corect 
față de elevi. Dirigintele trebuie 
să evite repetarea unor caracteri
zări date anterior copilului, cu ca
re el a intrat în clasa a V-a. Dacă 
dirigintele ar păstra pentru un elev 
termenul de „delăsător", de pildă, 
ce 1-a fost atribuit în anii prece- 
denți, aceasta i-ar îngreuna mun
ca. Or dirigintele trebuie să ur
mărească și să cunoască transfor
mările survenite în formarea ca
racterului copilului și care anume 
au fost influențele survenite. Cu- 
noscînd toate aceste aspecte indi
viduale și colective ale clasei sale, 
dirigintele își poate planifica, or
ganiza și desfășura în bune con- 
dițiuni munca.

de acțiune între școală, 
organizațiile de tineret.

Obiectivele către 
comisia metodică a diriginților din

formele de 
pedagogice

se știe că printre 
ridicare a calificării 
a diriginților sînt: munca indi
viduală de ridicare a calificării 
pedagogice, ședințele diriginților 
cu participarea directorului, co
misia metodică a> dirijinților și 
consiliul pedagogic.

In general, la Școala de 7 an: 
nr. 1 Petroșani au fost folosite 
toate aceste forme pentru îmbu
nătățirea muncii diriginților. Ac
tivitățile respective n-au fost 
însă îndrumate suficient, n-au 
fost controlate îndeajuns. De ai- 
ceea pe lingă rezultatele fru
moase pe care le-au obținut unii 
diriginți în munca cu clasa au 
fost remarcate pe parcurs și 
mail ales la finele anului școlar 
trecut și o serie de lipsuri în 
munca instructiv-educativă, lip
suri survenite din slaba preocu
pare a unor diriginți față de 
clasa de elevi ce le-a fost dată 
în grijă. S-a constatat astfel la 
finele anului școlar trecut că. erau 
încă clase de elevi în care co
lectivele erau neînchegate, altele 
(clasa Vl-a A) mult ma-i slabi 
la învățătură decît colegii lor 
din alte clase paralele. S-au mai 

■ observat de asemenea și unele 
aspecte destul de curioase: a- 
ceeași clasă de elevi, la unii pro-

care iși va indrepta atenția 
școala noastră

rea colectivului de elevi 
sei; care sînt cerințele ce 
pun unui profesor pentru 
liniște la ore, clasă atentă și ac
tivă; ce trebuie să întreprindem 
pentru a înlătura trăsăturile ne
gative din personalitatea elevi
lor etc.

Sigur că în afară de aceste re
ferate ce se vor dezbate, în șe
dințele comisiei metodice, diri- 
ginții vor fi obligați să participe 
mai mult decît în anul școlar 
trecut la unele ore ale altor to
varăși profesori ținute la clasele 
de care răspund, se vor organi
za de asemenea mai bine și asis
tentele reciproce la orele unor 
diriginți, iar din partea condu
cerii școlii va fi susținută în per
manență îndrumarea și controlul 
muncii diriginților. Sîntem con
vinși că dacă fiecare profesor 
diriginte va cunoaște cum se cu
vine sarcinile ce-i revin în a- 
ceasta calitate, va munci cu dra
goste pentru ridicarea colectivu
lui său de elevi, rezultatele in- 
structiv-educative de la sfîrșitul 
acestui an 
mai bune 
dent.

erau foarte disciplinari pefesori
cîtă vreme afți profesori adu
ceau mereu la cunoștință diri
gintelui că nu poate ține lecția 
din cauza indisciplinei pe care 
o provoacă mai mulți elevi.

In fața unor asemenea situa
ții, conducerea școlii a tras con
cluziile necesare pe baza cărora 
se va dirija activitatea comisiei 
metodice a diriginților din noul 
an școlar care a început.

Comisia metodîcă a diriginți
lor este un mijloc fructuos al 
schimbului de experiență meto
dică, aici elaborîndu-se cele mai 
juste metode de muncă, se ana
lizează rezultatele obținute; ea 
ajută la lărgirea orizontului 
ideologic, politic și profesional, 
iar pe de altă parte ea trebuie 
să generalizeze experiența îna
intată. Baizați pe aceste sarcini 
aje comisiei metodice a dirigin
ților și ținînd seama de lipsurile 
în munca unor diriginți din a- 
nul școlar trecut, comisia meto
dică a diriginților din acest an 
școlar va fi îndrumată să dis
cute în ședințele ei problemele 
reale, izvorîte din nevoile ime
diate ale școlii noastre. Astfel se 
vor dezbate probleme ca : ce me
tode am folosit pentru închega

directoarea

al cla
se im- 
a avea

școlar vor fi mult 
decît în amul prece-

FL. MAN
Școlii de 7 ani nr. 1
Petroșani

Ce am prevăzut în planul de diriginte
Sînt diriginte din anul școlar 

trecut la clasa а ѴІ-а В pe care 
o conduc și în anul acesta. îmi 
cunosc destul de bine clasa — 
realizările și lipsurile colectivului 
clasei, opinia elevilor ; cunosc de 
asemenea fiecare elev în parte, con
dițiile de muncă ale fiecăruia, 
trăsăturile psihice și morale, păr
țile pozitive și negative, înclina
țiile, trăsăturile de caracter care 
trebuie cultivate.

Bazat pe constatările personale 
și îndrumat de colectivul de con
ducere al școlii, am trecut la for
mularea obiectivelor principale pe 
care mi le-am propus să le realizez 
în primul trimestru al noului an 
școlar.

Asigurarea unei strînse legături 
între școală și familie, respectiv 
între diriginte și familiile elevilor. 
Am fixat acest prim obiectiv de
oarece am observat în anul școlar 
trecut că părinții elevilor nu iau 
legătură cu școala de la începu
tul anului ci numai după ce le 
este semnalat ceva în legătură cu 
copilul lor din partea dirigintelui 
sau a conducerii școlii.

Mi-am propus ca în primele zile 
ale noului an școlar, într-o ședință 
cu toți părinții elevilor să arăt ce 
importanță are legătura permanen-

tă a școlii cu familia și ce urmări 
poate avea pentru un, copil indife
rența părinților, aportul lor slab 
la formarea copilului lăsînd totul 
pe seama școlii.

De asemenea, mi-am propus să 
continui ceea ce am început în a- 
nul școlar trecut : formarea unui 
colectiv unit în scopul mobilizării 
tuturor elevilor la învățătură, un 
colectiv care să influențeze în mod 
pozitiv formarea unei discipline 
conștiente, a comportării civilizate 
a elevilor atît în școală cît și în 
afară de școală, asupra dezvoltării 
sentimentului de respect pentru cei 
vîrstnici și al grijîi pentru avutul 
obștesc.

Mi-am propus să țin o strinsa 
și permanentă legătură cu organi
zația de pionieri din școală și cu 
organizația U.T.M. pentru a-i spri
jini în pregătirea adunărilor, a tu
turor acțiunilor inițiate de acestea.

Mi-am propus ca în orele de 
dirigenție să tratez și să discut 
cu elevii clasei teme care să con
tribuie la educația lor comunistă, 
patriotică, morală, estetică etc

In acest scop mi-am ales teme 
ca : „Să ne cunoaștem patria, fru
musețile și bogățiile ei“ ; „Realiză
rile regimului democrat-popular 
în țara noastră"; „Despre cinste și

dreptate" ; „îndatoririile elevilor 
și pionierilor față de colectivul în 
care trăiesc și își desfășoară acti
vitatea" ; „Figuri de eroi și lup
tători ai clasei muncitoare din ța
ra noastră".

La fel, voi încerca să aplic folo- 
sindu-mă de experiența altor diri
ginți de clasă, de îndrumările co
lectivului de conducere al școlii, 
organizației de partid și U.T.M. 
din școală, cele mai bune metode 
pentru a face din elevii clasei pe 
care o conduc oameni de nădejde, 
cetățeni cinstiți, devotați clasei 
muncitoare și partidului ei, capabili 
de a desăvîrși măreața operă de 
construire a socialismului în patria 
noastră.

C. ȘTEFAN
profesor — diriginte

Școala medie mixtă — Lonea

★

Al 31-lea an 
de activitate...
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In prima saptamînă de școala

Printre castanii stufoși ce n-au 
îngăduit încă toamnei să le ru
ginească frunzișul, citeva raze 
aurii se strecurată nestingherite 
pătrunzjnd prin ferestrele mari 
în sala clasei a l-a В. O rază se 
opri în părul auriu al Doinitei, 
dtndu-i mai mult strălucire. Fe
tița întoarse privirea spre geamul 
mare cu perdeluțe apretate lăstnd 
ca raza luminoasă să-i mîngîie 
obrajii catifelați și ochii în care 
se scaldă tot azurul zilelor de 
toamnă. In acel moment învăță
toarea se îndreptă spre tablă și 
spuse

— Să ne răspundă Doinița ce 
vom scrie în rubrica următoare.

Doinița nu tresări, jocul razei 
nu-i atrăsese cîtuși de puțin aten
ția. Se ridică și cu vocea-i crista
lină răspunse :

— In rubrica următoare celei în

„Нпіоага și
care am scris un punct noi vom 
face o liniuță.

Tînăra învățătoare Elisabeta 
Bara remarcă răspunsul frumos 
dat de Doinița și пи-și ascunse un 
zjtmbet de mulțumire. Ceru elevi
lor să scrie în rubrică următoare 
o linuță, controlă fiecare caiet, 
cântinuă cu punctul, iarăș cu liniu- 
ța pînă cînd în caietele elevilor 
se umplu un rînd. Nu uită să a- 
rate clasei caietul cel mai curat 
și ordonat, să dea exemplu și un 
altul mai puțin curat dînd indica
ții și sfaturi pe care cei peste 20 
de copii — de o săptămină deve- 
niți școlari — le ascultau at toată 
atenția. Căldura cu care le vor
bea o apropia pe învățătoare tot 
mai mult de aceste tinere vlăsta
re cărora ținea să le dezvolte din 
primele zde dorința de a lucra cu
rat și ordonat. Este al cincilea an
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punctul”
de cînd lucrează cu copiii și do
rește ca oricare învățător ca și a- 
cest nou an școlar să-l încheie cu 
succes. Acum lucrează cu copiii la 
elementele grafice pentru compu
nerea literelor. Peste o săptămină 
vor trece la scrierea primei lite
re. Cît de așteptată e acea zi!

— Cine știe să-mi spună ce am 
învățat să scriem astăzi ? Zeci de 
mîini durdulii se ridicară deoda
tă. „Să răspundă Felicia" conti
nuă învățătoarea.

— Noi am scris astăzi liniuța și O 
punctul.

Sunetul clopoțelului anunța 
pauza mare. Peste puțin timp co
piii alergau veseli prin curtea șco
lii. Dar și aici erau supravegheați 
de tînăra învățătoare care își în
deplinea pe deplin rolul ei de pă- g 
rinte, de îndrumător permanent și 
priceput.
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De obicei, educatoarea Maria 
Barbu așteaptă copiii în fiecare di
mineață Iîngă poarta grădiniței. 
După ce, cei aproape 40 de copii 
s-au adunat venind singuri sau a- 
duși de părinții lor din toate col
țurile Aninoasei educatoarea îi în
soțește pînă în clasă. Acum cîteva 
zile însă i s-a părut că vor lipsi 
cîțiva copii. Dar... ----------- ‘cîțiva copii, 
cînd a intrat în clasă j 
scris cu creta colorată : 
aniversare — vă dorim la mulți 
ani". A rămas pentru moment sur
prinsă fără să înțeleagă de la în
ceput sensul celor scrise pe tablă. 
Dar dintre părinții copiilor care 
i-a crezut lipsă s-a apropiat de ea 
o mamă și întinzîndu-i mina i-a 
spus : „Noi știm că în acest an 
dumneavoastră împliniți 31 de ani 
de cînd cu aceeași grijă și sîrguin- 
ță vă faceți datoria de educatoa
re în comuna noastră. Am vrut să 
vă facem o surpriză !“.

Ochii educatoarei care au privit, 
ocrotind cu atenție sute de copii in 
îndelungata ei activitate s-au ume
zit puțin. Intr-adevăr sînt 31 de 
ani de cînd și-a început activitatea 
aceasta. Sînt puține familii în Ani- 
noasa care să nu fi avut copiii dați 
în grija educatoarei Barbu Maria 
la grădiniță. Toți cei care i-au în
credințat copiii, i-au mulțumit în
totdeauna pentru felul conștiincios 
în care i-a îngrijit.

în momentul 
pe tablă era 
: „La a 31-a
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la fiecare 
Extinderea

J Mobilizați organizația de *
« partid muncitorii de la sectorul - 
ț de exploatare forestieră Lonea ob-“
* tin noi succese în muncă. Intre *
♦ muncitorii forestieri se desfășoară < 
’ o vie întrecere socialistă, C.A...2' 
J drept obiectiv depășirea planului
* de producție,
•

î

avînd *

și exploatarea cit J 
mai economicoasă a masei lem- * 
noase. I

Plină de roade este munca co- J 
♦ lectivelor de la gaterele 11 și III * 
î Lonea. Muncind cu însuflețire » 
î muncitorii de aici au reușit să * 
T realizeze în luna ’ trecută cu 250 * 
I m.c. mai multă cherestea decît * 
i sarcina de plan și să expedieze ♦ 
І 734 m.c. de cherestea exploatări- * 
î lor miniere Petrila și Lonea. • 
J Succesele cu care lucrătorii din * 
J sectorul forestier au încheiat luna J 
I trecută,, sînt dezvoltate în luna a- • 

ceasta. Așa de pildă, în prima iu- * 
mătate a acestei luni gateriștii din 1 
Lonea au depășit cu aproape 150 * 
m.c. sarcina de plan trimițînd mi- j 
nelor Petrila și Lonea aproape ț 
500 m.c. cherestea. î

T

Conducerea celor două gatere î 
/îndrumată de organizația de par-І 
; tid are o permanentă preocupare t 
■ și în ce privește mobilizarea тип- î 
! citărilor la acțiuni patriotice pen- î 
j tru stivuirea materialului lemnos, j 
; Așa de exemplu, în ziua de H ț 
septembrie a.c. a fost organizată • 

;' o acțiune cu toți muncitorii la » 
\ încărcarea materialului. In total * 
au fost prestate 200 ore de muncă J 

■. voluntară, încărcîndu-se în vagoa- J 
'.',ne 122 m.c. de cherestea. ♦
• In fruntea acțiunilor patriotice t 
I s-au situat utemîștii Alexoaie Ni- • 
Ț colae, Fiță Gheorgbe precum și j 
i tovarășii 'Dumitrescu loan, Та-*  
* moiagă Toader, Onel Stefan și al- ♦ 
J ții. De asemenea în timpul lor î 
• liber tînărul gaterist Botnariuc j 
* Petru și Crăciun Gheorgbe, execu- ♦ 
* tă cu regularitate revizia celor ♦ 
; două gatere pe care le întrețin în * 
• bune condițiuni. J
• Printre fruntașii în producție a- * 
ț mințim pe gateristul Budurea Cons-1 
J tantin care în luna trecută și-a * 
♦ depășit planul cu 69 la sută, pe J
! tovarășii Coman loan, Cosma ♦
î loan si alții. *
* !

Succese în reducerea
La exploatările miniere din Va

lea Jiului metodele de lucru cu 
înlocuitori ai lemnului iau tot mai 
mare amploare. Odată cu aceasta 
cantitatea de lemn folosită în sub
teran este în continuă scădere. In 
luna trecută de pildă pentru fic- 
care o mie de tone de cărbune 
extrasă pe bazin s-a folosit cu a- 
proape 1 m. c. de lemn mai pu
țin decît era planificat. Cea mai 
mică cantitate de lemn s-a folosit 
la mina Vulcan unde s-a trecut la 
armarea metalică în abatajele fron
tale. Minerii de la Vulcan au eco-

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

Pregătesc noi fronturi de lucru
Minerii de la pregătiri din ca

drul sectorului IV al minei Petri
la muncesc cu elan pentru a des
chide noi fronturi de lucru brigă
zilor care lucrează la extragerea 
cărbunelui.

Muncitorii din brigăzile care lu
crează la pregătiri au înregistrat 
luna aceasta noi și însemnate rea
lizări. Astfel de la începutul lunii 
planul la înaintări a fost depășit 
cu 15 m.l. de galerie. In fruntea 
întrecerii pe sector se situează bri
gada comunistului Albert Anton 
care lucrînd la săparea transversa-

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

Economii
Colectivul de muncitori, tehni

cieni și ingineri de la sectorul IU 
al minei Lonea obține zi de zi tot 
mai însemnate succese în produc
ție. La începutul acestui an colec
tivul sectorului s-a angajat să fa
că economii în valoare de 70.000 
lei. Organizîndu-și bine munca și 
folosind cu chibzuință rezervele 
interne colectivul sectorului a reu
șit să depășească cu 91.000 lei an
gajamentul luat. La realizările ob
ținute un aport deosebit a adus 
brigada condusă de comunistul 
Compodi loan care s-a angajat să 
obțină în anul acesta 20.000 lei 
economii. Angajamentul brigăzii 
lui Compodi loan a și fost înfăp
tuit. Membrii brigăzii au dat do
vadă de hărnicie și pricepere. Prin 
buna organizare a locului de mun
că, extragerea unui cărbune de 
calitate, refolosirea lemnului ve
chi de mină și aplicarea unui re-

conswnului de lemn
nomisit 6,12 m.c. lemn 
mie tone de cărbune.
armării metalice în abataje și ga
lerii și cu înlocuitori din beton, 
le-a permis minerilor de aici să 
folosească o cantitate de lemn râ- 
șinos mai mică decît cea planifi
cată.

Au obținut de asemenea econo
mii la consum de lemn printr-o 
mai bună gospodărire a acestui ma
terial, minerii de la Uricani, care 
au redus consumul specific 
5,280 m.c./1000 tone 
cei de la Petrila și Lupeni.

cu
de cărbune.

ex-lei nr. 17, orizontul 10 В., a 
cavat în luna aceasta cu 28 m.c. 
mai mult steril decît avea planifi
cat. Este de remarcat făptui că 
această brigadă ce execută arma
rea galeriei în fier efectuează lu
crări de bună calitate.

Realizări însemnate a obținut 
și brigada condusă de tovarășul 
Petruș Vasile care lucrează la ga
leria direcțională între transversa
lele nr. 25—26. In cursul acestei 
luni brigada și-a depășit sarcinile 
de plan cu 6 m.l.

peste plan
gim strict de economii de materia
le, harnicii mineri de aici au ob
ținut în cele 8 luni care 
din anul acesta 29.777 
mii, adică cu 9.777 lei 
decît angajamentul luat.

Minerii din bigada lui Compodi 
doresc însă să obțină și pe mai 
departe noi succese în realizarea 
de economii. Această dorință a 

cu siguranță transpusă în

s-au scurs 
lei econo- 
mai mult

lor va fi 
fapte.

w 0 T Ă Tinerele
Duminică, echipa de juniori a 

C. S. Jiul din Petroșani trebuia 
să se deplaseze la Ghelar pen
tru întîlnirea din cadrul campio
natului republican de juniori. 
Dar, probabil, conducerea clubu
lui sportiv a uitat de acești ti
neri jucători, nepunîndu-le Ia

Grupul din clișeul nostru format din inginerul Vîlcea Ni- 
colae și maiștrii Moroz Ștefan și Lipoveanu Gheorghe discuți o 
problemă de mare importanță pentru creșterea capacității de 
producție a preparației Petrila: posibilitățile de introducere a 
tehnicii noi la uzină.

În Editura politica au aparat:
o

KARL MARX
„Contribuții ia critica 

economiei politice**
în această lucrate Marx formu

lează principiile fundamentale ale 
concepției materialiste a istoriei, 
relevînd rolul determinant al re
lațiilor de producție în ansamblul 
relațiilor sociale.

Marx face o profundă analiză a 
esenței și a dublului caracter al 
mărfii, elaborează teoria valorii 
bazată pe muncă, cercetează pro
blemele referitoare la avuție și la 
funcțiile banilor precum și diferi
tele teorii asupra naturii acesto
ra

„Pe drumul construirii 
comunismului**

de acad. S. G. STRUMILIN
Traducere din limba rusă, car

tea acad. S. G. Strumilin anali
zează perspectivele rezolvării sar

= ♦« '-------- -------

cadre... sînt uitate ?
dispoziție mijloacele necesare de 
transport. Avîndu-se în vedere 
importanța care se acordă tine
relor talente — cei care vor în
locui mîine pe actualii jucători 
de performanță — atitudinea con. 
ducerii clubului sportiv față de 
echipa de juniori este de neîn
găduit.

cinii economice fundamentale a 
U.R.S.S., problemele legate de dea- 
voltarea continuă a orînduirii col
hoznice, de apropierea celor două 
ferme de proprietate socialistă, de 
crearea belșugului de bunuri de 
consum pentru populație, de repar
tiția bunurilor materiale în comu
nism, de reducerea zilei de muncă 
și de dezvoltarea înclinațiilor, ap
titudinilor și talentelor tuturor oa
menilor muncii.

„Despre producția de mărfuri 
și legea valorii în socialism**  

de M. F. MAKAROVA
In această lucrare, traducere din 

limba rusă, se analizează necesi
tatea obiectivă și particularitățile 
producției de mărfuri, ale comer
țului, ale banilor și ale celorlalte 
categorii economice legate de ac
țiunea legii valorii în socialism și 
apoi în perioadele desăvîrșirii 
construcției socialiste și trecerii 
treptate de la socialism la comu
nism.

„Ultima fortăreață**
de PIERRE DAIX

Romanul scriitorului francez 
Pierre Daix, înfățișează viața și 
lupta deținuțîlor dintr-unul din nu
meroasele lagăre de exterminare 
create de hitleriști în timpul ce
lui de-al doilea război mondial.

Potrivit voinței de pace a popoarelor!
(Urmare din pag. l-a)

Josirea tratativelor ca perdea de 
fum pentru continuarea cursei 
înarmărilor. „Uniunea Sovietică 
acordă o însemnătate primor
dială problemei asigurării unei 
păci trainice — a spus N. S. 
Hrușciov, în declarația făcută la 
sosirea sa la New York. Pentru 
asigurarea unei astfel de păci 
este nevoie ca toate țările, și în 
primul rînd Statele Unite ale A- 
mericii și aliații lor, să se con
vingă că este necesar să se a- 
jungă la un acord cu privire la 
dezarmare în condițiile unui 
strict control imternațional. O 
pace trainică poate fi instaurată 
pe glob numai atunci cînd ar
mele vor fi aruncate".

Adoptarea de măsuri hotărite 
în problema dezarmării, proble
mă fundamentală a zilelor noas
tre, măsuri care să deschidă dru
mul spre o societate fără arme, 
fără războaie — iată rezultatul 

■major pe care popoarele îl aș
teaptă de la actuala sesiune a 
Adunării Generale a O.N.U.

Pe agenda Adunării Generale 
a O.N.U. sînt înscrise numeroa
se alte probleme importante ca 
interzicerea experiențelor nuclea
re, folosirea spațiului interplane
tar, probleme privind drepturile 
popoarelor care și-au cucerit sau 
luptă pentru cucerirea indepen
denței naționale, unificarea paș
nică a Coreei etc. O contribuție 
substanțială la cauza păcii în 
Europa și în lume poate aduce 
examinarea cu succes a noii ini

țiative a Republicii Democrate 
Germane privind înfăptuirea de
zarmării generale și totale în 
ambele state germane.

Țările lagărului socialist se 
pronunță ferm pentru o soluțio
nare constructivă a acestor pro
bleme. Reprezentanții acestor 
țări vin la sesiunea Adunării 
Generale ca soli ai păcii. Intere
sul cu care sute de milioane dte 
oameni au urmărit călătoria 
transoceanică a vasului Baltika. 
și au citit zilnic, traduse în toa
te limbile pămîntului, radiogra
mele sosite de pe vas, a oglindit 
viu încrederea, nădejdile pe ca
re oamenii iubitori de pace le 
leagă nemijlocit de lagărul so
cialist, ca reazem de nădejde al 
forțelor păcii. Țările socialiste 
și-au afirmat voința notărîtă de 
a face tot ce depinde de ele pen
tru succesul sesiunii O.N.U.. de 
a-si uni eforturile cu ale tuturor 
statelor care vor acționa de pe 
pozițiile coexistenței pașnice și 
Colaborării internaționale.

Din păcate, o serie întreagă 
de manifestări ale unor ce-curi 
din S.U.A. contrastează profund 
cu poziția constructivă a state
lor socialiste. In toate țările lu
mii, inclusiv în Statele Unite, 
a produs o impresie penibilă și 
au fost dezaprobate asemenea 
acte inamicale ca restricțiile de 
călătorie impuse unor delegații 
— acte menite să creeze o at
mosferă defavorabilă desfășură
rii cu succes a lucrărilor de la 
O.N.U

Este evident pentru oricine'că 

problemele complexe care stau 
în fața sesiunii O.N.U. pot ii 
rezolvate cu succes numai dacă 
toți participanții la sesiune vor 
vădi o atitudine rezonabilă, spi
rit constructiv, dorința de a se 
face pași reali în direcția slă
birii încordării internaționale și 
consolidării păcii.

O cerință importantă în a- 
ceastă privință este aceea ca 
O.N.U. să-și întărească și mai 
mult caracterul său reprezenta
tiv prin acordarea locului ce î 
se cuvine Republicii Populare 
Chineze. Este contrară interese
lor păcii situația absurdă si ar
tificială în care locul la O.N.U. 
al Chinei populare este uzurpat 
de cadavrul politic ciankaișist, 
care ar fi trebuit de mult tri
mis la singurul loc cuvenit — 
alături de Li Sîn Man, în lada 
de gunoi a istoriei.

In ziua deschiderii celei de-a 
15-a sesiuni a Adunării Generale 
a O.N.U., popoarele așteaptă și 
cer ca, în cadrul ei, rațiunea să 
triumfe, ca toate delegațiile să 
înțeleagă și să țină seama de 
realitățile zilelor noastre, îneît 
această sesiune să devină un 
moment de răscruce în viața in
ternațională, să determine o 
schimbare radicală în direcția 
micșorării încordării și consoli
dării păcii.

In ce privește poziția țării 
noastre, ea a fost amplu funda
mentată în Raportul prezentat 
de tovarășul Gh. Gheorghiu-Dej 
la recenta sesiune extraordinară 
a Marii Adunări Naționale. Re

publica Populară Romînă luptă 
neobosit pentru a contribui la 
slăbirea încordării și . triumful 
principiilor coexistenței pașnice, 
la zădărnicirea uneltirilor âgre- 
sive ale cercurilor militariste, la 
obținerea unor progrese efective 
pe linia dezarmării generale și 
totale, la apărarea intereselor in
dependenței naționale ale popoa
relor, la dezvoltarea colaborării 
multilaterale între toate țările, 
indiferent de orînduirea lor so
cială.

Această poziție va fi exprima
tă de la înalta tribună a O.N.U. 
de cel mai iubit fiu al poporu
lui nostru, — tovarășul Gh. 
Gheorghiu-Dej, care va da glas 
hotărîrii nestrămutate a oame
nilor muncii din țara noastră, de 
a-și consacra toate forțele cau
zei păcii. Delegația romînă adu
ce cu sine mandatul de pace în
credințat de poporul nostru, care 
în întreg răstimpul scurs dte la 
sesiunea Marii Adunări Națio
nale și-a manifestat, în cadrul 
unor însuflețite adunări, discu
ții, convorbiri, prin luări de po
ziție în presă, sprijinul entuziast 
șî unanim pe care îl acordă po
liticii de pace a țării noastre.

Poporul nostru salută cu căl
dură declarația tovarășului Gh. 
Gheorghiu-Dej la sosirea sa la 
New York, declarație în care se 
spune: „Conjugîndu-ne efortu
rile cu a>le celorlalte state Iubi
toare de pace, al căror număr 
crește fără încetare în vremea 
noastră, atit de bogată în prefa
ceri, Republica Populară Romî
nă va face, din partea ei, tot 

ce-i stă în putință pentru a con
tribui la consolidarea păcii, pe 
care o doresc arzător toate po
poarele planetei noastre".

întregul nostru popor, cu ini
ma și mintea alături de delega
ția romînă, va urmări cu cea 
mal mare atenție lucrările se
siunii, sprijinind prin fapte, prin 
noi succese în construcția socia
listă, activitatea delegației noas
tre la O.N.U.. lupta popoarelor 
pentru apărarea păcii.

Din dorința sinceră de a-și 
aduce o contribuție proprie la 
preîntîmpinarea războiului și 
destinderea internațională, gu
vernul romîn a propus înscrie
rea pe ordinea de zi a sesiunii 
O.N.U. a punctelor cu privire la 
îmbunătățirea relațiilor dte bună 
vecinătate dintre statele europe
ne aparținînd unor sisteme so- 
cial-politice diferite și cu privire 
la promovarea ideilor păcii în 
rîndurile tineretului — cu în
crederea că aceste acțiuni, pă
trunse de spiritul coexistenței 
pașnice, vor găsi aprobare șf 
adeziune din partea . participan- 
ților la sesiune, în interesul 
cauzei păcii.

Poporul romîn, sincer atașat 
cauzei păcii, va susține efortu
rile tuturor delegațiilor care vor 
aduce o contribuție pozitivă la 
destinderea încordării interna
ționale, la victoria cauzei scum
pe a tuturor popoarelor — pa
cea.

Succes deplin celei de-a 15-a 
sesiuni a ‘Adunării Generale a 
O.N.U. în interesul întăririi pă
cii mondiale — potrivit voinței 
popoarelor !

(Din ziarul „Scînteia“X



4 STEAGUL

Lucrările sesiunii Adunării Generale
NEW YORK 21 (Agerpres)
In ședința din seara zilei de 20 

septembrie a luat cuvîntul A. No
votny, șeful delegației R. S. Ce
hoslovace. Am fost împuternicit ca 
in numele Republicii Populare 
Albania, Republicii Populare Bul
garia, Republicii Socialiste Ceho
slovace, Republicii Populare Un
gare, Republicii Populare Polone, 
Republicii Populare Romîne să sa
lut admiterea în O.N.U. a unor 
noi state independente, îndeosebi 
de pe continetul african, a spus 
vorbitorul.

îndelungata luptă pentru liber
tatea națională, a continuat preșe
dintele Novotny, în care popoare
le Africii au adus nenumărate 
jertfe, .au a fost zadarnică și a fost 
încununată de victorie.

Aș vrea să-i asigur pe mult 
stimații reprezentanți ai noilor sta
te, prezenți aici, a spus președin
tele Cehoslovaciei, că țările socia
liste sînt dispuse la cea mai sin
ceră colaborare care ar contribui 
ia dezvoltarea economică, cultu
rală și socială a noilor state.

A. Novotny și-a exprimat regre
tul că o serie de țări din Africa. 
Asia și America Ijntină se mai

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

Cuba condamnă noile provocări 
ale S.U.A.

HAVANA 21 (Agerpres) — 
TASS transmite :

Cind la 19 septembrie, seara 
eîrziu, la Havana s-a aflat de 
noile ofense care au fost aduse 
la New York primului ministru 
al Cubei, Fidel Castro, și întregii 
delegații cubane care sosise la 
sesiunea Adunării Generale a 
O.N.U., locuitorii capitalei Cubei, 
răspunzînd chemării Confederației 
oamenilor muncii din Cuba, s-au 
adunat la un miting în fața pala
tului președintelui.

In decurs de o oră și jumătate 
în piața din fața palatului s-au 
adunat zeci de mii de cubanezi. 
Ei au purtat pancarte și lozinci 
în care se exprima protestul împo
triva acțiunilor autorităților ame
ricane și sprijinul unanim față de 
guvernul revoluționar al Cubei în 
frunte cu Fidel Castro.

La acest miting au luat cuyîntul 
Raul Castro, primul ministru ad- 
interim al Cubei, ministrul forțe
lor armate revoluționare și Osval
do Dorticos, președintele Cubei, 
in numele întregului popor cuban 
ei au protestat în ■ modul cel mai 
energic împotriva acțiunilor jigni
toare ale autorităților americane 
față de Fidel Castro și persoanele 
care îl însoțesc.

Dușmanul este stăpînit din ce 
în ce mai mult de furie, a spus 
printre altele Raul Castro, văzînd 
cum noi, în fața amenințărilor lui 
devenim tot mai puternici și mai 
fermi. Oricît însă, și-ar ieși el din 
fire, niciodată nu va putea opri 
revoluția cubană.

Demisia ministrului 
de externe al statului 

Peru
NEW YORK.21 (Agerpres)
Ziarul „New York Times“ anun

ță că dr. Paul Porras Barrenechea. 
ministrul de afaceri externe al 
statului Peru, și-a dat demisia din 
postul său deoarece nu este de 
acord cu politica guvernului său 
ostilă guvernului cuban al lui Fi
del Castro. Intr-o scrisoare adresa
tă președintelui Prado, Barrenechea 
declară că refuză să semneze de
clarația de la San Jose impusă de 
guvernul S.U.A.

Barrenechea, care este membru 
al Frontului independent demo
crat; a fost numit ministru de ex
terne în 1958.

a O. N. U.
află încă sub dominație colonială 
și nu pot să-și ocupe locul în Or
ganizația Națiunilor Unite. Nu ne 
îndoim, a subliniat el, că în cu- 
rînd lupta de eliberare națională 
își va sărbători victoria definitivă 
asupra colonialismului care este o 
rușine pentru omenite,

Reprezentantul Iugoslaviei, Po- 
povici, feiicitîndu-i pe noii mem
bri ai O.N.U., a declarat că în 
lupta lor pentru independență po
poarele africane nu sînt singure, 
Ele se bucură de sprijinul unor 
țări, printre care și al Iugoslaviei. In 
încheierea cuvîntării sale delegatul 
iugloslav a făcut o declarație care, 
după cum arată el, deși nu se re
feră la problema admiterii de noi 
membri ,are totuși o mare impor
tanță nu numai pentru Iugoslavia, 
ci și pentru ceilalți membri ai 
O.N.U. Este vorba de faptul că 
Statele Unite au creat condiții a- 
normale de lucru delegației iugos
lave și delegațiilor unor altor țări, 
a spus Popovici. In legătură cu a- 
ceasta Popovici a comunicat că a 
făcut un demers corespunzător pe 
lingă secretarul de Stat Herter și 
l-a rugat ca acest fapt să fie adus 
Ia cunoștința președintelui State-

Președintele Dorticos a subli
niat că sînt zadarnice toate încer
cările autorităților americane de 
a înăbuși glasul iubitor de liber
tate al poporului cuban. La pro
vocările și ofensele lor, Cuba dă 
un răspuns cît se poate de serios 
și demn.

Dorticos a dat apoi citire unei 
declarații a guvernului revoluțio
nar cuban în care se protestează 
vehement împotriva acțiunilor jig
nitoare ale autorităților america
ne față de delegația cubană în 
frunte cu Fidel Castro

Protestul nostru, se spune in de
clarație, este protestul întregii Cu
be : el înseamnă o unitate și mai 
mare, un nivel de producție și mai 
înalt, o rezistență și mai mare fa
ță de agresor și o fermitate și mai 
mare în apărarea demnității na
ționale, al cărei stegar este primul 
nostru ministru, Fidel Castro,

SITUAȚIA DIN
LONDRA (Agerpres). TASS 

transmite:
Potrivit știrilor care sosesc la 

Londra, situația în Congo conti
nuă să rămînă confuză. Puterea 
în tară este disputată de diferite 
grupări. Agențiile de presă rela
tează că comisia „bunelor oficii* *1 
a parlamentului congolez, care 
menține contactul între reședin
ța lui J. Kasavubu și reședința 
lui P. Lumumba, caută să apro
pie punctele lor de vedere. Un 
alt pretendent la putere — colo
nelul rebel Mobutu declară că 
va continua să pună în aplicare 
programul așa-zisei „neutrali
zări11. Soldații aflați în subordi
nele acestui colonel, ocupă u- 
nele clădiri administrative din 
Leopoldville. In legătură cu in
tenția primului ministru Lu
mumba de a pleca pe calea ae
rului la New York pentru a par
ticipa la ședința Adunării Gene
rale a O.N.U., unde se va dis
cuta problema Congo-ului, colo
nelul Mobutu a declarat că „nu 
va îngădui1* aceasta. Mobutu a 
emis „ordinul de arestare11 îm
potriva lui Lumumba, dacă a- 
cesta va încerca să plece cu a- 
vionul la New York.

Reuter, la 20 septembrie, reprezen
tantul colonelului Mobutu a decla
rat la radio că a fost creat așa-zi- 
sul „Consiliu al comisarilor gene
rali11 — un nou „guvern** nelegal 
al țării. Acest consiliu, după cum 
a declarat Mobutu, va conduce ța
ra pînă la sfîrșitul anului curent. 
Șef al consiliului a fost numit mi
nistrul Afacerilor Externe din gu
vernul marionetă al lui Ileo, 
Bomboko.

★

LEOPOLDVILLE 21 (Aget- 
pres).

După cum relatează corespon
dentul din Leopoldville al agenției 
France Presse, Lumumba, primul 
ministru al Republicii Congo, a fă
cut la 20 septembrie o declarație 
în cadrul unei conferințe de presă.

„Activitatea colonelului Mobu
tu, a declarat Lumumba, are ca 
scop să provoace tulburări și re
beliune în rîndurile armatei... Tru
pele lui Mobutu împiedică acțiu
nile O.N.U. Este necesar ca aceste 
trupe să fie dezarmate neîntîrziat 
de Organizația Națiunilor Unite. 
Banda înarmată a lui Mobutu să- 
vîrșește furturi, arestează pe mem
brii parlamentului pentru ca aceș
tia să fie răscumpărați, jefuiește 
și siluiește femei1*.

Lumumba a declarat în conti
nuare că O.N.U. „ocupă o pozi
ție pasivă" față de anarhia creată 
de acțiunile lui Mobutu.

După cum anunță corespon
dentul din Leopoldville al agen
ției’ Reuter, cinci țări africane 
— R.A.U., Ghana, Guineea, Ma
roc și Tunisia — încearcă să 

lor Unite. Popovici a subliniat că 
este absolut inadmisibil ca Statele 
Lfnite să creeze condiții anormale 
de lucru delegațiilor care participă 
la lucrările sesiunii Adunării Ge
nerale.

Salutînd admiterea noilor mem
bri în Organizația Națiunilor Uni
te, delegatul Libanului a amintit 
că nici pînă acum nu au fost re
cunoscute drepturile suverane ale 
unor țări coloniale. Fuad Ammun 
a arătat că dezvoltarea țărilor 
occidentale din Europa și din A- 
rnerica de Nord s-a făcut prin ex
ploatarea intensă a Africii și A- 
siei, în timp ce popoarele de pe 
aceste continente continuă să su
fere din cauza foametei și incul
turii.

In continuare au luat cuvîntul re
prezentanții Portugaliei, Pakista
nului, Liberiei. Cînd a luat apoi 
cuvîntul ciankaișistul care nu re
prezintă pe nimeni, delegațiile ță
rilor socialiste și alte delegații au 
părăsit sala de ședințe.

La Adunare delegații au conti
nuat să facă declarații în legătu
ră cu admiterea de noi state în 
O.N.U. Au luat cuvîntul reprezen
tanții Etiopiei, Pakistanului, Gui
neei, Sudanului, Greciei, Turciei, 
Ghanei, Marocului, Indoneziei. ,

Prima zi a lucrărilor celei de-a 
15-a sesiuni a Adunării Generale 
a O.N.U. s-a încheiat cu cuvînta- 
rea rostită de reprezentantul Spa
niei .Adunarea se va întruni din 
nou la 21 septembrie ora 10,30 
dimineața (ora New York-u'ui) și 
se va ocupa de alegerea președinți
lor comitetelor de lucru și a vice
președinților Adunării.

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

VIZITA LUI
J. CYRANKIEWICZ 

ÎN INDIA
DELHI 21 (Agerpres)
La 20 septembrie la invitația 

guvernului indian a sosit la Delhi 
într-o vizită oficială de 7 zile Jo
sef Cyrankiewicz, președintele Con
siliului de Miniștri al Republicii 
Populare Polone.

In cursul vizitei sale în India 
J. Cyrankiewicz va face o călăto
rie prin țară și va avea o întreve
dere cu J. Nehru, primul ministru 
al Indiei.

obțină o reglementate a crizei 
din Congo. Potrivit acestor știri, 
unele state, în primul rînd cele 
africane — Marocul și Ghana — 
exercită presiuni asupra lui Ka
savubu și Lumumba pentru a-i 
determina să accepte crearea 
unui guvern unificat. Aceste e- 
forturi însă nu au dat deocam
dată nici un rezultat. După cum 
anunță corespondentul agenției 
Reuter, Lumumba insistă să păs
treze postul de prim-ministru șî 
cere ca provincia Katanga să fie 
inclusă în statul Congo, dar se 
declară de acord să se creeze 
noi provincii în Congo, respec
tiv pe teritoriile ocupate de tri
buri. Kasavubu însă respinge a- 
ceste cereri insistînd ca Lumum
ba să ocupe în guvern postul 
de locțiitor al primului ministru.

Potrivit altor știri din Leo
poldville, Joseph Okito, preșe
dintele comisiei parlamentare a 
„buneldr oficii11 și președinte al 
senatului, a declarat că realiza
rea unui acord între Kasavubu 
și Lumumba este împiedicată de 
faptul că „Kasavubu și-a schim
bat de cîteva ori punctul de ve
dere făcînd să fie îndoielnic fap
tul dacă va semna un acord11.

Situația din țară devine și mai 
complicată prin faptul că în a- 
îară de Mobutu, în Congo con
tinuă să acționeze un alt aven
turier, Ileo, care revendică din

Întîlnirea dintre N. S. Hrușciov 
și Fidel Castro

NEW YORK 20 (Agerpres) - 
TASS transmite.

La 20 septembrie N. S. Hruș
ciov, președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., a făcut o vi
zită dr-ului Fidel Castro, primul 
ministru al Republicii Cuba, la 
hotelul „Theresa11 situat în centrul 
Harlemului — cartier newyorkez

Săptămîna solidarității tineretului 
latino-american

HAVANA 21 (Agerpres)
De la 21 la 28 septembrie va 

avea loc la Havana săptămîna so
lidarității continentale a tineretului 
din țările Aniericii Latine. Potri
vit agenției Prensa Latina, aceas
tă săptămînă va constitui o expre
sie a solidarității cu lupta popoa
relor nicaraguayan, dominican și 
Paraguayan împotriva dictaturii 
din țările lor, a poporului pana
mez pentru recunoașterea suverani

Comunicatul guvernului laoțian
J1ANOI 20 (Agerpres)
Potrivit unei emisiuni a postului 

de radio Vientiane, guvernul lao
țian a publicat la 18 septembrie 
un comunicat în care protestează 
cu energie împotriva bombardării 
de pe teritoriul tailandez a orașu
lui Vientiane. In comunicat se sub
liniază că regatul Laosului pro
testează cu vehemență împotriva 
unei astfel de acțiuni agresive ne
provocate.

Situația economiei canadiene
LONDRA 21 (Agerpres)
Revista britanică „Observer11 pu

blică o corespondență din Otta
wa în care se spune că principalele 
două partide politice burgheze 
din Canada — conservator și li
beral — „se străduiesc să comba
tă largul sentiment de dezamăgire 
care domnește în rîndurile alegă
torilor, dezamăgire care crește tot 
mai mult ca urmare a previziuni
lor pesimiste privitoare la perspec
tivele economice11.

CONGO
nou chiar postul de prim-minis
tru și care acționează în înțe
legere cu Chombe.

Agențiile de presă anunță că 
în țară apar mereu noi focare 
de tulburări. Se anunță că la 
Coquilhatville s-au răsculat tru
pele congoleze. Ele au arestat 
pe ofițeri și pe reprezentanții 
autorităților locale.

Comandamentul militar al 
O.N.U. încurajează activitatea e- 
lenientelor separatiste care ațîță 
vrajba dintre triburi. Potrivit 
știrilor transmise de agenții, co
mandamentul O.N.U. în Congo 
a anunțat la 19 septembrie că 
în partea de est a țării, de-a 
lungul fiontierei dintre provin
ciile Kivu și Katanga a fost crea
tă a așa-zisă „zonă neutră" cu 
o adîncime de 30 km. care se 
află sub controlul trupelor 
O.N.U.

Prin crearea „zonei neutre* 1 
comandamentul trupelor O.N.U. 
încearcă să-și camufleze acțiu
nile prin care urmărește să 
scindeze statul Congo și să în
greuneze operațiunile. trupelor 
congoleze împotriva clicii sci
zioniste a lui Chombe.

★
LEOPOLDVILLE 21 (Ager

pres).
După cum anunță coresponden

tul din Leopoldville al agenției 

locuit de negri. Sute de new- 
yorkezi s-au adunat în fața hote
lului pentru a saluta pe șefii ce
lor două guverne. întrevederea 
dintre N. S. Hrușciov și Fidel 
Castro a durat 45 de minute. Ia 
ora 12,55 N. S. Hrușciov a pără
sit hotelul fiind însoțit de Fidel 
Castro.

tății sale asupra zonei Canalului 
Panama ocupat de Statele Unite 
și cu lupta poporului portorican 
împotriva dominației coloniale a 
S.U.A. De asemenea, în cursul a- 
cestei săptămîni tineretul latino- 
american va exprima sprijinul său 
populației de culoare din Statele 
Unite în lupta sa pentru drepturi 
egale și va cere eliberarea tuturor 
patrioților întemnițați în diferite 
țări din America Latină.

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

In continuare în comunicat se 
arată că săptămîna trecută în re
giunile din Tailanda de la fron
tiera cu Laosul a continuat acti
vitatea subversivă și agresivă îm
potriva Laosului.

înainte de publicarea comunica
tului, premierul Suvanna Fumma 
a convocat pe Eduard Zeilweger, 
reprezentantul secretarului general 
al ON.U., și l-a informat oficial 
despre acțiunea agresivă a Tailan- 
dei.

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

Cabinetul conservator al lui 
Diefenbaker se întrunește de patru- 
cinci ori pe săptămînă discutînd 
dificila situație economică a cărei 
caracteristică principală o consti
tuie persistența șomajului la cel 
mai ridicat nivel de la război în
coace. Se prevede că în cursul ier
nii viitoare numărul șomerilor va 
atinge 14 la sută din totalul bra
țelor de muncă față de 10 la sută 
în cursul iernii trecute.
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