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Noi succese In lupta pentru îndeplinirea 
sarcinilor dc producție

i
? lelalte exploatări,
* mă în iupta pentru asigurarea cantităților de cărbune nece- 
J sare, pentru îndeplinirea eu succes a 
I Congresul al Ill-lea ai partidului.
**o« O’•0‘*0*’0*«0*«0,,0‘0

In fruntea întrecerii — 
minerii de la Vulcan

Luna aceasta minerii de la 
Vulcan au extras cu peste 2.270 
tone de cărbune mai mult decît 
aveau planificat. Acest succes 
— care-i situează pe minerii dân 
Vulcan în fruntea întrecerii cu 
celelalte colective miniere—seda- 
torește faptului că la toate sec
toarele minei au fost luate din 
timp măsuri concrete pentru a- 
sigiirarea liniei de front nece
sare îndeplinirii planului. Avînd 
deci asigurate condiții optime 
de lucru, brigăzile de mineri au 
muncit cu spor, obținînd creșteri 
masive la cel mai important in- 
tffae tehnico-economic: produc
tivitatea muncii. Luna aceasta, 
dte pildă, în cărbune productivi- 

. tatea muncii la Vulcan depășeș
te 2,800 tone pe post, iar în sub
teran trece de 1,290 tone pe post 
în medie.

Prin munca depusă pînă acum 
se remarcă multe brigăzi frun
tașe. Brigăzile conduse de Bor- 
dea Emanoil, Păcurarii Traian, 
Gagyi loan, Negrescu Vasile, 
Bojte Pavel, Hunjiadi Ion și al- 
tete se întrec pentru titlul de 
cea mai bună brigadă în pro
fesie. Minerii lui Negrescu Va- 
stle, de pildă, dețin un loc de 

-frunte în întrecerea pe profesii. 
Ei obțin randamente mari folo
sind la încărcat în abatajele lor 
o mașină cu sape și lopeți. De 
asemenea în multe abataje oer- 

l'S mii ifliflBflSII
* ' Intre mineri 

1 _ Trei tone de căciulă dădu- 
\ j răm azi peste preliminar. In luna 

' asta brigada noastră și-a între- 
‘ cut randamentul zilnic cu peste o 
> tonă pe post.
■. — Dați-i fest ’nainte tot așa

\ j că și noi ne ținem tare. Două ta- 
j ne și 110 kg. cărbune am reali- 
' zat ieri în plus de cît ne-a plani-
• ficat sectorul. Să facem iară ca 
î sectorul nost’, să aibă randamen- 
î tul cel mhi mare pe Valea Jiu- 
î lui. Pînă ieri productivitatea pe
♦ sector întregistra 2412 tone pe 
I post. Oare să ne-o fi luat înainte 
Vait sector din Valea Jiului? ! 
î Această discuție am surprins-o 
T între doi mineri. Primul, din bri- f 
J gada lui Cristea Aurel din secto- • 
j rul 1 iar dl doilea din brigada 1 
I lui David loan din același sector i 
I al minei Aninoasa.
: * 
; La rubrica „economii" | 
f ln întrecerea pe profesii s-au |
* antrenat toate brigăzile sectorului \ 
î Ill Piscu ca de altfel și din ce- }; 
î lelalte sectoare. La fiecare sfîrșit • 
ț de lună, ele așteaptă cu nerăbdare • 
| rezultatele. Se știe că pînă acum * 
f brigada lui Vaier Litiu a obti-1
♦ nut la rubrica „economii'- rezul- 
î țațele cele mai de seamă. Dar nu V 
J rămîne în urmă nici brigada lui î 
. Toma loan care a realizat într-a « 
j singură lună economii la explo- І 
î zivi și capse în valoare de 2869 î

>

care în de- j
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forarea se face cu perforatoare 
rotative electrice.

La exploatările care dau cărbune pentru cocs, ca și la ce- 
minerii continuă' să obțină succese dc sea-

sarcinilor trasate de

Pentru titlul 
de cea mai bună brigadă

ln luna trecută, la mina Uri
cani cea mai bună brigadă în 
întrecerea pe profesii a fost bri
gada condusă
Victor. Cîștigul pe post de mi
ner a revenit la
la peste 113,30 lei pe post. A- 
cum, în septembrie, pentru titlul 
de cea mai bună brigadă se în
trec, alături de minerii lui Cîr
ciumaru, și cei din brigăzile con
duse de Niculae Ion, Hrițcan Va
sile, Ștefan Niculae și alții. Fie
care din aceste brigăzi se stră
duiește să obțină randamente cît 
mai mari. Minerii extrag zilnic 
cîte 5,400—7,200 tone de cărbu-

de Cîrciumaru

această brigadă

<
J Minierii Teodorescu Stancu <
s și Niculae ion conduc două 2
•j brigăzi fruntașe în muncă la 2
'■ .............................................. S

4
sectorul I al minei Uricani. 
Brigăzile lor obțin lună de > 
lună producții sporite pe ba- 2 
za creșterii randamentelor la 
peste 5,800 tone pe post. IN . 
CLIȘEUL NOSTRU : Tovară-? 
șui Teodorescu Stancu împăr- 2 
tășește din bogata sa expe- | 
riență minierului Nicolae Ion. î

> 
s

Anul XII 
XVII

a între- 
brigăzi, 
maiștrii 
Uricani

cîte 3,660

ne pe post. Datorită în mare mă
sură desfășurării largi 
cerii pe profesii între 
sprijinită din plin de 
și tehnicienii mine', la 
se obține în medie
tone de cărbune pe post în a- 
bațaje și peste 1,250 tone de căr
bune ne post prestat pe mină. 

Spori d neîncetat productivitatea 
muncii, colectivul minei Uricani 
a extras în perioada 15—23 sep
tembrie aproape 930 tone de căr
bune cocsificabij peste plan.

Pentru producția 
viitoare

ln cursul lunilor viitoare vor 
fi deschise noi locuri de muncă 
pentru care sînt necesare lucrări 
de pregătire. In două de-., 
cade din septembrie, la sectoa
rele Г și IV de la mina Lonea 
planul de pregătiri a fost depă
șit cu 6 m. și, respectiv, cu 25 
rn. galerie. Atenția acordată lu
crărilor de pregătire la sectorul 
IV Lonea o confirmă faptul că 
pe lîngă depășirea sarcinilor de 
plan la pregătiri minerii de aici 
și-au întrecut planul de extrac
ție cu o importantă cantitate de 
cărbune. In schimb la mina Vul
can unde la producție planul a 
fost mult depășit, cu lucrările 
de pregătiri se stă slab. Aici la 
sectorul II și la sectorul IV, pla
nul la pregătiți pe două decade 
este rămas în urmă cu 12 m. și, 
respectiv, cu 47 m. galerie. La 
mina Lupeni, colectivele sectoa
relor I В, II, III și V sud, a- • 
cordînd atenția cuvenită pregăti
rii producției viitoare și-au între
cut sarcinile planificate cu 16-47 
m. galerie.

« lei, sau brigada de tineret a lui ♦
* Schneider Francisc
î curs de 26 zile lucrătoare a adus j
• sectorului economii de materiale *
J in valoare de 1376 lei. !
j L1C1U LUCIA ;
- 0 0-^0 0 0-0 0-0 000 • • «

sectorului economii de materiale *
J♦ 
î

IV-a:
•Declarațiile făcute zioflțtitor de N. S. Hrușcibv lai Glen Cave.
• intîlnirea dintre N. S. Hrușciov și Kwame Nkrumah.
• Declarația lui Kwame Nkrumah.
" Consecințe ale manevrelor N.A.T.O.
• Ce este nou în propunerile sovietice de dezarmare.
• Sosirea lui Macmillan și a lui Nehru la New York.
• întrevederea Nasser — Fidel Castro.
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Sîmbătă dupa-amiaza s-a 
de orientare rezervat pionieri lori IN CLIȘEU 
pionieri consultă cu atenție schița itinerariului 
juta în obținerea unui timp cît mai bun pe traseu.

muncii
PE TEME

In lupta pentru îndeplinirea 
și depășirea sarcinilor trasate de 
Conferința raională de partid, 
minerii Văii Jiului au repurtat 
pînă acum o seamă de succese 
importante. Incepînd cu luna 
martie, pe bazin se extrage pen
tru fiecare post prestat peste o 
tonă de cărbune. La toate ex
ploatările miniere, productivita
tea muncii a sporit considerabil.

In ultimele luni, ca Urmare a 
entuziasmului cu care minerii 
au pornit la înfăptuirea sarcini
lor economice trasate de cel 
de-al Ill-lea Congres al parti
dului, productivitatea a sporit 
și mai mult. In iulie și august 
pe bazin s-a extras pentru fie
care post prestat cîte 1,052 
tone de cărbune, atîngîndu-se 
astfel nivelul stabilit de Confe
rința raională de partid. In sep
tembrie 
este în 
post pe 
obținute 
din septembrie, la minele 
trila, Vulcan și Uricani, minerii 
au depășit considerabil sarcinile 
stabilite de Conferința raională 
de partid privind creșterea pro
ductivității muncii la exploată
rile lor. Progrese mari au făcțit 
colectivele de la Lonea: și Lu
peni. La mina Lupeni, de exem
plu, se extrag acum cu peste 
100 kg. cărbune pe post mat 
mult dfecît s-a extras în ianua
rie. Sînt tot mai numeroase co-

productivitatea muncii 
medie de 1,066 tone pe 
bazin. Prin rezultatele 
în primele două decade 

Pe-

Pentru îmbunătățirea continuă a activității .... - _ M
cultural-sportiv care s-д desfășurat 
în vara aceasta a demonstrat că a 
crescut preocuparea organizațiilor 
U.T.M. față de antrenarea tineri
lor în activitatea cultural-sportivă. 

Un loc important în munca de 
educare a tineretului îl ocupă în- 
vățămîntul politic U.T.M. In aceas
tă privință organizațiile de partid, 
au dat , sprijin organizațiilor 
U.T.M. pentru pregătirea noului an 
școlar. 244 membri și candidați de 
partid au fost mobilizați ca pro
pagandiști la cercurile și cursurile 
învățămîntului politic U.T.M.

Organizațiile de partid dau □ 
mai mare atenție conducerii, în
drumării concrete a activității or
ganizațiilor U.T.M. La minele A- 
ninoasa, Lupeni comitetele de par
tid analizează periodic activitatea

P. UNGUR

organizațiilor U. T
în exploatările miniere, în între

prinderile și instituțiile din raio
nul Petroșani lucrează un mare 
număr de. tineri. O bună parte din 
aceștia sînt utemiști. Organizația 
U.T.M. din raionul nostru, sub 
conducerea și îndrumarea perma
nentă a organizațiilor de partid, 
au obținut unele succese de sea
mă în activitatea lor, atît în ceea 
ce privește mobilizarea tineretului 
la îndeplinirea și depășirea sarci
nilor de producție, cît și în educa
rea comunistă a acestuia.

Prin formele tinerești de muncă, 
cum . sînt brigăzile de tineret, bri
găzile de muncă patriotică tinerii 
aduc o prețioasă contribuție la tra
ducerea în viață a sarcinilor ce 
stau în fața întreprinderilor în care 
lucrează. în Valea Jiului sînt cu
noscute multe brigăzi miniere for
mate din tineri care se găsesc în 
fruntea luptei pentru realizarea an-

gajamentelor luate în întrecerea so
cialistă.

Rezultate bune s-au obținut și 
în domeniul muncii de educație 
desfășurată de organizațiile U.T.M. 
La Vulcan; Aninoasa, Lupeni joi- 
le de tineret sînt folosite în scop 
educativ, se fac expuneri de confe 
rințe pe diferite teme de către oa
meni bine pregătiți, se organizea
ză diferite concursuri distractive 
cu un conținut educativ. Se obiș
nuiește tot mai mult să se organi
zeze întîlniri între tineri și mem
bri de partid vîrstnici care vorbesc, 
tineretului despre viața și lupta 
oamenilor muncii din timpul re
gimului burghezo-moșieresc.

S-au organizat și unele excursii 
în diferite localități ale patriei, a 
crescut simțitor numărul tinerilor 
care activează în diferite forma
țiuni cultural-artistice cît și al ce
lor ce practică sportul. Concursul (Continuare in pag. 2-a)

obțin 
tone 

mult.

Creșterea continuă a productivități 
In centrul atenției'

ACTUALE 
legtivele de sectoare care 
pe post cîte 2;300—3,3500 
de cărbune și chiar mai
Printre acestea pot fi mențio
nate colectivele sectoarelor IV și 
V Lonea, II, III Petrila, II Ani
noasa, I, II, IU Vulcan, ИІ 
Lupeni, I Uricani. Organizîn- 
du-și mai raționai munca în a- 
batajele lor, folosind cu price
pere mecanismele și utilajele, o 
seamă de brigăzi cum sînt cele 
conduse de Compodi Ion, Timar 
Gheorghe, Sidorov Vasile, Cos- 

Remus, Negrescu Vasile, 
Petru, Cîr- 
multe altele 

medii de 
cărbune pe

ma
Bojte Paveî, Spînu 
ciumaru Victor și 
obțin randamente 
5,500—8,000 tone 
post.

In creșterea masivă a produc
tivității muncii își găsește expre
sia- activitatea rodnică a organi 
zațiilor de partid, exemplul mo
bilizator ai comuniștilor, munca 
dusă de sindicate pentru organi 
zarea temeinică și concretă a în
trecerii socialiste pe profesii.

Condițiile actuale de exploa
tare, posibilitățile create prin 
complexul de măsuri și metode 
de muncă ce se aplică la ex
ploatări permit ca, în situația 
actuală a mecanizării minelor, 
productivitatea muncii să creas
că încă mult. Colectivele minie
re vor trebui să depună străduin
țe pentru ca rezultatele medii 
obținute în acest an să reprezin
te îndeplinirea integrală a sar
cinii trasate de Conferința ra
ională de partid. In acest scop 
este necesar ca la Lonea pro
ductivitatea medie pe lună să 
crească față de nivelul atins a- 
cum cu încă cei puțin 50—60 
kg. cărbune pe post, la Ani- 

. noasa de asemenea, la Vulcan 
cii cel puțin 30—50 kg. căr
bune pe post, iar Ia Lu
peni cu cel puțin 70—90 kg. pe 
post. Colectivele exploatărilor 
Petrila și Uricani, vor trebui 
să lupte pentru a realiza în fie
care lună din acest an o produc
tivitate cel puțin la nivelul , ob
ținut în septembrie.

Posibilități pentru îndeplini
rea acestor obiective există la 
toate exploatările. La mina Lu
peni, de pildă, productivitatea 
medie pe mină poate spori con
siderabil dacă la sectoarele care 
acum sînt în urmă cu planul 

vor fi luate măsuri eficace pen
tru asigurarea condițiilor bune 
de muncă brigăzilor din aba- : 
taje3 dacă bogata înzestrare teh- 
nică a acestei mine va fi folo-

ing. GH. DUMITRESCU

(Continuare in pag. 3-a) 11
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După victoria categorică de 
duminica trecută obținută în fața 
echipei C.S.M. Cluj (5—0) în ur
ma unul joc frumos al localnici
lor, suporterii echipei Jiul au aș
teptat cu nerăbdare rezultatul de 
duminică de la Bistrița care a- 
vea să confirme (sau să infirme) 
revenirea echipei petroșănene. 
Deoarece pfnă la închiderea edi
ției noastre încă nu ne-au sosit 
amănunte în legătură cu desfă
șurarea meciului de la Bistrița, 
deocamdată, în urma calculelor 
făcute anunțăm că echipa Jiul 
Petroșani' a trecut pe primul toc 
în clasamentul seriei a Ш-a a 
categoriei B. Intrectnd cu 2—1 
formația Gloria Bistrița, Jiul, 
dieși la egalitate de puncte cu 
C.S.M. Cluj, datorită golavera
jului mai bun a trecut în frun
tea clasamentului. Rezultatul de 
la Bistrița dovedește deci că for
mația petroșăneană este în pli
nă revenire ceea ce dă mari spe
ranțe în actualul campionat.

Intîlnirea juniorilor
Duminică după-arhiază a avut 

loc pe stadionul Jiul din Petro
șani întîlnirea de fotbal dintre 
echipele de juniori Jiul Petroșani 
—Minerul Vulcan în cadrul cam
pionatului regional

Dovedind o bună pregătire, ju. 
niorii petroșăneni au desfășurat 
un joc deschis, tehnic reușind să 
cîștige cu 8-—0 (4—0). Golurile 
an fost înscrise de Sardi (2), 
Haîasi (2), Păsculescu (4). Este 
necesar ca C. S. Jiul siă acorde o 
mai mare atenție juniorilor în 
rîndul cărora se găsesc tineri 
talentați care ar putea să înlo
cuiască în curînd jucătorii din 
echipa de performanță.

£♦♦♦*==
POPICE

Faza regională a Voințiadei
întrecut echipele raioanelor Alba, 
Hațeg, Orăștie și orașul Deva. 
Cel mai bun rezultat l-au obți
nut popicarii din Alba care au 
totalizat 1036 p. d. față de oraș 
Deva, Hațeg și Orăștie care au 
realizat în ordine 918 p. d., 893 
p. d. și, respectiv, 717 p. d.

In a doua zi de concurs au in
trat în joc șî popicarii din Pe
troșani : Gagy, Meszaros și Su- 
«u Aurel. Deși nu s-au compor
tat la adevărata lor valoare, cu 
excepția lui Gagy care realizînd 
386 p. d. a ocupat locul I la in
dividual, totuși echipa din Pe
troșani a reușit 
locul I urmată 
Alba lulia.

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

Albu Zoltan a realizat o performanță 
valoroasă

Continuîndu-și pregătirile în 
vederea începerii campionatului 
raional de popice, jucătorii de la 
Constructorul minier Petroșani 
au întîlnit duminică echipa de 
popice Jiul. După un joc viu dis
putat în care rezultatul final a 
fost stabilit la ultimele lansări 
(te bile, victoria a revenit popi-

Sîmbătă și duminică a avut 
toc pe arena Minerul din Lu
peni, faza regională la popice 
rezervată muncitorilor coopera
tori din regiunea noastră. Echi
pele participante, formate numai 
din trei popicari, reprezentînd 
raioanele Sebeș, Alba, Orăștie, 
Hațeg, Petroșani, oraș Deva șl 
oraș Lupăni, s-au străduit să 
obțină cît mai multe puncte pen
tru ocuparea locurilor fruntașe 
atlt la individual cît și pe echipe, 
întrecerea a fost viu disputată 
ținîndu-se cont că primii șapte 
clasați vor participa la faza dte 
zonă ce va avea Ioc la Timi
șoara

In prima zi de concurs s-au

--------------------Q,

CICLOT
Sect ia de ciclism a Asociației 

sportive Paringul Lonea a orga
nizat în гіиа de 25 septembrie 
a. c. o întrecere de cicloturism 
sub formă de circuit al Vări 
Jiului. Un număr de 14 cicliști 
au parcurs astfel în cinci ore dis
tanta : Lonea — Petroșani — 
Vulcan — Lupeni — Urieani — 
Cîmpu lui Neag iar înapoi tre-

Cangumațirt regional de /о/ta/ 

Minerul Vulcan continuă șirul victoriilor
In ultimele trei etape din ca

drul campionatului regional de 
fotbal, Minerul Vulcan a obți
nut trei victorii categorice dove, 
dindu-se un serios pretendent la 
locul I deținut în prezent die Ra
pid Deva.

Duminică, jucînd la Deva cu 
echipa Horia Cristur (terenul de 
la Cristur fiind suspendat) Mi
nerul Vulcan a obținut o victorie 
categorică cu scorul de 8—2 
(4—1). Au Înscris Rtșnlță (5), 
Melinte, Cotroaeâ și Nagy. lată 
deci că după oelelaite două vie-

Parîngul Lonea a întrecut
2-0

Al

CU
Așteptată cu mult interes, du

minică s-a desfășurat la Lonea 
tattlnirea dintre echipa locală 
Paringul și Minerul Aninoasa, 
pretendentă la titlu. Aninosenii 
s-au prezentat duminică sub va
loarea Jor în special în a doua 
parte a jocului. Localnicii în 
schimb au luptat cu mult elan 
dovedind în același timp și o bu 
nă pregătire tehnică.

In prima parte, jocul a fost 
echilibrat, la un bun nivel teh
nic, ambele înaintări punînd 
încercare portarii celor două 
chipe. Totuși primă repriză 
termină cu un rezultat alb.

La reluare Minerul Aninoasa 
slăbește aiiura, în timp ce gaz
dele atacă dezlănțuit și în mi
nutul 50 Mîrmea înscrie primul 
gol al lonenilor în urma uneî 
greșeli a lui Golgoțiu Marcel.

la

se

echipa din Pe» 
să se claseze pe 
de formația din

cu 
rft

- 860 p.d.
carilor de la Constructorul 
4675 p. d. față de 46-14 p. d. 
au obținut cei de la Jiul.

In cadrul acestui joc, popica
rul Albu Zoltan de la Construc
torul minier a realizat o perfor
mantă remarcabilă de 860 p. d. 
dovedind forma bună în cere se 
află acum înaintea începerii cam
pionatului raional.

U R 1 S M
cînd pe la Dealul Babii, Banița, 
Petroșani și-apoi Lonea. Grupul 
de cicloturiști a fost condus de 
Laczko Zoltan, președintele sec
ției de ciclism a asociației Pa- 
rtngul.

Echipa de cicloturism Paringul 
Lonea va pleca la I octombrie 
într-un circuit al regiunii Hune
doara. 

I

lorii anterioare cu 8—1 și 5—0, 
Minerul Vulcan, prin rezultatul 
de duminică confirmă forma din 
ce în ce mai bună ca urmare fi
rească a pregătirii intense a e- 
chipei sub „mîna pricepută" a 
maistrului sportului Tudor Pa- 
raschiva. Este de remarcat fap
tul 
șit 
me 
joc

că antrenorul echipei a reu- 
într-un timp scurt să impri- 
înaintării o tactică simplă de 
dar foarte eficace. Dovadă :

numai în trei meciuri înaintarea 
vulcăneană a reușit să înscris» 
21 de goluri.

Minerul Amnoasa

doilea gol a-1 gazdelor este 
înscris în minutul 89 de Petcu 
tot datorită formei slabe a sto
perului aninosean.

M. EDELȘTE1N

★

Alte rezultate: Minerul Pe- 
trila — Victoria Călan 2—2; Ra
pid Deva—Minerul Ghelar 2—1; 
C.F.R. Simeria — Minerul Lu- 
peni (reserve) 2—5; Șantierul 
Hunedoara — AS. Corvinul 
Hunedoara 3—1.

•*

ȘAH
Continuînd jocurile de clasifi

care în cadrul concursului de ca
să, Consiliul Asociației sportive 
Paringul Lonea a organizat în 
zilele de 23—24 septembrie a.c. 
uttima etapă pentru obținerea 
categoriei a V-a și a IV- a de 
clasificare la șah. Printre cei 
mai buni s-au dovedit tinerii .* 
Cristorcea Nicolae, sectorul II 
mina Cimpa, Podosu Ștefan, sec
torul VIII, Barbălată loan, sec
torul Ill. In total 10 tineri au 
obținut clasificarea la categoria 
a V-a și a IV-a și vor începe jo
curile pentru obținerea catego
riei a Ш-a de clasificare.

Mica mecanizare — importantă sursă 
de beneficii pentru întreprinderi

In mod curent, acțiunea de me
canizare și automatizare a produc
ției se face din fond de investiții, 
planificat în acest scop. Mica me
canizare este lăsată pe seama ini
țiativei locale, adică a concursului 
pe care-1 dau muncitorii fruntași, 
tehnicienii și inginerii din cadrul 
întreprinderilor. De aici rezultă 
că, cu cît mișcarea de inovații și 
de raționalizări este mai dezvolta
tă, cu atît și intteprinderile care 
pun în valoare aceste propuneri, 
vor obține economii la prețul de 
cost, se va îmbunătăți calitatea pro
duselor, se vot produce sortimente 
noi și va crește producția.

Finanțarea micii mecanizări «c 
efectuează pe plan local, din cre
dite bancare, penttu evitarea fărâ
mițării fondului de investiții.

In același scop, de valorificare 
a inițiativei locale, se acordă cre
dite bancare și pentru înființarea 
sau dezvoltarea secțiilor de produ
cere a bunurilor de latg consum, 
urmărindu-se prin aceasta punerea 
în valoare a unor resurse locale 
nefolosite în suficientă măsură, 
precum și punerea la dispoziția 
consumatorilor a unor bunuri ma
teriale care sînt solicitate.

Privind realizările întreprinderi-

Pentru îmbunătățirea continua 
a activității organizațiilor U.T.M.

(Urmare din pag. l-a)

obținute de 
din raionul 

lor mai exis- 
care se cer a

comitetelor U.T.M., felul cum 
membrii și candidații de partid a- 
jută această activitate. De aseme
nea, organizațiile de bază de par
tid cum sînt nr. 2 de la mina A- 
ntnoasa, nr. 8 de la mina Vulcan, 
nr. 8 de la mina Lupeni și multe 
altele analizează în adunările ge
nerale diferite aspecte ale muncii 
organizațiilor U.T.M.

La ședințele organizațiilor U.T.M. 
participă cu regularitate membri 
ai comitetelor de partid sau ai bi
rourilor organizațiilor de bază de 
partid. Aceștia iau cuvîntul. dau 
indicații asupra felului cum tre
buie să rezolve problemele mun
cii lor organizațiile U.T.M.

Cu toate succesele 
organizațiile U.T.M. 
nostru, în activitatea 
tă și anumite lipsuri 
fi înlăturate fără întîrziete.

Nu la toate organizațiile U.T.M. 
există o evidență clară a membrilor 
U.T.M., nu s-a reușit mici pînă a- 
cum a se cunoaște precis situația 
fiecărui tînăr neorganizat, din ca
re cauză numărul acestora este 
încă destul de mare, așa cum e 
cazul la mina Lupeni.

Adunările generale ale organi
zațiilor de bază U.T.M. nu se pre
gătesc totdeauna temeinic, se ami
nă, nu constituie peste tot, un pri
lej de educare a tinerilor. La mina 
Aninoasa, în ultimele luni, comite
tul U.T.M. în ședințele sale n-a 
analizat nici o problemă, ci s-a li
mitat la confirmarea de noi mem
bri. Cotizația se încasează într-un 
procentaj nesatisfăcător, ceea ce 
dovedește că s-a făcut puțin în 
direcția vieții interne de organi
zație.

In rîndurile tinerilor se mai în- 
tîlnesc cazuri de indisciplină, de 
lipsă de grijă față de avutul ob
ștesc, atitudini necuviincioase față 
de vîrstnici etc.

La toate acestea 
practica schimbării 
scurte a activiștilor 
descompletate unele comitete timp 
îndelungat, sau sînt promovați ca 
act:viști tineri care nu au pregăti
rea corespunzătoare.

De asemenea vinovate de aceste 
lipsuri se fac și unele organizații 
de partid, care în loc să conducă, 
să controleze permanent munca or
ganizațiilor U.T.M. se mărginesc 
la unde ședințe de analiză, mai 
mult cu caracter general și care 
nu pot da rezultate.

contribuie ți 
la perioade 

U.T.M., lăsînd

lei de întreprinderile

vede o activitate mai 
partea organizațiilor

lor ți organizațiilor economice din 
Valea Jiului, reiese că în decurs 
de un an, s-au cerut asemenea 
credite în sumă de 657.000 lei 
din care 571.000 lei au fost folo
siți de unitățile comerțului și nu
mai 86.000 
industriale.

Astfel se 
intensă din 
comerciale care au folosit aceste 
credite în scopul unei deserviri mai 
civilizate a populației, pentru pro
curarea de utilaje (frigorifere și 
altele) precum și pentru achizițio
nări de mijloace de transport pro
prii. Unele din aceste credite au 
și putut fi achitate din economiile 
realizate, urmînd ca utilajele a 
căror valoare s-a rambursat, să ge
nereze de acum încolo economii 
pentru întreprindere.

Ce au prevăzut unitățile indus
triale în acest domeniu este com
plet nesatisfăcător față de posibili
tățile și necesitățile reale existente. 
Deabia cîteva unități au solicitat 
asemenea credite ca Termocentra
la de la Paroșeni care intenționea
ză să-și construiască o seră de ca
pacitate mare prin folosirea abu
rilor, Filatura Lupeni unde s-a în
tocmit un proiect de lucrări pentru

Mai sînt cazuri cînd timp înde
lungat unele birouri ale organizații
lor de bază de partid nu se preocupă 
de îndrumarea organizațiilor U T.M. 
de ajutorarea acestora spre a și 
putea duce la îndeplinire sarcinile 
cc le revin. Printre acestea se nu
mără organizațiile Je bază nr. 3 
de la mina Vulcan, de la între
prinderea de industrie locală „6 
August" din Petroșani și altele.

In vederea îmbunătățirii muncii 
organizațiilor U.T.M. printr-o mai 
temeinică conducere și îndrumare 
din partea organizațiilor de par
tid, recent Biroul Comitetului 
raional de partid Petroșani a ana» 
lizat felul în care se desfășoară 
munca de conducere a otganiza- 

accivitatea 
U. T. M. 

de noi 
comu-

U.T.M. și 
raional 
primirii 

educarea

fiilor 
Comitetului 
în direcția 
membri și 
nistă a tineretului.

Cu acest prilej au fost sublinia
te unele succese obținute ți s-au 
scos în evidență lipsurile ce mai 
există, adoptîndu-se o hotârîre care 
prevede măsuri concrete menite să 
ducă la îmbunătățirea întregii 
munci a organizațiilor U.T.M. din 
raionul nostru.

Printre altele, hotărîrea prevede 
desfășurarea unei susținute munci 
politice și organizatorice pentru a- 
tragerea celor mai buni tineri^- 
organizați în rîndurile U.T.M. pre
cum și punerea la punct a evi
denței membrilor U.T.M. Dc ase
menea, în hotărîre se atrage aten
ția asupra intensificării muncii de 
educare folosind în acest scop cele 
mai atractive și eficace metode.

Hotărîrea prevede și măsurile 
ce trebuie să le ia organizațiile de 
partid în vederea ridicării pe a 
treaptă mai înaltă a muncii de 
conducere și îndrumare concretă 
a activității organizațiilor U.T.M.

Grija părintească pentru educa
rea tineretului este una din sar
cinile importante ce revin organi
zațiilor de partid. Acordînd tot 
sprijinul organizațiilor U.T.M., în* 
durmînd zi de zi activitatea comi
tetelor și birourilor organizațiilor 
de bază U.T.M., analiztnd perio
dic cele mai importante laturi ale 
muncii acestora, precum și actfvi- 
tatea membrilor și candidațil&r 
partid care au diferite sarcini în 
cadrul organizațiilor U.T.M., orga
nizațiile de partid vor asigura ca 
aportul tineretului din Valea Jiu
lui la îndeplinirea sarcinilor tra
sate de Congresul al Ш-lea a) 
P.M.R. să crească tot mm mult.

posibilități de fO'

modificarea actualelor mașini de 
filaj și de răsucit, fapt ce va duce 
la mărirea capacității de producție 
a întreprinderii, 
ză' a fi începute 
mestrului IV.

Dar, cite alte 
losire a creditelor pentru mica me
canizare nu sînt în raionul nostru : 
mecanizarea încărcărilor și descăr
cărilor de material lemnos, atic la 
întreprinderea forestieră cît și la 
exploatările miniere ; producția de 
var pentru care avem materie pri
mă și combustibil ceea ce ar contri
bui la reducerea prețului de cost 
la construcții ; mărirea capacității 
fabricii de gheață în vederea spo
ririi producției deoarece solicitările 
pentru acest produs s-au mărit ; 
punerea în valoare a zăcămintelor 
de marmoră ; utilizarea rămășițe
lor de scindură de la atelierele 
din Livezeni pentru confecționarea 
diferitelor obiecte de uz casnic . 
sere la I.C.O. pentru aproviziona
rea magazinelor cu fiori.

Posibilități sînt, trebuie numai 
folosite.

POPP EUGEN 
directorul filialei BJLPJL 

Petroșani

Lucrările urmea- 
încă în cursul tri-



nivelului politic și 
membrilor și candi- 

partid constituie una

Ridicarea 
ideologic al 
datilor de 
din preocupările principale ale par
tidului nostru. Hotărîrile celui 
de-al Ш-lea Congres al P.M.R.,
care precizează că oamenii muncii 
din țara noastră au pășit intr-o 
nouă etapă — etapa desăvîrșirii
construcției socialiste — pun sar
cini «porite ți în domeniul ideo
logic.

Anul școlar 1960—1961 al in- 
vățăniîntului de partid va marca 
un nou pas pe calea ridicării ni
velului politic și ideologic al mem
brilor și candidaților de partid. 
Comitetul de partid al minei A- 
ninoasa s-a străduit să pregăteas
că cît mai temeinic noul an de în- 
vățămînt, îndrumînd organizațiile 
de bază să creeze cele mai bune 
condiții membrilor și candidaților 
de partid pentru ca aceștia să se 
poată achita cu cinste de îndatori
rea statutară — ridicarea neconte
nită a nivelului politic și ideolo
gic

Repartizeree jwlicioija 
a curstnțUor 

pe forme de tnvițămînt 
la perioada de pregătire a des

chiderii învățămîntului de partid 
organizațiile de bază de la mina 
Anipoasa îndrumate și controlate 
îndeaproape de către comitetul de 
partid s-au preocupat cu multă gri
jă de repartizarea cursanților pe 
forme de învățămînt. Ele au luat 
măsuri atît pentru mărirea numă
rului de cercuri și cursuri, stabi
lind cele mai potrivite forme de 
Învățămînt, cît și pentru reparti
zarea cursanților pe cercuri 
cursuri în raport cu pregătirea 
politică și ideologică. In noul 
de învățămînt 1960—1961 
na Aninoasa vor funcționa 
cercuri și 
vor studia aproape

Ș’- 
lor 
an 

mi- 
de 

care 
mem-

la
38

cursuri în
800

Creșterea continuă 
a productivității munci 
— în centrul atenției 

(Urmare din pag. l-a)

sită din plin. Aici este de ase
menea necesar să se creeze a- 

^M^uiea condiții îneît și la fron
talele sectoarelor II, I В, IV В 
să se extragă pe zi cel puțin o 
fîșie de cărbune.

O importantă rezervă în creș
terea continuă a productivită
ții muncii la exploatările carbo
nifere din Valea Jiului o repre
zintă corelarea mai justă între 
posturile productive și cele de 
regie atît în subteran cît și la 
suprafață. La mina Lonea, în 
timp ce productivitatea în căr
bune pe septembrie este de a- 
proximativ 3,257 tone pe post, 
scade la 1,379 tone pe post în 
subteran și la 1,015 tone pe post 
pe exploatare printre altele și 
din cauza menținerii unor efec
tive prea mari la lucrările de re
gie. Același lucru se observă și 
în activitatea minelor Aninoa- 
sa și Uricani. La exploatarea 
Vulcan corelația aceasta este 
mai justă, ca dovadă că produc
tivitatea muncii obținută între
ce sarcinile stabilite prin plan 
la toate cele trei faze. Prin ex- 

mecanizării complexe, 
a rațicnali- 
, corelația 

poate inibună- 
deci prcducti-

tinderea 
a micii mecanizări, г 
zărilor și inovațiilor, 
între posturi se 
tăți, sporjndu-se 
vitatea muncii.

★
Nivelul atins 

creșterea celui i 
indice al activității de producție 
— productivitatea muncii — este 
promițător. El do/edește că, a- 
plicînd cu perseverență măsurile 
iehnico-organizatonce elaborate, 
printr-o muncă politică și orga
nizatorică mai susținută, la ex
ploatările miniere se poate în
deplini și depăși sarcina trasată 
de Conferința raională de partid 
pentru acest an, sarcină de ba- 
2ă în succesul îndeplinirii pla
nului pe primul an al șesenalu- 
lui.

actualmente la 
mai important 

bri și candidați de partid, 
precum și tovarăși din activul fă
ră de partid. în acest an majori
tatea curumților vor studia in cele 
10 cercuri serale, 8 cercuri de 
studiere a Statutului 
cercuri de studiere 
P.M.R.

Experiența anilor 
dovedit că succesul 
învățămîntului de partid depinde 
în mare măsură de felul in care 
se pregătesc propagandiștii, cum 
conduc ei discuțiile, cum dezvoltă 
ia cursanți dragostea față de stu
dierea creatoare a bazelor mar- 
xism-leninismului. Astfel, în corpul 
de propagandiști au fost selecționați 
comuniști cu o temeinică pregătire 
politica și profesională, fruntași 
in producție, oameni care se bucu
ră de încrederea și simpatia mun
citorilor. Din cei 41 de propagan
diști recrutați pentru noul an șco
lar cea mai mare parte sînt mun
citori. De asemenea au fost selec
ționați in corpul de propagandiști 
8 iagineri din cadrul sectoarelor,

Comitetul de partid a luat mă
suri pentru mobilizarea propagan
diștilor la cursurile de pregătire 
organizare de cabinetul raional de 
partid, unde au frecventat cu re
gularitate. îa cadrul sectoarelor, 
propagandiștii, împreună cu birou
rile organizațiilor de bază au stat 
de vorbă cu cursauții, îndemnîn- 
du-i să studieze, să frecventeze cu 
regularitate ședințele cercurilor ți 
cursurilor in noul an de învăță- 
mint. Propagandiștii Ioan D. Ste- 
lian, Feier Ioan, Man Gavrilă, 
Solorenco Pavel și alții au ținut 
întâlnirii cu cursanții, unde s-a dis
cutat felul in care se va desf&șuta 
noul an de învățămînt.

Comitetul de partid a luat mă
suri ca activitatea unor cercuri să 
se facă pe schimburi pentru a asi
gura o frecvență cît mai bună a 
cursanților la învățămînt. Pentru 
uoul an școlar membrii comitetului 
au fost repartizați pe forme de în- 
vățămlnt pentru a îndruma și con
trola activitatea cercurilor. în anul 
școlar 1960—1961 comitetul de 
partid și-a propus să analizeze cu 
regularitate conținutul propagan
dei de partid și eficacitatea sa 
practică.

Măsurile luate de comitetul de 
partid ne îndreptățesc să conside
răm că noul an de învățămînt de 
partid se va deschide la mina A- 
ninoasa în condițiuni bune și va 
contribui din plin la educarea 
marxist-leninistă a membrilor 
candidaților de partid.

M. BENISCHEK 
instructor al comitetului raional 

de partid
IO AN POP 

secretarul comitetului de partid 
mina Aninoasa

Controlul ob$lcsc in sprijinul comerțului SOCMIM
De curînd a avut loc în orașul 

Lupeni o consfătuire cu comisiile 
de control obștesc la care au luat 
parte ți gestionarii unităților co
merciale -1- O.C.L. Alimentara, 
O.C.L. Industrial, O.A.D.L.F. și 
T.A.P.L. — precum și numeroși 
cetățeni consumatori.

Consfătuirea a scos în evidență 
faptul că aprovizionarea și deser
virea oamenilor muncii din orașul 
Lupeni (-au îmbunătățit simțitor. 
Prin activitatea lor, echipele de 
control obștesc au ajutat lucrăto
rii din comerț să desfășoare o de
servire civilizată a populației, să 
aprovizioneze magazinele cu măr
furile «rute de consumatori. Așa 
de pildă, magazinul alimentar nr. 
77 din, Braia (gestionar tov. Ni- 
velt Iosif) este bine 
cu tot felul de mărfuri. Lucrătorii 
din această unitate se bucură de 
aprecierea muncitorilor din cartier. 
Datorită activității lor rodnice, lu
crătorii din acest magazin dețin 
drapelul de unitate fruntașă pe 
oraș încă din primele zile ale a- 
cestui an. Rezultate bune in apro
vizionarea și deservirea populației 
au înregistrat și lucrătorii din uni
tățile O.C.L. Alimentara nr. 61 și

trecuți ne-a 
in domeniul

P.M.R. și 13 
a Istoriei

№
Ям

La atelierul minei Petrila sudorul Tratnmer Iuliu este cu- 
pentru economii, 

cap la cap și 
Sudorul Tram

noscut ca uni muncitor harnic, care luptă activ 
El folosește complet electrozii de sudură, llpindu-i 
obținînd astfel însemnate economii. IN CLIȘEU: 
tner Iuliu in timp ce sudează o piesă metalică.

--------------------C--------------------

Aprovizionarea de iarnă 
o problemă actuală

I

A sosit toamna, sezonul dnd. 
gospodinele tac bulion, pun ia 
borcan castraveciori, gogoșari, 
ardei, prepară compoturi. Apro
vizionarea de iarnă cu produse 
legumicole și fructe se află în 
centrul atenției populației raio
nului nostru.

Pentru a cunoaște situația în 
acest domeniu, un redactor al 
ziarului nostru a stat de vorbă 
cu tovarășul Taller Ludovic, di
rectorul O.A.D.LF. Petroșani 
care se ocupă de problemele a- 
provizionării. lată întrebările 
puse și răspunsurile primite:

ÎNTREBARE : Cum se desfă
șoară acțiunea de aprovizionare 
a populației Văii Jiului cu legu
me și fructe în perioada actuală ?

RĂSPUNS : Organizația noas
tră are sarcina de a asigura în 
cît mai bune condițiuni aprovi
zionarea populației din raion cu 
legume și fructe pentru perioa
da de toamnă și iarnă. In acest 
scop am încheiat o seamă de 
contracte noi cu furnizorii și am 
impulsionat livrările de aseme
nea produse. De pildă, în cursul 
trimestrului III, respectiv lunile 
iulie, august și primele 10 zile 
din septembrie, pentru populația 
Văii Jiului au fost aduse și dis
tribuite 741.200 kg. roșii, 404.500 
kg. diverse legume, 64.000 kg. 
rădăcinoase, 1.008.500 kg. car
tofi, 237.500 kg. ceapă uscată, 
421.500 kg. varză, peste o jumă
tate milion kg. fructe și altele. 
Conform planurilor și graficelor 
de livrare, cantitățile de aseme
nea produse legumicole vor creș
te și mai mult în zilele și săp- 
tămînile următoare.

ÎNTREBARE : Ce măsuri s-au 

73, (gestionari tov. Boroș Adalbert 
și Magda Gheorghe) ți altele care 
constituie exemple demne de urmat 
în lupta penuu ridicarea pe o 
treaptă superioară a deservirii și 
aprovizionării oamenilor muncii.

Cu prilejul controalelor făcute, 
echipele au descoperit și cazuri de 
încălcare a normelor ce reglemen
tează activitatea unităților comer
țului de stat. Au fost descoperite 
cazuri de vînzare cu lipsă la cîn- 
tar, așa cum procedează vînzătoa- 
rea Loy Eliza, de la chioșcul din 
piață ce aparține restaurantului 
„Cina". Aceeași vînzătoare nu res
tituie clientului mărunțișul de bani 
și nu are o atitudine civilizată fa
ță de consumatori. De asemenea, 
comisiile de control obștesc au 

aprovizionat ; descoperit unele cazuri, ca de pil
dă la magazinul alimentar nr. 63. 
de neafișaxe a noilor prețuri la 
sortimentele a căror prețuri au 
fost reduse. Acest neajuns a fost 
constatat și la „Librăria noastră", 
la unitatea nr. 16 din Braia și la 
unitatea nr. 65 din cartierul Ște
fan, unde se manifestă favoritis
mul, lipsa de curățenie și igienă.

în cadrul consfătuirii numeroși 
membri ai consiliilor de control

luat pentru asigurarea aprovi
zionării de iarna ?

RĂSPUNS: Pentru trimestrul 
IV, ca și pentru trimestrul I al 
anului viitor s-au încheiat con
tracte în urmai cărora vor fi a- 
duse în Valea Jiului cea. 7500 
tone cartofi, 400 tone ceapă, 950 
tone varză, 200 tone rădăcihoa- 
se, 350 tone diverse legume, 200 
tone fasole uscată, 750 tone fruc
te proaspete.

In același timp, în cadrul uni
tății noastre s-au luat măsuri 
pentru conservarea unor produ
se ca varză, gogonele, castra
veți (în oțet și saramură), bu
lion etc. — cea. 190 tone.

ÎNTREBARE: Ce s-a făcut 
ptnă acum în problema însilo- 
zării... ?

RĂSPUNS : Și această proble
mă a stat în atenția noastră. 
Sînt în curs de amenajare-toate 
spațiile necesare în.vederea în- 
srlozării. De pildă, pentru car
tofi pregătim subsolul halelor 
Petroșani unde vom însiloza cca. 
800 tone cartofi. In prezent aici 
se face compartimentarea în bo
xe și podirea cu grătare de lemn. 
Mai avem pregătite două silo
zuri de cîte 300 tone fiecare la 
Petroșani și Lupeni, o pivniță 
de 40 tone la Vulcan și una de 
80 tone la Lupeni. Pentru fructe 
și ceapă vor fi folosite două po
duri și un demisol de 200 tone 
la Petroșani ca și două poduri 
și un demisol de 140 tone la 
Lupeni.

Noi sîntem încredințați că prin 
măsurile luate și cele pe care le 
vom mai lua, vom asfgura o bu
nă aprovizionare de toamnă și 
iarnă ă populației.

obștesc și alți cetățeni au vorbit 
despre neajunsurile ce se manifestă 
în activitatea O.A.D.L.F. (director 
Taller Ludovic) care nu reușește 
să asigure o aprovizionare ritmică 
a populației cu ptoduse alimen
tare și de sezon, lucru ce infulen- 
țează ridicarea prețurilor pe pia-i 
ța neorganizată. In unitățile 
O.A.D.L.F. din oraș se simte lip
să de roșii, cartofi, ouă, cît și sla
ba aprovizionare a populației cu 
fructe, ca struguri, pere, prune etc.

Totodată, în unele unități ale 
O.A.D.L.F. lasă de dorit calitatea 
mărfurilor. Așa de exemplu se 
întîmplă ca roșiile să fie necoapte, 
cartofii conțin pămînt mult, iar 
alte mărfuri sînt alterate.

Este necesar ca organele comer
ciale din cadrul Sfatului popular 
raional, conducătorii unităților co
merciale din raion să tragă învă
țăminte din lipsurile reieșite în 
cadrul consfătuirii, să ia toate mă
surile necesare pentru aprovizio
narea populației cu tot felul de 
mărfuri de sezon, de bună calita
te în cantități suficiente și să asi
gure o deservire cît mai corectă.

A. MICA 
activist sindical

Sosirea 3a New York 
а lui Norodom Sianuk

NEW YORK 26 (Agerpres).
In seara zilei de 25 septem

brie a sosit la New York prințul' 
Norodom SiaHuk, conducătorul 
statului Cambodgia. El va con
duce delegația țării sale la cea 
de-a 15-a sesiune a Adunării 
Generale a O.N.U.

j ----- о-----

Declarația Іш Selai Ture

RABAT 26 (Agerpres).
Corespondentul agenției France 

Presse relatează că Seku Ture, 
președintele și primul ministru 
al Republicii Guineea, care se 
află la Damasc în trecere spre 
patrie, a declarat că Guineea 
sprijină guvernul tui Patrice 
Lumumba care „este singurei 
guvern legal al țării".

Declarația iui Fulbright 
despre restricțiile impuse 

la New York lui N. S. Hrușciov

NEW YORK 26 (Agerpres). 
TASS transimite :

După cum anunță corespon
dentul din Washington al agen
ției Associated Press, Fulbright, 
președintele Comisiei senatoriale 
pentru Afacerile Externe (demo- 
crat din partea statului Arkan
sas1) a criticat restricțiile cu pri
vire Ia deplasările lui N. S. 
Hrușciov la New York. Intr-un 
interviu transmis de posturile 

■ de radio, Fulbright a ridiculizat 
afirmațiile Departamentului de 
Stat că aceste restricții sînt ne
cesare pentru asigurarea securi
tății personale a lui Hrușciov. 
„Nu îmi pot închipui nici un 
alt loc unde problema securității 
să fie mai acută ca la New York, 
în limitele căruia au fost fixate 
deplasările lui Hrușciov... In a- 
fară de aceasta se creează im« 
presia că s-a manifestat suscep
tibilitate și copilărie”,

----- O-----  -i

Zece mii de persoane 
au manifestat la Londra 

împotriva 
bombei nucleare

LONDRA 26 (Agerpres).
După eum transmite agenția 

France Presse, aproximativ zece 
mii de persoane au participat în 
seara zilei de 25 septembrie la 
o manifestație organizată la 
Trafalgar Square de conducăto
rii „campaniei pentru dezarma
rea nucleară". Printre vorbitorii 
se aflau cunoscutul filozof Bert- 

. rand Russell și Jan Mikardo, 
fost vicepreședinte al Partidului 
laburist.

La sfîrșitul manifestației au 
fost lansate mii de baloane co
lorate purtînd cu ele lozinca 
„Jos cu bomba I".

Succesul luptei greviste 
a marinarilor englezi

LONDRA 26 (Agetpres). — 
TASS transmite:

La 26 septembrie, marinarii 
din Liverpool, Sunderland, Glas
gow, Cardiff, Manchester s-au 
prezentat la lucru, încetînd gre
va care a durat peste două luni 
și care a fost declarată pentru 
a obține reducerea săptămînii de 
lucru și sporirea salariului:

Greviștii au hotărît să reia lu
crul după ce conducerea sindi
catului național al marinarilor 
i-a asigurat că va lua măsuri 

pentru satisfacerea revendicărilor 
lor.



STEAGUL fcRO$U

Declarațiile făcute
NEW YORK 25 (Agerpres) 

TASS transmite:
In după-amiaza zilei de 24 

septembrie, N. S. Hrușciov, pre
ședintele Consiliului de Miniștri 
a! U.R.S.S. și șeful delegației so
vietice la cea de-a 15-a sesiune 
a Adunării Generale a O.N.U., 
s-a întîinit la Glen Cove cu Ga
mal Abdtel Nasser, președintele 
Republicii Arabe Unite.

Intre N. S. Hrușciov și G. A. 
Nasser a avut loc un schimb ge
neral de păreri asupra unor im
portante probleme internaționa
le, îndeosebi asupra problemelor 
dezarmării și luptei pentru în
tărirea păci;.

La ora 18,30 (ora New York- 
ului) Nasser și-a luat rămas bun 
de la N. S. Hrușciov și a pără
sit Glen Cove.

Un mare grup de corespon
denți ba înconjurat pe șeful gu
vernului sovietic. Ei i-au pus în
trebări în legătură cu convorbi
rea avută cu președintele R.A.U. 
N. S. Hrușciov a spus că Nasser 
este un vechi cunoscut al său și 
Că ei întrețin bune relații perso
nale. Principala temă a convor
birii noastre, a spus N. S. Hruș
ciov, au constituit-o problemele 
dezarmării și păcii.

Unul din corespondenți i-a 
spus lui N. S Hrușciov că pre
sa engleză anunță că Macmillan 
va pleca la New York pentru a 
realiza o conciliere între S.U.A. 
și U.R.S.S. Președintele Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S. a 
spus că conciliere este un cu- 
vînt mult prea tare, dar că U- 
niunea Sovietică este gata să 
salute eforturile, lui Macmillan 
de a obține o îmbunătățire a re
lațiilor dintre U.R.S.S. și S.U.A.

Referindu-se la declarația fă
cută la New York de fostul ge
neral nazist, Speidel, că apăra
rea Occidentului trebuie să fie 
mutată spre Răsărit, la frontie
rele Uniunii Sovietice, N. S. 
Hrușciov x’, subliniat că Speidel 
n-a spus nimic nou și că n-a 
făcut decît să repete ideile lui 
Hitler. Speidel știe prea bine ce 
soartă a avut Hitler, a adăugat 
el. Aceeași soartă o vor avea și 
toți speidelii.

Șeful guvernului sovietic a a- 
rătat că una din contradicțiile 

puterilor occidentale este aceea că 
ele vorbesc despre controlul a- 
supra dezarmării și în același 
timp înarmează cea mai agresi
vă țară — Germania occidentală.

N. S. Hrușciov a fost între-

ziariștilor de N. S. Hrușciov la Dion Cove
bat ce impresie i-au lăsat pri
mele zile de ședere în inima ca
pitalismului — New York. Ne 
aflăm în inima capitalismului cu 
comunismul în inimile noastre, 
a răspuns șeful guvernului sovie
tic, și ne simțim admirabil.

Corespondenții au pus șefului 
guvernului sovietic numeroase 
întrebări referitoare la cuvînta- 
rea lui la Adunarea Generală a 
O.N.U. El a fost rugat în special 
să comenteze declarația iui Her- 
ter că Hrușciov ar fi declarat 

război Organizației Națiunilor 
Unite. Premierul sovietic a ară
tat că această apreciere a cu- 
vîntării sale nu corespunde rea
lității. Am propus Adunării Ge
nerale să modifice structura se
cretariatului O.N.U., a spus el. 
Cuvîntarea mea n-a fost îndrep
tată împotriva lui Hammarsk- 
joeld personal, deși el simpati
zează cu Statele Unite și expri
mă interesele țărilor blocului a- 
merican. Dar în afara țărilor im
perialiste, a sublinrât N. 5. Hruș
ciov, există țările socialiste și 
țările neutre. Actualul secretar 
general ai O.N.U.. reprezintă 
doar grupul țărilor blocului im
perialist. In înfăptuirea hotărî-: 
rilor Consiliului de Securitate el 
acționează’ în interesul țărilor 
capitalului monopolist, iar aceas
ta aduce prejudicii țărilor socia
lismului1 și țărilor neutre. Struc
tura secretariatului O.N.U., a 
continuat N. S. Hrușciov, trebuie 
să reflecte faptul că în lume e- 
xistă trei grupări fundamentale.

Dacă nu se va realiza un a- 
cord în această problemă, a spus 
el, nu va putea fi rezolvată nici 
problema dezarmării. In momen
tul de față, a arătat N. S. Hruș
ciov, toate părțile sînt de părere 
că după realizarea unui acord 
asupra dezarmării vor fi create 
forțe armate unite sub controlul 
O.N.U. Cine va comanda aceste 
forțe ? — a întrebat N. S. Hruș
ciov. Dacă' ele vor fi subordo
nate lui Hammarskjoeld, ne vom 
putea aștepta Ia debarcări de 
trupe la Leningrad, Vladivostok 
sau Arhanghelsk. N. S. Hrușciov 
a arătat că încă de pe acum tru
pele O.N.U. din Congo sprijină 
marionetele puterilor coloniale. 
El a comparat rolul trădători
lor Mobutu și Chombe cu rolul 
pe care l-au jucat contrarevolu
ționarii Petliura, Vranghel și 
Kolceak, în timpul războiului ci
vil din Rusia.

Amintind că trupele O.N.U. 

invitate în Congo de guvernul 
legal Lumumba au privat acest 
guvern de posibilitatea de a se 
folosi de aeroporturi, de postu
rile de radio și de mijloacele de 
comunicații, șeful guvernului so
vietic a subliniat rolul nedemn 
al lui Hammarskjoeld în aceste 
acțiuni.

N. S. Hrușciov a relevat din 
nou că secretariatul O.N.U. tre
buie să fie alcătuit din reprezen
tanți ai statelor socialiste, ai 
statelor participante la blocuri 
militare ale puterilor occidentale 
și ai țărilor neutre. El a demas
cat afirmațiile că delegația so
vietică s-ar situa pe poziția de
clarării unui război Organiza
ției Națiunilor Unite. Noi cău
tăm noi forme organizatorice 
pentru O.N.U., a dleclarat N. S. 
Hrușciov, pentru asigurarea co
existenței pașnice și stabilirea 
unor relații de adevărată bună 
vecinătate între toate țările.

Corespondenții i-au mulțumit 
călduros lui N. S. Hrușciov pen
tru răspunsurile amănunțite la 
toate întrebările care i-au inte
resat.

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

Sosirea Iirl Macmillan 
și a lui Nehru 
la New York

NEW YORK 26 (Agerpres).
La 25 septembrie a sosit la 

New York pentru a participa la 
lucrările celei de-a 15-a sesiuni 
a Adunării Generale a O.N.U., 
primul ministru al Angliei, H. 
Macmillan

NEW YORK 26 (Agerpres). 
TASS transmite:.

La 25 septembrie a sosit la 
New York pentru a participa la 
lucrările celei de-a 15-a sesiuni 
a Adunării Generale a O.N.U. 
Jawaharlal Nehru, primul minis
tru al Indiei.

ÎNTREVEDEREA
NASSER—FIDEL CASTRO

NEW YORK 26 (Agerpres).
La 25 septembrie președintele 

R.A.U., Gamal Abdel Nasser, a 
făcut o vizită la hotelul „The
resa" lui Fidel Castro, condu
cătorul delegației cubane la cea 
de-a 15-a sesiune a Adunării Ge
nerale. Convorbirea dintre Nas
ser și Castro a durat mai bine 
de o oră și jumătate.

Întîlnirea dintre N. S. Hrușciov 
și Kwame Nkrumah

NEW YORK 26 (Agerpres). 
TASS transmite:

In seara zilei de 25 septem
brie, N. S. Hrușciov a stat de 
vorbă din nou cu numeroși co
respondenți care veniseră în 
parcul vilei reprezentanței sovie
tice de la Glen Cove.

La ora 16,35, ora New York- 
ului, la Glen Cove, au sosit pen
tru a se întîlni cu N. S. Hrușciov 
Kwame Nkrumah, președintele 
Republicii Ghana, și ceilalți 
membri ai delegației ghaneze la 
O.N.U. N. S. Hrușciov a primit 
cordial pe oaspeți și i-a invitat 
să intre în vilă

Intre N. S. Hrușciov și Kwa
me Nkrumah a avut loc o con
vorbire la care din partea sovie-

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

Declarația lui Kwame Nkrumah
NEW YORK 26 (Agerpres).
Cuvîntarea rostită de Kwame 

Nkrumah, președintele Republicii 
Ghana, la cea de-a 15-a sesiune 
a Adunării Generale a O.N.U., 
în care el a condamnat cu ho- 
tărîre colonialismul și a cerut 
eliberarea coloniilor de sub ju
gul robiei imperialiste, a stîrnit 
iritare în rîndul cercurilor gu
vernante ale Statelor Unite. Se
cretarul de stat al S.U.A., Her- 
ter, s-a dedat la atacuri la adre
sa președintelui Ghanei și l-a 
numit „membru al blocului so
vietic comunist"

La 25 septembrie, Nkrumah, 
președintele Republicii Ghana, a

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

Consecințe ale manevrelor N.A.T.O
BONN 25 (Agerpres).
La 24 septembrie au luat sfîr- 

șit manevrele forțelor armate 
N.A.T.O. care s-au desfășurat în 
Schlesswig-Hollstein (R. F. Ger
mană) cu participarea a 50.000 
de militari vest-germani, englezi 
și danezi. In cursul manevrelor 
s-a recurs la înscenarea provoca
toare a unui „bombardament a- 
tomic" asupra orașelor vest-ger- 
mane Kiel, Neumunster și Rend
sburg, precum și a regiunii Bad- 
Seheberg.

După cum transmite agenția 

tică au participat A. A. Gromîko, 
ministrul Afacerilor Externe al 
U.R.S.S., N. Moleakov, secretar 
general al delegației sovietice la 
O.N.U. și A. Adjubei, consilier 
al delegației. Din partea Repu
blicii Ghana la convorbire au 
participat Ako Adjeien, ministrul 
Afacerilor Externe al Republicii 
Ghana, Krobo Edusdi, ministrul 
Poștelor și Comunicațiilor, Kwa- 
ku Boateng, ministrul Informa
țiilor și al Radiodifuziunii, El
liott, ambasadorul Ghanei la 
Moscova, și Kwison-Sekky, re
prezentantul permanent al Gha
nei la O.N.U.

Convorbirea a durat aproape 
două ore.

transmis spre publicare în presă 
o declarație în care se spune 
printre altele : „Declarația pe ca
re am făcut-o în cursul cuvîntă- 
rii că Africa trebuie să fie eli
berată de sub jugul colonialis
mului și că colonialismul trebuie 
să fie stîrpit în întregime pe\con
tinentul african, nu este ^te-ît 
repetarea principiilor care'stau 
la baza Declarației americane cu 
privire la independență, care pro
clamă ruptura pe cale revoluțio
nară cu colonialismul britanic".

Kwame Nkrumah a repetat 
din nou că după părerea sa co
lonialismul și imperialismul re
prezintă una din cauzele princi
pale ale conflictelor mondiale.

Reuter în timpul manevrelor a 
fost ucis un civil vest-german, 
10 militari vest-germani, trei da. 
nezi și doi englezi âu fost răniți, 
iar 100 de persoane au reclamat 
că au avut de suferit pierderi. 
De asemenea, buletinul de presă 

„Parlamentariche Politischer Preș.
sedienst" a relevat că datorită 
protestelor provocate în Ui іе- 
marca de organizarea 
manevre, trupele Bundeswehru- 
luî au primit ordinul de a nu 
trece, în cursul manevrelor, gra
nița daneză.

Ce este nou în propunerile sovietice 
de dezarmare

MOSCOVA 25 (Agerpres). — 
Comentatorul Agenției TASS, 
Igor Orlov scrie:

Noile propuneri’ sovietice cu 
privire la dezarmare, prezentate 
la 23 septembrie de către N. S. 
Hrușciov, șeful delegației1 sovie
tice ia cea de-a 15-a sesiune a 
Adunării Generale a O.N.U., au 
atras atenția generală. In pre
zent, ele sînt studiate și discu
tate pretutindeni.

Ce este nou în aceste propu
neri ?

Pentru a răspunde la această 
întrebare este necesar să trecem 
pe scurt în revistă recentul is
toric al examinării problemei de
zarmării, Ținînd seama de lunga 
și trista experiență a tratative
lor cu privire la măsurile par
țiale dte. dezarmare, pe care pu
terile occidentale nu vor de loc 
să~ Ie accepte, Uniunea Sovie
tică a propus prin conducătorul 
guvernului său N. S. Hrușciov 
la sesiunea din anul trecut a A- 
dunării Generale o abordare cu 
totul nouă, radicală prin carac
terul său, a acestei probleme.

N. S. Hrușciov a formulat 
ideea dezarmării generale și to
tale în condițiile unui strict con
trol internațional, propunînd în
făptuirea: ei în etape într-o pe

rioadă dfe patru ani. Deși Uniu
nea Sovietică este unul dintre 
cele mai puternice state din 
punct de vedere militar, ea s-a 
declarat gata să renunțe la a- 
ceastă forță militară, dacă și ce
lelalte mari puteri vor proceda 
la fel. Uniunea Sovietică a în
tărit hotărîrea sa de a păși la 

înfăptuirea acestei mărețe idei 
prin reducerea efectivelor forțe
lor sale armate cu 1.200.000 de 
oameni, adică cu o treime.

Puterile occidentale nu au ma
nifestat vreo tendință de a păși 
la măsuri practice în domeniul 
dezarmării și au început să aducă 
tot felul de obiecțiuni planului 
sovietic. Printre altele ele au în
cercat să acuze Uniunea Sovie
tică de faptul că propunînd trei 
etape de dezarmare, ea se stră
duiește chipurile să mențină în 
prima etapă acele tipuri de arme 
în domeniul cărora se bucură de 
o superioritate îndeobște recu
noscută. Asupra acestei teze au 
insistat printre altele reprezen
tanții Franței, care, după cum 
se știe nu a progresat mult în 
crearea unor astfel de mijloace 
moderne de transportare a ar
mei nucleare ca proiectilele ba
listice intercontinentale. Propa
ganda occidentală a făcut zarvă 

în jurul acestei probleme și a 
început să afirme că problema 
interzicerii proiectilelor balistice 
intercontinentale trebuie privită 
ca un fel de „piatră de încerca
re" a sincerității intențiilor so
vietice.

Au apărut chiar teorii întregi 
că fără lichidarea încă în prima 
etapă a celor mai moderne mij
loace de transportare a armei 
nucleare nu pot fi create garan
ții împotriva unui atac prin sur
prindere.

Străduindu-se să deschidă ca
lea spre un acord, noile propu
neri sovietice țin seama tocmai 
de aceste obiecțiuni. Ele prevăd 
că chiar în prima etapă, care va 
dura aproximativ un an, un an 
și jumătate, se va înceta produc
ția tuturor mijloacelor de trans
portare la țintă, a armei nuclea
re și aceste mijloace vor fi dis
truse. Trebuie să fie de aseme
nea lichidate toate bazele mili
tare străine aflate pe teritoriile 
altor state, de pe aceste teritorii 
trebuie să fie retrase toate tru
pele străine. Totodată se pro
pune reducerea substanțială a e- 
fectivelor forțelor armate și a ar
mamentelor clasice. Și în aceas
tă problemă se ține seama de 

dezideratele puterilor occidentale.

Consimțind ca întregul proces 
al dezarmării generale și totale 
să înceapă cu interzicerea și dis
trugerea în prima etapă a tutu
ror mijloacelor de transportare 
la țintă a armei nucleare cu li
chidarea concomitentă a bazelor 
militare de pe teritoriile altor 
țări, Uniunea Sovietică, vorbind 
plastic, propune chiar de la bun 
început „să se ia taurul de coar- 
ne*‘. Propunerea ei înlătură orice 
posibilitate a unui atac prin sur
prindere.

In cea de-a doua etapă, prin
tre alte măsuri, guvernul sovie
tic propune interzicerea totală a 
armelor nucleare, chimice, biolo
gice și a altor tipuri de arme de 
exterminare în masă, încetarea 
producției și lichidarea stocurilor 
acumulate de aceste arme. In a- 
fară de aceasta se prevede redu
cerea continuă a forțelor armate 
și a armamentelor.

Potrivit planului sovietic, cea 
de-a treia, și ultima etapă ur
mează să încheie lichidarea for
țelor armate și a armamentelor 
tuturor statelor, să pună capăt 
producției de război, să lichide
ze ministerele de război, statele 
majore generale și diferite in
stituții și organizații militare și 
paramilitare. Trebuie să încete
ze de asemenea alocările de fon
duri pentru scopuri militare. 
Astfel, după încheierea acestei 
etape a dezarmării generale și 

totale, statele nu trebuie să mai 
aibă nici soldați, nici arme. Prin 
urmare orice primejdie de răz
boi va fi lichidată definitiv și 
pentru totdeauna.

Jntrucît S.U.A. și alte state oc
cidentale s-au străduit să obți
nă din partea Uniunii Sovietice 
o expunere mai concretă și mai 
amănunțită a sistemului de con
trol, noul program sovietic ține 
seama și de aceste considerente. 
In cadrul noilor propuneri sovie
tice planul de creare a sistemu. 
lui de control și de exercitare 
a unui strict control internațio
nal asupra tuturor măsurilor cu 
privire la dezarmare, este expus 
în mod cît se poate de amă
nunțit.

O altă trăsătură nouă și ex
trem de importantă a recentelor 
propuneri sovietice care ține 
seama de data aceasta de dole
anțele multor țări neutre este 
proiectata creare a unui organ 
de lucru pentru ducerea tratati
velor în problema dezarmării șî 
cu participarea statelor neutre.

Ținînd seama de toate aceste 
elemente noi ale propunerilor 
sovietice, comentatorii obiectivi 
— asemenea comentatori se în- 
tîlnesc și în occident — recu- 
nosc că aceste propuneri trebuie 
considerate ca o bază bună pen
tru elaborarea și încheierea unuî 
tratat cu privire la dezarmarea 
generală și totală.
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