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Proletari din toate țările, uniți-văs!

anul roșu
Organ al Comitetului raional P.M.R. Petroșani și al Sfatului popular raional

Oamenii muncii din Valea Jiului au primit cu entuziasm 
Cuvîntarea tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej la 0. N. U.

muncii 
cu viu 

și apro- 
unanimi-

interes 
toți

Cuvîntarea to
varășului Gheor
ghe Gheorghiu- 
Dej, șeful dele
gației romîne la 
cea de a 15-a 
sesiune a Adu
nării Generale a 
O.N.U. 
primită 
deosebit 
de către 
menii muncii 
Valea Jiului.

La toate 
ploatările minie
re, în întreprin
deri, instituții și 
pe șantiere oa
menii 
discută 
ipteres 
4* cu 
tate poziția gu
vernului țării noastre față de cele 
mai arzătoare probleme ale vieții 
internaționale contemporane.

Marți după-amiază, cînd pos
turile de radio au transmis cu
vîntarea rostită de tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, în fața 
aparatelor de radio, în preajma 
difuzoarelor aflate pe străzile o- 
rașelor Lupeni, Petroșani, Pe
trila, grupuri de oameni ascultau 
cu un deosebit interes mesajul 
de pace rostit de conducătorul 
delegației țării noastre de la 
înalta tribună a Adunării Gene
rale a O.N.U. In cuvinte simple, 
pornite din inimă ascultătorii își 
exprimau adeziunea lor deplină 
față de propunerile guvernului 
R.P.R. privind dezarmarea ge
nerală și completă și eliberarea 
țărilor coloniale — ca țeluri su
preme ale luptei tuturor popoa
relor

In cursul zilei de Ieri textul 
cuvîntării a fost retransmis la 
stațiile de radioamplificare ale 

exploatărilor miniere, agitatorii 
au organizat convorbiri la locu
rile de muncă despre conținutul 
cuvîntării. Asemenea convorbiri 
au ținut agitatorii Brandt Bernat
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Angajamentul anual a fost îndeplinit
Mobilizați de comuniști munci

torii de la revizia de vagoane din 
cadrul complexului C.F.R. Petro
șani și-au îndeplinit încă la data 
de 1 septembrie a.c. angajamentul 
anual de economii. Prin economi
sirea de materiale ca ulei mineral, 
butoane și recondiționarea unor 
piese, muncitorii de la revizia de 
vagoane și-au realizat cu succes 
angajamentul de 12.000 lei econo
mii pe care și l-au asumat în acest 
an în cadrul întrecerii. Zilele tre
cute colectivul reviziei de vagoane 
s-a angajat să mai economisească
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Secția de tineret —
La Filatura Lupeni, graficul 

secției de depănat unde lucrează 
majoritatea brigăzilor de tineret 
arată în aceste zile un salt de 6 
linii. Acest lucru înseamnă că a-a 
înregistrat o depășire de 6 la sută

La această realizare grăitoare au 
contribuit toate muncitoarele sec
ției de depănat. De exemplu bri
gada tov. Mic Maria, a obținu, 
o depășire de 25 la sută față de 

și Cosma lacob de la mina Lu- 
penî, Pașca Francisc, Voinici 
Ștefan de la U.R.U.M.P. și multi 
alții.

La minele Lupeni, Aninoasa, 
Vulcan precum și la alte între
prindeți au fost organizate adu
nări în cadrul cărora a fost citit 
în fața unui mare număr de 
muncitori, tehnicieni și ingineri 
textul cuvîntării rostite de tova
rășul Gheorghe Gheorghiu-Dej în 
fața delegaților la cea'de-a 15-a 
sesiune a Adunării Generale a 
O.N.U.

Fiecare cuvînt
Am ascultat cu o mare atenție 

cuvîntarea tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej la cea de a 15-a 
sesiune a Adunării Generale a 
O.N.U. transmisă prin radio. In 
cuvintele sale am găsit expresia 
gîndurilor și simțămintelor noas
tre. Sînt mîndru că prin vorbele 
celui mai iubit fiu al său, po
porul nostru muncitor și-a sipus 
răspicat cuvîntul în apărarea 
păcii, în lichidarea odiosului sis
tem colonial,, în‘înfăptuirea dezar
mării generale și complete.

Fiecare cuvînt’ al tovarășului 
Gheorghe Gheotghiu-Dej este o 
chemare la muncă mai rodnică 
pentru ridicarea prestigiului in-

pînă la sfirșitsțl anului materiale 
ți piese de schimb în valoare de 
încă 3.000 lei.

Comuniștii acordă o mare gri
lă fi acțiunilor de muncă patrioti
că. Astfel, în cursul lunii trecute 
au fost organizate două asemenea 
acțiuni cu care prilej s-au reparat 
în total un număr de 30 vagoane 
de marfă. In fruntea luptei pentru 
cît mai multe economii și a acțiu
nilor de muncă patriotică s-au si
tuat tovarășii Manea loan, Radu
lescu Ștefan, Ghtoancă loan, Mă- 
nescu Petre, Cioacă Pavel, Mora- 
ru luliu și alții.

fruntașă în muncă
planul la zi. Brigada depănătoarei 
Porojan Maria a realizat o depăși
re de plan de 27 la sută iar Cîm- 
peanu Ana II, cu brigada pe care 
o conduce a dat cu cite 14 virtei- 
nițe mai mult de fiecare membră 
din brigadă. Alte depănătoare cum 
sint celp din brigăzile tovarășelor 
Mareș Ana, Brădescu Lucreția, 
Zamfir Ecaterină au contribuit la 
această depășire cu cîte 3—14 vît- 
telnife depănate peste plan

Indata ce a sosit ziarul 
textul cuvîntării rostite de tova
rășul Gheorghe Gheorghiu Dej, 
șeful delegației romîne la cea 
de-a 15-a sesiune a Adunării 
Generale a O.N.U., membrii bri
găzii de tineret de la secția ti- 
nlchigerie a U.R.U.M.P. l-au în
conjurat pe șeful brigăzii, tova
rășul Voinici Ștefan.

Acesta a despăturit ziarul și a 
prins a citi.. Toți cei din jurul 
său ascultau cu atenție textul 
cuvîntării roșite de tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej la tri
buna Adunării Generale a Orga
nizației Națiunilor Unite.

— un îndemn
ternațional al țării noastre, pen
tru consolidarea păcii în lumea 
întreagă. Chemarea aceasta ne 
însuflețește pe noi la obținerea 
unor shccese mai mari, mai im
portante în îndeplinirea sarcini
lor trasate de Congresul al III- 
lea al partidului.

HR1ȚCAN VASILE
șef de brigadă mina Uricani

Bunul colectiv e și bunul tău, deci păstrează-l I
Partidul se preocupă zi de zi de 

ridicarea nivelului de trai al oa
menilor muncii din patria noastră. 
Pentru atingerea acestui scop pe 
lângă îmbunătățirea aprovizionării, 
a condițiilor culturale, s-au creat 
toate premisele pentru ă fi rezol
vată una din cele mai importante 
probleme — problema locuințelor. 
In plenarele C.C. al P.M.R. din 
noiembrie 1958 și iulie 1959 s-a 
pus ca sarcină în fața constructo
rilor de a da apartamente mai ief
tine, mai bune și mai repede. In 
raportul prezentat la cel de-al 
lll-lea Congres al partidului de 
către tovarășul Gheorghe Gbeor- 
ghiu-Dej se arată că „asigurarea 
oamenilor muncii cu locuințe co
respunzătoare va constitui și pe 
viitor o preocupare permanentă de 
cea mai mare importanță a parti
dului și guvernului nostru". De 
aceea în directivele Congresului 
al lll-lea s-a prevăzut ca sarcină 
construirea de locuințe în perioada 
I960—1965 cu 
300.000 apartamente adică de 
ori mai mult decît s-a realizat 
perioada 1954—1959.

Astăzi întreaga țară, de la 
capăt la altul este 
de construcții.

In toate orașele 
construcții noi. Se 
locuit, școli,

un total de cca.
3 

în

un
un vast șantier

te întîmpină 
înalță case de 

cinematografe etc.

INTERVIUL NOSTRU

Imbunătătirea calității cărbunelui, 
de seamă
ca de extragere a unui cărbune 
curat tov. ing. Stoica a spus:

— Brigăzi fruntașe avem mul
te. Și este cunoscut aportul for 
deoarece au fost popularizate 
lună de lună, de asemenea, este 
cunoscut și aportul tehnicienilor 
noștri. Ceea ce aș vrea însă să 
scot in evidență este tocmai con
trariul. Vreau să arăt că în timp 
ce marea majoritate a minerilor 
și tehnicienilor noștri au luptat 
șl luptă pentru succese cit mai 
frumoase avem și unii, din feri
cire puțini la număr, care se ti- 
răsc în coadă și nu se străduiesc 
să țină pasul cu ceilalți. Așa de 
pildă, avem pe cei din brigăzile 
lui Ștefan Dumitru și Stancana 
Ioan de care răspund tehnicieni 
Reti Lazăr și Zebreanu Constan, 
fin. Aceștia umbresc oarecum 
succesele noastre. Ne vom stră
dui insă să-î ajutăm pentru a 
intra în rîndurîle brigăzilor de 
frunte.

In încheiere tov. Stoica Pe
tru a spus :

— Un ajutor substanțial ia ce 
privește îmbunătățirea calității 
cărbunelui a fost acordat de că
tre organizația de partid a sec
torului și de către comitetul <e 
partid și sindicatul minei. In, a- 
ceastă bătălie putem să spunem 
că munca politică de masă s-a 
simțit peste tot. Comuniștii, ar- 
gitatorii sînt sufletul acestei ac
țiuni care ne-a situat printre 
fruntași și ne-a adus „Casca de 
aur**. Rezultatele de pînă acum 
nu ne mulțumesc însă. Directi
vele Congresului al III-lea ai 
P.M.R. ne pun în față sarcini 
tot mai mari, iar noi avem pe- 
sibilitatea să le îndeplinim. Ptnă 
acum am reușit ca, față de pla
nul anual și cu toată răminerea 
in urmă din primul trimestru, să 
ne îndeplinim sarcinile în ce 
privește prețul de cost. Ne-am 
propus să continuăm lupta pen
tru îmbunătățirea calității căr
bunelui prin care să obținem 
bonificații de cel puțin încă 
100.000 lei pînă la sfirșitul anu
lui.

preocupare
La întrebarea corespondentu

lui nostru V. R. Șerban de la 
mina Vulcan: „Cum a reușit 
sectorul II al minei Vulcan să 
îmbunătățească calitatea cărbu
nelui cocsificabil, tov. ing. Stoi
ca Petru, șeful sectorului II al 
minei a relatat următoarele:

— Luîndu-se în discuție cali
tatea necorespunzătoare a cărbu
nelui pe care minerii sectorului 
nostru l-au dat în primul semes
tru al acestui an, ne-am dat sea
ma că aceasta s-a datorat în 
bună măsură lipsei de îndruma
re tehnică. Deci, ca primă mă
sură, cu ajutorul organizației de 
partid și a celor mai bunii tehni
cieni am elaborat un plan în ca
re am prevăzut printre altele: 
Întocmirea schemei de pușcare 
specifică fiecărui loc de muncă, 
reducerea numărului de găuri a- 
colo unde este cazul pentru ca 
la pușcare să nu se sfarme prea 
tare șistul și intercalațiile de 
steril acesta putîndu-se astfel a- 
letge mai ușor și depozita pe po- 
ditură în abataj. De asemenea 
am prevăzut ca în locurile de 
muncă unde intercaiația de ste
ril este mai groasă extragerea 
acestuia să se facă separat și 
după ce a fost depozitat să se 
excaveze și cărbunele, iar ca ul
timă măsură este aceea că s-a 
cerut vagonetarilqcjtfcgerea șis
tului vizibil la încărcarea căr
bunelui in vagonete.

Aplicate cu strictețe aceste 
măsuri nu au întirziat să-și a- 
rate roadele. Astfel, din luna a- 
prilie și pînă în prezent sectorul 
nostru a primit bonificații de ca- 
litate de la preparația Lupeni în 
valoare de 200.000 Iei.

Trebuie să mai adaug că îm
bunătățirea calității cărbunelui 
nu a prejudiciat cu nimic can
titatea extrasă. Multe din bri
găzile noastre obțin acum un 
randament de peste 5 tone pe 
post.

La întrebarea privind brigă
zile care s-au evidențiat în mun-

Peste tot se fac lucrări de moder
nizare și înfrumusețare. Alături de 
celelalte regiuni ale țării și Valea 
Jiului a cunoscut în acești ani a 
mare schimbare. In. toate localită
țile de aici te întâmpină clădiri 
noi: blocuri de locuințe, construc
ții de interes cultural-social. Uri- 
caniul — cel mai nou oraș minier 
din Valea Jiului a fost construit

Pe teme cetățenești

se pot face pește noap- 
acestea se investesc su- 
se cer eforturi și în- 
Dar înfrumusețarea u-

complet în anii de democrație 
populară. In cartierele Livezeni și 
Gh. Dimitrov din Petroșani, în 
cele din Petrila, Lupeni sau Vul
can peste tot te întâmpină blocuri 
noi în care minerii au condiții con
fortabile de locuit. Și toate aces
tea s-au făcut în scopul ridicării 
nivelului de trai al minerilor. Este 
limpede pentru orișicine că aceste 
lucrări nu 
te. Pentru 
me mari, 
demînare.
nui oraș, a locuințelor, a străzilor 
nu constă numai în lucrările mari 
de modernizare și sistematizare. 
O mare însemnătate o are îngriji
rea acestor clădiri din partea lo

catarilor. Casele le făuresc oame
nii. Dar nu este vroba numai de 
recile de mii de constructori care 
dau viață planurilor ci și de. acei, 
care locuiesc și trăiesc în aceste 
case, de acei pentru care sînt 'fă
cute aceste locuințe noi.

■O scurtă vizită prin apariamm- 
tele unde minerii și ceilalți oa
meni ai muncii din Valea Jiului 
locuiesc îți dă o imagine completă 
a vieții noi de astăzi. Curățenia 
și grija pentru bunul obftesc se 
împletesc cu grija față de bunsd 
personal. In marea majoritate a 
acestor apartamente ți-e mai mare 
dragul să locuiești; ele sînt bine 
întreținute, curate, mobilate cu 
gust, cu instalațiile în perfectă sta
re de funcționare. Intr-un cuvînt 
nu găsești nici-o stricăciune dove
dind că aici locuiesc gospodari har
nici și pricepuți.

Din păcate nu aceeași situație 
o întîlnești peste tot. Mai sînt unii 
locatari care manifestă o neglijen
ță intolerabilă față de avutul ob
ștesc. Apartamente noi, nouțe în 
care au intrat nu de mult sînt acum 
de nerecunoscut. S-au produs deja i 
stricăciuni, curățenia lasă de dorit, 
multe camere de locuit au fost

C. COTOȘPAM

(Continuare tn pag. >-•)
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ТТНМСП
Si mim o puternică opinie de masă 

pentru respectarea NTS
In țara noastră grija față de 

om constituie o importantă pro
blemă de stat. An de an sînt a- 
locate sume mari pentru măsu
rile cu caracter de protecție a 
muncii. In primul semestru din 
I960 pentru asigurarea protec
ției muncii minerilor, pentru ae- 
raj etc. s au alocat fonduri care 
depășesc 9.610.000 lei.

Numeroasele acțiuni întreprin
se la exploatări în scopul creării 
unei puternice opinii de masă 

pentru respectarea N.T.S. au dat 
rezultate satisfăcătoare, numărul 
accidentelor și al zilelor de inca
pacitate fiind în continuă descreș
tere.

O . contribuție de seamă 
au adus analizele temeinice e- 
fectuate ia exploatări de către 
organele pentru protecția mun- 
cii de la Consiliul sindical regio
nal. In această privință o bogată 
experiență s-a acumulat la mina 
Aninoasa. Aici, organele admi
nistrative și cele sindicale au în
treprins o largă consultare a 
minerilor privind îmbunătățirea 
protecției muncii. Au fost create, 
pe sectoare, comitete de auto
control care au sezisat o seamă 
de probleme legate de protecția 

muncii. La activitatea acestor co
misii de autocontrol au contri
buit multe echipe de mecanici,

Dispozitiv de captare 
a uleiului 

de pe tija pistonului
Acest dispozitiv servește pentru 

recuperarea uleiului provenit de la 
sistemul de ungere prin barbotaj 
la compresorul U.R.S.S. 100 mc. 
de la stația de compresoare Pla- 
mr.

Dispozitivul propriu zis. confec
ționat de tov. Galambos loan de 
la mina Lupeni, este format din- 
tr-o garnitură de piele fixată pe 
tija pistonului prin intermediul u- 
nei brățări. După uzura garniturii 
de piele această brățară poale fi 
strînsă cu un șurub. Dispozitivul este 
fixat pe presetupă cu ajutorul ce
lor 4 prezoane și a elementelor de 
fixare. Dispozitivul servește pen
tru a împiedica intrarea uleiului 
în interiorul compresorului.

Înainte, se înregistrau în 24 ore 
pierderi

montarea 
deri s-au 
te mică, 
se realizează zilnic recuperare de 
cca. 15 kg. ulei, ceea ce revine a- 
nual la o economie de 22.800 lei.

de ulei însemnate. Prin 
dispozitivului aceste pier- 
redus la o cantitate foar- 
Prin aplicarea inovației

PROBLEME DE MICĂ MECANIZARE

TRANSPORTUL CU FUNICULARE MONOȘINĂ
In ultimul timp mecanizarea 

lucrăriloi de abataj pune o cearnă 
de probleme noi în fața transpor
tului subteran. Pentru a ține pas 
cu mecanizarea generală s-au creat 
mijloace de transport puternice, de 
mare randament. Transportul în 
subteran al materialelor, în special 
la abatajele frontale lungi se face 
încă destul de anevoios. Specialiș
tii din diferite țări au proiectat 
și executat o seamă de dispozitive 
pentru transportul în abataje. La 
început s-au folosit funiculare mo- 
nocabluri, care însă prezentau mul
te dezavantaje.

S-a trecut apoi la folosirea fu- 
nicularelor monoșină. Șinele aces
tui funicular sînt atîrnate de pie
se metalire speciale, astfel încît 
căruciorul poate circula pe ciuper
ca șinei independent de greutatea 
încărcăturii. Lungimea șinelor este 
de 2,5 m. Legăturile lor sînt în 
așa fel confecționate încît permit 
o rotire atît pe orizontală cît și pe 
verticală. Această mobilitate a 

I
I i

electricieni, care în mod voluntar 
au efectuat un mare număr de 
reparații necesare apărătoarelor 
sau altor dispozitive de protec
ție la cratere, organe de mașini, 
la instalațiile electrice, pămîn- 
tări etc. In urma sezisărilor mi
nerilor, au fost puse la punct 
căiile de acces in mină, s-au re
parat multe canale de evacuare 
a apei. Principalul în experiența 
celor de la Aninoasia îl constituie 
însă munca activă cu oamenii, 
crearea în rîndul minerilor a o- 
piniei de masă pentru ca fiecare 
muncitor să devină un bun cu
noscător al normelor de tehnică 
a securității.

Preocupări asemănătoare s-au 
manifestat și la Lonea, Vulcan, 
Uricani. Trebuie subliniată ati
tudinea justă față de îmbunătă
țirea condițiilor de muncă la bri
găzile miniere și față de protec
ția muncii, manifestată la mina 
Lonea. La mina Lupeni au fost or
ganizate cursuri speciale cu șefii 
de brigăzi pe temele legislației 
muncii și tehnica securității.

Cu toate strădaniile depuse și 
măsurile luate pentru crearea 
unei puternice opinii de masă în 
problemele respectării N.T.S., cu 
toate rezultatele obținute pînă a- 
cum, nu se poate afirma că s-a 
făcut totul. Se mai procedează 
in unele părți cu prea multă u- 
șurință la efectuarea instructa
jelor periodice pentru protecția 
muncii. Este condamnabilă ati
tudinea tovarășilor de la servi
ciul de protecție a muncii de la 
mina Vulcan care au permis u- 
nora să semneze fișa de instruc
taj fără a avea acest instructaj 
efectuat. La multe sectoare de 
producție se permite cu prea ma
re ușurință artificierilor să ma
nipuleze explozivul și să puște 
fără a controla în prealabil locul 
de muncă, fapt care contravine 
total N.T.S.-uiui.

*
Sarcinile privind creșterea pro

ducției, productivității muncii 
impun folosirea deplină și rațio
nală a posturilor deci implicit 

crearea unor asemenea condiții 
de muncă, care să lichideze total 
posibilitățile de accidentare, de 

Incapacitate de muncă. Acțiunea 
începută pentru a crea în rîndu- 
rile minerilor o puternică opinie 
de masă pentru respectarea 
N.T.S. trebuie continuată cu 
multă perseverență.

IOAN ALMAȘAN 
inspector tehnic 

cu protecția muncii 
Consiliul regional al sindicatelor

legăturilor are avantajul că trans
portul nu este influențat de ceda
rea susținerii galeriilor la presiune.

Dispozitivele de suspensie sînt 
astfel construite încît permit con
ducerea pe șină a diferitelor ma
teriale : lemn de mină lung, arce 
pentru susținerea metalică, piese 
de mașini în greutate de pînă la 
1000 kg. în galeriile orizontale 
sau cu pantă mică, materialul poa
te fi împins manual, iar la gale
rii sau planuri înclinate cu trotil 
de mică putere.

Primul funicular a fost montat 
in galeria de cap a unui abataj 
frontal lung de 200 m. Transpor
tul materialului se făcea mai îna
inte cu ajutorul unor vagonete a- 
menajate pentru transportul lem
nului. Din 
trapantelor 
avarii dese 
telor. Prin 
monoșină toate aceste dificultăți 
au fost eliminate, astfel încît în 
loc de 35 de transporturi cu va-

cauza pantelor și con- 
galeriei se produceau 
prin deraierea vagonc- 
montarea funicularului

• • • • • • ♦♦ *

OBeoSoelodâdeexBSoatire: 
.la Rina Mia :

De curind la mina Petrila au • 
sosit 3 mașini de încărcat cărbu- ! 
ne de tip GNL—30 M, Folosirea J 
acestora în abataje cameră arma- » 
te metalic implică schimbarea ac- • 
tualei metode de abatare. Un co-
lectiv de ingineri de la mina au î

•
t 
A

♦

i.UJJCrtf. Uf» f/tCUt/ULUj) * 
ț se deschide camera susținută cu | 
♦ stilpi GHH și dotată cu transpar- « 
ț toare SKR—11. Se excavează cu 
‘ pușcare iar încărcarea se face 

cu mașina GNL—30 M.
La capătul spre hotar al camerei 
se sapă
rea
ră
tot
se

elaborat noua metodă după solu
ția dată de ing. Roman Petru — 
directorul tehnic al C.C.V.J.

Potrivit noii metode. în culcușul 
stratului se sapă două suitoare la 
distanță de 50 sau 100 m., iar din 
aceste două suitoare se deschide 
abatajul prin preabataje transver
sale spre coperiș. Din preabataj,

І pușcare ii 
J frontal cu
{
T 
î 

♦ 
t 

t

î 
i

o nișă pentru întoarce- J 
mașinii care în a doua came- ț 
varsă cărbunele printre stîlpii f 
pe același transportor care I 
scurtează pe măsura înainta- « 

rii camerei. Noua metodă va duce t 
la creșterea productivității muncii ♦ 
la peste 7,200 tone pe post în me- I 
die, iar consumul de lemn scade î 
la circa 9~ 12,900 m.c./lOOO tone.ț 

Pentru a putea fi folosite, та- î 
șinilor GNL—30 M le-a fost mo- J 
dificat sistemul de rotire al ben- j 
zii. Modificarea aceasta a fost în- ț 
credințată brigăzii de lăcătuși , 
condusă de Crișan Petru. 1N J 

« CLIȘEU : Lăcătușul Gaber Ghe- ♦

І
I 
♦

i
* 
♦

♦

orghe din brigada lui Crișan Pe
tru, in timp ce lucrează la modi
ficarea unei mașini GNL— 30 M.♦

ing. I. LAZARESCU 
șeful minei Aninoasa

în anii viitori...

gonetul s-au făcoț 14 transporturi 
cu vagonetele de funicular.

De asemenea a putut fi rezol
vat cu ajutorul funicularului trans
portul materialului într-o galerie 
care se sapă cu o viteză mare de 
avansare. Avansarea zilnică de 
12 in. a galeriei, cu un profil de 
săpare de 10,5 m.p., a fost posibi
lă numai prin aducerea fără între
rupere a materialului.

Aceste funiculare au fost utiliza
te și pentru transporturi speciale 
ca : transportul unui crațer într-o 
galerie de abataj în săpare, eva
cuarea materialului rezultat din 
săparea unei galerii de cercetare 
cu o bandă cu raclete atîrnate de 
Căruciarele funicularului și sub care 
s-au putut introduce vagonete în 
care s-a încărcat în mod continuu 
materialul.

Acest fel de transport trebuie 
studiat, adaptat și introdus în mi
nele noastre, în care majoritatea 
lor, transportul lemnului se face 
foarte dificil, utilizîndu-se multe

Perspectiva 
promovării 
progresului

tehnic la mina Aninoasa

2 000.000

colectivu- 
următori

Drumul parcurs de colectivul 
minei Aninoasa în ultimii ani 
este deosebit de însemnat. Am 
ajuns în momentul de față să 
muncim cu un randament mediu 
de peste 1,110 tone pe post. In 

cursul acestui an minerii exploa
tării Aninoasa au redus continuu 
prețul de cost al cărbunelui ob- 
ținînd o economie suplimentară 
de peste 1.870.000 lei față de an
gajamentul anual de 
lei

Sarcinile care revin 
Ini nostru pentru anii 
în cadrul planului economic de 
6 ani sînt cu mult mai mari decît 
cele actuale și pentru realizarea 
lor este absolută nevoie ca me
canizarea și metodele moderne 
de abatare să fie larg aplicate. 
In acest scop colectivul de con
ducere a întocmit un plan de mă
suri privind introducerea tehnicii 
noi. Iată cîteva din aceste măsuri 
care lașă să se întrevadă pers
pectiva promovării progresului 
tehnic la exploatarea noastră.

Pînă în anul 1965 minerii noș
tri au datoria să sporească pro
ductivitatea muncii la peste 1,350 
tone cărbune pe post. Pentru a- 
tingerea acestui țel va trebui dez
voltată încărcarea, mecanică în 
toate lucrările miniere. Se pre
conizează că la majoritatea aba
tajelor cameră să se utilizeze

posturi de regie și cu mari efor
turi fizice. Această instalație se 
poate introduce ușor mai ales cînd 
galeriile susținute în inele de bol- 
țari au secțiunea suficientă pentru 
montarea funicularului.

Prin introducerea acestui fel de 
transport subteran în special pen
tru transportul lemnului, susține
rea cu lemn fiind. încă susținerea 
curentă a abatajelor, exploatarea 
se poate face mai rațional, fără 
eforturi prea mari din partea mi
nerilor.

★
Asemenea funicular monoșină a 

funcționat experimental acum vreo 
2 ani la mina Vulcan, după care 
din motive pe care numai conduce
rea acestei mine le-ar putea lă
muri, a fost retras. El a dat re
zultate bune în lucru. Acum cind 
se pune cu deosebită putere pro
blema introducerii mecanizării 
complexe și a micii mecanizări în 
munca minieră, acest dispozitiv 
relativ simplu care ușurează con
siderabil transportul pieselor gre
le, a lemnului în abataje, va trebui 
studiat și extins la exploatările mi
niere l 

I. BREBEN

mașinile GNL-30 M iar la fron
tale haveze și combine de tipul 
PMG-2, KMP-3, pluguri UVK-2. 
Prin aceasta va spori viteza de 
avansare la peste 8? m./lună la 
abataje cameră și la peste 35 
m./lună în frontale. De aseme
nea. avînd în vedere că pînă în 
1965 cei puțin 25 la sută din a- 
ba-taje și 40 la sută din galerii 
vor fi susținute metalic ceea ce 
va permite ca să scadă consu
mul specific de lemn de la cca. 
45 m.c./1000 tone cît se consumă 
acum, la sub 35 m.c./1000 tone 
cărbune.

Mai sînt prevăzute o seamă de 
experimentări cu diferite mașini 
de încărcat pe pneuri, locomoti
ve, care vor ridica la un înalt 
nivel mecanizarea muncii la mi
na Aninoasa.

Promovarea progresului tehnic 
pune în fața colectivului nostru 
pe lîngă problemele specifice 
mecanizării și pe cea a pregăti
rii temeinice a cadrelor de mun
citori calificați, care să cunoască 
perfect noile utilaje, să le mî- 
nuiască cu pricepere și să le fo
losească din plin. Pentru califi
carea cadrelor la mina noastră 
s-au făcut pînă acum pașî în
semnați, școala minieră asigu- 
rînd exploatarea cu cadrele de 
muncitori calificați necesare. A- 
ceasta însă nu mai satisface ne
voile de viitor. In anul viitor se 

pieconizează experimentarea mul
tor utilaje noi care cer cadre 
bine calificate. Pentru aceasta la 
școala minieră vor fi deschise 
cursuri speciale de pregătire a 
combinerilor, havațorilor și ce
lorlalți muncitori care să poată 
folosi din plin tehnica nouăi

...la mina Vulcan se preconi
zează folosirea pe scară largă a ■ 
mașinilor de încărcat în galerii 
de tipul EPM-1, PML-5, reîn- 
cărcătoare cu bandă etc. In 1965 
vor fi în funcțiune 24 de mașini 
de încărcat. Prin aceasta peste 
80 la sută din volumul total de 
steril excavat va fi încărcat me
canic.

...la preparația Lupeni proce
sul de automatizare va cuprinde 
mai multe secții de producție. 
Așa de exemplu, automatizarea 
alimentării flotației, sarcină pe 
care colectivul s-a angajat să 
o rezolve în anul viitor, va duce 
la micșorarea considerabilă a 
cheltuielior de flotare a cărbu
nelui.

...în abatajele frontale ale mi. 
nei Vulcan se vor introduce ma
șini de tăiere și încărcare de ma
re productivitate. Organizarea o- 
perațiilor die lucru după graficul 
ciclic precum și gradul înalt de 
mecanizare vor face ca vitezele 
de avansare în frontale să creas
că de la circa 18,5 m./lună la cel 
puțin 35 m./lună în 1965.

...pentru uniformizarea calită
ții producției la preparația Lu- 
peni se preconizează să se intro
ducă în viitorul apropiat auto- 

deșistoare pentru mașinile de 
zețaj. De asemenea se studiază 
modificarea preclasării pentru a 
se putea folosi ciururi cu rezo
nanță care au capacitate și ran
dament soorit.
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VIAȚA DE PARTID

Pregătirea adunării generale — sarcina 
importanta a biroului organizației de baza

Adunările generale au o mare 
importanță în viața organizațiilor 
de bază ale partidului. In adunări 
se dezbat cele mai importante pro
bleme ce stau în față membrilor 
și candidațiior de partid, se iau 
hotărîri care să asigure aplicarea 
în viață a sarcinilor trasate de 
partid și guvern. Pentru ca adu
nările de partid să-și atingă sco
pul, să constituie o adevărată școa
lă der educație comunistă a mem
brilor și candidațiior de partid, 
ele trebuie temeinic pregătite.

In raionul nostru majoritatea bi
rourilor organizațiilor de bază a- 
cordă atenție deosebită pre
gătirii adunărilor generale. Așa 
de pildă, biroul organiza
ției de bază de la secția 
construcții metalice a U.R.U.M.P. 
(secretar tov. Moise Mihai) se pre
ocupă îndeaproape de pregătirea 
și ținerea cu regularitate a adună
rilor. In fiecare lună, odată cu în
tocmirea planului de muncă, biroul 
stabilește problemele cele mai im
portante care urmează a fi dezbă
tute de adunarea generală. Tot 
atunci biroul stabilește colectivul 
care să întocmească referatul. De 
obicei, din acest colectiv face par
te și un membru al biroului care 
ajută permanent acest colectiv. Es
te știut faptul că atunci cînd reie
șitul prezentat în fața adunării es
te bine întocmit, discuțiile sînt 
vii, pline de conținut.

Iată de exemplu cum a pregătit 
biroul organizației de bază aduna
rea generală care a avut loc în 
ziua de 19 septembrie a.c. Aduna
rea generală, așa cum a fost stabi
lit în planul de muncă, a avut ur
mătoarea ordine de zi „Preocupa
rea maiștrilor din secție față de 
îmbunătățirea calității producției și 
obținerea de economii". ‘Referacul 
pregătit pentru adunarea generală 
a fost întocmit: cu 7 zile mai de
vreme decît data ținerii ședinței. 
El a fost completat, apoi aprobat 
de birou. Pentru ca membrii or
ganizației de bază să aibă timp 
să se pregătească pentru adunare, 
ordinea de zi a fost anunțată pe 
bază de convocator cu 5 zile înain
te de ținerea ședinței. La aduna
rea de partid au fost invitați să ia 
parte toți maiștrii secției. Referatul 
prezentat în fața membrilor și 
candidațiior de partid a creat o 
temeinică bază pentru discuții. Așa 
se explică faptul că după prezen
tarea referatului numeroși membri 
și candidați de partid au luat cu- 
vîntul arătînd că maiștrii Cosma 
Ioan, Biro Carol și alții, se preo
cupă cu interes de bunul mers al Z. ȘUȘTAC

In preajma deschiderii noului an 
de învătămînt politic

Comitetul orășenesc U.T.M. 
Petroșani urmărind să îmbună
tățească necontenit munca de e- 
ducare a tineretului s-a preocu
pat cu grijă de pregătirea nou
lui an de învătămînt politic 
U.T.M

Pentru noul an de învătămînt 
politic au fost create un număr 
de 82 cercuri de învătămînt în 
care au fost încadrați 1.926 ti
neri, cu aproape 100 mai multi 
decît în anul școlar trecut. Tre
buie să arătăm totodiată că nu
mărul tinerilor din orașul Petro
șani care învață este cu mult 
mai mare. Un mare număr de 
tineri vpr frecventa învătămîntul 
de partid, iar peste 200 tineri 
s-аи înscris în învătămîntul de 
stat.

In acest an școlar vor func
ționa următoarele forme de în
vățămînt politic U.T.M. : cercuri 
de studiere a Statutului U.T.M., 
cercuri „Să ne cunoaștem pa
tria", cursuri serale anul I și 
cursuri serale anul II.

Pentru încadrarea tuturor ti
nerilor în formele de învătămînt 

producției, pfehtru realizarea de 
cît mai multe economii. Sprijinit 
efectiv de către maiștri, colectivul 
secției obține zi de zi tot mai fru
moase realizări în producție. Așa 
bunăoară, în luna trecută, s-au 
confecționat cu 4 tone mai multe 
tuburi de aeraj decît sarcina plani
ficată, iar planul de producție la 
utilaje și piese de schimb a fort 
îndeplinit de asemenea. In frunte 
cu comuniștii colectivul secției a 
obținut în acest an 52.000 lei eco
nomii, adică cu 2.000 lei mai mul* 
decît angajamentul anual.

In cadrul adunării generale 
membrii de partid Arcz Alexan
dru, Voinici Ștefan, Kovaci Ale
xandru, Mardare Vasile și alții 
fac propuneri concrete pentru îm
bunătățirea muncii. Comunistul 
Nicu Constantin, spre exemplu, a 
propus să fie activizată comisia de 
economii care să muncească pe 
baza unui plan de muncă, iar 
membrii comisiei să prezinte infor
mări în consfătuiri de producție 
asupra activității lor. El s-a an
gajat să muncească neobosit pen
tru a contribui la realizarea de cît 
mai multe economii prin folosirea 
la maximum a electrozilor de su
dură.

O grijă deosebită acordă biroul 
organizației de bază duratei ședin
țelor. Datorită pregătirii temeinice 
a adunărilor ele nu durează mai 
mult de două ore. De asemenea, 
nu se poate trece cu vederea fap
tul că prezența la adunări este a- 
proape întotdeauna de sută la sută.

După fiecare adunare generală 
se trag concluziile necesare, se iau 
hotărîri. Din recenta adunare de 
partid s-a desprins faptul că maiș
trii secției trebuie să se preocupe 
mai mult de calitatea lucrărilor și 
in special de cea a stîlpilor de a- 
bataj, de confecționarea în condi- 
țiuni cît mai bune a cupelor de 
elevator precum și de calificarea 
unor muncitori ca. Lupulescu Mi
hai, Weiszhaupt Ludovic și a al
tora care nu dau lucrări de cali
tate.

Temeinic pregătite de biroul or
ganizației de bază, adunările ge
nerale de partid de la secția cons
trucții metalice a U.R.U.M.P. cons
tituie o adevărată școală de edu
cație comunistă a membrilor și 
candidațiior de partid, un mijloc 
puternic de activizarea lor pentru 
mobilizarea colectivului la înfăp
tuirea sarcinilor puse de partid.

politic s-au format comisii în 
toate organizațiile de bază, așa 
după cum a fost indicat, care 
s-au ocupat de selecționarea ti
nerilor în cercurile de învătămînt 
ținînd seama de gradul lor de 

pregătire politică și profesională. 
Bine au muncit pentru încadra
rea tinerilor în învătămîntul po
litic organizațiile de bază de la 
I.U.T. Livezeni, Uzina electrică 
Petroșani, Banca de stat și al
tele. Organizațiile U.T.M. de la 
Școala medie mixtă Petroșani, 
grupul școlar, șantierul de con
strucții, O.C.M.M. s-au îngrijit 
sâ încadreze în cercurile de în
vătămînt un număr mare de neu- 
teiniști. Nu la fel s-au achitat 

de această sarcină organizațiile 
de bază de la I.C.R.A,, I.C.R.M., 
întreprinderea de industrie lo
cală „6 August" care nu au dat 
atenția cuvenită încadrării tutu
ror tinerilor în cercurile de în

vătămînt, întîrziind cu recrutarea 
cursanților.

O deosebită atenție s-a acor
dat recrutării propagandiștilor 
care vor conduce cercurile de în-

La Filatura Lupeni au început pregătirile pentru iarnă. In această 
direcție secției de întreținere din cadrul întreprinderii îi revin sarcini 
importante.

Fotoreporterul nostru l-a surprins pe ing. Bor șal Ernest, șeful sec
ției de întreținere studiind împreună cu maistrul șef Ciantos Petru și 
strungarul Udroiu Adalbert posibilitățile de crearea unui pulverizator 
de climă pentru secția de răsucit.

IN CLIȘEU: De la stingă la dreapta, Udroiu A., ing. Borșai 
Ernest și maistrul Ciantos Petru.

Buaul colectiv e și bunul tău, 
deci păstrează-1 !

(Urmare din pag. l-a) 

transformate în magazii. Un con
trol recent efectuat la Cîteva apar
tamente în unele localități din Va
lea fiului a scos la iveală o serie 
de lipsuri asemănătoare cu cele de 
mai sus.

De exemplu Grițan Nicolae din 
blocul G. apartamentul 8 din Uri- 
cani a primit acest apartament bi
ne amenajat și curat. Acum cele 
două camere au un aspect neplă
cut, sînt neîngrijite și lipsite de 
curățenie.

In aceeași situație se găsesc șt 
locuințele aparțintnd lui Bogescu 
Dumitru, blocul 3 apartamentul 27. 
Banciu Nicolae, blocul 3, aparta
mentul 11, ambii din Uricani, ale 
lui Boldijar Bela, Molica Gheor- 
gbe, blocurile Livegeni Petroșani. 
Armean Tănase din blocul 20 sca
ra 5 apartamentul 12, Șofalvy și 
Cșiriklo, blocul 18, scara 6 apar
tamentul 3 din cartierul Dimitrov.

Alți locatari ca Angiu Marin, 
blocul D. 4, Bartba Iosif, blocul 
E. apartamentul 19 din Lonea au 
transformat camerele în ateliere și 
în depozit de combustibil. Kutași 
Alexandru, blocul U, apartamen
tul 7 Uricani are o cameră în care 
ține motocicleta, tricicleta și alte 
materiale iar Cărăuleanu Ioan, blo
cul 2, apartamentul 7, Bria Petre 
și Pop V. loan blocul 3. aparta
mentul 18 toți din Uricani au de
pozitat în camere ciutaci. Aseme
nea exemple mai pot fi date. Unii 
locatari din Lupeni ca Munteanu 

U. T. M.
văfămînt. Pentru noul an școlar 
au fost recrutați un număr de 82 
propagandiști, din care 56 sînt 
membri șl candidați de partid'. 
Un număr de 35 propagandiști 
au o vechime de 3—5 ani în 
munca de propagandă. In pri
vința selecționării celor mai co
respunzătoare cadre în munca de 
propagandă s-au evidențiat or
ganizațiile U. T. M. de la 
U.R.U.M.P., I.C.E.M.I.N., gru
pul școlar.

Condiția principală ca noul an 
de învățămînt să se desfășoare 
tu succes, să aibă un conținut 
bogat este aceea ca propagan
diștii să fie temeinic pregătiți. 
In orașul Petroșani cursurile de 
pregătire a propagandiștilor au 
început la 15 septembrie a. c. 
Majoritatea organizațiilor U.T.M. 
au înțeles importanța pregătirii 
temeinice a propagandiștilor și 
mobilizează cu regularitate pro. 
pagandiștii la aceste cursuri. O 
bună frecvență la cursurile de 
pregătire au niai ales propagan
diștii de la U. E. Petroșani, co
operativa „Jiul", I. C. R. T. I„

Vasile, bloc 6, scara 5, apartamen
tul 63, Dragoș loan blocul 3, au 
produs stricăciuni în apartament 
și la instalații. De același „spirit 
gospodăresc" au dat dovadă Harka 
Samoilă din cartierul Heljoni pa
vilionul 7/8 care a distrus soba de 
teracotă, Marian Vasile blocul 
C.G.M. 3/4, a distrus W. C.-ul șt 
soba de gătit, Pîrluț Victoria și 
Pîrvan Zoița blocul 1, apartamen
tul 47 au distrus instalația de apă 
și-și țin apartamentul murdar. Toți 
aceștia din urmă sînt din Petrila.

Exemplele de mai sus sînt date 
pe baza celor constatate de comi
siile care au vizitat noile cartiere. 
Acești oameni au uitat că aparta
mentul pe care l-a> primit va tre
bui păstrat cu grijă. Apartamen
tele în care locuiesc ei trebuie în
grijite în primul rind pentru că 
acestea sînt bun obștesc, iar în 
al doilea rînd pentru că ele sînt 
oglinda gradului de civilizație a 
fiecărui locatar.

Pentru aceste apartamente statul, 
a investit sume enorme de bani 
tocmai cu scopul ca oamenii mun
cii să ducă o viață civilizată. A- 
partamentele au fost construite ca 
ele să aibă o viață cît mai lungă. 
Acestea sînt un bun al colectivului, 
deci ele trebuie îngrijite I Orga
nele în drept trebuie să ia măsuri 
de urgență pentru a curma această 
stare de neglijență față de bunul 
colectiv; cei ce au provocat stri
căciuni si fie făcuți răspunzători 
de ele din punct da vedere finan
ciar. I

T.C.E.M.I.N., întreprinderea fo
restieră. Mai slab pa-rticipă la 
cursurile de pregătire propagan
diști din organizațiile U.T.M. de 
la O.C.L. Alimentara, revizia 
C.F.R., I.L.L., I.C.R.A. și altele. 
Aceste organizații trebuie să ia 
toate măsurile pentru asigurarea 
participării cu regularitate a pro
pagandiștilor la cursurile de pre
gătire.

■ Pînă la deschiderea noului an 
de învățămînt nu a mai rămas 
multă vreme. In această perioa
dă organizațiile de bază U.T.M. 
trebuie să ia ultimele măsuri 
pentru pregătirea temeinică a 
noului an de învățămînt politic, 
să se facă întîlniri între cursanțî 
și propagandiști, abonamente la 
materialul de învățămînt, să se 
stabilească programul de desfă
șurare a activității cercurilor.

Făcînd pregătirile necesare, 
organizațiile U.T.M. din orașul 
Petroșani vor asigura ca noul 
an de învățămînt să se desfășoa
re cu succes, să aducă o contri
buție valoroasă la educarea co
munistă a tineretului.

RAVECA SAPTA 
activist U.T.M.

• PUBLICITATE

Teatrul de stat 
„Valea Jiului” 

prezintă 
sîmbătă 1 și duminică 2 

octombrie I960

Ш $1 FECI8RII LUI 
piesă ini 3 acte de Lucia 

Demetrius
Regia> artistică: Marcel Șoma . 
Scenografia: Lidiai Pincus '

Aceeași piesă va fi prezen- 1 
tată și în localitățile miniere 
din raion în următoarele 
zile:

Joi 29 IX 1960 la Clubul 
minier Lupeni

Vineri 30 IX 1960 la Clu- ■ 
bul minier Aninoasa

E. 
ț

T. A. P. L.
PETROȘANI

Aduce la cunoștința publî- 
cuiul că începînd cu data de 
24 septembrie 1960 a des
chis la fosta grădină de vat
ră Gambrinus

„Micul cazinou*
unde veți putea petrece a 
după amiază și o seară plă-^ 
evită, oferindu-vă diferite jo-| 
curi ca: rummy, șah, domi- - 
no, table etc.

De asemenea vă mai ofe
ră în fiecare zi și seara un 
bufet b e asortat, grătar 
special, diferite minuturi și 
un bogat sortiment de bău
turi.

Muzică plăcută fi ca
mere bine încălzite.

Pioaralia ШИ
Petrila

organizează concursuri 
pentru ocuparea următoare
lor posturi:

— maistru principal de 
preparare,

— maistru de brichetare,,
— maistru electromecanic.
Concursurile se vor ține 

Ia data de 6 octombrie I960 
la sediul întreprinderii în 
Petrila.

Pentru postul de maistru 
principal se cere diplomă 
de calificare ca maistru, sail 
a unei școli echivalente și o 
vechime ini funcție de mais
tru de cel puțin 5 ani.

Cererile însoțite cu cele
lalte acte legale se vor de

pune la sediul întreprinderii. 
pînă la 2 octombrie 1960.

I /. C. R. T. I.
Petroșani

X

.X
♦
£ angajează gestionari 
X depozit. Cei interesați 
? se vor prezenta cu ac- 
t tele necesare la sedi- 
X ul institufiei din stra- 
X da Mihai Viteazu nr. 5 

! din Petroșani.
.

I
IF

i
I TOVARĂȘI MINERI, ’ 

Nu începeți lucrul în ;
ii mină decît după ce ii 
:• afi controlat existenta ii 
ii gazelor de mină cu ii 
i ajutorul lămpii de sigu- H 
:■ ranfă cu benzină. g



STEAGUL ROȘU

Lucrările Comitetului General al O.N.U
NEW YORK 28 (Agerpres). 

Corespondență specială:
In ședința din seara zilei de 

27 septembrie a Comitetului Ge
neral al Adunării Generale a 
O.N.U. au continuat dezbaterile 
asupra problemelor de pe ordi
nea de zi a actualei sesiuni a 
Adunării Generale.

In cadrul ședinței au avut loc 
ample discuții pe marginea pro
punerii Uniunii Sovietice cu pri
vire la includerea pe ordinea de 
zi a sesiunii a problemei repre
zentării Chinei în O.N.U.

Fiind pus la vot proiectul de 
rezoluție american care respinge 
propunerea ca pe ordinea de zi 
a sesiunii să fie inclusă proble
ma reprezentării Chinei, acesta 
a fost sprijinit de Canada, Costa 
Rica, Haiti, Anglia, Franța, 
ciamkaișistul și alte delegații. 
Delegațiile a șapte țări — 

U.R.S.S., Sudanul, Bulgaria, Ro- 
mînia, Ceylonul, Irakul, Iugo
slavia au votat împotrivă. Libia 
s-a abținut de la vot.

Comitetul general a trecut a- 
poi la discutarea unui alt punct, 
propus de asemenea de Uniunea 
Sovietică, „Despre primejdia ca
re amenință independența politi
că și integritatea teritorială a 
Republicii 
propunere 
dușmănie 
nă care a 
„inoportunitatea1

Adunarea Generală a situației 
din’ Congo.

Căutînd să salveze prestigiul 
delegației S.U.A., delegația < 
gleză a propus ca discutarea 
cestei probleme să se amîne 
un termen nedefinit. De fapt 
ceasta manevră a urmărit 
scoată de pe ordinea de zi a 
dunării Generale a problemei 
privire la Congo. După discuții 
care au durat aproape două ore 
asupra problemelor de procedu
ră, propunerea Angliei a fost 
pusă la vot, fiind sprijinită de 
11 delegații. Șapte delegații, în
tre care U.R.S.S. și R. P. Ro- 
mînă au votat împotrivă, o dele
gație s-a abținut de la vot.

en- 
a- 
pe

: a- 
să 
A- 
cu

Largul ecou international al cuviniarii 
tovarășului GI1. Ghcorghln-Dcj la 0. N. B.

FRANȚA

PARIS 28. Corespondentul A- 
gerpres transmite:

Incepînd relatarea despre șe
dința din 27 septembrie a Adu
nării Generale prin darea de 
seamă despre cuvîntarea condu
cătorului delegației romîne, zia
rul „Combat" subliniază că șe
ful delegației romîne și-a expri
mat părerea față de principalele 
probleme ale sesiuni, cu deose
bire asupra dezarmării generale 
și complete, față de necesitatea 
de a se reorganiza secretariatul 
O.N.U. „Combat" adaugă: „Di. 
Gheorghiu-Dej a reamintit pe de

altă parte propunerea romînă de 
încheiere a unui tratat de nea
gresiune balcanică și a cerut 
Greciei și Turciei să-și reconsi
dere pozițiile în ceea ce privește 
aceste propuneri".

Aceleași idei sînt relevate și 
de ziarul „Le Figaro".

Ziarul „Le Populaire" publică 
de asemenea o relatare amplă 
despre cuvîntarea rostită de con
ducătorul delegației romîne, re- 
levînd îndeosebi propunerea de 
a se realiza o înțelegere între 
statele regiunii balcanice.

CEHOSLOVACIA

ITALIA

Congo". Și această 
a fost întîmpinată cu 
de delegația america- 
căutat să demonstreze 

i“ discutării în

PRAGA 28. Corespondentul A'- 
gerpres transmite:

Întreaga presă cehoslovacă de 
miercuri acordă o mare atenție 
cuvîntării rostite la 27 septem
brie de tovarășul Gh. Gheorghiu- 
Dej.

„Conducătorul delegației romî
ne la a 15-a sesiune a Adunării 
Generale a O.N.U. — scrie „Rude 
Pravo" — a arăta ce importanță 
acordă poporul romîn și guver
nul R. P. Romîne Organizației 
Națiunilor Unite a cărei menire 
principală este asigurarea dez
voltării legăturilor între țări și 
popoare, apărarea omenirii îm
potriva suferințelor provocate de 
război și întărirea păcii".

Ziarul subliniază în mod deo
sebit ideile formulate de tov. 
Gh. Gheorghiu-Dej în legătură 
cu problema dezarmării generale 
și complete, precum și în legă
tură cu necesitatea lichidării de
finitive a sistemului colonial. 
„Rude Pravo" reproduce ample 
pasaje din expunerea punctului 
de vedere romîn despre necesi
tatea transformării Balcanilor 
într-o regiune eliberată de coș
marul războaielor.

„Gh. Gheorghiu-Dej — scrie 
ziarul „Mlada Fronta" — a a- 
preciat că coexistența pașnică 
este singura soluție rațională a 
lumii contemporane, divergențele 
putînd fi rezolvate numai pe ca
lea tratativelor".

însemnătatea propunerilor su
puse de către delegația romînă 
discuției Adunării Generale este 
subliniată și de ziarele: „Prace", 
„Svobodne Slovo", „Zemedelske 
Noviny", „Lidova Demokracie".

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

ROMA 28. Corespondentul A- 
gerpres transmite:

In relatările lor cu privire la 
lucrările celei de-a 15-a sesiuni 
a Adunării Generale a O.N.U.. 
ziarele italiene se referă la cu
vîntarea rostită la 27 septem
brie în fața Adunării Generale 
de către conducătorul delegației 
romîne, tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej. O deosebită a- 
tenție se acordă faptului că con
ducătorul delegației 
reînnoit propunerea 
statelor balcanice de
un tratat de înțelegere și secu
ritate colectivă avînd drept scop 
să consolideze pacea în regiunea 
balcano-adriatică. In legătură 
cu aceasta ziarul „II Quotidiano" 
subliniază printre altele că sco
pul acestei propuneri a guvernu
lui romîn este „să transforme 
regiunea respectivă într-o zonă 
lipsită de baze militare străine 
și de armamente nucleare".

---  ------ r. ----=------  -------

Oidaiaiiile fatale de И. S. Hiov unor ziariști 
îi siiăiai

Unul din corespondenți a ri
dicat din nou problema perspec
tivei relațiilor sovieto-americane. 
„Oricît de întunecoasă ar fi noap
tea, răspunde N. S. Hrușciov, 
zorile vor veni negreșit. Ameri
canii sînt oameni inteligenți și 
ei vor înțelege acest lucru. In 
ceea ce ne privește sîntem întot
deauna gata să le venim în în- 
tîmpinare".

Răspunzînd la o întrebare în 
legătură cu dezarmarea, N. S. 
Hrușciov a spus că formularea 
sovietică cu privire la dezarma
re trebuie acceptată, iar Uniu
nea Sovietică va accepta formu
larea Occidentului cu privire la 
control.

Un corespondent l-a întrebat 
pe N. S. Hrușciov pentru ce U- 
niunea Sovietică insistă asupra 
desființării postului de secretar 
general al O.N.U. N. S. Hruș
ciov a răspuns că, în cei 15 ani 
care au trecut de la crearea 
O.N.U., în lume au avut lbc 
multe schimbări. A crescut la
gărul țărilor socialiste. Coloniile 
înrobite în trecut au devenit țări 
independente. „Cum este posibil, 
a întrebat la rîndul său N. S. 
Hrușciov, ca țările occidentale 
care reprezintă numai 500 mili
oane de oameni să-și dicteze vo
ința întregii lumi ? Nu 
ba de Hammarskjoeld, 
cît să rămînă, noi însă 
pune unul al nostru, 
neutre vor propune de 
pe unul al lor“.

aneiicaDi
NEW YORK 28 (Agerpres). 

TASS transmite:
Cu prilejul recepției oferite de 

A. Novotny, președintele Repu
blicii Socialiste Cehoslovace, 
N. S. Hrușciov, șeful guvernu
lui sovietic, a fost înconjurat de 
ziariști americani și străini.

Un ziarist american l-a între
bat pe N. S. Hrușciov cum a- 
preciază propunerea lui W. Go
mulka ca puterile să renunțe de 
a pune la dispoziția aliaților lor 
arma nucleară.

N. S. Hrușciov a răspuns că 
și Uniunea Sovietică a propus 
acest lucru. In afară de aceasta 
înseamnă că avem aliați buni.

Ședința de miercuri dimineață 
a Adunării Generale vr O.N.U.
NEW YORK 28 (Agerpres).. 

TASS transmite:
In ședința din dimineața de 

28 septembrie a Adunării Gene
rale a O.N.U. au continuat dez
baterile de politică generală.

Ședința a început la ora 10,59, 
ora locală. Primul a luat cuvîn- 
tul șeful delegației Uruguayului, 
V. Haedo. El a declarat că țările 
din America Latină privesc cu

Recepții oferite 
de conducători de delegații 

la O. N. U.
NEW YORK 28 (Agerpres),
Antonin Novotny, președintele 

Republicii Socialiste Cehoslova
ce, a oferit marți 27 septembrie 
o recepție în cinstea șefilor dele
gațiilor la cea de-a 15-a sesiune 
a Adunării Generale a O.N.U. 

La această recepție au participat 
N. S. Hrușciov, conducătorul de
legației sovietice, Gh. Gheorghiu- 
Dej, conducătorul delegației R.P. 
Romîne și alți șefi ai delegațiilor 
participante la sesiune.

NEW YORK 28 (Agerpres).
Marți seara premierul Indiei 

Jawaharlal Nehru a oferit un 
dineu în cinstea conducătorilor 
delegațiilor la sesiunea O.N.U. 
In cursul acestei recepții, tova
rășul Gh. Gheorghiu-Dej, condu
cătorul delegației R. P. Romîne 
a avut o îndelungată și priete
nească convorbire cu primul mi
nistru al Republicii Cuba, Fidel 
Castro.

; NEW YORK 28 (Agerpres).
Marți 27 septembrie, Eduarda 

Victor Haedo, șeful delegației 
Republicii Orientale Uruguay la 
cea de-a 15-a sesiune a O.N.U. 
a oferit o recepție în cinstea con
ducătorilor delegațiilor la sesiu
ne. Printre oaspeți se aflau N. S. 
Hrușciov, conducătorul delega
ției sovietice, Gh. Gheorghiu- 
Dej, conducătorul delegației 
R. P. Romîne și alți conducătorii 
de delegații.

simpatie tinerele state africane.
Krag, ministrul Afacerilor Ex

terne al Danemarcei, și-a înce
put cuvîntarea cu problema de
zarmării. Recunoscînd că dezar
marea constituie astăzi cea mai 
importantă problemă a politicii 
internaționale, Krag s-a lansat 
în discuții despre echilibrul mili
tar, repetînd teza răsuflată că 
un astfel de echilibru ar consti
tui cel mai puternic factor de 
menținere a păcii.

Șeful delegației daneze a abor
dai toate aspectele problemei de
zarmării de pe poziția de mem
bru al blocului militar agresiv 
N.A.T.O. Ei a afirmat că compo
ziția Comitetului celor zece state 
pentru dezarmare nu ar avea nici 
o importanță și că acest comitet 
nu trebuie lărgit. Delegatul da
nez a trecut de fapt sub tăcere 
noile propuneri de dezarmare ale 
U.R.S.S. declarînd că acestea 
trebuie să fie înaintate Comite
tului celor zece ca documente de 
lucru. Krag a spus că este ne
cesar să se ajungă la un acord 
cu privire la interzicerea și ex
perimentarea armei nucleare.

Ministrul Afacerilor Externe 
al Danemarcei a reafirmat pozi
ția țării sale în legătură cu re
prezentarea Chinei în Organiza
ția Națiunilor Unite. Mai de 
vreme sau mai itîrziu, a spus el, 
poporul chinez va fi reprezentat 
în această organizație de guver
nul care exercită în mod efectiv 
controlul asupra teritoriului ță
rii. Nici un acord cu privire la 
dezarmare nu poate fi eficace 
fără participarea R. P. Chineze.

Apoi a luat cuvîntul șeful de
legație! R. P. Bulgaria, T. Jîv- 
kov.

este vor- 
n-are de- 
vom p ro
și țările 

asemenea

întrevederea 
dintre N. S. Hrușciov 

și В. P. Koîrala
NEW YORK 28 (Agerpres).
Grupul de presă de pe lîngă 

președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S. anunță :

La 27 septembrie, în clădirea 
reprezentanței sovietice pe lîngă 
O.N.U., conducătorul delegației 
sovietice la cea de-a 15-a sesiune 
a Adunării Generale a O.N.U., 
președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., N. S. Hruș
ciov, a avut o întrevedere cu 
primul ministru și conducătorul 
delegației Nepalului, В. P. 
raia.

A avut loc o convorbire 
tenească care s-a referit la
blemele ce interesează guvernele 
celor două țări.

Koi-

prie- 
pro-

------- —— ■—— ■ - _.=■=--------

întrevederea Eisenhower- Macmillan
NEW YORK 28 (Agerpres).

TASS transmite:
In dimineața zilei de 27 sep

tembrie, primul ministru al An
gliei, Macmillan, s-a întîlnit cu 
președintele Eisenhower. S-a a-

nunțat că participant» la întîl- 
nire au discutat situația din ca
drul Adunării Generale, politica 
țărilor lor în O.N.U. și au hotă- 
rît să acorde sprijin secretarului 
general, Hammarskjoeld.

romîne a 
adresată 

a încheia

Ecouri la cuvîntarea lui N. S. Hrușciov
R. P. ALBANIA

TIRANA 28 (Agerpres). — 
TASS transmite:

Comentînd cuvîntarea rostită 
la cea de-a 15-a sesiune a Adu
nării Generale a O.N.U. de că
tre conducătorul delegației so
vietice. N. S. Hrușciov, ziarul 
„Pună" subliniază într-un arti
col redacțional că noile propu
neri ale guvernului sovietic con
stituie o mărturie a politicii con
secvente de pace duse de Uniu
nea Sovietică a eforturilor sale 
care urmăresc slăbirea încordă
rii în relațiile internaționale, asi
gurarea păcii în întreaga lume. 
Uniunea Sovietică și-a ridicat 
din nou glasul în Organizația 
Națiunilor Unite cerînd rezolva
rea problemei de cea mai mare 
importanță — problema dezar
mării generale și complete, pro
blema lichidării depline și defi
nitive a regimului colonialist.

Poporul albanez, arată ziarul, 
a sprijinit întotdeauna propune
rile pline de realism ale guver
nului sovietic în problema dezar
mării și asigurării păcii. El sa
lută și acum din tot sufletul noile 
propuneri prezentate de N. S. 
Hrușciov la cea de-a 15-a sesiu
ne a Adunării Generale, deoare
ce vede în aceste propuneri noi 
măsuri constructive în interesul 
păcii și securității popoarelor.

sovietic ca un program al păcii 
în întreaga lume

Referindu-se la problema ger
mană, A. Norden a subliniat că 
planul poporului în problema 
germană și planul dezarmării pe 
etape în cele două state germane 
corespund în întregime interese
lor întregii Germanii.

Max Sefrin, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al R. D. 
Germane, luînd cuvîntul la 
Greiz a denumit propunerile lui 
N. S. Hrușciov un plan real al 
păcii și libertății.

s
URUGUAY

R. D. GERMANA

BERLIN 28 (Agerpres).
Programul dezarmării gene

rale și complete expus în cuvîn
tarea președintelui Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., N. S 
Hrușciov, la sesiunea Adunării 
Generale a O.N.U., continuă să 
se afle în centrul atenției opi
niei publice din Republica De
mocrată Germană. Albert Nor
den, membru în Biroul Politic al 
C.C. al P.S.U.G., a caracterizat 
propunerile șefului guvernului

MONTEVIDEO 28 (Agerpres^ 
TASS transmite:

Ziarul „El Popular" a publicat 
un articol de fond în care subli
niază uriașa importanță a pro
punerilor prezentate de N. S. 
Hrușciov la O.N.U. Nikita Hruș
ciov, reprezentantul țării socia
liste care construiește comunis
mul, scrie ziarul, a exprimat în 
cuvîntarea rostită la O.N.U. sen
timentele cele mai adinei ale în
tregii omeniri.

Hrușciov, subliniază ziarul, a 
chemat să se traducă în viață 
pe scară mondială dezarmarea ge
nerală și completă. In propunerile 
lui Hrușciov, scrie ziarul se ține 
seama de diferitele opinii pe ca
re le-a trezit în diferite pături 
ale populației inițiativa U.R.S.S. 
care este însuflețită de dorința 
de a pune capăt pentru totdeauna 
războaielor pe pămînt.

O a doua problemă ridicată de 
. N. S. Hrușciov, scrie ziarul, este 
colonialispiul.

Noi, scrie ziarul, trăim în e- 
роса declinului regimului colo
nial crud și inuman. Sistemele 
de exploatare care au existat 
timp de veacuri se năruie. Acest 
lucru îl confirmă participarea la 
sesiune a 14 state noi, în majo
ritate africane, care și-ău dobîn- 
dit recent independența de stat.
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