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ЙШІІІ ЗРГ1ІЙЕ DE îmi 
I Colectivul de conducere al I.F. t î Petroșani, a luat în acest an o t 
i, serie de noi măsuri menite să J 
* ’7*- -; v i t
r vifță și de muncă ale rnuncito- |

rilor forestieri.
Astfel, de la începi; anului

♦ 1960 și pînă în prezent au fost 
| efectuate lucrări pentru protec- 
t ția muncii în valoare de peste
♦ 300.000 lei. Toate cabanele mun-
♦ Citărilor forestieri au fost do- 
’ fate cu cearșafuri șl saltele noi 
1 cu un număr de 400 paturi, în 
J valoare de peste 40.000 Iei.
♦ Dacă în trecut muncitorii fo- 
I restieri erau lipsiți de posibiii-
ț tatea de a citi cărți, ziare și re- | 
І viste, astăzi toti muncitorii fo- J
i
T restieri citesc cărți, simt abo- T
I nați Ia ziare, avînd posibilita- 

tea să 
mentele

Mai mult, la parchetele fores- j
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fie la curent cu evenî- 
importante ale zilei.
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» fiere din inima pădurilor de fag
♦ ș] de molid, în: jurul aparatelor 

radio, vom găsi în orele li
re și in zilele de repaus nu-

І meroși muncitori forestieri care
♦ ascultă emisiunile de cîntece și 
I jocuri precum și ultimele știri
♦ ce se transmit.
f. In ceea ce privește asistența 
J sanitară a muncitorilor fores.
♦ fieri, colectivul de conducere, 
? luînd legătura cu Secția sănă- 
ț tate a raionului Petroșani,

stabilit ca în cursul lunii sep- • 
tem brie a. c., o echipă de me
dici să se deplaseze la toate 
exploatările din raza întreprin
derii forestiere Petroșani, pen
tru controlul igienico-sanitar șl 
curativ-profilactic.

Pînă la data de 20 septem
brie a. c., echipa de medici a fă
cut vizite medicale la un număr 
de peste 400 muncitori din ex- 

, Răscoala, 
4^șelul, Jieț, Intrejiuri, Roșia 
șl Jigoreasa. Pînă la sfîrșrtul 
liinil septembrie a. c., toți mun
citorii din restul exploatărilor 
forestiere vor fi examinați de 
echipa de medici.

Aceștea sînt numai citeva as
pecte din condițiile, noi de viață 
și de muncă asigurate munci
torilor forestieri.

C. P1RVU
I. F. Petroșani
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Tînăra tehniciană Căpățină Maria.de la sectorul II al minei 
Petrila pe Iîngă îndeplinirea conștiincioasă a obligațiilor ei de ser
viciu, desfășoară o bogată activi tate obștească. Pentru meritele ei 
ea a fost aleasă în biroul organizației U.T.M. pe sector și în corni 
tetul U.T.M. pe exploatare.

IN CLIȘEU: Tovarășa Căpățină Maria discută cu utemlsful 
Ghiorghiade Panăit despre sard nile ce stau în fața organizației 
U.T.M. din Sector.

—-Proletari dir toate țărfle, unCțl-i !

Anul XII 
ХѴП Mt.3406

DuttifiîcăI
25 septembrie

1960

♦ îmbunătățească condițiile de

Organ ai Comitetului raional PJld.R. Petroșani și al Sfatului popular raional
■■i ---------------- —
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Intr-una din zilele trecute șefii celor două sectoare de lat 
mina Uricani, inginerii Zăvoianu Nicolae și Marta Vasile s-au 
întîlnit după ieșirea din mină După cUm se vede în clișeul nos
tru, tov. Zăvoianu (cel din dreapta) $e mîndrește cu rezul
tatele sectorului său: depășirea planului cu 670 tone de cărbu
ne cocsificabil. Nici tov. Malta nu se lasă mai prejos. Minerii 
sectorului II pe care-i conduce au scos în ultimele zile cu peste 
320 tone de cărbune cocsificabil mai mult decît sarcina de 
plan. I—————————-------------- ———————— 

întregul tineret al uzinei învață
Au trecut 8 ani de cînd la Pa

roșeni, vechea comună de oieri, 
au început săpăturile fundațiilor 
viitoarei uzine termoelectrice. De 
atunci construcțiile au fost termi
nate. Uzina, intrată în funcție, a 
cunoscut o perfecționare neîntrerup
tă. Azi termocentrala Paroșeni pro
duce milioane de kilowați energie 
electrică ne zi,, a devenit o uzină 
modernă,' automatizată, o mîndrie 
a economiei noastre socialiste.

Dgr în acești ani n-a crescut nu
mai uzină, au. crescut și oamenii.

Iată un exemplu : Fiul de țăran 
sărac Laurențiu Petre din Paro
șeni s-a angajat la termocentrală 
cînd uzina se afla. încă în faza 
de construcție. Aici, în uzină, s-a 
calificat. A devenit șef de tură la 
turbine, un om. înaintat — mem
bru de partid. In această primăva
ră a absolvit școala medie sera
lă, iar acum a plecat la București 
pentru a da admiterea la facul
tatea de energetică. Un asemenea 
destin a avut și Bodea Nicolae.

Tînărul Bodea Nicolae, fiu de 
ceferist din Sinjeria, a venit la Pa
roșeni cu cîțiva ani în urțnă. S-a 
calificat devenind șef de tură la 
cazane. Comuniștii l-au primit în 
rmdurile lor. A urmat liceul se-

ral, iar in urmă cu citeva luni a 
obținut certificatul de maturitate. 
Acum se află și el la București, la 
examenul de admitere în facultate. 
Și exemplele ar putea continua. 
Uzina din Paroșeni a trimis în a- 
cest an 11 tineri muncitori pentru 
я urma invățămîntul superior.

Și clți țigeri nu se..ridică azi la 
termocentrala. Pazoșeai >1 lat?* ua 
calcul simplu dar edificator : în 
uzină lucrează cca. 250 de tineri 
utemiști (cei neorganizați se por 
număra pe degete, fiind foarte 
puțini). Din aceștia, în anul șco
lar 1960—1961, 67 de tineri mun
citori își 
mentare, 
rale ale 
miși la 
școala de maiștri, iar 15 sînt stu- 
denți în invățămîntul superior. 
Deci în diferite forme ale învă-

1. DUBEK

completează studiile ele- 
77 urmează cursurile se- 
școlii medii, 14 sînt tri- 
școli profesionale, 5 la

(Continuare In pag. 3-a)

inginerului alunecă

în dreptul unei por-

Schimbul 11 inițiase de mult în 
mină. In biroul sectorului I В al 
minei Lupeni, aplecați deasupra, 
unei mese de lucru, doi oameni 
urmăreau cu atenție o hartă to
pografică. Inginerul Bleridea. Vic
tor. șeful sectorului l В indică cu 
creionul o intersecție de linii co
lorate.

— . Stratul II. Porțiunile hașura
te, reprezintă fîșiile exploatate de 
frontaliștii din panoul V. După 
calculele de plan, frontul' de lucru 
ăr fi trebuit să ajungă aici.

Creionul 
din ' nou cu repeziciune pe . hartă, 
oprindu-se 
țiuni albe.. Tovarășul Koos Ladis- 
lau. secretarul organizației de par
tid care ascultase pînă atunci în 
tăcere explicațiile șefului de sec
tor . întrebă :

— Luna trecută .frontaliștii din 
panoul V și-au realizat planul ?

— Numai în proporție de 60 
la sută — răspunse inginerul.

Secretarul de partid rămase în
gândurat. In vederea îndeplinirii 
și depășirii planului pe sector, aba
tajul frontal din panotd V are o 
pondere mare. Hotărât lucru, pe 
viitor rămînerea în urmă a brigă
zii lui Dumbravă Gheorghe ntt 
poate fi tolerată nici chiar o sin
gură gj. Chiar mîine va pune a-

J Tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej 
a luat parte la recepția oferită 

de lordul Home
NEW YORK 24. Trimisul spe

cial Agerpres transmite:
La 23 septembrie tovarășul 

Gheorghe Gheorghiu-Dej a luat 
parte la recepția oferită de mi
nistrul de Externe al Marii Bri
tanii, lordul Home, în cinstea de
legațiilor participante la cea de-a 
15-a sesiune a Adunării Generale 
a O.N.U. Tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej a fost însoțit de 
reprezentantul permanent al R.P. 
Romîne la O.N.U., Silviu Brucan.

In cursul recepției tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej s-a în
treținut cordial cu David Ormsby 
Gore, ministru de stat la Minis-

INIMA NOASTRA BATE

Sirena suna prelung. E ora 14. 
Ca de obicei la această oră, mun
citoarele și muncitorii Filaturii 
Lupeni pornesc spre poarta fa
bricii. Ieri însă, după termina
rea schimbului întîi, cu toții s-au 
îndreptat spre colțul roșu al în
treprinderii, la adunarea organi
zată în legătură cu importantul 
eveniment din viața internațio
nală — cea de-a 15-a sesiune a 
Adunării Generale a O.N.U.

In sală domnește o animație 
deosebită. S-au adunat peste 500 
de oameni, majoritatea femei. 
Sînt fete tinere, care visează de
seori, cu insna plină de încre
dere, la viitoarea lor fericire de 
soție și mamă, sînt femei încă
runțite, care cu gîndul la copiii 
și familiile lor, ca și bărbații, ti
neri ;sau vîrstnici, cu care stau 
alături la această adunare, nă
zuiesc spre același țel: să tră
iască în pace.

După ce adunarea este deschi
să de tov. Dan Vaier, secretarul 
comitetului orășenesc de partid 
Lupeni, ia cuvîntul tov. Pușca- 
rîu Emilian, directorul filaturii, 
care vorbește despre importanța 

. deosebită a actualei sesiuni a A- 
dunării Generale a O.N.U., des
pre contribuția valoroasă pe care 
delegația țării noastre și ale ce
lorlalte țări socialiste, în frunte 
cu delegația U.R.S.S., o aduc în 
cadrul acestei sesiuni la apăra
rea păcii. Cu toții ascultă cu a- 
tenție relatările vorbitorului în 
timp ce gîndurile lor străbat mii 
de kilometri spre sediul O.N.U 
și sînt alături de delegațiile ță- 

oeastă problemă în discuția ședin
ței de birou.

...Când minerul Oprea ■ Nicolae 
a fost chemat de către conducerea 
sectorului I В ți i s-a încredințat 
brigada și conducerea lucrărilor în 
abatajul frontal din panoul V-, s-a 
angajat că пи-și va precupeți efor
turile pentru ca în scurt timp mi
nerii din noua sa brigadă să a- 
șungă fruntași în procesul de pro
ducție.

In brigadă s-au organizat pri
mele consfătuiri de producție. în
demnați de comunistul Oprea Ni
colae, minerii și-au propus si lu
creze astfel ca fiecare membru al 
brigăzii să simtă că rezultatele bri
găzii depind de felul cum va munci 
fiecare. In scurt timp toți au înțe
les că fără punctualitate și conș
tiinciozitate, fără o adevărată dis
ciplină, fără colaborare între 
schimburi și ajutor permanent în
tre ele, succesele în procesul de 
producție nu pot fi concepute. Șefii 
de schimb Ivănuș Marin și Plăști- 
naru Petru au început să se preo
cupe mai îndeaproape de ridicarea 
calificării profesionale a ortacilor 
lor. Hotărind să dea întrecerii so
cialiste, pe profesii un conținut mai 
bogat, minerii din brigada condusă 
de Oprea Nicolae au început să 
desfășoare o activitate multilate-

Bri-
Ne- 
Me-

terul de Externe al Marii 
taniî, cu primul ministru al 
palului, Koîrala. cu Krișna 
non, ministrul Apărării al In
diei, care conduce delegația in
diană la Adunarea Generală pî-1 
nă la sosirea primului ministru 
Nehru, cu ambasadorul Jha, re-; 
prezentantul permanent al In
diei la O.N.U., și cu dr. Victor 
Belaundc, președintele preceden
tei sesiuni a Adunării Generale, 
șeful delegației Perului.

Tovarășul Gheorghe Gheor
ghiu-Dej s-a întreținut de ase
menea cu ziariștii prezenți fa 
recepție.

rilor socialiste care poariă la 
O.N.U. mesajul' dorinței de pace 
al popoarelor.

Participanții care iau apoi,cu
vîntul, membri ai harnicuhtbco- 
lectiv al filaturii vorbesc <Йп 
inimă, cu entuziasm despre nă
zuința atît de aproape de ini-, 
mile lor și a tovarășilor lor, de 
inimile tuturor popoarelor.

— „Inima noastră baie pentru 
pace — citește din scrisoarea 
adresată tovarășului Gheorgțje 
Gheorghiu-Dej în numele femei-, 
lor de la Filatura Lupeni tîttăsa 
tehniciană Farkas Erica — gîn
dul nostru se îndreaptă spre 
dvs. scumpe tovarășe Gheorghe 
GheorgHiu-Dej, și spre întreaga 
delegație a R.P.R. la sesiunea 
OJ4.U., și vă urăm succes deplin 
îrr realizarea nobilei dvs. mi
siuni". Apoi Iau cuvîntul mun
citoarea Bilahorca Ana, tînăra 
brigadieră Moga Veronica, in
ginerii' Blendea Gheorghe șî Cî- 
căici Vasile, fochistul Strînu Ioan 
și sudorul Ionici loan. „Ca vii. 
toare mamă, spune printre altele 
tînăra Moga Veronica — exprim 
dorința mea cea mai fierbinte 
ca viitoarea generație să nu mai 
cunoască grozăviile războiului. 
De aceea aprob pe deplin pro- 
punerile sovietice cu privire la 
dezarmarea generală și totală.

In încheiere, adunarea a tri
mis o telegramă către Adunarea 
Generală a O.N.U. prin care co
lectivul Filaturii Lupeni aprobă 
cu căldură propunerile făcute db 
N. S. Hrușcîov în vederea de
zarmării generale și totale.

fruntașii
raia. Curățenia în abataj, întreți
nerea utilajelor, folosirea judicioasă 
a celor 8 ore de lucru și alegerea 
șistului vizibil au devenit preocu
pări zilnice. Brigada însă nu s-a 
oprit aici. Ea a început să lupte 
cu botărîre pentru a traduce în via
ță lozinca „ziua și fîșia". In ziua 
de 20 septembrie a.c. brigada lui 
Oprea Nicolae din abatajul fron
tal, panoul V a înregistrat o de
pășire de 104,8 la sută. Nu este 
singura realizare: economiile se 
ridică la citeva mii de lei iar cali
tatea cărbunelui s-a îmbunătățit 

'Zilele trecute mat multi mineri 
din această brigadă printre care 
se numără Faur Dumitru și Both 
Ștefan au venit la sector.

— Tovarășe inginer, în numele 
brigăzii, noi am venit să vă mul
țumim pentru ajutorul pe care ni 
l-ați dat.. Acum și noi sîntem in 
rind cu fruntașii.

Inginerul Blendea Victor spuse 
stingherit :

— Nu trebuie să-mi mulțumiți. 
Tovarășul Koos Ladislau are un 
merit mai mare în această direc-1 
ție. ; In brigada sa, minerul Oprea 
Nicolae s-a maturizat primind ani 
de-a rîndul o bună educație poli
tică și profesională. Și rezultatul, 
iată-l se. vede acum...

A. NICHIFOREL

Maria.de
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PRIMELE ACORDURI Pe ecranele cinematografelor

De la ferestrele clădirii cu nr. 
6 de pe strada Vasile Conta din 
Petroșani a început de cîteva 
zile să se reverse din nou fun
turi de melodii interpretate la 
pian, acordeoane, chitare... S-au 
deschis cursurile Școlii populare 
de artă. Zilnic, zeci dte tineri, 
diminea|a sau după-amiază vin 
aici!, unii făcînd cunoștință acum 
cu notele muzicale, cu penelul

sau întreprinderile din oraș. A- 
ceștia sînt muncitori care după 
cele 8 ore de muncă vin aici pen
tru a-și însuși cunoștințe în do
meniul artei.

Cu multă încredere, eleva San
dor Eva din anul I urmărește 
explicațiile profesorului Varga 
Iosif la primele ore de chitară 
(clișeul de jos).

Faur Oscar, frtnar la sectorul

sau șevaletul, iar alții, mai ,,bă- 
trtni" se străduiesc să-și perfec
ționeze cunoștințele.

Din cei 370 de elevi ai școlii 
270 pot fi văzuți și în atelierele

рйвО'я
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V, mina Petrila și Consantin Pa- 
raschiva, mecanic la mașina 
de extracție de la mina Aninoasa 
(clișeul de susj se află la lecția 
1 l-a. Ei au reușit să treacă cu 

bine primul exa
men de mînuire 
a creionului do
vedind reale po
sibilități.

Iată numai 
cîțiva din absol
venții cu care 
școala și profe
sorii se mân
dresc : Viorel
Branea, artist ia 
Teatrul de dra
mă din Sibiu, 
Elisabeta Ma- 
țanga face parte' 
din ansamblul 
„Nicolae Bălces- 
cu“ Craiova, iar 
Ioan Dudaș, fos. 
tul muncitor de 
la Petrila este 
uzi component! 
al Ansamblului 
C.C.S.

Poate mulți 
din cei care pă
șesc acum pe 
poarta școlii vor 
urca mîine pe 
marile scene ale 
Ir rii ..

„SÎNGE ALB"
Acțiunea filmului „Sînge alb“, 

realizat de studiourile DEFA- 
Berlin, se petrece în Germania 
occidentală în zilele noastre, fn 
cadrul unei tragedii personale, 
se înfruntă marile probleme ce 

frămîntă contemporaneitatea : ca
re este calea pe care trebuie s-o 
urmeze omenirea — cea a înar
mării atomice sau cea a convie
țuirii pașnice între popoare?

Un tînăr ofițer în armata vest- 
germană sosește acasă din Sta
tele Unite unde a participat) la 
un instructaj cu arme atomice. 
Tînărul e»te așteptat 
sa sa soție Eleonora, 
unul dans, ofițerului 
rău. Ce este această 
dată, acest acces de 
stranie la un bărbat 
năr și voinic ? In arma consul
tațiilor unui medic se constată 
că el este bolnav de leucemie 
(urmare a instructajului atomic 
din Statele Unite). Cu toate in
tervențiile, tînărul ofițer moare 
spre disperarea soției lui care 
aștepta un copil. ІП lupta pen
tru salvarea vieții sale se în
fruntă forțele negre ale cursei 
înarmărilor cu forțe din ce în 
ce mai uriașe ale oamenilor cin
stiți din toată lumea care vor 
pace, conviețuirea pașnică a po
poarelor.

Filmul „Sînge alb“ rulează în- 
repînd de mîine Ia cinematogra
ful „АГ. Sahia" dta Petroșani.

-------- — '---- - '==»o*«

de frumoa- 
In timpul 
i se face 
stare ciu» 
slăbiciune 

atît de tt-

iln rolurile ARișoard, Clarei,
— Ai citit piesa ? Iți place ?
— Mult de tot. De altfel, să 

spun drept, savurez comediile 
lui Tudor Mușatescu.

— Ce zici de rolul Anișoarei 
din „Sosesc di se ară" ? Am ho 
tărtt să ți-l încredințăm.

Leonora Prada se îmbujoră 
la propunerea făcută de regi
zorul amator Emerlc Lanyi ți 
cu oarecare ezitare răspunse:

-г E un rol frumos... 
frumos... Dar... știu eu 
vot putea realiza? lire 
prima oară pe scenă ș|.„ 

— De asta nu-ți fie 
Ajutorul nostru nu-ți va lipsi 
—> îi spuse tovarășul Lanyi 
atrtngîndu-l mina.

Așa ți-a făcut debutul în for
mația artistică din Aninoasa tî- 
năra profesoară Leonora Prada. 
Era in primăvara anului trecut 
cînd pe un afiș ce anunța pre
miera cu comedia lui Mușates
cu „Sosesc dlseară" era trecut 
In distribuție și numele Leono
re! Prada. Bucuria succesului 
repurtat atunci i-a dat încrede
re în această frumoasă activi
tate făcînd-o să nu mai ezite 
atunci cînd în toamna aceluiași 
an i s-a încredințat rolul Cla-

»»»>»»»<••»ăB<lIbbt<<IIbb>

t

*

♦

♦
•

I
I

Foarte 
dacă-1 
pentru

teamă.

Cîte ceva despre cercul literar 
„N. LABIȘ “

O sală frumos aranjată cu me
se. scaune tapisate, cu dulap pen
tru cărți, tablouri, perdele și co
voare... Un palmier completează 
ornamentul camerei. Pe tăblița de 
la intrare în sală acrie: „Cercul 
literar".

Această sală situată la parterul 
clubului central sindical din Lu
peni a fost pusă la dispoziția mem
brilor cercului literar „N. Labiș" 
din localitate. Ședințele încep deo- 
bicei cu discuții pe marginea noi
lor lucrări literare apărute în li
brării, însoțite de prelegeri pe a- 
numite teme teoretice.

Cele mai multe încercări literare 
le-a prezentat tînărul lăcătuș Vî- 
nătoru Nicolae, de la sectorul IX 
al minei Lupeni. Poezia „Liber
tate" care face parte din primele 
lui încercări de versificare, recita

*«* *
• 

tei în comedia lui Branislav v 
Nușici din „Doctor în filozofie"- j 

Publicul aninosan o cunoaște ♦ 
acum pe Leonora Prada ca pe ț 
o bună activistă culturală. In J 
formația dramatică sau în nu- - 
meroasele programe ale brigăzii { 
artistice de agitație, ea e nelip- * 
sită. In vara anului trecut, cînd J 
la cel de-al V-lea concurs pe ♦ 

țară ale formațiilor artistice t 
din sindicate brigada artistică t 
de agitație de la mina Aninoa- ♦ 
sa ocupase primul loc pe re- J 
giune, Leonora a încercat erao- *- 
ția pe care ți-o dă momentul J 
cînd pășești pentru prima oară 1 
pe scena unui teatru mare. Era т 
marea scebă a Consiliului Cen-! 
trai al Sindicatelor care a găz- î 
duit anul trecut la București î 
miile de artiști amatori din ța- î 
ră, participant! la finala con- ! 
cursului al V-lea. !

Leonora e bine cunoscută ș * 
de cei mici din Aninoasa. Șl | 
cum ar putea fi altfel cînd e • 
profesoară de educație flzi.- ♦ 
că la școala de 7 ani de aid ♦ 
și muncește cu aiita tragere fyvț 

inimă în profesia ei îneît roa ! 
dele îi aduc de fiecare dată mul- * 
tă satisfacție. ț

Intr-una din serile trecute Z 
Leonora a fost invitată la club, ț 
I s-a încredințat un nou rol în ț 

piesa lui Mihail Sebastian „U|- j 
tlma oră" pe cart colectivul j 
dramatic a hotărit s-o pună în j 
scenă în această toamnă. ♦

Nu va trece mult timp și un î 
mare afiș va anunța în Aninoa- * 

„Ultima І 
comedie în trei acte de*

diti

ră de autor la concursul raiqnal 
al brigăzilor artistice de agitație 
din, acest an a cîștigat premiul I.

In proză, cel mai productiv s-a 
dovedit a fi Pascu Arthur. Repor
tajul monografic „Priveliști peste 
spații și timpuri" este una din cele 
mai izbutite realizări ale sale.

Cercul literar „N. Labiș"
Lupeni deși are o activitate fru
moasă în formarea și îndrumarea 
tinerelor talente nu posedă totuși 
nici o copie a încercărilor literate 
prezentate cercului. Nu are nici 
măcar o evidență a lucrărilor dis
cutate în cerc.

Eliminînd aceste deficiențe cer
cul literar „N. Labiș" din Lupeni 
poate să devină un mijloc eficace 
de pregătire și perfecționare a ti
nerilor condeieri.

M. LAZUR

«
** *
4

»
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•
♦ sa o nouă premieră s
* oră"
a Mihail Sebastian. In distribuție j> 
J în rolul domnișoarei Verner va ♦ 
î îi tecut numele Leonorei. De î 
4 astă dată însă nu va fi Leonora j 
I Prada ci Leonora Madaras, 1 
4 pentru că nu de mult, doar cu j 
î trei luni în urmă într-una din ♦ 
Ițele mai senine zile ale lui fe'i- J 

lie, Leonora a primit de ta\~ 
Gabi un minunat buchet de ga- I 
roafe șl cu el la braț au pornit ț 

J emoționați și fericiți spre biroul ț 
* stării civile de ia sfatul popu- ♦ 
î ,ar- :
j LICIU LUCIA :

in roiul domnișoarei verner va ♦ 
îi tecut numele Leonorei. De î

___  —er v____ _ Z
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SCHIȚA R E V A
— Ce face strungărița ?. I s-a 

împotmolit căruța ? Nu merge, ai ? 
grozav ai mai învățat meserie I

Lenuța se' uită cu minte la Au
rel, Pe față ii apăruseră broboane 
de sudoare. De aproape un sfert 
de ceas se necăjea să centreze o 
piesă la strung fi încă nu reușise...

— Mai bine mi-ai ajuta. Deș
teptule.,.

— Eu am treabă fetițo, nu 
vezi ? Deh, măi fată, strungul nu 
e cratiță. Da Lenuța, eu cred că 
ți-ar sta mult mai bine la tigaie. 
Nu înțeleg de ce naiba vă băgați 
voi femeile în treburi bărbătești. 
Numai încurcați lucrurile. O croi
toreasă... da, mai zic fi eu, dar 
strungărița !!! Auzi ? Și încă pe 
„Universal".

Cînd văzu că nu i se mai răs
punde făcu o strîmbătură și își vă
zu de lucru. Din cînd în cînd tră
gea cu coada ochiului spre strun
gul la care lucra Lenuța. Vroia să 
vadă ce va face pînă la urmă. A 1 
lată că a reușit — și încă ce fru
mos. A și dat drumul la strung. 
Cuțitul a început, să-și plimbe 
limba de oțel pe metal, înfigînd-o 
cu nesaț în el. Șpanul, o spirală 
albastru-violetă, se răsucește în vi
brații scurte. r,Și totuși se pricepe 
puțin să lucreze" — gîndi Aurel.

Cînd își luă privirea de la strungul 
Lenuței, maistrul Andronacbe era 
lingă el.

— Am primit o comandă de șu
ruburi de trei-opt. Auzi Aurel f 
Ți-o încredințez fie. Ai grijă cum 
lucrezi l Cit mai repede. Dar a- 
tent. Lucrarea e urgentă. Ne-am 
înțeles ?

— Ne-am înțeles.
iți trimu îndată desenele și 

materialul. Lenuța va lucra și ea 
la comanda asta, nud spuse mais
trul depărtîndu-se

— Смит ? Să lucrez cu Lenu- 
ța ? Asta nu. Ce-o să-mi facă Le
nuța ? se încruntă Aurel. Dacă 
îmi strică ceva ?! Ем si răspund ? 
Nu !

— Aurel! îl strigă fata apro- 
piindu-se, am primit desenele vrei 
să ne uităm puțin pe ele ?

— Cunoști și desen tehnic I? 
Bravo Lenuțo!... Uită-te singură 
pe ele dar nu mult ci-ți obosesc 
ochii...

— încrezutule! Te umfli în pe
ne ca un păun.

— Iar tu ești stcîitoare. După ce 
„te consulți" cu desenele dămi-le 
te rog... dar nu sta prea mult că 
nu-mi place să pierd timpul de po
mană.

— іа-be. Cu un gest nervos Le-

N Ș A
nuța îi arunci desenele pe mașini.

— Măi ce strungărițâ nervoasă I 
— spuse rizimi Aurel, luînd de
senele. Ți le dtut munaidecit.

Prinse apoi desenele pe planșa 
din fața sa. Іл privi atent. Vroia 
sa vadă pasul filetului. ll căută. 
In zadar. Pasul nu era trecut. De
senatorii au uitat să-l puni. Aurel 
rimase descumpănit. Ce să facă 
acum ? A! Da. 11 calculez ine
dit, își spuse. Dar... formula l 
Ptiu, drace — am uitat formula. 
Pe cine să întreb ? Pe Lenuța ? Ea 
habar n-are.

— Mai ai mult cu desenele — 
se auzi glasul Lenuței.

— Nuu... Am terminat de mult. 
Poftim, la-le, mai spuse el. Ai si 
te uiți tu la ele mult și bine...

Iși aprinse o țigară. Era curios 
să vadă ce face Lenuța. lat-o ! A 
scos un creion. Calculează ceva... 
Gata •— a terminat. Aurel păli. 
„Si vegi că Lenuța știe formula". 
Aruncă țigara și se apropie de fată.

— Ai calculat bine pasul ? Vezi 
să nu greșești!

— Ție cit ți-a dat Aurel ?
■— Cit mi-a dat... mi-a dat bine. 

Dar ție ?
— Privește.
Iși arunci lacom privirea pe bir- 

tia plină de cifre și calcule. Deci 

atît e pasul, gîndi Aurel.
— E bine Lenuțo. E bine cal

culat, Bravo! Te mai pricepi fi tu 
cîteodată...

— Ție tot atîta ți-a ieșit Au 
rel ? 1...

— Desigur...
— Atunci si ne-apucâm la lu

cru...
— Imediat, strungărițâ /
Trecu la strungul Ы fluierind 

vesel. Era bucuros. Bucuros cum 
nu mai fusese de mult. Nu s-a 
făcut de rîs. Și asta e bine. Ce 
naivi e Lenuța I

Fixă bara de oțel în strung. Toc
mai vroia si-nceapă lucrul.

— Te grăbești Aurel ? se auzi 
din spate vocea Lenuței.

— Desigur, ce mai vrei ?
— Nu-mi arăți și mie calculul 

tău pentru pasul filetului ?
— Te interesează mtdt ?
— Nu! dar sînt curioasă si-l 

văd.
— E la fel ca și al tiu... Atît!
—- La fel ca și al meu, sau chiar 

al meu ?
Aurel nu mai știa ce să răspun

dă. Fusese prins cu mîța-n sac ?! 
Bolborosi încet.

— Chiar al tău, Lenuțo.
— Păi al meu e greșit...
— Greșit ?!
— Da. Și intenționat.
— Cum ? De ce?
— De ce! ? Pentru ca altădată 

să nu mai crezi că ești cel mai 
grozav... Așa ai învățat tu meserie 
Aurel ?

— Lenuța știi..., crede-mă.., am 
uitat formula, asta e totul...

— Da ? Destul de rău. Chiar 
foarte rău. Vrei să calculăm îm
preună pasul ? Formula o știu eu.

,■ — Bine... bai, spuse Atrrel cu 
capul plecat...

...Au ieșit din șut. Merg alături. 
Aurel ar fi vrut si-i spună ceva 
Lenuței dar nu îndrăznea.

— Lenuța — începu el după
masă ce faci ?

— Mi-nvîrt pe la coada tigăii 
fi daci mai am timp cos ceva la 
mofina...

— .. U
— Nu mă crezi Aurel ?
— Daci ai timp liber, fi... daci 

vrei mergem la cinema ? Autobusul 
sosise în stație.

— Merg cu mașina Aurel. La 
revedere.

— La revedere Lenuțo. Dar... 
cu filmul... ?

Ea făcu un semn ușor cu capul, 
„La ora șase..." Atît mal auzi

— Bine strungărițâ, spuse el ca 
șl cînd Lenuța l-ar fi auzit — da
că tu vrei așa., așa să fie...

M. I. CALIN
muncitor U.R.UM.P. 

membru al cercului liteetr 
Minerul"- Petroșani
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In lunile trecute la mina Lonea 

procesul de producție ca și activi
tatea economică S-au desfășurat sub 
posibilități. In iulie de pildă, pro
ductivitatea medie pe mină a fost 
cu ceva mai redusă decât in luna 
precedentă, calitatea cărbunelui a 
fost cu 1 la sută peste norma ad
mită, de cenușe, iar la consumul 
de lemn, indicile planificat a 
fost depășit cu peste 2 m.c./1000 
tone de cărbune. în asemenea con
diții era normal ca activitatea e- 
conomică să nu fie la înălțimea 
sarcinilor.

Analizînd in mod temeinic a- 
Ceastă situație comitetul de partid 
și conducerea minei au elaborat de 
comun acord o seamă de măsuri 
operative menite să ducă la îmbu
nătățirea întregii activități de pto 
ducție. La sectoare s-a urmărit 
mai îndeaproape consumul de ma
terial, s-a acționat cu mai multă 
hot&rîre în direcția alegerii șistu
lui vizibil, s-au îmbunătățit con
dițiile de muncă în abataje etc.

In luna august, în urma măsu
rilor luate rezultatele obținute de 
minerii de la Lonea s-au dovedit 
a fi mult îmbunătățite dar încă 
nu la nivelul posibilităților reale 
existente. Pentru trimiterea la pre
parași a cărbunelui cu procente 
mal bune de graaulație și umidi- 
teuL minerii loneni au beneficiat de 
bonificații în sumă de peste 44.000 
lei. Consumul de lemn realizat cu 
toate că încă depășește pe cel pla
nificat, a fost redus față de lunile 
anterioare cu aproape 3 m.c. la 
1000 tone de cărbune. In total pe 
exploatare prețul de cost a fost re
dus cu peste 115.000 lei la pro
ducția brută

Aceste rezultate, deși sînt semni
ficative pentru munca depusă, nu 
justifică încă toate posibilitățile 
existente la mina Lonea. Așa de 
pildă în privința calității cărbu
nelui, aceasta, putea aduce econo
mii mai mari dacă s-ar fi de
pui o muncă susținută, continuă 
pentru ca nici un bulgăre de pia
tră să nu scape în cărbunele livrat. 
Acțiunea bună, lăudabilă, între
prinsă în alte luni cînd s-a creat 
o puternică opinie de masă pentru 
alegerea șistului nu a continuat cu 
fermitate. La multe sectoare, mai 
aids la cele cu volum mare de lu
ciri de întreținere s-au consumat 
cantități însemnate de material 
lefnnos peste plan, la unele sectoa
re nu s-a controlat îndeaproape 
consumul de explosiv. Contabilii 
minei nu au sezisat la timp și pe
riodic conducerea exploatării ți a 
sectoarelor asupra depășirilor va-

Limpezîrea apelor Jiului — o problemă 
de mare însemnătate

Una din problemele de seamă 
pentru unitățile economice din 
raionul nostru o constituie folo
sirea apei Jiului in procesul in
dustrial. In prezent de la prepa- 
rații in jos, apa este de nefolosit 
din cauza rezidurilor de cărbune. 

De curînd, s-a găsit o nouă 
metodă de curățire — prin sedi
mentarea apelor reziduale de la 
preparați!, înainte de a fi văr
sate in Jiu. In acest scop, tova
rășii de la U.P.D. au proiectat 
pentru preparaiția Lupeni un laz 
de sedimentare. Aici, apa mur

dară adusă de la preparație prin- 
tr-o conductă de beton, își va 
depune toate particulele de ma
terie (cărbune, barltă) iar apa cu
rată rămasă va fi deversată In 
Jiu.

In ce constă metoda? Pe ral
iul Jiului, in dreptul termocen

tralei Paroșeni, a fost înconjurat 
un teren de cca. 3 hectare, CU un 
dtg de pămint. Capetele digului 
sînt îmbucate în dealul din â- 
propiert, incit iazul este format 
in parte din coasta dealului iar 
ir. parte din dig. Apa murdară 
de cărbune vine de la preparație 
pi o conductă de beton și se 
varsă in iaz. După ce șe depun 
toate particulele in suspensie,

Js<«g cel puii»- ІЛО&ООО—-2.000.000 lei economii

lorice la unele elemente ce intră 
în prețul de cost penttu ca astfel 
să se poată lua imediat măsurile 
operative de remediere.

In perioada care st mai rănțas 
din acest an, colectivul minei Lo- 
nea are posibilități largi de a ob- 
ț ne economii tot mai mari la pre
țul de cost. Pentru aceasta este 
nevoie să fie luate măsuri operati
ve, eficace pentru ca productivi
tatea muncii să crească la cel pu
țin 1,050 tone pe post cîc prevede 
sarcina de plan. Inginerii și teh
nicienii trebuie să-și pună mai in
tens problema ajutorării tuturor 
brigăzilor de mineri în realizarea 
ritmică a planului (acum numărul 
brigăzilor rămase sub plan este 
mare și el denotă o slabă orientare 
spre ajutorarea concretă a acestor 
brigăzi 1). In trimestrul IV se va 
trece la exploatarea unui frontal ar
mat în fier, va trebui extinsă mai 
mult susținerea modernă în galerii, 
măsuri care trebuie să ducă la scă
derea sub sarcina de plan a consu
mului de lemn de mină, deci care 
pot genera înseninate economii la 
prețul de cost. De asemenea este 
absolut necesar ca indicii de cali
tate ai cărbunelui să fie simțitor 
Îmbunătățiți, în special procentul 
de cenușă trebuie să scadă. Livrlnd 
cărbune doar cu 1 la sută mai 
bun decît normele admise mina 
poate avea bonificații de cel pu
țin 80.000—100 000 lei pe lună ! 
In general, colectivul minei Lonea 
are posibilități să economisească 
lunar 160.000—180.000 lei. 
Și lucrul acesta trebuie tcalizat ! 
Inginerii și tehnicienii minei tre
buie să aibă mai mult în vedere 
că salariile îmbunătățite pe care le 
primesc acum îi obligă moral să 
depună străduințe mai susțiunte, 
alături de mineri, pentru ca între
gul colectiv al minei să poată ra
porta lună de lună obținerea unui 
preț de 
scăzut I

cost al cărbunelui măi

ȘT. EKART
-------- - ------------- a* oo

040.000 LEI
începutul anului și pînăDe la

la data de 20 septembrie, colecti
vul dc mineri, tehnicieni ți ingineri 
de la sectorul I В al minei Lupcni 
a obținut la prețul de cost al căr
bunelui extras economii în valoare 
de peste 640.000 lei.

Baza acestei realizări o consti
tuie creșterea productivității mun
cii în majoritatea abatajelor fron
tale din sector și preocuparea con
tinuă a brigăzilor pentru refolosi- 
rea materialului lemnos.

apa limpezită de la suprafață se 
golește in Jiu print г-un număr 
de в sifoane Inverse care trec 
pe sub digul de pămint. Digul 
este impermeabilfzat in interior 
prlntr-un strat de „îmbrăcămin
te “ din argilă.

lazul de sedimentare a fost 
deja pus in funcțiune și urmea
ză să se vadă rezultatele — in 
ce măsură se depun particulele 
de cărbune șl se limpezește apa 
care urmează să fie vărsată in 

Jiu. văzîndu-se astfel eficacitatea 
lui.

Dar, la proiectarea acestui iaz 
— lucrare destul de simplă — 
proiectanții de la U.P.D au în
cărcat lucrarea cu unele soluții 
greoaie, care puteau fi evitate și 
folosite soluții mai simple și deci 
mai ieftine. Iată citeva din ele: 

Pentru curățirea sitelor absor
bante ale slfoatielor și prelungi 
rea lor in sus, pe măsură ce 

crește stratul de sedimentare, 
s-au făcut estacade dc circulație 
de 6—7 metri Înălțime, risipin- 
du-se cca. 50 m. c. material lem
nos. Era mai simplu ca din ci
teva scinduri să se facă o mică 
bărcuță cu fundul plat cu care 

omul respectiv să meargă pe apă 
pînă la aceste sifoane să Ie cu

Ințregul tineret
(Urmare din pag. l-a)

rodnică in 
organizația 
atenției ei 
învățătură.

noi,
CC 

per- 
pto-

țămîntului de stat învață în total 
178 de tineri.

Cum au fost obținute aceste re
zultate ? Faptul că la termocen
trala Paroșeni numărul tinerilor 
care învață, urmînd cursurile sera
le sau fără frecvență ale învăță- 
mîntului de stat de diferite grade 
crește an de an, oglindește grija 
pe care o manifestă pentru perfec
ționarea continuă si pregătirii tine
retului direcțiunea termocentralei, 
organizația U.T.M., întregul co
lectiv al uzinei sub conducerea 
organizației de. partid.

Preocupîndu-se de mobilizarea 
tineretului la o muncă 
procesul de producție, 
U.T.M. are în centrul 
îndrumarea tinerilor la
Cu mult înainte de începerea anu
lui școlar în toate secțiile uzinei 
au fost organizate adunări gene
rale U.T.M. unde au fost prelu
crate sarcinile puse de partid cu 
privire la dezvoltarea tehnicii 
s-a discutat despre Sarcinile 
stau în fața tinerilor de a-și 
fecționa necontenit pregătirea 
fe.iională, de a fi stăpîni pe tehni
că. A fost organizată, în colabora
re cu conducerea uzinei, o aduna
re cu toți tinerii uzinei. In cadrul 
acestei adunări tov. Maieraș Nico- 
lae, șeful serviciului personal și în- 
vățămînt, a dat citire unui tabel 
cu tinerii care n-au școala elemen
tară complet terminată sau școa
la medie absolvită. Au luat cuvîn- 
tul și tov. Sava Petru, secretarul 
organizației de bază și tov. Mili- 
țescu Gheorghe, directorul uzinei. 
Ei au vorbit tinerilor despre per
fecționarea uzinei în următorii ani. 
au insistat asupra necesității ca 
tinerii muncitori, pentru a stăpîni 
agregatele uzinei, să-și ridice în 
continuu pregătirea. Ei au arătat 
de asemenea condițiile care sînt 
asigurate tinerilor pentru ca după 
orele de muncă să urmeze școala 
serală. Astfel se poate sublinia 
faptul că începînd cu acest an șco
lar lingă uzină funcționează o sec
ție a școlii medii serale precum și 
clasele V—VII. îndrumați de or-

ECONOMII
De exemplu, în abatajul frontal 

din stratul XIII panourile I și II, 
în brigada condusă de Ciuciu An
drei, minerii refolosesc lunar 5—10 
m.c. de lemn recuperat, iar briga
da pe care o conduce minerul Pe
ter Carol reduce lunar consumul 
de exploziv planificat cu 15—30 
la sută. Asemenea rezultate au în
registrat și minerii din abatajele 
frontale situate pe stratul XIII pa
nourile I, III și V și cei din blo
cul III.

rețe ori să le facă prelungirea 
in sus. Cel mult, la prelungirea 
lor putea folosi și o mică plută 
din citeva bîrne. La fel, a fost 
săpat un canal de cca. 100 m. 
și montate conducte de beton 
pentru spălarea aducțiunil dmd 
toată apa putea fi vărsată — la 
o distanță de numai 5 metri — 
direct in aval de barajul Jiului, 
in albia acestuia. Apoi se putea 
simplifica și sistemul de vărsare 
a apei murdare in iaz, fădndu- 
se legătura direct la țeava veche 
și renunțind Ia montarea a 270 
m. 1. de țeavă nouă.

Problema curățirii apelor Jiu
lui mai are insă și alte laturi. 
Apa venită de la preparație mal 
cuprinde fenoli, care încă intră 
în Jiu. Mai scapă în Jiu o seamă 
de ape murdare de la cisternele 
de golire șl planșeele inferioare 
ale preparației, ape de rambleu 
de la mină. De aceea, organele 
tehnice ale combinatului carbo
nifer trebuie să caute în conti
nuare soluții pentru rezolvarea 
problemei sub toate aspectele ei, 
cu soluții cit mat practice și e- 
conomice.

MIHAI ȘTEFAN

al uzinei învață I • PUBLICITATE

— ar pu- 
din cel 
urmeaza
Ce fac

ganiaația.de partid comitetul și bi
rourile U.T.M. au discutat și indi
vidual cu tinerii îndrumindu-i să-și 
continue învățlăGura. Iată munca 
care a dus la rezultatele Obținute 
în îndrumarea tinerilor să urmeze 
cursurile diferitelor școli. La sec
ția cazane de pildă, din cei 50 de 
tineri din efectivul secției, 28 ur
mează liceul seral sau își comple
tează studiile elementare. Printre 
aceștia se numără tinerii fruntași 
în producție Jula loan, Deheleanu 
Ioan, Breben Ioan și Ene Stelian. 
Iar cinci tineri muncitori urmează 
invățămlntul superior.

îndrumată de organizația de 
partid și ajutată de conducerea în
treprinderii organizația U.T.M. nu 
se limitează însă numai jfi reco
mande tinerilor să urmeze diferite 
școli. Ea urmărește zi de zi felul 
cum frecventează tinerii cursurile 
școlii serale, și cum învață. In u- 

zină este organizată ajutorarea 
elevilor liceului seral de către ca
drele tehnice, iar a celor din cla
sele elementare, de către CleVii șco
lii medii,

Pînă acum totul e bine - 
tea spune cineva — dar 
250 de tineri numai 178 
cursurile diferitelor școli, 
ceilalți tineri ?

Ridicarea cunoștințelor profesio
nale și politice a tinerilor care nu 
urmeaza cursurile învățămîntului de 
stat stă de asemenea în atenția 
organizației U.T.M. și a conducerii 
uzinei. In uzină au fost deschise 
recent 4 cursuri de minim tehnic. 
In aceste cursuri sînt cuprinși pes
te 70 de tineri și alți muncitori. 
Pe baza unui program judicios în
tocmit tinerilor muncitori li se 
predau în aceste cursuri, pe lingă 
cunoștințe de cultură generală, ca 
matematică, mecanică, electro-teh- 
nică, desen tehnic, norme de tehni
ca securității, lecții despre exploa
tarea cazanelor, turbinelor, repara
rea utilajului electric, lecții despre 
întregul proces tehnologic al uzi
nei. Aceste lecții sînt predate de 
cele mai bune cadre- tehnice din 
uzină. Pentru educarea comunistă 
și îmbogățirea cunoștințelor politi
ce a tinerilor ei sînt încadrați în 
invățămlntul de partid și învăță- 
mîntul politic U.T.M. Un număr 
de 80 de utemiști, care sînt mem
bri și candidați de partid, vof frec
venta invățămlntul de partid, iar 
restul de tineri sînt încadrați în 
învățămîntul politic U.T.M. In ve
derea pregătirii noului an de învă- 
țămînt politic U.T.M., organizația 
U.T.M. din uzină a luat de aseme
nea măsurile cuvenite. Au fost re
crutați și pregătiți 4 propagandiști, 
s-a trecut la încadrarea tinerilor 
în cercuri.

La termocentrala Paroșeni între
gul tineret al' uzinei învață, se pre
gătește zi de zi printr-o muncă în
cordată să fie la înălțimea măre
țelor zile pe care le trăim.

ішжшііеіеа 
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— Petroșani —
Organizează - concurs pen

tru ocuparea următoarelor 
posturi:

— I post șef serviciu pen
tru sectorul investiții,

— 2 posturi ingineri prin
cipali pentru sectorul inves. 
tițil,

— 1 post de tehnician I 
construcții pentru sectorul 
investiții,

— 1 post economist prin
cipal la serviciul plan-org*. 
nizarea muncii.

Concursul are loc pini la 
30 Septembrie I960, la 
sediul întreprinderii din Stf. 
Mihai Viteaza hr. 9.

Candidați! trebuie să înde
plinească următoarele condi
ții de pregătire și de stagiu :

— șef serviciu inveltifii
— Inginer constructor 

o vechime în funcții de 
giner de 6 ani,

— ingineri principali 
ingineri constructori cu

<

cu 
ІПг

o 
vechime de.3 ani în funcții 
de ingineri,

— tehnician constructor I, 
să fie absolvent al școlii me
dii tehnice, cu o vechime In 
funcții tehnice de cel puțin 
5 ani,

— economist principal -* 
studii economice superioare 
cu un stagiu în funcții eco
nomice de cel puțin 3 ani.

Cererile însoțite de actele 
necesare, se vor depune ta 

secretariatul întreprinderii.
Relații suplimentare se 

dau la serviciul plan-orga- 
ntzarea muncii, telefon inter
urban 275.
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GOSPODINE 1
Ne găsim în plin sezon 

de conservări pentru iar- 
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de menaj din raionul nos
tru sînt bine aproviziona 
te cu tot sortimentul de 
borcane pentru dulceață, 
compot și murături.

Vizitați centrul de des
facere a borcanelor din • 
halele Petroșani.
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Lucrările Adunării беяегаіе a Organizației Națiunilor Unite
Ședința din dimineața zilei 

de 23 septembrie
Bcclarafla guvernului sovietic 

№ problema dezarmării
NEW YORK 24 (Agerpres). 
In ședința plenară din dimi

neața zilei de 23 septembrie au 
continuat dezbaterile politice ge
nerale.

Reprezentantul Iranului, Mehdi 
Vakil, a vorbit în cuvîntarea sa 
despre uriașele progrese înregis- 
tate în lumea întreagă și îni spe
cial despre realizările remarca
bile în domeniul științei și teh
nicii, precum și despre destră

marea accelerată a sistemului 
colonial. In aceste condiții, a sub
liniat el, Organizația Națiunilor 
Unite este un factor stabilizator 
în situația internațională care se 
schimbă rapid. Cînd ne-am în
trunit în această sală, în luna 
septembrie a anului trecut, a de
clarat în continuare Vakil, aici 
domnea o atmosferă de înțele
gere reciprocă și optimism în le
gătură cu destinderea neîndoiel
nică a încordării internaționale. 
Întreaga lume aștepta conferința 
la nivel înalt. Eșuarea conferin
ței la nivel înalt și urmările a- 
cestui lucru, a declarat delega
tul Iranului, au dat o lovitură 
speranțelor care au fost puse în 
ea. Reprezentantul Iranului nu 
s-a încumetat însă să numească 
vinovății de eșecul conferinței la 
nivel înalt și. intensificarea în
cordării internaționale.

In pofida faptelor. Vakil a lău
dat activitatea comandamentului 
trupelor O.N.U. și activitatea se
cretarului general гГІ O.N.U., în 
Congo care, potrivit cuvintelor 
sale, a contribuit la „introduce
rea unor elemente stabilizatoare 
în situația amenințătoare" din 
această țară.,

Recunoscînd că întreaga lume 
cere dezarmarea și înlăturarea 
primejdiei nimicirii în masă, de
legatul Iranului a repetat tot
odată afirmațiile cercurilor con
ducătoare din S.U.A. care în
cearcă să înlocuiască dezarma
rea printr-un control asupra 
înarmărilor.

Incercînd să prezinte guvernul 
Iranului drept un prieten al po- 

care luptă 
lor, Vakil a 
guvernului 

primirea în 
grup de noi1

poarelor coloniale 
pentru independența 
«primat „bucuria" 
său în legătură cu 
O.N.U. a unui mare 
state africane. El a vorbit des
pre greutățile economice ale ță
rilor slab dezvoltate și a cerut 
o:n.u. să le acorde un mare a- 
jutor financiar și economic.

Vakil a declarat că țara sa 
este interesată în întărirea păcii 
și liniștii în Orientul apropiat 
și mijlociu. Guvernul Iranului, 
a continuat el, depune toate e- 
fortiirile în vederea stabilirii u- 
nor relații de bună vecinătate 
cu țările din această regiune. 
Delegatul iranului a declarat că 
„există indicii încurajatoare" în 
relațiile dintre Iran și U.R.S.S. 
El a dat asigurări că guvernul 
Iranului tinde spre îmbunătăți
rea acestor relații.

Apoi a luat cuvîntul ministrul 
Afacerilor Externe al Turciei,

------ Q-------

Două noi eșecuri 
ta Cape Canaveral

NEW YORK (Agerpres).
După cum anunță agențiile 

de presă americane, Statele U- 
nite au înregistrat un nou eșec 
în încercarea lor de a lansa de 
pe bordul unor submarine două 
proiectile de tip „Polaris".

Agenția Associated Press ara
tă că „prima lansare", care a 
avut loc la 30 de mile depărtare 
de Cape Canaveral, „a ridicat 
la suprafața apei o coloană de 

aer comprimat dar prima treaptă 
a proiectilului a încetat să func
ționeze numai la cîțiva metri 

1 deasupra apei”.

Selim Sarper. Amintind de eve
nimentele care s-au petrecut a- 
nul acesta în țara sa, el a de
clarat că mișcarea din 27 mai 
a fost generată de năzuința po
porului turc spre înfăptuirea 
idealurilor libertății și adevăra
tei democrații. El a vorbit fa
vorabil despre mișcarea de eli
berare națională din continentul 
african. El a declarat că, cu cît 
Organizația Națiunilor Unite vai 
deveni mai universală, cu atît 

va rezolva ea cu mai mult succes 
problemele internaționale care 
stau în fața sa.

Caracterizînd problema dezar
mării ca pe o problemă de im
portanță vitală, ministrul Aface
rilor Externe al Turciei a subli
niat că ea este indisolubil le
gată de problemele securității 
internaționale și încrederii reci
proce. Dezarmarea sub un con
trol eficient, a declarat el, ar 
deschide calea spre noi sfere de 
activitate nu mai puțin impor
tante. Dezarmarea, a declarat 
Sarper, ar permite poporului turc 
să-și concentreze toate resursele 
naționale asupra dezvoltării eco
nomiei, ridicarea nivelului de 
trai al populației. Problema de
zarmării, a declarat în încheiere 
șeful delegației turce, nu poate 
fi privită din punctul ide vedere 
al votului majorității sau mino
rității. Numai un acord reciproc 
poate să dea rezultate pozitive.

In încheierea ședinței, folo
sind dreptul de răspuns, a luat 
cuvîntul reprezentantul S.U.A., 
Wadsworth. Incerdnd să ștear
gă impresia puternică pe care a 
produs-o .asupra opiniei publice 
mondiale cuvîntarea din 23 sep
tembrie a« șefului delegației so
vietice N. S. Hrușciov, el s-a de 
dat la atacuri calomnioase îm
potriva Uniunii Sovietice.

Următoarea ședință plenară 
va avea loc la 25 septembrie.

Mîiifla io piiiiit la aioidaita івШиіеі 
tarilor ii ooooarelor lolooiale

NEW YORK 24 (Agerpres).
Declarația cu privire la acor

darea independenței țărilor și 
popoarelor coloniale a fost pre
zentată la 23 septembrie spre e- 
xaminare celei de-a 15-a sesiuni 
a Adunării Generale a O.N.U. 
die către conducătorul delegației 
U.R.S.S., Nikita Hrușciov, pre
ședintele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S. Declarația proclamă 
în mod solemn cererea de a se 
acorda fără întîrziere indepen
dență țărilor și popoarelor colo
niale.

Regimul colonial și adminis
trația colonială trebuie să fie 
desființate pe deplin.

Popoarele din colonii, dini te
ritoriile de sub tutelă și din ce
lelalte teritorii care nu se bucu
ră de autodeterminare trebuie 
să-și hotărască singure soarta 
și forma conducerii de stat.

In declarație se subliniază că 
statele membre ale O.N.U. nu 
pot rămîne indiferente față de 
faptul că pe pămînturile stră
vechi ale Africii și Asiei, în in
sulele Oceaniei, pe pămînturile 
din regiunea Mării Caraibilor 
continuă să se chinuie în robie 
colonială peste 100 milioane de 
oameni. Popoarele din colonii nu 
vor să trăiască în condiții de 
robie.

Nici un fel de forțe ale asu
pririi și despotismului nu vor 
putea menține rînduielile colo
nialiste perimate, se spune în 
declarație. Colonialismul e în a- 
gonie.

In declarație toți oamenii de 
pe pămînt și toate guvernefe

NEW YORK 24 (Agerpres). 
Guvernul sovietic a propus ca 

toate statele să înfăptuiască în 
trei,etape consecutive, în decurs 
de patru ani, sau într-un alt 
termen, asupra căruia se va că
dea de acord, lichidiarea totală 
și definitivă a tuturor forțelor 
armate și armamentelor. Toate 
măsurile în domeniul dezarmă
rii trebuie să fie supuse unui 
control riguros.

Această propunere este conți
nută în „principalele prevederi 
ale tratatului cu privire la de
zarmarea generală și totală*', 
supuse spre examinare Adună
rii Generale a O.N.U. la 23 sep
tembrie.

Pentru prima etapă cu o du
rată de aproximativ un an — un 
an și jumătate se prevede sista
rea producției și distrugerea tutu
ror mijloacelor de tansportare la 
țintă a armei atomice. Trebuie să 
fie lichidate toate bazele milita
re de pe teritorii străine și tre
buie să fie retrase toate trupele 
străine de pe aceste teritorii.

Se propune o reducere sub
stanțială a efectivului forțeior 
armate ale statelor. Pentru 
U.R.S.S. și S.U.A. plafonul a- 
cesfei reduceri se stabilește la 
1.700.000 oameni. Armamentele 
clasice urmează să fie «reduse și 
ele în mod corespunzător.

In a doua etapă, guvernul so
vietic propune, printre alte mă
suri. să se includă interzicerea 
totală a armelor atomice, chi
mice, biologice și a celorlalte ti
puri de arme de exterminare în 
masă. încetarea producției aces
tor arme și lichidarea stocurilor 
existente. Se prevede de aseme
nea reducerea continuă a forțe
lor armate ale statelor și redu
cerea corespunzătoare a arma
mentelor și a tehnicii militare.

Guvernul sovietic consideră că 
în cea de-a treia etapă trebuie 

sînt chemate în numele O.N.U. 
de a nu rămîne martori indife
renți la chinurile pe care le în
dură popoarele coloniale.

In declarație se constată că 
independența țărilor și popoare
lor coloniale este un imperativ 
al vremii. Declarația subliniază 
că regimul colonialist menține 
în mod premeditat, artificial, 

înapoierea economică a coloniilor, 
împiedică industrializarea lor și 
folosirea rațională a resurselor 
lor.

Orice om cinstit și orice gu
vern care se pronunță de fapt 
pentru egalitate între popoare, 
nu pot să nu vadă că colonialis
mul este un fenomen perimat șl 
infam în viața omenirii contem
porane.

In declarație se subliniază că 
lichidarea colonialismului ar fi 
una din cele mai! importante mă
suri pentru slăbirea încordării 
internaționale.

Rușinosul regim colonial tre
buie să fie înmormîntat, procla
mă declarația. Popoarele din co
lonii trebuie să dobîndească o 
independență adevărată și nu 
fictivă, în care ele să fie de fapt 
menținute în cadrul unui regim 
colonial sub o altă formă.

Declarația cuprinde o chema 
re a Organizației Națiunilor U- 
nite adresată puterilor care au 
posesiuni coloniale „să înceapă 
tratative bazate pe egalitate; în 
drepturi cu reprezentanți ai po
poarelor din colonii și să ajun
gă la un acord cu privire la in
staurarea libertății și indepen
denței țărilor coloniale". 

să se încheie lichidarea forțelor 
armate și a armamentelor tutu- 
ior statelor, să înceteze produc
ția de război, să se desființeze 
ministerele de război, statele 
majore și toate celelalte insti
tuții și organizații militare și 
militarizate, și, dte asemenea, să 
înceteze alocarea de mijloace în 
scopuri militare.

După încheierea celei de-a 
treia etape a dezarmării generale 
și totale, statele nu vor mai a- 
vea nici soldați nici arme și, în 
consecință, primejdia de război 
va fi lichidată definitiv și pentru 
totdeauna. „Atunci va deveni 
realitate visul secular al popoa
relor — o lume fără arme, o lu
me fără războaie", se spune în 
declarația guvernului U.R.S.S.

Guvernul sovietic propune ca 
pentru tratativele în problema 
dezarmării să se creeze un or
gan die lucru corespunzător, din 
care șă facă parte și state care 
duc o politică de neutralitate. 
Guvernul sovietic consideră că 
restabilirea drepturilor legitime 
ale R. P. Chineze în O.N.U. ar 
constitui o acțiune importantă 
care ar asigura succesul trata
tivelor cu privire la dezarmare.

Guvernul U.R.S.S^ consideră 
că noua sa propunere reprezintă 
o bază bună pentru elaborarea 
și încheierea tratatului cu pri
vire la dezarmarea generală și 
totală.

După cum se subliniază în de
clarație, în această propunere gu
vernul sovietic merge și mai de
parte în întîmpinarea puterilor 
occidentale, ținînd seama'de po
ziția lor într-o serie de proble
me importante. Printre altele au 
fost luate în considerație punc
tele lor de vedere în ceea ce pri
vește utilitatea îmbinării, înce- 
pînd din prima etapă, a măsu
rilor în domeniul dezarmării a- 
tomice cu măsurile în domeniul 
reducerii forțelor armate și a 
armamentelor clasice.

In declarația guvernului sovie- 
tic se subliniază că el se pro
nunță pentru un control interna
țional efectiv asupra dezarmării, 
dar că obiectează cu hotărîre îm
potriva oricăror încercări de a 
impune un control asupra înar
mărilor, adică control fără de
zarmare, care nu ar fi decît un 
sistem legiferat de spionaj in
ternațional.

In declarație se constată că a- 
nul care a trecut de la propune
rea de dezarmare generală și to
tală prezentată de Uniunea So
vietică la cea de-a 14-a sesiune 
a Adunării Generale a O.N.U. a 
fost, din păcate, un an pierdut 
ca urmare a poziției, pe care 
s-au situat puterile occidentale.

Guvernul sovietic cheamă A- 
dunarea Generală „să abordeze 
cu toată seriozitatea examina
rea situației create și să ia mă
surile necesare pentru înlătura
rea obstacolelor din calea rezol
vării problemei dezarmării".

PROGRAM DE RADIO
26 septembrie

PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul 
medicului, 8,00 Concert de dimi
neață, 9,10 Muzică corală bul
gară, 9,30 Tinerețea ne e dragă, 
10,00 Melodii populare romî- 
nești, 11,03 Teatru la microfon: 
„Ecou îndepărtat" de Sava Go- 
lovanivskii, 13,05 Concert de 
prînz, 14,00 Muzică populară 
din Ardeal și Banat, 15,10 Con
cert de estradă, 16,00 Din cîn- 
tecele și dansurile popoarelor, 
17,30 Vreau să știu 1 18,40 Inter- 
preți sovietici de muzică ușoară, 
21,00 Din cînitecele compozitori 
lor noștri, 21,15 Doine și jocuri 
populare, 22,30 Concert de mu-

Șeful guvernului 
se pronunță pentru 

Îmbunătățirea relațiilor 
inter balcanice

SOFIA 24 (Agerpres).
Agenția B.T.A. anunță că A- 

lugov, președintele Consiliului 
de Miniștri al R. P. Bulgaria, a 
avut o convorbire cu Asteris 
Stangos, redactor al ziarului grec 
„То Vima", în care a expus po
ziția guvernului bulgar în pro
blema relațiilor între statele bal 
canice.

Noi considerăm că vecinii noș
tri greci trebuie să vadă în 

noua Bulgarie un prieten al lor, 
a spus șeful guvernului bulgar.

A. lugov a salutat dtin nou 
propunerile președintelui Consi
liului de....................- - -
mîne cu 
canice și 
semnării 
siune între aceste țări. Amin

tind propunerile guvernului bul
gar, A. lugov s-a pronunțat în 
favoarea lărgirii legăturilor eco
nomice și culturale între toate 
țările balcanice.

Miniștri al R. P. Ro- 
privire la statele bal- 
a subliniat necesitatea 
unui pact de neagre-

---- o-----

Vizita lui Seku Ture 
în Indonezia și Inâia 

DJAKARTA (Agerpres).
După cum anunță corespon

dentul agenției China Nouă, pre
ședintele Republicii Guineea, Se
ku Ture, care se află la Dja
karta într-o vizită de prietenie, 
s-a întîlnit cu membrii Consi
liului indonezian de solidaritate 
a țărilor din Asia și Africa, cu 
reprezentanți ai diferitelor orga
nizații politice și de masă Sin 
Indonezia

In cuvîntarea rostită cu prile
jul acestei intîlniri, Seku Ture 
a condamnat imperialismul și 
colonialismul pentru înrobirea 
popoarelor asiatice și africane, 
„Civilizația" pe care o propovă
duiesc în Asia și Africa puterile 
occidentale este o „civilizație" a 
banilor, a înrobirii omului, a spus 
el. Noi sîntem majoritatea și ne 
vom ridica la luptă împotriva 
imperialismului

DELHI 24 (Agerpres). TASS 
transmite:

La 23 septembrie a sosit lă 
Delhi pe bordul unui avioft spe
cial „TU-I04", într-o vizită ofi
cială, Seku Ture, președtntele 
Republicii Guineea și președin
tele guvernului republicii.

In declarația făcută reprezen
tanților presei pe aeroport Seku 
Ture a exprimat convingerea că 
țările Asiei și Africii vor ști să 
obțină rezolvarea favorabilă a 
problemei unității și integrității 
teritoriale a Republicii Congo. 
Sekti Ture a subliniat că primul 
ministru al Republicii Congo, 
Lumumba, este singurul prim- 
ministru ales în mod legal al Я- 
cestei țări.

zică ușoară. PROGRAMUL II. 
14,07 „înflorește țara mea", pro
gram de cîntece, 14,30 Formații 
de muzică ușoară din țări prie
tene, 15,15 Răsună cîntecul și 
jocul pe întinsul patriei, 16,30 
Vorbește Moscova ! 19,00 „Toam
na în literatura noastră contem
porană" — montaj literar-muei- 
cal, 19,30 Almanah științific, 
20,00 Program muzical pentru 
fruntașii în producție din indus
trie și agricultură, 20,30 Ciclul 
„Vechi maeștri ai muzicii ita
liene", 21,15 Pe aripile valsului, 
22,00 Concert simfonic — Bela 
Bartok.
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